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 الكبير  السراي الحكومي -إلدارة الكوارث  العمليات الوطنيةغرفة 
 COVID-19التقرير اليومي حول 

 
 

 
 18:00 وقت صدور التقرير: 006تقرير رقم:  2020آذار  24 الثالثاءالتاريخ: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 

 
 
 

 المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات واإلجراءات المنفّذة 
 

 
 

 

حالة تم تسجيلها منذ 
 2020شباط  21

304 

 حالة جديدة

37 

 حالة حرجة

4 

 حالة تعافت

8 

 حالة وفاة

4 

 المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 

  فحص كورونا

5285 

وقف الرحالت من  
 ءة الموبووإلى البالد 
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 حسب األقضية المؤّكدةتوّزع الحاالت 
 

  
 
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
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 مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة العامةو  المعلومات الصادرة عن برنامج الترصد الوبائي : المرجع
 

 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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 أجهزة التنفس االصطناعي المؤمنة في المستشفيات الحكومية والخاصة
 

 المجموع الخاصة الحكومية النوع

 279 237 42 لألطفال عدد األجهزة 

 906 783 123 للبالغينعدد األجهزة 

 1185 1020 165 المجموع العام

 
 
 

 والخاصة ة الموجودة في المستشفيات الحكوميةاألسرّ 
 

 المجموع الخاصة الحكومية النوع

 1093 878 215 الطوارئ عدد أسّرة 

 2308 1972 336 العناية الفائقةعدد أسّرة 

 15195 12749 2446 )كافة أنواع األسّرة( ة العاماألسرّ عدد 

 
 
 

 جهوزية المستشفيات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 وزارة الصحة العامة نالمعلومات الصادرة ع : المرجع
 

 وزارة الصحة العامة نالمعلومات الصادرة ع : المرجع
 

 وزارة الصحة العامة نالمعلومات الصادرة ع : المرجع
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 المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة العامة إلجراء التشخيص المخبري لفيروس كورونا
 

 
 

 أهداف غرفة العمليات الوطنية
 

 تعمل غرفة العمليات الوطنية على توحيد وتنسيق كافة الجهود الوطنية الرسمية والخاصة من أجل تحقيق األهداف التالية: 
 

 تخفيف االحتكاك المباشر بين الناس، ه عبر تطبيق التدابير االحترازيةئالحد من انتشار الفيروس واحتوا  الهدف األول:
 الصحيحة.  لتعميم المعلوماتوعية والتالتواصل مع الناس  عملية تعزيزو

حديد الخدمات األساسية ومتطلبات من خالل ت تأمين استمرارية الخدمات األساسية على الصعيد الوطني  الهدف الثاني:
الحد األدنى المطلوب المرتبط باالقتصادية واالجتماعية  اتخاذ التدابير، تشجيع العمل عن بعد، الصيانة

  بتطبيق القرارات.
من خالل مسح الموارد المتوافرة واالحتياجات بشكل مستمر زيادة قدرات القطاع الصحي لالستجابة   الثالث: الهدف

يادة القدرة االستيعابية للمستشفيات وز استقطاب التمويل والمساعدات التقنية مقارنة مع المنحنى الوبائي،
 . وإدارة الحاالت

 

 اإلجراءات قيد التطبيق 

 الموقع  المختبر 

 بيروت مستشفى رفيق الحريري الحكومي 

 بيروت مستشفى الجامعة األميركية 

 بيروت ) Merieuxمستشفى القديس يوسف ) 

 وطى عمارة شلهوب  سان جورج مستشفى 

 بيروت ( LAUمستشفى رزق )

 العامة:وزارة الصحة 
 .وتتبّع الحاالت المحتملةالحكومية والخاّصة في المستشفيات  هاإصدار التقرير اليومي عن الحاالت الجديدة ووضع -
 استمرار تجهيز المستشفيات الحكومية لرفع القدرة االستيعابية.  -

 الصليب األحمر اللبناني:
 حالة جديدة(. 24حالة جديدة مشتبه بها إلى المستشفيات ) 327نقل  -
 جدد(.  35مسعف مدّرب ) 482تدريب  -
 متطوع على التوعية.  520تدريب  -
 .مركز اسعاف 24تدريب  -

 )التفاصيل على الموقع االلكتروني الرسمي للصليب األحمر اللبناني(   
 : )قوى األمن الداخلي، األمن العام، أمن الدولة، الجيش( األمنيةاألجهزة 

واستعمال الشّدة والحزم في تطبيق قرار مجلس  دوريات في مختلف المناطق اللبنانية بتسيير الجيش اللبناني  تقوم كافة قوى -
راكز بيع المواد مواق الخضار وفي أس  ع عام في القرى والمدنتجمّ   30، تفريق  ةتجاري  تمحال  177إقفال    تمحيث  ،  الوزراء
إقفال مدخلين في  ول سوق الخضار في طرابلس إقفا، وهيئة أهلية في تنفيذ قرارات التعبئة العامة اتبلدي 6، مؤازرة الغذائية
ة دخول البواخر إلى  العمليات البحرية المشتركة عن حرككما أفادت غرفة  ول والخروج.  حركة الدخلضبط  ارد  نهر البمخيم  

