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 السراي الحكومي الكبير  -إلدارة الكوارث  طنيةالعمليات الو غرفة 
 COVID-19التقرير اليومي حول 
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 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

  

126 
 مجموع حاالت الوفاة

 13155 
 حالة تم تسجيلها  

 21/2/2020منذ 
   

3 
 حاالت وفيات جديدة

 

1302 
 وافدين 

11853 
 مقيمين

   

3684 
 حالة شفاء 

 457 
 جديدة تحال 

   

509 
 الصحي حالة تم تسجيلها في القطاع  

 10 
 ينوافد

447 
 مقيمين 

   

10 
تم تسجيلها في القطاع الصحي   ةحال

 ساعة المنصرمة  24الـ  خالل

 
456,191 

 21/2/2020فحص كورونا منذ 

   

 
 4494 

فحوصات كورونا للمقيمين خالل الـ  

 ساعة المنصرمة  24
   

 
 1241 

فحص كورونا للوافدين في المطار  

 المنصرمة  ساعة 42خالل الـ 
   

 

9345 
 ( Active Cases)حالة نشطة 

9077 
 حالة في العزل المنزلي

 268 
 حالة استشفاء 

   

1 
  24جديدة متوسطة خالل الـ   ةحال

 ساعة المنصرمة 

 192 
 المتوسطة مجموع الحاالت 

   

1 
ة في العناية الفائقة جديد ةحال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ 

 76 
مجموع الحاالت في العناية 

 الفائقة 
   

  عالميا   لبنان 
 عدد اإلصابات اإلجمالي  23,676,133 13155

   

 عدد الوفَيات  814,035 126
   

 نسبة الوفَيات  % 3,43 % 0.95
   

 عدد حاالت الشفاء  16,138,607 3684
   

   

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 حالة قيد التحقق  2979 :مالحظة النشطةمنحنى الحاالت 
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 األقضية والبلداتالتوّزع اليومي لإلصابات حسب  
 

 عدد الحالت  النبطية قضاء   عدد الحالت  جبيل قضاء   عدد الحالت  البترون قضاء   عدد الحالت  محافظة بيروت 

