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 حسب األقضية   النشطةتوّزع الحاالت 
 

 
  

 
 3258 

 تم تسجيلها   ةحال

 2020/ 2/ 21ذ من
   

 

 

849 
 وافدين 

2409 
 مقيمين 

   

43 
 حالة وفاة

 156 
 جديدة حالة

   

1619 
 شفاء  لةحا

 24 
 ينوافد

132 
 مقيمين

   

  
  

مجموع فحوصات كورونا منذ 

21/2 /2020 
 235,610 

 
   

عدد فحوصات كورونا للمقيمين  

ساعة    24في المختبرات خالل الـ  
 المنصرمة 

 4318 

 
   

عدد فحوصات كورونا للوافدين  

ساعة    24في المطار خالل الـ  
 المنصرمة 

 
1362 

   

 

 

1596 
 (Active Cases)نشطة  ةحال

1526 
 في العزل المنزلي  ةحال

 70 
 حالة استشفاء 

   

  48 
 حالة متوسطة 

   

  22 
 في العناية الفائقة ةحال

   

  عالميا   لبنان

 عدد اإلصابات اإلجمالي 15,497,135 3258
   

 عدد الوفيات  632,633 43
   

 نسبة الوفيات  % 4,08 % 1.31
   

 عدد حاالت الشفاء  9,428,099 1619

 pm 7:30مالحظة: آخر تحديث للمعلومات 
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 المناطق صابات حسب لإلتوّزع اليومي ال
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Ethiopian  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي لإلصابات الوبائي حسب العدد اليوممنحنى ال
  

 
 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع 

 

 مقيم/وافد  العدد البلدة القضاء 

 مقيم 6 راس بيروت  بيروت

 وافد 1 المنارة 

 وافد 1 قريطم

 مقيم 3 الروشة 

 مقيم 6 الحمرا 

 مقيم 1 المصيطبة 

 وافد 1 ة الخياط تل

 مقيم 1 المزرعة 

 وافد 2 برج أبو حيدر 

 مقيم 4 طريق الجديدة 

 وافد 2 األشرفية 

 وافد 2 ققيد التحق

 مقيم 3 براجنة برج ال بعبدا 

 وافد 1 الشبانية 

 مقيم 1 ح شياال

 مقيم 1 الحدث 

 مقيم 1 دير تحويطة الغ

 يممق 3 طلياس نا المتن

 مقيم 1 بعبدات 

 مقيم 1 بيت مري 

 وافد 1 بكفيا 

 وافد 1 بتغرين 

 وافد 1 شويا

 مقيم 3 الضبية 

 وافد 1 يا حمال

 وافد 1 ابت حرش ت

 مقيم 1 جل الديب 

 مقيم 1 دة المتن جدي

 مقيم 1 قرنة شهوان 

 وافد 1 الرابية  

 وافد 1 الربوة 

 مقيم 1 كترمايا  الشوف 

 

 مقيم/وافد  العدد البلدة القضاء 

 مقيم 1 عاليه  ليهعا

 مقيم 2 عرمون 

 مقيم 1 شارون 

 مقيم 21 شويفات العمروسية 

 مقيم 3 حي السلم  

 وافد 1 بزمار  سروان ك

 مقيم 1 قيد التحقق

 مقيم 1 يت عمش جبيل

 مقيم 2 جبيل 

 يممق 1 خربة جبيل 

 مقيم 1 ناء المي طرابلس 

 يممق 7 لقلمون ا

 مقيم 1 زغرتا  زغرتا

 مقيم 1 جالال زحلة

 وافد 1 كسارة 

 وافد 1 المنارة  البقاع الغربي

 مقيم 1 النبي رشاد  لبكبع

 مقيم 1 تمنين التحتا 

 مقيم 1 الغازية  صيدا 

 مقيم 1 الخرايب 

 مقيم 1 سية العبا صور

 مقيم 1 عيتيت

 مقيم 2 الشمالي   برج

 مقيم 6 شحور

 وافد 1 كيفا ير د

 مقيم 1 دير قانون 

 مقيم 1 لو وادي جي

 مقيم 1 طورا 

 مقيم 1 السلطانية  جبيلبنت 

 مقيم 4 يدابل عيونمرج

 يممق 1 عين جرفا  حاصبيا

 افد مقيم/و 30  قيد التحقق 

 156 المجموع
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 التسلل الزمني للقرارات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت 
 

 
  

