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

   
 

       
 

 20:30 وقت صدور التقرير: 161تقرير رقم: 2020 آب 26 األربعاءالتاريخ: 
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 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

  

139 
 مجموع حاالت الوفاة 

 14248 
 حالة تم تسجيلها  

 21/2/2020منذ 
   

1 
 حالة وفيات جديدة 

 

1314 
 وافدين 

12934 
 مقيمين

   

3955 
 حالة شفاء 

 561 
 جديدة تحاال 

   

537 
 حي حالة تم تسجيلها في القطاع الص 

 4 
 ينوافد

557 
 مقيمين 

   

15 
تم تسجيلها في القطاع الصحي   ةحال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ 

 
472,075 

 21/2/2020فحص كورونا منذ 

   

 
 6031 

فحوصات كورونا للمقيمين خالل الـ  

 ساعة المنصرمة  24
   

 
 1296 

فحص كورونا للوافدين في المطار  

 المنصرمة  ساعة 42خالل الـ 
   

 

10154 
 ( Active Cases)حالة نشطة 

9883 
 حالة في العزل المنزلي

 271 
 حالة استشفاء 

   

3 
خالل الـ  جديدة متوسطة  تحاال

 ساعة المنصرمة  24

 194 
 المتوسطة مجموع الحاالت 

   

2 
جديدة في العناية الفائقة   تحاال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ 

 77 
مجموع الحاالت في العناية 

 الفائقة 
   

  عالميا   لبنان 
 عدد اإلصابات اإلجمالي  24,185,961 14248

   

 عدد الوفَيات  826,076 139
   

 نسبة الوفَيات  % 3,41 0.97%
   

 حاالت الشفاء عدد  16,701,266 3955
   

   

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 حالة قيد التحقق  3208 :مالحظة منحنى الحاالت النشطة
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 األقضية والبلداتالتوّزع اليومي لإلصابات حسب  
 

 عدد الحاالت  طرابلس قضاء   عدد الحاالت  المتن قضاء   عدد الحاالت  بعبدا قضاء   عدد الحاالت  محافظة بيروت 

