
      

 

 
  

  19:30ر: وقت صدور التقري  283تقرير رقم:  2020 كانون األول 26 السبت التاريخ:

 
 

 المنصرمة( ساعة  24عدد األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا ونسبة اإلشغال )خالل الـ 

 
 

 المحافظات حسب المستشفيات:في مختلف  19-على كافة تفاصيل توّزع األسّرة المتوافرة لمرضى كوفيد يوميا  لالطالع 
 PC-cupancyHospitalsOc-https://bit.ly/DRMعبر الكومبيوتر: 

 Mobile-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRM :عبر الهاتف
 

 
 
 
 

  http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@ئل التواصل االجتماعي ر وساعبأو 

 
غرفة العمليات الوطنية إلدارة 

 الكوارث 
 COVID-19تقرير يومي حول 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-HospitalsOccupancy-PC&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7C2b4fae1fa3bc48ff35a808d865128401%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637370477480870999&sdata=qm%2BlN1g5CifpAEHIJ0kiFz41OaHsWSW2hh0GN6kTKQc%3D&reserved=0
https://bit.ly/DRM-HospitalsOccupancy-Mobile
http://drm.pcm.gov.lb/


      

 

 توّزع الحاالت اليومية حسب البلدات 
 71 زحلة 66 صيدا  139 بعبلك 50 عكار 59 طرابلس 22 كسروان 86 الشوف 109 المتن 200 بعبدا  122 بيروت

 1 المعلقة  16 القديمةا  صيد 38 بعلبك 6 حلبا 1 باب الرمل  1 صربا 3 الدامور 2 برج حّمود 13 الشياح 5 عين المريسة

 2 مار أنطونيوس 3 هاللية  6 دورس 1 منيارة 1 التل  2 ذوق مكايل 2 حارة الناعمه 3 سن الفيل 11 الجناح 3 رأس بيروت

 1 حوش االمراء 3 حارة صيدا 3 إيعات 2 كرم عصفور 10 القبة 1 حارة المير 10 شحيم 3 جديدة المتن 4 االوزاعي 1 قريطم

 2 أراضي 1 قناية 3 حوش تل صفية 2 بقرزال 1 الزاهرية 2 غدير 1 دلهون 1 البوشرية 2 ر حسنيب 3 الروشه

 2 فرزل  2 مية ومية 1 نحله  1 برج العرب 5 التبانة 2 ذوق مصبح 2 كترمايا 1 الدورة  1 محطة صفير 3 الحمرا 

 1 أبلح 1 مجدليون 2 كفر دان 1 مزرعة بلده 2 بساتين طرابلس 1 أدونيس  1 عانوت 2 الروضة 22 الغبيري 1 عين التينة

 1 قاع الريم 4 عبرا  1 حدث بعلبك 1 بزبينا 14 الميناء 1 أدما والدفنه  1 برجين  2 سد البوشرية 3 عين الرمانة 4 المصيطبة

 1 وادي العرايش 1 بقسطا 1 هلراس بعلبك الس 1 عكار العتيقه 4 بساتين المينا 1 الصفرا 16 برجا 3 السبتيه 1 فرن الشباك 1 وطى المصيطبة

 2 شتورا 2 غازية 2 فاكهة 1 بيت الحاج 5 القلمون 3 البوار 1 بعاصير 11 الدكوانة 24 حارة حريك 4 مارالياس

 1 جالال 1 مغدوشة 2 العين 1 الحيصا 1 البداوي 1 السهيلة  1 بنواتي  2 المكلس 9 الليلكي 1 االونيسكو

 6 تعلبايا 1 قناريت 1 توفيقيه 1 تل بيره 1 مدينة الجديدة 1 جعيتا 7 الجية 7 أنطلياس 24 برج البراجنة 1 تلة الخياط

 2 جديتا 1 خرايب  1 قاع بعلبك 1 ببنين 14 قيد التحقق 1 غزير 3 جدرا 4 النقاش 13 المريجة  2 دارالفتوى

 2 سعدنايل 3 عدلون  1 حربتا 2 دنهر البار 11 جبيل 1 غبالة  1 وادي الزينة 1 الزلقا 2 تحويطة الغدير 2 الصنائع

 5 قب الياس 3 لوبية 1 يونين 3 برقايل 1 جبيل 1 عشقوت 1 الوردانيه 2 الضبية 1 بعبدا 4 الظريف

 1 مريجات 2 بابلية 1 دير االحمر 1 بزال 1 مستيتا 1 كفر تيه 3 السمقانية 22 المنصورية 2 الحازمية  1 مينا الحصن