 توّزع حاالت الشفاء حسب األقضية حسب األقضية  النشطةتوّزع الحاالت اإلجمالية والحاالت 

 

   

 الوفيات حسب األقضيةتوّزع 

 

 توّزع الوفيات حسب الفئة العمرية 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
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الوضع الصّحي توّزع الحاالت حسب   طريقة التعّرض للعدوى بالفيروس        
 

 

 

 

  
 

 
 

 الفئة العمرية توّزع الحاالت حسب    الجنستوّزع الحاالت حسب 
       

 

 
 

  

 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية  

  
  

 
 
 

 

 مات الصادرة عن وزارة الصحة العامة المعلو  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
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 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام 
 

 
 

 

 
 

 23/7/2020 – نفيذاإلجراءات قيد الت

 وزارة الصحة العامة 
يدة الكتشاف المصابين بفيروس  التقنية الجد  مع السفارة الفرنسية  التعاون بمن الداخلي  مع المديرية العامة لقوى األأطلقت وزارة الصحة   -

 . حاسة الشم من خاللحاالت ي العلى تقصّ ة ب مدّربكال  استخدامبكورونا 
ي التفشي المحلي للوباء مما يتطلب التزام كامل بالتدابير التي تعن  لرابعةالمرحلة ا لبنان قد أصبح في  أعلنت وزارة الصحة العامة بأن   -

 واإلجراءات الوقائية حيث سيتم نقل كل الحاالت التي ال تتوافر لديها شروط السالمة العامة للعزل إلى مراكز الحجر الصحي المعتمدة.   
لتتبع المخالطين والحد من انتشار فيروس كورونا   " MA3AN"معا  ضد الكورونا لكتروني أطلقت وزارة الصحة العامة التطبيق اإل  -

 الذي يمكن تحميله مجاناً على الهواتف النقالة بمختلف أنواعها، على أن يبدأ العمل في استخدامه مع بداية األسبوع المقبل. 
 أثيرها على الواقع الوبائي للفيروس في لبنان.  ت و الخارجالمطار والحاالت الوافدة من تقييم فتح تعمل الوزارة على  -
فيها الوباء من أجل تحديد الواقع    ينتشر للحاالت المشتبه بها وللمخالطين في المناطق التي    PCR تكثّف الوزارة عدد فحوصات الـ  -

 انتشاره.   الوبائي فيها واتخاذ القرارات المناسبة للحد من

بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس   2020/ 4/7تاريخ    37/ 2رقم  التعميم    تطبيقتابعة  م -

  PCR وإجراء فحوصات الـ  لبنانإلى  باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة لجميع المسافرين القادمين المتعلّق كورونا 
 صدور النتائج.   لكل الوافدين وتزويد المواطنين بكافة المعلومات لحين

 المستشفيات وفي الحجر المنزلي. لوافدين بشكل يومي في وللكافة الحاالت النشطة األوضاع الصحية تتابع الوزارة  -
حيث تم تأكيد تسجيل   21/7/2020للوافدين على الرحالت القادمة إلى بيروت بتاريخ PCR صدر عن الوزارة نتائج فحوصات الـ  -

 اإلصابات التالية: 
 عدد الحاالت اإليجابية رقم الرحلة  الشركة  ة من رحلة قادم

21/7/2020 

 MEA 276 1 أرمينيا

 IRAQ 131 3 بغداد 

 MEA 305 3 القاهرة 
 EGYPT 711 2 القاهرة 

 9  المجموع 
 

 الصليب األحمر اللبناني  

عدد الحاالت  
التي تم نقلها إلى  

 المستشفيات 

2828 
  حالة   23)

 جديدة( 
 

عدد مراكز  
ي  اإلسعاف الت
 تستجيب

عدد مراكز   47
اإلسعاف اإلضافية  
 الجاهزة لالستجابة  

فحوصات  عدد  0
PCR  تم نقلها  التي

 إلى المختبرات 

35294 

  صاً فح 831)
 ( جديداً 

عدد المستفيدين  
من حلقات  
 التوعية حول
COVID- 

64973 
  اً مستفيد  122)

 ( جديداً 
 

  عدد المتدربين 
على إعداد خطط  

 استجابة محلية

8404 
 

سعفين  عدد الم
   لمدّربينا

عدد المتطوعين   1444
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 

166   
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
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  عدد المتدربين 
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي 

8202 
متدربين    8)

 جدد( 

 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  
المدربين على  

 التوعية

550   
 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين  
على اقامة حلقات  

