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 حسب األقضية   النشطةتوّزع الحاالت 
 

  
  

 
 3404 

 تم تسجيلها   تحاال

 2020/ 2/ 21ذ من
   

 

 

877 
 وافدين 

2527 
 مقيمين 

   

46 
 حالة وفاة

 147 
 جديدة حالة

   

1666 
 شفاء  لةحا

 28 
 ينوافد

119 
 مقيمين

   

  
  

مجموع فحوصات كورونا منذ 

21/2 /2020 
 244,329 

 
   

عدد فحوصات كورونا للمقيمين  

ساعة    24في المختبرات خالل الـ  
 المنصرمة 

 5824 

 
   

حوصات كورونا للوافدين  عدد ف

ساعة    24في المطار خالل الـ  
 المنصرمة 

 
2895 

   

 

 

1692 
 (Active Cases)حالة نشطة 

1591 
 في العزل المنزلي  حالة

 101 
 حالة استشفاء 

   

  80 
 حالة متوسطة 

   

  21 
 في العناية الفائقة ةحال

   

  عالميا   لبنان

 عدد اإلصابات اإلجمالي 15,784,177 3404
   

 عدد الوفيات  638,976 46
   

 نسبة الوفيات  % 4,04 % 1.35
   

 عدد حاالت الشفاء  9,615,804 1666

 pm 7:30مالحظة: آخر تحديث للمعلومات 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :لمرجعا
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 التوّزع اليومي لإلصابات حسب المناطق 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mainstream 
Ethiopian  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقيم/وافد  العدد البلدة القضاء 

 مقيم 9 طريق الجديدة  بيروت

 مقيم 6 األشرفية 

 مقيم 2 الحمرا 

 مقيم 2 المزرعة 

 وافد 1 برج أبي حيدر 

 وافد 1 البطريركية 

 وافد 1 قيد التحقق

 مقيم 4 يك حارة حر بعبدا 

 مقيم 3 الغبيري 

 مقيم 3 اعي األوز 

 مقيم 3 كفرشيما 

 مقيم 2 فرن الشباك 

 مقيم 2 اجنة برج البر

 وافد 1 بعبدا 

 مقيم 1 الشياح 

 وافد 1 الفياضية 

 وافد 1 الجمهور 

 مقيم 1 الحدث 

 مقيم 1 الجناح 

 مقيم 1 الليلكي 

 مقيم 2 حمود برج  المتن

 مقيم 1 البوشرية 

 مقيم 1 برمانا 

 وافد 1 بصاليم 

 مقيم 1 الضبية 

 مقيم 1 الدكوانة 

 وافد 1 أليسار 

 مقيم 1 حماليا 

 وافد 1 جسر الباشا 

 مقيم 1 الرابية 

 قيمم 1 ة سد البوشري 

 مقيم 1 سن الفيل 

 مقيم 1 الزلقا 

 مقيم 1 المتن األعلى 

 مقيم 1 جسر الباشا  

 مقيم 1 اعمة  لن حارة ا الشوف 

 مقيم 1 المشرف 

 مقيم 1 ت يا السعد

 مقيم 1 يفات الشو عاليه

 مقيم 1 حي السلم 

 مقيم 1 خلدة

 

 مقيم/وافد  العدد البلدة القضاء 

 مقيم 1 فتقا كسروان 

 مقيم 1 اس درغ

 مقيم 1 حراجل 

 مقيم 1 صخر حارة 

 مقيم 1 ل علما ساح

 مقيم 1 صربا 

 مقيم 1 المعاملتين 

 مقيم 2 عمشيت  جبيل

 وافد 1 تورزيا 

 وافد 2 القلمون  طرابلس 

 مقيم 1 طرابلس 

 مقيم 1 رة الكو  الكورة

 مقيم 1 بحصاص 

 وافد/مقيم  4 مزيارة  زغرتا

 مقيم 10 الكرك  زحلة

 مقيم 2 سارة ك

 مقيم 1 حتا تمنين الت بعلبك

 مقيم 1 اليمونة 

 مقيم 2 الهرمل الهرمل

 مقيم 6 عنقون صيدا 

 مقيم 1 ابلية الب

 مقيم 1 أنصارية 

 وافد 1 صيدا 

 مقيم 1 العباسية  صور

 مقيم 1 تعيتي

 وافد 1 برج رحال 

 وافد 1 جبال البطم 

 وافد 1 معركة 

 وافد 1 ا قان

 مقيم 1 جباع  ة النبطي

 مقيم 1 كفرتبنيت 

 مقيم 1 عبا  

 وفد 2 ياطر  بنت جبيل

 مقيم 1 شقرا  

 مقيم 1 يا رام

 مقيم 1 يدابل مرجعيون

 مقيم 1 لم سدل مج

 مقيم وافد/ 21  قيد التحقق 

 147 المجموع
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 ي لإلصابات د اليومئي حسب العدمنحنى الوبا ال
   