 1 بريقع  3 بالط  2 كفر عبيدة   1 ن المريسة عي

 2 فحارو  2 حاالت  عدد الحالت  زحلة قضاء   3 راس بيروت 

 1 حومين الفوقا   2 حبالين   1 علي النهري   3 الروشة 

 2 جبشيت  3 حجوال   2 زحلة المعلقة   1 المصيطبة

 3 كفرتبنيت  عدد الحالت  عاليه قضاء   1 قق قيد التح   1 لياسمار ا

 1 قيد التحقق   5 عرمون  عدد الحالت  ية الضنية نالمقضاء   1 الصنايع

 عدد الحالت  صور قضاء   1 بشامون  6 ضنيةالمنية ال  3 الظريف 

 3 اليمبرج الش  1 بحمدون  1 يوشع النبي   4 المزرعة 

 1 الشهابية  1 الشويفات األمراء   ت عدد الحال جبيل  بنت قضاء   3 حيدر  برج أبي

 2 المجادل  1 فات العمروسية لشويا  2 عين إبل  5 البسطة الفوقا

 1 ماعيةالس  1 حي السلم   1 ونين كفرد  1 الملعب البلدي 

 3 قيد التحقق   5 خلدة   3 قيد التحقق   6 ق الجديدة طري

 عدد الحالت  مرجعيون ء قضا  2 قيد التحقق   عدد الحالت  المتن قضاء   1 راس النبع

 7 الطيبة  عدد الحالت  بعبلك قضاء   1 ياسانطل  7 األشرفية 

 عدد الحالت  صيدا قضاء   1 قصرنبا  4 برح جمود   1 العدلية 

 1 عرب الطبية  1 قيد التحقق   1 برمانا   5 قيد التحقق 

 1 رحتىكف  عدد الحالت  حاصبيا قضاء   1 بصاليم  عدد الحالت  قضاء الشوف 

 1 مجدليون  1 با كوك  5 كوانة الد  1 عين زحلتا

 3 ية السكسك  3 كفرشوبا   2 الفنار   1 بعاصير 

 3 قيد التحقق   1 حاصبيا   5 جل الديب   2 برجا

 عدد الحالت  زغرتا قضاء   عدد الحالت  كسروان قضاء   3 جديدة المتن   1 بسابا 

 4 إهدن   1 غزير  3 المنصورية   2 شحيم

 1 زغرتا  2 جلاحر  1 المطيلب   5 داريا 

 1 قيد التحقق   3 جونية غدير  عدد الحالت  الكورة قضاء   1 يا كترما

 عدد الحالت  عكار قضاء   1 جونية الكسليك  1 راس مسقا   3 مزبود 

 1 العبدة   2 رعشين   4 قيد التحقق   2 الناعمة 

 1 فنيدق  2 الصفرا   عدد الحالت  طرابلس قضاء   1 سبلين

 1 حلبا   1 وق مكايل ذ  2 ي البداو  عدد الحالت  قضاء بعبدا 

 1 وادي الجاموس   1 ذوق مصبح  7 الميناء البساتين  3 مانةعين الر

 4 قيد التحقق   2 قيد التحقق   2 الميناء  2 بعبدا

       6 قبة ال  11 برج البراجنة

       6 لتبانة ا  2 الشياح 

       17 قيد التحقق   1 فرن الشباك

          2 الغبيري

          5 الحدث 

          18 حارة حريك

          1 حاصبيا المتن 

          1 الحازمية

          2 زة  اللوي  الجمهور

          1 الجناح

          1 كفرشيما

          1 يجةالمر

       171 قيد التحقق   1 رويسة البلوط 

          2 اليزرة 

       457 المجموع   2 قيد التحقق 

 

 اليومي حسب عدد الحاالت المنحنى الوبائي 
 

 
 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع 
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 (2020آب  24إلى  11اليومي )نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات 
 

 
 
 
 

 التسلل الزمني للقرارات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت

 

 
  

 

 توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية  توّزع حاالت الوفاة حسب األقضية

 
 
 
 
 
 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 ( Death doubling rate) باقي الدولعف عدد حاالت الوفاة في لبنان مع عّدل تضامقارنة م

 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية 

   
 

 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام
 

  
 
 

 مات الصادرة عن وزارة الصحة العامة المعلو   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

يوم 20حالت الوفاة في لبنان كل يتضاعف عدد   
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 طريقة التعّرض للعدوى بالفيروس       توّزع الحالت حسب الوضع الصّحي 
 

 

 

 

  
 

 
 

 توّزع الحاالت حسب الفئة العمرية توّزع الحاالت حسب الجنس
       

 

 
 

   
 

 2020/ 24/8 – اإلجراءات قيد التنفيذ

 وزارة الصحة العامة
 أعلنت وزارة الصحة العامة عن االستراتيجية المتبعة من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا التي تتمحور حول:  -

 . الترصد الوبائي والطب الوقائيالل فريق متابعة الوافدين عبر المطار من خ •

 والمقيمين.   سرعة التبليغ عن نتائج الفحوصات لكل من الوافدين •

 . التشديد على دور السلطات المحلية والقوى األمنية في مراقبة التزام الحجر •

 . تعاضد الجمعيات األهلية للمساعدة  •

 الكالب المدربة )مرحلة التجارب األخيرة(.  اعتماد تشخيص اكتشاف الحاالت المصابة في المطار باستخدام  •

 . COVID-19 بـدون استثناء باستقبال حاالت اإلصابة التشدد على المستشفيات  •

 . متابعة تجهيز المستشفيات الحكومية من خالل قرض البنك الدولي  •

 تقديم المساعدات لكل المستشفيات من الهبات التي ترد إلى لبنان بالتنسيق مع الجيش.  •

 .رعاية الصحية األولية مختبريا وشعاعيا ودوائيالتفعيل ا •

 .تنقل المواطنينللتخفيف من توزيع األدوية على المستشفيات ومراكز توزيع األدوية في المحافظات واألقضية  •

ضد   • اللقاح  لتأمين  العالمية  الصحة  ومنظمة  والروسية  واليابانية  المصرية  السفارات  ومع  المختصة  المراجع  مع  العمل 

 .س وحفظ حق اللبنانيين بالدواء بعد استكمال الدراسات الضروريةوالفير

 إطالق حملة إعالمية مكثّفة عبر كافة وسائل االعالم والتواصل االجتماعي.   •

للمساعدة على التشخيص السريع للفيروس باإلضافة إلى التنسيق   PCR إضافة عدد من المختبرات التي تجري فحوصات  •
 . الجامعة اللبنانية ع والتعاون في هذا المجال م

حالة إيجابية واحدة  حيث تم تسجيل    21/8/2020للرحالت القادمة بتاريخ    الدفعة الثانيةصدر عن الوزارة نتائج فحوصات   -

 .  418على الرحلة القادمة من الدوحة مع الشركة العراقية رحلة رقم 
 
 
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 الصليب األحمر اللبناني  

عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 ات تشفي المس

3916 
حالة   23)