 توعية

عين  عدد المتطو 217
المدربين  الجامعيين 

على اجراءات  
 الوقاية في الشركات  

967 
 

  المرافق عدد 
 التي تّم تعقيمها 

372  
مرفقين  )

 جديدين( 
 

عدد الملصقات  
التي   والمنشورات 

   تم توزيعها

1207656 
 

عدد المعدات التي تم  
 توزيعها 

46094 

(44  
مجموعة  

 جديدة( 
 

عدد المستفيدين من  
المنصات  

ية  ثقيفالت ةلكترونياال
 فيروس حول ال

3663 

  مستفيداً  18)
 ( جديداً 
 

 

   األمنيةالعسكرية واألجهزة 
 م المها الجهة  

 

 . التجمعاتتسيير دوريات راجلة ومدولبة لتنظيم اكتظاظ المواطنين وتفريق  - الجيش 
توزيع حصص غذائية على العائالت األكثر فقراً في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون   -

 . CIMICسكري المدني الع
   إقامة حواجز ظرفية وتفريق تجمعات في مختلف المناطق اللبنانية. -

 

المديرية العامة لقوى األمن  
 الداخلي 

لى قرار محافظ  بناء ع  للحد من انتشار الوباءايل في قضاء بعبدا في عزل البلدة  رنمؤازرة بلدية ق -
 .جبل لبنان

 العامة:   عبئة تسطير محاضر بحق المخالفين لقرارات الت -
التي تم تسطيرها بحق المخالفين لقرار  عدد المحاضر 

 29/5/2020وضع الكمامة منذ 

بحق المخالفين   تنظيمها المحاضر التي تم مجموع 

 8/3/2020منذ لقرارات التعبئة العامة 

2935 
 ( محاضر جديدة 10)

50168 

 على المرافئ والمعابر الحدودية.  في المطار ولوقائية المطلوبة تطبيق اإلجراءات األمنية وا - العام المديرية العامة لألمن  
 للمقيمين والوافدين.  اإليجابية والحاالت في الحجر المنزليالمشتبه بها وتقّصي ومتابعة الحاالت   -
وفي مخيمات    والتبليغ عن نتائجها في مختلف المناطق متابعة نتائج الفحوصات المخبرية للمخالطين   -

 ين. النازحين والالجئ
 

 تقّصي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين والوافدين.  - المديرية العامة ألمن الدولة 
 مختلف المناطق. متابعة نتائج الفحوصات المخبرية للمخالطين والتبليغ عن نتائجها في  -
المتخالتبليغ عن   - البلدة  قضاء بعبدا    يفلدية قرنايل  ذة على صعيد باإلجراءات  والتشدد في  لعزل 

 وقائية. تدابير والال
 

للدفاع   العامة  المديرية 
 المدني

األماكن العامة والخاصة والقطاعات الحيوية   - الـ تعقيم عدد من  إجراء فحوصات    PCR ومراكز 
 ضمن األقضية في مختلف المحافظات اللبنانية. 

على عمليات نقل المصابين بفيروس   مدرباً  عنصراً   427)تأمين الجهوزية للتدخل عند الضرورة   -

 .وس(جاهزة لنقل الحاالت المصابة بالفير سيارة إسعاف  69، وكورونا المستجد

 وزارة الداخلية والبلديات  
مواجهة بة لتدابير المطلووالءات  جرااإلحول    23/7/2020تاريخ    2020/أ.م/74رقم  ذكرة  اخلية والبلديات الم زارة الد صدر عن و -

كام  تحت طائلة تطبيق أح  دابير السالمة العامةد التام بت يّودة التقكافة المواطنين معارحلة من تفشي الوباء، حيث يطلب من  لمهذه ا

أقصى تدابير السالمة العامة  بعامة والخاصة  ة المؤسسات الأصحاب كاف  تقيّد بات، باإلضافة إلى إلزامية  قومن قانون الع  604ادة  الم
 اه(.  الرابط أدنذكرة على ملة في اليمكن االطالع على اإلجراءات المفص) حتى اإلقفال تحت طائلة التغريم او

  
 

       وزارة األشغال العامة والنقل 

إلى جميع    2020/ 21/7بتاريخ    2/ 44رقم  صدر عن المديرية العامة للطيران المدني في وزارة األشغال العامة والنقل التعميم   -
الركاب إلى سوريا عبر المطار، حيث طلب منها عدم السماح  مطار رفيق الحريري الدولي حول نقل  شركات الطيران العاملة في 