 
 

 

 

 توّزع حاالت الشفاء حسب األقضية حسب األقضية  النشطةتوّزع الحاالت اإلجمالية والحاالت 

 

 
 

 

 توّزع الوفيات حسب األقضية
 

 

 توّزع الوفيات حسب الفئة العمرية 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 

 ن وزارة الصحة العامة المعلومات الصادرة ع :المرجع
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 التسلل الزمني للقرارات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت 
 

  
  
 
 

الوضع الصّحي توّزع الحاالت حسب   طريقة التعّرض للعدوى بالفيروس        
 

 

 

 

  
 

 
 

 الفئة العمرية توّزع الحاالت حسب  الجنستوّزع الحاالت حسب 
       

 

 
 
 
 

  

 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 

 ارة الصحة العامة المعلومات الصادرة عن وز  :المرجع

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
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 توّزع الحاالت حسب الجنسية  

  
  
 

 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام 
 

 
 

 

 24/7/2020 – نفيذجراءات قيد التإلا

 وزارة الصحة العامة 
التقنية الجديدة الكتشاف المصابين بفيروس  مع السفارة الفرنسية    بالتعاون أطلقت وزارة الصحة مع المديرية العامة لقوى األمن الداخلي   -

 . على تقّصي الحاالت من خالل حاسة الشمكالب مدّربة  باستخدامكورونا 
التي تعني التفشي المحلي للوباء مما يتطلب التزام كامل بالتدابير   المرحلة الرابعةلبنان قد أصبح في  أن  لصحة العامة ب أعلنت وزارة ا -

 واإلجراءات الوقائية حيث سيتم نقل كل الحاالت التي ال تتوافر لديها شروط السالمة العامة للعزل إلى مراكز الحجر الصحي المعتمدة.   
فيها الوباء من أجل تحديد الواقع    ينتشر للحاالت المشتبه بها وللمخالطين في المناطق التي    PCR حوصات الـ تكثّف الوزارة عدد ف -

 انتشاره.   الوبائي فيها واتخاذ القرارات المناسبة للحد من
 . لوافدين بشكل يومي في المستشفيات وفي الحجر المنزليوللكافة الحاالت النشطة األوضاع الصحية تتابع الوزارة  -
حيث تم تأكيد تسجيل   22/7/2020للوافدين 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

22/7/2020 

 MEA 576 6 يدجان أب
 IRAQ 131 7 بغداد 

 Q6 211 1 حلب 
 14  المجموع 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 

 الصحة العامة  المعلومات الصادرة عن وزارة :المرجع
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 الصليب األحمر اللبناني  

عدد الحاالت  
التي تم نقلها إلى  
 المستشفيات 

2879 
حالة    51)

 جديدة( 
 

عدد مراكز  
ي  اإلسعاف الت
 تستجيب

عدد مراكز   47
اإلسعاف اإلضافية  
 الجاهزة لالستجابة  

فحوصات  عدد  0
PCR  تم نقلها  التي

 إلى المختبرات 

35455 
  فحصا   161)

 ( جديدا  

  المستفيدينعدد 
من حلقات  
 التوعية حول
COVID- 

65496 

مستفيدا    523)
 جديدا ( 
 

  عدد المتدربين 
على إعداد خطط  
 استجابة محلية

8418 

يدا  مستف 14)
 ا( جديد
 

عدد المسعفين  
   المدّربين

عدد المتطوعين   1444
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 

166   
 

  عدد المتدربين 
على إدارة  
مراكز الحجر  
 الصحي 

8202 

ن  ربيمتد  8)
 جدد( 
 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  
المدربين على  

 التوعية

550   
 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين  
على اقامة حلقات  