 2 بر الياس 4 صرفند 5 بدنايل  1 دنبو 1 بالط  1 عين الدلبة   1 بشتفين 2 ونيةالديش 1 الفياضية 3 المزرعة 

 2 مجدل عنجر 3 بيسارية 1 تمنين الفوقا 1 بيت يونس 1 إده  1 قيد التحقق 1 الكنيسة  3 الفنار 1 اليرزة 1 برج أبي حيدر

 1 ناصرية 2 كوثرية السياد 1 بيت شاما 1 يشوح 3 عمشيت 47 النبطية 1 دير بابا 2 عين سعادة 27 الحدث 2 الملعب البلدي

 13 رياق 2 سكسكية 1 حوش الرافقة 1 القريات 1 حاالت 1 نبطية التحتا 4 كفر حيم 1 البساتين  3 بطشاي 7 الطريق الجديدة

 3 علي النهري 3 نجارية 5 تمنين التحتا 1 خربة داوود  1 أدونيس 3 نبطية الميدان 1 الكليله 1 روميه 1 اللويزة  1 الحرش 

 2 رعيت 1 بنعفول 3 شمسطار 1 مشتى حسن 2 قيد التحقق 3 مزرعة كفر جوز 2 بريح 8 بصاليم 1 الجمهور  6 رأس النبع 

 3 كفر زبد 3 كفر ملكي 5 طاريا 1 دوسا 27 الكورة 2 زبدين 3 بعقلين 1 ديك المحدي 8 كفر شيما 5 البسطا التحتا

 15 قيد التحقق 4 قيد التحقق 3 سرعين الفوقا 1 القبيات 1 أميون 1 كفر رمان 1 غريفة 1 مزرعة يشوع 1 بعلشميه 12 األشرفية

 24 البقاع الغربي  83 صور 1 خضر  3 وادي خالد 1 كفر عقا 1 حبوش  1 الجاهلية 1 بكفيا 1 بعلشميه الجديدة 1 اوتيل ديو

 1 مشغرة 11 صور 7 يتنبي ش 2 أكروم  1 بزيزا 2 كفر تبنيت 1 بطمة 1 العطشانة 1 رويسة البلوط 2 العدلية

 2 عين التينة  1 البساتين 3 حور تعال 1 قرحا  1 كوسبا 2 كفور 1 بقعاتا  6 برمانا  3 راس الحرف 46 قيد التحقق

 1 باب مارع 1 جل البحر الشمالي 21 بريتال 11 قيد التحقق 2 فيع 2 عرب صاليم 1 عّماطور 6 بعبدات 2 قبيع 87 عاليه

 1 عانا 3 الرشيدية 2 خريبة  1 بشري 2 دده 1 زفتا 2 ة الكحلوني 5 بيت مري 1 قرطاضة 3 شويفات العمروسية  

 1 ميدون 13 برج الشمالي 1 بوداي 1 طورزا 1 أنفه 2 دير الزهراني 1 المزرعة  2 المونتفردي 2 القصيبة 9 حي السلم   

 1 جب جنين 2 دير قانون العين 16 قيد التحقق 22 المنيه الضنيه  2 راس مسقا 2 تول 2 كفر نبرخ 1 عين الزيتونة 1 صليما  3 خلدة   

 1 كامد اللوز 1 ديرعامص 14 الهرمل 16 المنيه 5 ضهر العين 3 دوير 1 بتلون 1 قعقور 1 متنا الحاصبيّ  22 االمراء  

 1 غزة 1 سلعا  10 لهرم 1 بحنين 1 برسا 1 جبشيت 1 معاصر الشوف 1 دوار  1 حمانا 2 دير قوبل  

 1 سطان يعقوب  1 قانا 3 عقبة  1 سير الضنية 3 النخلة 3 عدشيت الشقيف 2 الباروك 3 جزين 5 الشبانية 11 عرمون 

 2 حماّرة -مناره  13 معركة 1 بريصا 2 طاران 7 تحقققيد ال 2 عبَا 6 قيد التحقق 1 جزين 1 قرنايل 18 بشامون  

 1 حوش الحريمة 1 معروب 7 راشيّا 2 قيد التحقق 3 البترون 1 انصار 23 بنت جبيل 1 طيونة  1 كفر سلوان 1 بليبل  

 1 صويري 2 صديقين 2 ضهر االحمر   1 البترون 2 قصيبة  4 بنت جبيل 1 كفر حونة 5 قيد التحقق 1 بدادون   