كحد  ساعة    96نتيجته سلبية وذلك خالل    PCRائرات المتوجهة إلى لبنان دون حيازة فحص  لهؤالء الركاب بالصعود إلى متن الط 
ن السلطات السورية باإلضافة إلى عدم نقل ركاب أجانب إلى سوريا عبر المطار دون موافقة مسبقة م  ،أقصى قبل تاريخ الرحلة

 بعثات الدبلوماسية العاملة في سوريا. باستثناء الفلسطينيين الالجئين في سوريا وأفراد المنظمات الدولية وال

 
 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ   مطار رفيق الحريري الدولي  

 المغادرة الرحالت  لقادمة ا الرحالت 

 33 عدد الرحالت  35 عدد الرحالت 

  2074 عدد المغادرين 3092 عدد الوافدين 
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 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ   لمرافئا   
 مغادرة  دخول  المرفأ 

 نوع الحمولة  الجهة /البلد العدد  نوع الحمولة  الجهة /البلد العدد 

    مستوعبات دمياط  1 مرفأ بيروت

    علف طوس طر  1

 مستوعبات الالذقية 1    مرفأ طرابلس 

 1 2 المجموع 
 

 وزارة الخارجية والمغتربين  
اللجنة الوطنية  بالتنسيق مع    مواطنيهاإجالء  التي ترغب في  تتواصل الوزارة بشكل يومي مع السفارات األجنبية في لبنان   -

 . لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا
   رسمية بالتنسيق مع السفارات المعنية. الدبلوماسيين الذين يزورون لبنان في مهام  تتابع الوزارة عملية دخول وخروج -
ألمن العام حركة الدخول والخروج عبر المعابر الحدودية  المديرية العامة لالوزارة مع السفارة السورية في لبنان ومع  تنسق -

 . ناء على مقررات مجلس الوزراءلضمان تطبيق اإلجراءات المتبعة ب
 ووضع المغتربين.  العالم حول تطور الوضع في تلك الدول دول  ق الوزارة بشكل يومي مع البعثات اللبنانية المنتشرة في  تنس -

 إجراءات عامة 
خر بسبب  قررت بلدية بنت جبيل إغالق سوق الخميس والمجمع الرياضي والمسبح والحدائق العامة في المدينة حتى إشعار آ -

 األوضاع الصحية المحيطة بالمدينة للحد من انتشار الفيروس.  
ت بيع المواد الغذائية مع  قرر اتحاد بلديات الهرمل بالتنسيق مع قائمقام الهرمل والبلديات إقفال مدينة الهرمل باستثناء محال -

مرج في الهرمل وذلك لمدة ثالثة أيام على  عزل حي الالتشدد في المحافظة على المسافة اآلمنة بين األشخاص، باإلضافة إلى  
 التي ستجرى لكل المخالطين.  أن تحدد الخطوات الالحقة بناء على نتائج الفحوصات العشوائية

نظراً إلى المستجدات الصحية في مدينة بعلبك ومنعاً النتشار الوباء، أصدرت البلدية قراراً قضى بإقفال حديقة مرجة رأس   -

باإلضافة إلى إقفال المدينة الرياضية في بعلبك وتعليق كافة األنشطة الرياضية   21/7/2020الثالثاء  العين اعتباراً من يوم

 لحين إجراء الفحوصات الالزمة وتحديد الواقع الوبائي في المدينة.   22/7/2020في  فيها اعتباراً من يوم األربعاء

 مخالفات قرارات التعبئة العامة 
 وقطع طرقات وأعمال شغب. تجمعات مطلبية ومظاهرات  -
 عدم التزام المطاعم والمقاهي بالمسافة اآلمنة بين األشخاص.   -
 تقديم النرجيلة في بعض المقاهي والمطاعم خالفاً للتدابير الوقائية.  -
األسواق )وضع الكمامة  - الوقائية المطلوبة في  بالتدابير واإلجراءات  االلتزام  الحفأو قناع الوجه  عدم  اليدين،  اظ على  ، تعقيم 

 المسافة اآلمنة(.
 تجمعات أمام المصارف ومحالت الصرافة ومكاتب تحويل األموال وماكينات الصراف اآللي من دون االلتزام بالتدابير الوقائية.   -
 تجمعات في األحياء وعلى الشواطئ واألرصفة البحرية دون االلتزام بالتدابير الوقائية.   -
 االلتزام بالتدابير الوقائية. تجمعات في المناسبات االجتماعية دون  -
 عدم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية.  -
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