 وعيةت

عدد المتطوعين   217
المدربين  الجامعيين 

على اجراءات  
 الوقاية في الشركات  

967 
 

  المرافق عدد 
 التي تّم تعقيمها 

373 
ق واحد  )مرف 

 ( جديد
 

  الملصقاتعدد 
التي   رات والمنشو

   تم توزيعها

1207656 
 

عدد المعدات التي تم  
 توزيعها 

46224 

(130  
مجموعة  
 جديدة( 
 

عدد المستفيدين من  
نصات  الم

التثقيفية   ةااللكتروني
 حول الفيروس 

3717 

مستفيدا    54)
 جديدا ( 
 
 
  

   األمنيةالعسكرية واألجهزة 
 م المها الجهة  

 

 . التجمعاتطنين وتفريق لبة لتنظيم اكتظاظ الموا تسيير دوريات راجلة ومدو  - الجيش 
عبر مكتب التعاون  توزيع حصص غذائية على العائالت األكثر فقرا  في مختلف المناطق اللبنانية   -

 . CIMICالعسكري المدني 
في إجراءات  ى األمن  قوومساندة    إقامة حواجز ظرفية وتفريق تجمعات في مختلف المناطق اللبنانية  -

 يتنشر فيها الوباء. لتي عزل البلدات ا 
 

المديرية العامة لقوى األمن  
 الداخلي 

 لى قرار محافظ جبل لبنان.  بناء ع  مؤازرة بلدية قرنايل في قضاء بعبدا في عزل البلدة -
 بناء على قرار محافظ لبنان الشمالي.  زل البلدةلقلمون في قضاء طرابلس في عمؤازرة بلدية ا  -
  72فظ لبنان الجنوبي لمدة ا قرار مح بناء على  لدة زل البي عفي قضاء صور ف مؤازرة بلدية شحور  -

 ن. لطيالمخبرية للمخاالفحوصات  دور نتائج  لحين ص ساعة
 العامة:   تسطير محاضر بحق المخالفين لقرارات التعبئة  -

التي تم تسطيرها بحق المخالفين لقرار  عدد المحاضر 

 29/5/2020وضع الكمامة منذ 

بحق المخالفين   ظيمها نتالمحاضر التي تم مجموع 

 8/3/2020منذ لقرارات التعبئة العامة 

2935 

 ( ا  يد جد محضرا   13)

50181 

 على المرافئ والمعابر الحدودية.  في المطار وتطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة  - العام المديرية العامة لألمن  
 للمقيمين والوافدين.  يت في الحجر المنزلاإليجابية والحاال المشتبه بها وتقّصي ومتابعة الحاالت   -
وفي مخيمات    ق ين والتبليغ عن نتائجها في مختلف المناطمتابعة نتائج الفحوصات المخبرية للمخالط -

 النازحين والالجئين. 
جهات  بالتنسيق مع الات التي تشهد انتشارا  للوباء من قبل البلديات  ن إجراءات عزل البلدالتبليغ ع -

 المعنية.  
 

 تقّصي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين والوافدين.  - العامة ألمن الدولة  يريةالمد
 مختلف المناطق. متابعة نتائج الفحوصات المخبرية للمخالطين والتبليغ عن نتائجها في  -
 للحد من انتشار الوباء.  ها  البلديات التي يتم عزلاإلجراءات المتخذة على صعيد  التبليغ عن  -

 

للدفاع   العامة  المديرية 
 المدني

األماكن العامة والخاصة والقطاعات الحيوية   - الـ تعقيم عدد من  إجراء فحوصات    PCR ومراكز 
 ة. ف المحافظات اللبنانيضمن األقضية في مختل

بفيروس    على عمليات نقل المصابينعنصرا  مدربا     427)تأمين الجهوزية للتدخل عند الضرورة   -

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

 وزارة الداخلية والبلديات  
المرحلة من تفشي    23/7/2020تاريخ    2020/أ.م/ 74رقم  المذكرة    تطبيق - اإلجراءات والتدابير المطلوبة لمواجهة هذه  حول 

من قانون   604التقيّد التام بتدابير السالمة العامة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة  الوباء، حيث يطلب من كافة المواطنين معاودة 
العامة والخاصة بأقصى تدابير السالمة العامة تحت طائلة التغريم  سات  ب كافة المؤسالعقوبات، باإلضافة إلى إلزامية تقيّد أصحا