 6 المرج 2 عين بعال 1 كفر دنيس   1 شَكا العتيقة 1 قعقعية الجسر 4 عين إبل 12 مرجعيون 31 زغرتا 4 عاليه   

 1 قاليا 2 شهابية  1 بّكا   1 نريعب 12 قيد التحقق 1 عيترون 1 مرجعيون 3 زغرتا 1 القماطية 

 3 قيد التحقق 2 أرزون 3 قيد التحقق     3 حاصبيا 1 رميش 1 دبين 2 رشعين 4 عيتات  

   2 طورا       1 خلوات البياضة 6 عيتا الشعب 1 قليعة 2 أرده 1 كيفون  

   3 دير قانون النهر       1 عين قنيا 2 شقرا  1 خيام 5 مجدليّا  1 بساتين  

   1 شحور       1 شبعا 1 حاريص 1 عديسة   1 حارة الجديدة 1 عبيه   

   2 صريفا         2 كفرا  1 مركبا 1 العقبة 1 بحمدون الضيعة   

   8 عباسية         1 رشاف 5 مجدل سلم  1 كفر ياشيت 1 تر تاب 

   1 منصوري      81 قيد التحقق   1 بيت ليف 1 تولين 1 كفر فو 1 المشرفه 

   3 مجدل زون             5 مزيارة 2 قيد التحقق

   7 قيد التحقق             2 سبعل   

                 8 قيد التحقق  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



      

 

 توّزع الحاالت اإليجابية والحاالت النشطة
 ةتوزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الحاالت النشطةتوّزع 

 توّزع الحاالت التراكمية حسب األقضية

 
 
 

 يوم الماضية حسب األقضية 14الحاالت اإليجابية خالل الـ  عدد

 
 

 
 

  http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  لى التقريريمكن االطالع ع
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

  

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

http://drm.pcm.gov.lb/


 وزع حاالت الوفاةت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 حسب األقضيةالتراكمية توّزع حاالت الوفاة 

 
 

 حسب األقضية يوم المنصرمة 14ات خالل الـ الوفينسبة 

 
  

 
 

  http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 نت ومنطقة السكت الوفاة حسب المستشفياتوّزع حاال 

 
 الوفيات حسب الفئة العمريةعدد 

 

http://drm.pcm.gov.lb/


 توّزع حاالت الشفاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسب األقضيةالتراكمية توّزع حاالت الشفاء 

 

 حسب األقضيةيوم المنصرمة  14 عدد حاالت الشفاء خالل الـ

 

 
 

  pcm.gov.lbhttp://drm.وكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  مكن االطالع على التقريري
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

http://drm.pcm.gov.lb/


 نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومية خالل الـ 14 يوم الماضية  
 

 
 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنس  توّزع الحاالت حسب مستوى المرض 
    

 

 

 
 
 

 توزع الحاالت حسب العمر

 
 

 
 
 
 
 

  http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يريمكن االطالع على التقر 
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 ارة الصحة العامة المعلومات الصادرة عن وز   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :رجعالم
 

http://drm.pcm.gov.lb/


 الحاالت اليومية المنحنى الوبائي حسب عدد 
  

 

 االلتزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة 
 

 

 نسبة إشغال مراكز العزل للحاالت المصابة بفيروس كورونا  
 
 

 
 

http://bit.ly/DRM-للمزيد من المعلومات حول توّزع مراكز العزل ونسبة إشغالها، الدخول على الرابط التالي: 

IsolationCentersProfiles . 
 

ديات، : تم تجهيز هذه المراكز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلمالحظة
نان، نقابة ليونسيف، وزارة الصحة العامة، نقابة الممرضات والممرضين في لببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة ا

 االختصاصيين في العمل االجتماعي.

 
 

 
  http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير

 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-IsolationCentersProfiles&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7Ca34067a41ce648b7c42e08d8692b5702%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637374982152143161&sdata=d7x638EWp6e3MFnbVDAgA13QBVBHYmvQ8kglsrra3II%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-IsolationCentersProfiles&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7Ca34067a41ce648b7c42e08d8692b5702%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637374982152143161&sdata=d7x638EWp6e3MFnbVDAgA13QBVBHYmvQ8kglsrra3II%3D&reserved=0
http://drm.pcm.gov.lb/


 26/12/0202اإلجراءات قيد التنفيذ       
 وزارة الصحة العامة

لقرى التي تشهد عددا مرتفعا من  حمالت فحوص موجهة في عدد من المدن والبلدات وا العامة  الصحة  وزارة دأت فرق ب  -
حمالت   الوزارة ومن المقرر أن تطلق . بهدف تحديد الواقع الوبائي والحد من تزايد انتشار الفيروس  كوروناابات ب اإلص