 19 داوي الب  1 سعادة عين   4 عين الرمانة  4 ت بيرو راس 

 18 الميناء  3 انطلياس  3 بعبدا  2 المنارة

 38 طرابلس   1 البوشرية   4 بئر حسن   5 الحمرا

 4 القبة   1 بيت الشعار   16 برج البراجنة  3 المصيطبة

 13 التبانة   4 ج حمود بر  8 ح ياالش  3 مار الياس

 3 اهرية الز  1 برمانا   4 الغبيري  1 الظريف 

 5 التحقق قيد   1 بصاليم  2 الحدث   15 المزرعة 

 عدد الحاالت  عاليه قضاء   4 الدكوانة   12 حارة حريك  6 يدر أبي ح  برج

 1 عاليه  2 ديك المحدي   3 الحازمية  7 البسطة الفوقا

 5 عرمون  1 جديدة المتن   2 الجناح  12 طريق الجديدة 

 3 مونبشا  2 المنصورية   1 يلكيالل  3 النبعراس  

 1 بحمدون  1 النقاش   3 وزاعياأل  4 البسطة التحتا

 1 بليبل  2 قيد التحقق   2 قيد التحقق   4 األشرفية 

 2 ويفات العمروسية شال  6 السبتية  عدد الحاالت  كسروان قضاء   1 العدلية 

 3 م سل حي ال  1 سد البوشرية   1 العقيبة  4 قيد التحقق 

 1 كيفون  1 زكريت   1 لونةب  عدد الحاالت  قضاء الشوف 

 1 خلدة   2 الزلقا   1 اجلحر  1 علمان

 1 مجدليا  1 زغرين  2 جونية   1 برجا

 2 القماطية  عدد الحاالت  زغرتا قضاء   1 كفرياسين  1 البرجين

 عدد الحاالت  صيدا قضاء   1 حارة الفوار   1 الصفرا   2 شحيم

 1 ن الدلب عي  1 مجدليا  2 ذوق مكايل   1 الدامور 

 1 لحلوة عين ا  1 مرياطة  1 ذوق مصبح  1 الدبية

 1 الغازية  1 زغرتا  3 قيد التحقق   1 حارة الناعمة

 1 خرطوم   6 قيد التحقق   عدد الحاالت  المنية الضنية قضاء   1 مة الناع

 1 مغدوشة   عدد الحاالت  النبطية قضاء   1 عمار دير   6 قيد التحقق 

 3 المية ومية  1 وير الد  13 المنية  عدد الحاالت  قضاء البترون 

 2 فند الصر   1 كفرصير   5 قيد التحقق   1 راشانا

 3 تتنبوري  2 ية الفوقا النبط  عدد الحاالت  الكورة قضاء   عدد الحاالت  ربي لبقاع الغا قضاء 

 4 قيد التحقق   2 زفتا  1 البحصاص   1 كفريا

 عدد الحاالت  زحلة قضاء   2 قيد التحقق   عدد الحاالت  بعبلك قضاء   1 القرعون 

 1 بر الياس   عدد الحاالت  عكار قضاء   2 بعلبك   1 عقوب يالسلطان 

 2 شتورة   1 عتيقةعكار ال  4 قصرنبا  عدد الحاالت  زين جقضاء 

 2 مجدل عنجر  1 العمارة  1 قيد التحقق   1 جزين

 1 قب الياس   1 مشمش  عدد الحاالت  مرجعيون قضاء   عدد الحاالت  صور قضاء 

    1 قبة الشمرة   1 مجدل سلم   3 بفالي 

 159 قيد التحقق   1 سماقيةال  عدد الحاالت  جبيل قضاء   2 برج الشمالي

    2 قيد التحقق   1 عمشيت  1 معروب

 561 المجموع      2 جبيل   1 صور 

       1 لحفد   4 قيد التحقق 

 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومي 
 

 
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 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

 

 
  

 
 

 ة توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمري توّزع حاالت الوفاة حسب األقضية

 
 
 
 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 ة المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العام  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 ( Death doubling rate) باقي الدولمقارنة معّدل تضاعف عدد حاالت الوفاة في لبنان مع 

 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية 

   
 

 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام
 

  
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

يوم 20يتضاعف عدد حاالت الوفاة في لبنان كل   
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 الفيروسطريقة التعّرض للعدوى ب        توّزع الحاالت حسب الوضع الصّحي 
 

 

 

 

  
 

 

 توّزع الحاالت حسب الفئة العمرية توّزع الحاالت حسب الجنس
       

 

 
   

 

 2020/ 26/8 – اإلجراءات قيد التنفيذ

 وزارة الصحة العامة
العامة   - الصحة  وزارة  عن  رقم  صدر  المقرّ   2020/ 8/ 25بتاريخ    126المذكرة  المخالطين  بتحديد  )تتعلّق   closeبين 

contacts  أو عوارض(  مع  )للحالة  العوارض  قبل ظهور  يومين  دون  يومين  ( ضمن  من  )للحالة  الحالة  تشخيص  من 
 عوارض(، وذلك على الشكل التالي:  

 ة المثبتة.  الحالنزل مع المخالطين المقيمين في ذات الم •

 المخالطين العاملين في نفس مكان عمل الحالة المثبتة.   •

 دقائق.    10مسافة تقل عن متر ونصف ألكثر من شر مع حالة مثبتة وجها لوجه على المخالطين الذين تحدثوا بشكل مبا •
بتداء من االسبوع المقبل، تنفيذا  ا COVID-19 جهوزية مستشفى سان جورج للبدء باستقبال المصابين بعن    الوزارة  أعلنت -

 . للقرار المتخذ بتحويل المستشفى بأكمله إلى مستشفى خاص بمرضى كورونا
 تنفس.  الوأجهزة ات التي تقّدم للقطاع االستشفائي لزيادة جهوزيته الستقبال مرضى كورونا كتأمين المعدات زارة الهب تتابع الو -
 ستراتيجية التي تم وضعها لكبح تفشي فيروس كورونا.  تتابع الوزارة عبر فرق عملها تطبيق اال  -
  إيجابية   حاالت   ثمانيحيث تم تسجيل    24/8/2020و  23و  22لرحالت القادمة بتاريخ  لصدر عن الوزارة نتائج فحوصات   -