 جديدة( 
 

عدد مراكز 
اإلسعاف التي  

 تستجيب 

عدد مراكز  47
اإلسعاف اإلضافية  
 الجاهزة لالستجابة  

فحوصات  عدد  0
PCR   التي تم نقلها

 إلى المختبرات 

41881 
  فحصان)

 ( جديدان

عدد 
المستفيدين من 
حلقات التوعية  

 حول
COVID- 

67384 
 

  عدد المتدربين
إعداد  على 

جابة  خطط است
 محلية 

8509 
 

عدد المسعفين  
   المدّربين

عدد المتطوعين   1444
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 

166   
 

  عدد المتدربين
على إدارة  

مراكز الحجر 
 الصحي 

8320 

 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  
المدربين على  

 التوعية 

550   
 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين  

 التوعية على 

ن  عدد المتطوعي 217
المدربين  الجامعيين 

على اجراءات  
 الوقاية في الشركات  

967 
 

  المرافقعدد 
 التي تّم تعقيمها 

423 
واحد   مرفق)

 (جديد
 

عدد الملصقات  
  والمنشورات 

 التي تم توزيعها 

1221777 
عدد المعدات التي   

 تم توزيعها 

74693 
 

عدد المستفيدين من  
 ة االلكتروني المنصات 

4100 

 

  

 

   األمنية ية وسكرالعاألجهزة 
 م المها الجهة  

 .في مختلف المناطق اللبنانيةتسيير دوريات راجلة ومدولبة  - الجيش 
 . CIMICتوزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العسكري   -
 إقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق ومؤازرة قوى األمن في إجراءات عزل البلدات.   -

 

العامة   المديرية 
 لقوى األمن الداخلي 

 العام: تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لقرار اإلقفال  -
المحاضر التي تم مجموع  ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

بحق المخالفين   تنظيمها
منذ لقرارات التعبئة العامة 

8/3/2020 

ابية والتدابير محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة )القدرة االستيع
 48 الوقائية(

العامة )األراكيل  محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين قرار التعبئة 
 والتباعد االجتماعي( 

128 
 بيروت

20156 

 16919 جبل لبنان  328 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 504 المجموع
 7548 البقاع 

 6624 الشمال

 6375 الجنوب  الجنوب الشمال  اعالبق جبل لبنان بيروت 

 57622 المجموع 54 37 123 169 121

 المناطق للسيطرة على وباء كورونا لمدة أسبوع قابلة للتجديد:   ضعزل بع -
 الموقع المحافظة / القضاء 

  ر من قبل البلدية( يحي األكراد )التداب :برج البراجنة - قضاء بعبدا 
العامة   المديرية 

 لألمن العام
 ت األمنية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.  تطبيق اإلجراءا -
في مختلف    تقّصي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين والوافدين -

 .  المناطق اللبنانية
 

العامة   المديرية 
 ألمن الدولة 

 المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين والوافدين.  الحاالت تقّصي ومتابعة  -
 : بقرار التعبئة العامة وإقفال المؤسسات التجارية المحافظات التبليغ عن نسبة التزام  -

 جبل لبنان بعلبك الهرمل النبطية  البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت 

85 % 80 % 75 % 75 % 85 % 80 % 90 % 85 % 

 مختلف المناطق. التجارية المخالفة في  المحالتإقفال عدد من ارات وتوجيه إنذ -
  

 

      وزارة األشغال العامة والنقل
 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ  مطار رفيق الحريري الدولي  

 المغادرة الرحالت  القادمة  الرحالت

 42 عدد الرحالت  41 عدد الرحالت 

  4201 المغادرينعدد  2246 عدد الوافدين 
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 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ  لمرافئا
 مغادرة دخول المرفأ

 على متنها  الوجهة العدد  على متنها  قادمة من  العدد 

 ديزل مرفأ عمشيت  1    مرفأ ببروت

 مازوت  مرفأ جبيل 1   

 فارغة  مرسين 1    مرفأ طرابلس 

    مازوت  مرفأ بيروت 1 مرفأ جبيل

 3 1 المجموع

 
 

  

 رات عامةقرا
اعتباراً من صباح يوم الجمعة    2020/م/ 86المذكرة رقم  و   2020/ 8/ 18تاريخ    1003القرار رقم    تطبيق قرار اإلقفال العام بموجب -