من لمزيد  ل  فحوص في خالل فترة االعياد مذكرة المواطنين بضرورة عدم التخلي عن اإلجراءات الوقائية الضرورية تحسبا  
 . فاع الخطر في عدد اإلصاباتمن االرت 

 

 الصليب األحمر اللبناني    

عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

11,161 
حالة  95)

 جديدة(

عدد مراكز  
اإلسعاف التي  
 تستجيب

48 

عدد فحوصات 
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 

60,655 
عدد المستفيدين من 

ة حمالت متابع
 إجراءات الوقاية

240,965 

عدد المستفيدين 
من حلقات  
 التوعية

127,521 
(4056 

مستفيدا   
 جديدا (

عدد المتدربين 
على إعداد خطط  
 استجابة محلية 

8,907 
عدد المسعفين  
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين 
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 
166 

عدد المتدربين 
على إدارة  
مراكز الحجر  

 الصحي 

8,879 
 

عدد متطوعي 
ب االحمر  الصلي

المدربين على  
 التوعية

550 
عدد المدربين 

إقامة   على
 توعية حمالت

321 

عدد المتطوعين 
الجامعيين المدربين 
على اجراءات  

 الوقاية في الشركات 

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها 

1,085 
مرافق   9)

 جديدة(

عدد الملصقات  
والمنشورات التي  

 تم توزيعها
1,268,839 

عدد المعدات  
 التي تم توزيعها

266,119 
عدد المستفيدين من 

المنصات  
 االلكترونية

4,825 

 
 
 

 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة
 الجيش 

 
 
 

ألف ليرة لبنانية( ومساعدات غذائية في كافة المناطق اللبنانية عبر مكتب   400توزيع مساعدات اجتماعية ) -

 . CIMICالمدني التعاون العسكري 
 . وتفريق التجمعات ومساندة األجهزة األمنية وجيه المواطنين والسائقين لتطبيق قرارات التعبئة العامةه وت تنبي  -

المديرية العامة  
ن  لقوى األم
 الداخلي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في مختلف المناطق وتسطير محاضر  ثابتة ومتحركة  ونقاط مراقبة تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية   -
 . التعبئة العامة اتربحق المخالفين لقراضبط 

ساعة المنصرمة   24وّزعت المحاضر التي تم تسطيرها بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة خالل الـ ت  -
 على النحو التالي: 

مجموع المحاضر منذ  ساعة المنصرمة 24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

 0 لتعبئة العامة محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة لقرار ا 8/3/2020

 38950 بيروت 19 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )منع تجول، تباعد اجتماعي...(

 42212 جبل لبنان 67 األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة محاضر خطية بحق  

 86 المجموع 
 16414 البقاع

 13583 الشمال 

 13373 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت

   124532 المجموع 0 3 0 50 33

المديرية العامة  
 لألمن العام

 

 

  مختلف المحافظات واألقضية والحاالت في الحجر المنزليالحاالت اإليجابية الجديدة في عدد اإلفادة عن  -
 وحاالت الوفاة.  

بر  متابعة اإلجراءات التي تقوم بها الفرق الطبية في مراكز فحص الوافدين في المطار وعلى المعا -
 الحدودية. 

العامة   يريةالمد
 ة ألمن الدول

 
 
 
 
 

 

التعبئة  لمتابعة تنفيذ قرار ثابتة ومتحركة وإقامة نقاط مراقبة تسيير دوريات في مختلف المحافظات   -
، وتنبيه المتاجر والمؤسسات التجارية بضرورة تنظيم  لاللتزام بالتدابير الوقائيةوتنبيه المواطنين  العامة

   ظ والحفاظ على التباعد االجتماعي.ئن منعا  لالكتظا أدوار دخول الزبا

  24التالي خالل الـ  بقرار التعبئة العامة في المحافظات التي جاءت على النحو  مالتبليغ عن نسبة االلتزا -
 ة: ساعة المنصرم 

 جبل لبنان  بعلبك الهرمل  النبطية  البقاع  عكار  الشمال  الجنوب  بيروت 

55 % 45 % 40 % 40 % 40 % 50 % 30 % 45 % 
 

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

 الرحالت المغادرة  القادمة   الرحالت

 32 عدد الرحالت 31  ت لرحال عدد ا

  3462 عدد المغادرين 4029 الوافدين عدد 
 ساعة المنصرمة( 24المرافئ )خالل الـ 

 ادرةالمغ السفن السفن القادمة المرفأ

 الحمولة الوجهة العدد الحمولة قادمة من العدد

    مستوعبات مرسين 1 بيروت

   1 المجموع
 

https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?src=hashtag_click


 قرارات / إجراءات عامة 
يوم اإلثنين بتاريخ في اجتماعها الذي عقد  واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا متابعة التدابير ة عن لجن ر صد -