 ات المعنية. من الوزارحصول على األذونات الالزمة د من المرفأ بيروت بعد التأك
محضرا  مكتوبا   373ظهرا   12:00الساعة و صباحا   6:00بين الساعة آذار  24اإلثنين  يومالداخلي  سّطرت قوى األمن -

 بحق مؤسسات وأفراد مخالفين لقرار مجلس الوزراء في مختلف المحافظات.
ة بعد التشخيص ، المخالطين للحاالت التي تظهر إيجابيإلى المستشفياتبها المشتبه الحاالت نقل األمن العام قوى  تتابع -

عدد من  خل ايات إقفال مدلغت عن عمكما بلّ  لتأكد من التزامها بشروط العزل المنزلي.لالمخبري وحاالت الحجر الصحي 
بمعايير  رة المتنقلين والتأكد من االلتزامراة التنقل وأخذ حلديات لضبط حركالقرى في مختلف المناطق اللبنانية من قبل الب

 .  وبةالحماية المطل
دعات ومستو تجارية التمح 15ات استعالمية في مختلف المناطق اللبنانية، حيث قامت بإقفال نفّذت قوى أمن الدولة دوريّ  -

 .عاتومقاهي، باإلضافة إلى تفريق تجم
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حص الحرارة على المارة جراء ف إاطق اللبنانية في ختلف المنبلدية في م 63رة بمؤازلعامة للدفاع المدني يرية اقامت المد -
 ر المنزلي.  جبالحلتأكد من االلتزام واعلى الطرقات 
 وزارة الخارجية:

لكافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج بشأن متابعة  2020آذار  23خ تاري  5/ 1543رقم ر تعميم صد -
وطلبت من البعثات اللبنانية التواصل   ،ختالطاالاإلرشادات الصحية وعدم بأوضاع اللبنانيين والتشديد عليهم ضرورة التقيد 

مع السلطات المحلية في مكان تواجد اللبنانيين ال سيما الطالب والمواطنين العابرين منهم لتسهيل ظروف تواجدهم ومكوثهم 
 األساسية في ظل هذه األوضاع الحرجة.  االحتياجاتوتأمين 

لمساعدات  لتلقي اأرقام الحسابات المصرفية التذكير بحول إعادة  2020آذار  23كّرر تاريخ م 5/ 1381صدر تعميم رقم  -
 ية.  مع إضافة رقم الحساب الخاص بالمساعدات االجتماع والتبرعات

بشأن تأمين الجهات الخارجية ع كافة الدول الشقيقة والصديقة وماليومي وزارة الخارجية والمغتربين بالتواصل  تستمر -
 واجهة الفيروس. مساعدات طبية لم

 وزارة التربية والتعليم العالي:
ح الدروس عبر  يتولون شرالمدربين الذين سبعد مع  ضمن مشروع التعليم عنقد لقاءات تدريبية ع تستمر الوزارة في  -

  عند  2020آذار  25ي األربعاء فا  طالق الرسمي للمشروع غد على أن يتم اإل لكترونية وشاشة تلفزيون لبنانالمنّصات اإل
 ل الظهر.قبالحادية عشر الساعة 

مع رؤساء الوحدات لدرس آلية احتساب بدل عمل مستخدمي المكننة والخدمة    سبوع اجتماعاتهااألمع بداية هذا    الوزارةف  تكثّ  -
آلية احتساب ساعات   كما تدرس الوزارة والنظافة في ظل استمرار اإلقفال القسري للمدارس والثانويات والمهنيات الرسمية.

 . المتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية
 امة والنقل:وزارة األشغال الع

دولة   الى 25/4/2020في  00:40ر الساعة لتغاد 23:25لندية في مطار بيروت الدولي الساعة نهبوط طائرة عسكرية ف -
 . ي راكب من الطائرة لدى وصولهاأ إنزالعدم بشرط  ةالفنلنديلى متنها قوات حفظ السالم من الجنسية علندا نف
 .وعلى متنها بضائع مختلفة 21:45الساعة  واقالعها 18:00هبوط طائرة شحن تركية الساعة  -
                                        .ماشيةمحّملة بال 21:55واقالعها الساعة   20:25هبوط طائرة شحن قطرية في تمام الساعة   -
 .                                           خروج باخرة واحدةوبضاعة مختلفة  مستوعباتبت واسياربمحملة بواخر  4رفأ بيروت: دخول م -
 خروج باخرتين بدون حمولة.  و حديدبالمرفأ طرابلس: دخول باخرة واحدة محملة  -
 .   بالحديدين تلمرفأ صيدا: دخول باخرتين محم -