 رة على الرابط أدناه(.  او حتى اإلقفال )يمكن االطالع على اإلجراءات المفصلة في المذك
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       وزارة األشغال العامة والنقل 

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

كحد  ساعة    96نتيجته سلبية وذلك خالل    PCRحيازة فحص    لهؤالء الركاب بالصعود إلى متن الطائرات المتوجهة إلى لبنان دون
اإلضافة إلى عدم نقل ركاب أجانب إلى سوريا عبر المطار دون موافقة مسبقة من السلطات السورية ب  ،أقصى قبل تاريخ الرحلة

 سوريا.  تثناء الفلسطينيين الالجئين في سوريا وأفراد المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة فيباس

 ساعة المنصرمة( 24الـ   )خالل  مطار رفيق الحريري الدولي  

 المغادرة الرحالت  القادمة  الرحالت 

 39 عدد الرحالت  40 عدد الرحالت 
  2682 عدد المغادرين 4188 عدد الوافدين 

 ساعة المنصرمة(  24)خالل الـ  لمرافئا    
 مغادرة  دخول  المرفأ 

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

 مستوعبات االسكندرون 1 مستوعبات مرسين  1 أ بيروتمرف

 فارغة دمياط  1 مستوعبات ليماسول 1

 ستوعباتم ليماسول 1   

 شاحنات وبضائع  تركيا 1 غةفار  العقبة  1 مرفأ طرابلس 

 4 3 المجموع 
 

 ات عامة قرار
  7/2020/ 24بتاريخ  توصيات عامة  ات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا  ءية لمتابعة التدابير واإلجراصدر عن اللجنة الوطن -

 تضمنت:  لحد من انتشار الفيروسجراءات الواجب اتخاذها ل اإلحول 
على كل الوافدين إلى    غال العامة والنقلن ووزارة األشوزارة الخارجية والمغتربيبلديات ولية والعمم وزارة الداخأن ت •

 سفر.  ل موعد الساعة قب 96بية ال تقل مدتها عن سل PCRفحص از نتيجة بر رورة إلبنان ض

العزل  المعتمد من وزارة الصحة العامة إلى غير    PCR الـحص  ى فيها فيجر الدول التي  دين من  الواف   كل  عأن يخض •

ثاني الذي يخضع له الوافدين عند وصولهم  الفحص  الة  ساعة لحين صدور نتيج  24احة لمدة  سيا وزارة الهدد في فنادق تح
 . لبنانإلى  

 رورة القصوى.  إال عند الضخروج من منازلهم  عدم السنة(  60ـعمر ال  التشديد على كبار السن )فوقأن يتم   •

السيطرة على انتشار  الت بهدف  عديطاعات مع بعض التح القإعادة فتة  المرحلة الرابعة من خطأن يعاد تطبيق إجراءات   •
 .  المة المطلوبةلوباء والتأكد من تطبيق إجراءات السا
 

 .www.drm.pcm.gov.lb اإللكترونيط  لرابلة على ا الكام: يمكن االطالع على التوصيات  مالحظة
 

نع الدخول  ابلس ومى بإقفال سراي طر  قضقرارا    لبنان الشماليحافظ  أصدر م، ير الداخلية والبلدياتوز ى توجيهات  بناء عل -

ي وذلك  باستثناء العناصر واألجهزة األمنية المولجة حماية السرا  27/7/2020  يوم اإلثنين في  ك لغايةوذل بشكل تام  إليها  
 .  للموظفينمخبرية  فحوصات  في السراي على أن يتم إجراء    األشخاص لذي خالط عدد من  أحد المخاتير اعلى أثر تأكيد إصابة  

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

 . الوقائية لمواجهة فيروس كورونااءات لمتابعة التدابير واإلجر 
   رسمية بالتنسيق مع السفارات المعنية. بلوماسيين الذين يزورون لبنان في مهام الد تتابع الوزارة عملية دخول وخروج -
ية  الحدودألمن العام حركة الدخول والخروج عبر المعابر المديرية العامة لالوزارة مع السفارة السورية في لبنان ومع   تنسق -

 . لضمان تطبيق اإلجراءات المتبعة بناء على مقررات مجلس الوزراء
 ووضع المغتربين. العالم حول تطور الوضع في تلك الدول  دول  وزارة بشكل يومي مع البعثات اللبنانية المنتشرة في تنسق ال -

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

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