   توّزعت على الشكل التالي: جديدة
 عدد الحاالت اإليجابية  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من 

22 /8 /2020   

 SG 9017 4 راس الخيمة 

23 /8 /2020 

 1 828 الشركة التركية  اسطنبول 
 1 711 الشركة المصرية  القاهرة

 ألولى( )الدفعة ا  2020/ 8/ 24

 MEA 307 1 القاهرة
 1 828 الشركة التركية  اسطنبول 

 8  المجموع 
   

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 الصليب األحمر اللبناني  

عدد الحاالت  
نقلها  التي تم 
إلى  

 المستشفيات 

4007 
حالة   43)

 جديدة( 
 

عدد مراكز 
اإلسعاف التي  
 تستجيب 

عدد مراكز  47
اإلسعاف اإلضافية  
 الجاهزة لالستجابة  

ات  فحوصعدد  0
PCR   التي تم نقلها

 إلى المختبرات 

42173 

  فحصا   113)
 ( جديدا  

عدد 
المستفيدين من 
حلقات التوعية  

 حول
COVID- 

67455 

مستفيدا    55)
 جديدا ( 
 

  عدد المتدربين
على إعداد  
خطط استجابة  

 محلية 

8517 

متدربين   3)
 جدد(
 

عدد المسعفين  
   المدّربين

عدد المتطوعين   1444
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 

166   
 

  عدد المتدربين
على إدارة  
مراكز الحجر 

 الصحي 

8328 

متدربين   3)
 جدد(

 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  
المدربين على  

 التوعية 

550   
 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين  

 على التوعية 

عدد المتطوعين   217
الجامعيين المدربين  
على اجراءات  

 الوقاية في الشركات  

967 
 

  المرافقد عد
 التي تّم تعقيمها 

428 

  مرافق 3)
 ( جديدة
 

عدد الملصقات  
  والمنشورات 
 التي تم توزيعها 

1221777 
 

المعدات التي  عدد 
 تم توزيعها 

75145 

(102 
مجموعة 
 ( جديدة
 

عدد المستفيدين من  
 ة المنصات االلكتروني 

4100 

 

  

 
 

   األمنية العسكرية واألجهزة 
 م المها الجهة  

 .في مختلف المناطق اللبنانيةراجلة ومدولبة  دورياتتسيير  - الجيش 
 . CIMICتوزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العسكري   -

 

العامة   المديرية 
 لقوى األمن الداخلي 

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

بحق المخالفين   تنظيمها
منذ لقرارات التعبئة العامة 

8/3/2020 

محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة )القدرة االستيعابية والتدابير 
 45 الوقائية(

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

2 
 بيروت

20307 

 17422 جبل لبنان  307 المخالفين لقرار وضع كمامة محاضر خطية بحق األشخاص 

 354 المجموع
 7705 البقاع 

 6714 الشمال

 6566 الجنوب  الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

 58359 المجموع 88 22 54 180 10

 
 المناطق للسيطرة على وباء كورونا:   ضعزل بع -

 قعموال المحافظة / القضاء 

 مؤازرة بلدية مجدلبعنا في عزل البلدة - قضاء بعبدا 

 مؤازرة بلدية داريا في عزل البلدة  - قضاء الشوف

  
  

العامة   المديرية 
 لألمن العام

 تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.   -
في مختلف    لوافدينبية والحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين واتقّصي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجا -

 .  المناطق اللبنانية
 التبليغ عن الحاالت الجديدة في مخيم عين الحلوة ومخيم نهر البارد.   -

 

العامة   المديرية 
 ألمن الدولة 

 وافدين. تقّصي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين وال -
المؤسسات   - للكشف على  اللبنانية  المناطق  في مختلف  دوريات  لقرارات  تنفيذ  المخالفة  التجارية  والمحالت 

 التعبئة العامة وتوجيه إنذارات للمخالفين.
 : بقرار التعبئة العامة وإقفال المؤسسات التجارية المحافظات التبليغ عن نسبة التزام  -