الشروط الواجب اتباعها، باإلضافة إلى  بالقطاعات المستثناة من اإلقفال  مراقبة التزام  و  7/9/2020لغاية صباح يوم اإلثنين   21/8/2020
 الولوج والخروج من الشوارع يومياً من السادسة مساء لغاية السادسة صباحاً.   لمواطنين بمواقيت التزام ا 

 

 وزارة الخارجية والمغتربين  
تتواصل وزارة الخارجية والمغتربين بشكل دائم مع البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج للوقوف على آخر المستجدات بشأن   -

 متابعة أوضاع اللبنانيين المغتربين.  انتشار جائحة كورونا و
تتابع وزارة الخارجية والمغتربين التنسيق مع اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومع   -

الوزارة مع كافة    وزارة الصحة العامة والوزارات واإلدارات المعنية األخرى تطبيق اإلجراءات والتدابير المعتمدة، كما تتواصل
 المنظمات اإلقليمية والدولية في هذا اإلطار.  السفارات األجنبية و

 

 مخالفات قرارات التعبئة العامة
 عدم التزام عدد من القطاعات بقرار اإلقفال العام.   -
 تجمعات مطلبية ومظاهرات.  -
)وضع الكمامة أو قناع الوجه، تعقيم  اة من قرار اإلقفال  المحالت المستثنعدم االلتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية المطلوبة في   -

 اليدين، الحفاظ على المسافة اآلمنة(. 
 تجمعات في مناسبات اجتماعية.   -
 عدم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية.   -

 
 594459/01أو   1214لوزارة الصحة العامة:  رقم الساخنالتصال مباشرة على ال ، عند الشعور بأية عوارض 
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 PCR وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـئحة بالمختبرات المعتمدة من قبل ل

 

 

 المستشفيات الحكومية

 الموقع اسم المستشفى   الموقع اسم المستشفى  

 بنت جبيل ستشفى بنت جبيل الحكومي م بيروت مستشفى رفيق الحريري الجامعي 

 زحلة  مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي  طرابلس  مستشفى طرابلس الحكومي

 البترون مستشفى البترون الحكومي  كسروان  البوار   -مستشفى فتوح كسروان الحكومي 

 حلبا مستشفى حلبا الحكومي  بعلبك مستشفى بعلبك الحكومي 

   ين تبن مستشفى تبنين الحكومي 

 المستشفيات الخاصة 

 الموقع اسم المستشفى / المختبر  الموقع اسم المستشفى / المختبر 

 بيروت ( HDF/Mérieux/USJمستشفى أوتيل ديو دو فرانس ) بيروت AUBMC الجامعة األميركيةمستشفى 

 بيروت (LAUمستشفى رزق )  بيروت Saint George Hospitalمستشفى القديس جاورجيوس 

 طرابلس  مستشفى المظلوم جبيل CHU-NDS سيدة المعونات الجامعيمستشفى 

 بعبدا  الهاديمختبر  طرابلس  مستشفى المنل 

 جبيل مختبر عقيقي الكورة مستشفى هيكل

 صور  MDC مختبر المشرق المتن  مستشفى سرحال 

 صور  مستشفى جبل عامل  بيروت HLGمستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي 

 بيروت  مختبر مركز األطباء  بعبدا MLHان مستشفى جبل لبن

 صيدا  KMLمختبر الكريم  بعبدا مستشفى السان جورج الحدث 

 النبطية SDCمختبر الصباح  الشوف  مستشفى عين وزين 

 بعبدا  INOVIEمختبر  صيدا  مستشفى حمود الجامعي  

 المتن  TRANSMEDICALمختبر  بعلبك مستشفى دار األمل الجامعي 

 زحلة  MCCمختبر  النبطية  راغب حرب مستشفى الشيخ 

 الحازمية SACRE-COEURمستشفى قلب يسوع  زغرتا CHNمختبر الشمال االستشفائي 

 المنصورية BELLEVUEمستشفى  الحازمية CLINIGENمختبر 

 طرابلس   LMSEمختبر مكروبيولوجيا الصحة والبيئة  الغبيري  المختبرات الحديثة

 بيروت األعظم مستشفى الرسول   بيروت AMERICAN DIAGNOSTIC CENTERمختبر 

 طرابلس  مستشفى النيني زحلة  مستشفى خوري 

  Medical Diagnostic Treatment Centerمختبر 

(MDTC )–  فقطDrive-through 
  الحمرا 

 

وزارة الصحة العامة  إلى مختبرات ال  اإليجابية التي ترسل من هذه نتائج الفحوصاتبعض مالحظة:   
قم هاتف لتتبع الحالت مما يساهم في انتشار الوباء ر  ل تتضّمن  