                                        باخرة واحدة فارغة.  وخروج GAZOLINEوفيول بالين ترفأ الجية: دخول باخرتين محملم -

    .GAZOLINEوفيول غاز بالين تلزهراني: دخول باخرتين محملمرفأ ا -
 والبلديات: الداخلية وزارة

ديات واتحادات البلديات تسهيل توزيع المحروقات لالب  الطلب منبوجوب  مين  فظات إلبالغ القائمامحالل  5236م رقم  ر تعميصد -
لتزام بالشروط ياه، شرط االلم كتاب الصادر عن وزارة الطاقة واوفق ال  هطاقكل ضمن نالمنتشرة  الكهربائية  دات  لللموبعها  وتوا
                            الكهرباء خالل ساعات التقنين. من سهيال لتأمين حاجات المواطنين ذلك ت، وحيةالص

 وزارة الطاقة والمياه:
ارات والهيئات والمؤسسات إلى جميع اإلد 2020آذار  23خ تاري 2/2020رقم م يمقة والمياه تعصدر عن وزارة الطا  -

إعالن مجلس  ير وهل التعاقدية إلى حين تقرمديد كافة المصوص تاه بخيوالم الطاقة صاية وزارة والمصالح الخاضعة لو
 الوزراء انتهاء حالة الطوارئ الصحية.  

ان استمرارية  ضملاء  متعلّق بتنفيذ قرار مجلس الوزر  2020آذار    23تاريخ    629قة والمياه رقم  صدر كتاب عن وزارة الطا -
 نين.ساسية للمواطمات األأمين الخدت

 زراعة:وزارة ال
المركز الزراعي في مرجعيون ودائرة الثروة الحيوانية في مصلحة زراعة النبطية به قام الذي  كشف الميدانية الخلفيعلى  -

و في  ب هالمصابك أن كل من احتد من زرعة مربّي الدواجن الذي أصيب بكورونا، تم التأكإلى مشرطي البلدية  ةوبمؤازر
 بمرض كورونا. ل الطيور ال يصابالوزارة إلى أن الدجاج كما كل فصائ. وتشير العزل المنزلي

 الصناعة: ة وزار
ية  جية الصناعمكن من اآللية اإلنتابخصوص الحفاظ على الحد األدنى الملديات  لبإلى وزارة الداخلية وا  150رقم  كتاب  توجيه   -

   الجتماعي. ي إطار األمن الصّحي واالقتصادي واف
 



  drm.pcm.gov.lbعلى الرابط: الصادرة  الرسمية وكافة التعاميم  التقريريمكن االطالع على 
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 اإلجراءات على صعيد المحافظات والبلديات
 

 المرجع: غرف عمليات المحافظات
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحافظة 
عدد في الحجر  ال

 الصحي 
نين  نسبة المواط

 جر المنزلي الملتزمين بالح

 % 100 73  الشمال
 % 90 251 عكار

 % 92 20 بعلبك الهرمل
 % 90 38 البقاع

 % 90 157 جبل لبنان
 % 90 132 الجنوب 
 % 90 102 النبطية

 
 المحافظة

  

 المخالفةالقطاعات  باإلقفال االلتزام  نسبة

 األسواق الشعبية %85  الشمال

 تجارية مختلفة محالت  %90 عكار

بعلبك 
 الهرمل 

92% 
 سيارات  وتأجيراتف  هو محالت 

 ون متجولالباعة ال %95 البقاع

 تجارية  محالت %90 جبل لبنان

 صة خا شركات ومؤسسات  %90 الجنوب 

 بابية شتجمعات  %95 النبطية
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 العامةالتوجيهات  الفيروسالمخاطر المؤثرة في سرعة انتشار 
 عدم التزام المواطنين بتدابير الوقاية. •
 عدم االلتزام بتدابير الحجر المنزلي اإللزامي.   •
 شار الوباء في األماكن المكتظة.  تان •
 عدم االلتزام الكامل بمنع التجّمعات واالختالط.  •

 

االلتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس   •
صعيد اإلدارات العامة والخاصة  الوزراء على 

 والبلديات. 
االلتزام بمالزمة المنازل وعدم الخروج ااّل للعمل أو   •

 عند الضرورة القصوى.  
االلتزام بغسل اليدين المتكرر ومراعاة كل شروط   •

 السالمة الواجب اتخاذها وفق وزارة الصحة العامة. 
الحرص على االبتعاد عن األماكن المزدحمة   •

المخالطة االجتماعية وااللتزام بالمسافة  وتجنب 
 اآلمنة بين األفراد.

االتصال مباشرة على الرقم الساخن لوزارة الصحة   •
أو   1214: عوارضالعامة عند الشعور بأية 

592699/76 . 

 
 
 
 

 

 