 جبل لبنان بعلبك الهرمل نبطية ال البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت 

60 % 75 % 60 % 65 % 65 % 65 % 60 % 40 %   
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      وزارة األشغال العامة والنقل
 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ  مطار رفيق الحريري الدولي  

 المغادرة الرحالت  القادمة  الرحالت

 36 عدد الرحالت  36 عدد الرحالت 

 3892 عدد المغادرين 1903 عدد الوافدين 
 

 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ  لمرافئا
 مغادرة دخول المرفأ

 على متنها  الوجهة العدد  على متنها  قادمة من  العدد 

 فارغة  اليونان  1 قمح أوكرانيا 1 مرفأ ببروت

 شاحنات وبضائع  تركيا 1    مرفأ طرابلس 

 فارغة  االسكندرون 1   

 3 1 المجموع

 
 

  

 قرارات عامة
 

لمواجهة تفشي جائحة    2020بتمديد التعبئة العامة لنهاية العام  قرارا  يقضي    26/8/2020عن المجلس األعلى للدفاع بتاريخ    صدر -
 كورونا. 

 

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

الشروط الواجب اتباعها، باإلضافة  بالقطاعات المستثناة من اإلقفال  اقبة التزام  مرو  7/9/2020لغاية صباح يوم اإلثنين    21/8/2020
 الولوج والخروج من الشوارع يوميا  من السادسة مساء لغاية السادسة صباحا .    التزام المواطنين بمواقيتإلى 

 

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

 انتشار جائحة كورونا ومتابعة أوضاع اللبنانيين المغتربين.  
ات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومع  تتابع وزارة الخارجية والمغتربين التنسيق مع اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراء  -

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

 

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

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

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

 

 

 المستشفيات الحكومية

 الموقع اسم المستشفى   الموقع فى  اسم المستش

 بنت جبيل مستشفى بنت جبيل الحكومي  بيروت مستشفى رفيق الحريري الجامعي 

 زحلة  مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي  طرابلس  مستشفى طرابلس الحكومي

 البترون مستشفى البترون الحكومي  كسروان  البوار   -كسروان الحكومي مستشفى فتوح 

 حلبا مستشفى حلبا الحكومي  بعلبك لبك الحكومي مستشفى بع 

   تبنين  مستشفى تبنين الحكومي 

 المستشفيات الخاصة 

 الموقع اسم المستشفى / المختبر  الموقع اسم المستشفى / المختبر 

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

 بيروت (LAUمستشفى رزق )  بيروت Saint George Hospitalجاورجيوس مستشفى القديس 

 طرابلس  مستشفى المظلوم جبيل CHU-NDS مستشفى سيدة المعونات الجامعي

 بعبدا  مختبر الهادي طرابلس  مستشفى المنل 

 جبيل مختبر عقيقي الكورة مستشفى هيكل

 صور  MDC مختبر المشرق المتن  مستشفى سرحال 

 صور  مستشفى جبل عامل  بيروت HLGناني الجعيتاوي الجامعي مستشفى اللب

 بيروت  مختبر مركز األطباء  بعبدا MLHمستشفى جبل لبنان 

 صيدا  KMLمختبر الكريم  بعبدا مستشفى السان جورج الحدث 

 النبطية SDCمختبر الصباح  الشوف  مستشفى عين وزين 

 بعبدا  INOVIEمختبر  صيدا  مستشفى حمود الجامعي  

 المتن  TRANSMEDICALمختبر  بعلبك تشفى دار األمل الجامعي مس

 زحلة  MCCمختبر  النبطية  مستشفى الشيخ راغب حرب 

 الحازمية SACRE-COEURمستشفى قلب يسوع  زغرتا CHNمختبر الشمال االستشفائي 

 المنصورية BELLEVUEمستشفى  الحازمية CLINIGENمختبر 

 طرابلس   LMSEمكروبيولوجيا الصحة والبيئة مختبر  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  يجابية التي ترسل من هذهاإل نتائج الفحوصاتبعض مالحظة:   
رقم هاتف لتتبع الحاالت مما يساهم في انتشار الوباء  ال تتضّمن  