في المملكة المتحدة  الساللة الجديدة لفيروس كورونا    ظهورطلوب اتخاذها في ظل  راءات الم حول اإلج   توصية  21/12/2020
حيث تقرر  لى احتمالية انتشار هذه الساللة الجديدة في عدة بلدان أوروبية،  ه وبناء عبناء على المعطيات العلمية المتوافرة لتاريخ

كة المتحدة إلى لبنان عند وصولهم إلى مطار  دين من الممللجميع الواف PCRأن تقوم وزارة الصحة العامة بإجراء فحص 

للمرة الثانية بعد   PCR وافدين بإجراء فحصبيروت الدولي على نفقة شركة طيران الشرق األوسط، مع إلزامية قيام هؤالء ال

  وزارة الصحة العامة ى  تتول  كما   .ة ساعة من دخول األراضي اللبنانية في إحدى المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة العام  72
ر الحاالت  م حجن يت أ تزويد وزارة الداخلية والبلديات بكافة المعلومات المتعلقة بعناوين هؤالء الوافدين ليصار إلى تتبعهم، و

 يحدد ساللة الفيروس المصابين به.   صعند ظهور النتائج في مراكز الحجر الصحي المعتمدة لحين إجراء فح اإليجابية 

 
در عن وزارة الداخلية والبلديات بناء على توصيات لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة  اصطبيق القرار الت  -

الذي يتعلّق بتعديل التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا   21/12/2020بتاريخ  1612رقم فيروس كورونا، 
 جاء فيه: . أبرز ما  31/12/2020لغاية   23/12/2020اعتبارا  من 

اح  الثالثة والخامسة فجرا ، وذلك اعتبارا  من الساعة الخامسة من صب تحديد مواقيت الولوج والدخول إلى الشوارع بين الساعة  ▪
 . 1/1/2021ن صباح يوم الجمعة الموافق فيه لغاية الساعة الخامسة م 2020/ 23/12يوم األربعاء الموافق فيه 

 ليات الخاصة والعمومية والشاحنات.  باآل االنتقالتعليمات  ▪
القرار مع تنظيم   ي ف المدرج وفق الجدول  مواقيت فتح القطاع العام والقطاعات االقتصادية والتجارية في كافة المناطق اللبنانية ▪

ية إلثبات هوية  بطاقة الوظيفالمناوبة في العمل بما يتالءم مع مواقيت التنقل، والتقيد بالعدد المسموح في كل قطاع واعتماد ال
 أثناء تنقلهم من وإلى عملهم. األشخاص المستثنين 

 .  %50وذلك بقدرة استيعابية بمعدل السماح بإقامة المناسبات االجتماعية المختلفة  ▪
، مع  السماح بفتح الحانات والمالهي والمراقص الليلية وفق الشروط الخاصة بعمل المطاعم فقط وذلك لحين صدور قرار مغاير ▪

% بعد تفريغ الكراسي والطاوالت، وتنظيم مخطط موقّع من قبل وزارة السياحة وذلك  50لقدرة االستيعابية للزبائن إلى  تقليص ا
، بحيث يراعي المخطط الحفاظ على مسافة مترين على األقل بين الطاوالت، جلوس ثمانية  بهدف تأمين التباعد االجتماعي

حة مشتركة للرقص وتعبئة أنموذج "التعهد وااللتزام وإيداعه وزارة  دم تخصيص مساأشخاص كحد أقصى على كل طاولة، ع
 السياحة. 

 في دور العبادة.    التنسيق مع المرجعيات الدينية فيما يخص المناسبات الدينية والصلوات ▪
 م العالي. ربية والتعلي حصر قرار فتح أو إقفال المؤسسات التعليمية والوحدات اإلدارية في كافة البلدات والقرى بوزير الت  ▪
األحكام العامة المتعلقة بأعداد المتنقلين بوسائل النقل العامة والخاصة المحددة، إجراءات الوقاية والسالمة العامة، إلزامية وضع   ▪

كمامة، النظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين، التعقيم بصورة دائمة وعدم االكتظاظ مع المحافظة على المسافات بين  ال
 دوار على صناديق الدفع. األشخاص وتنظيم األ

االستثناءات الخاصة بالتنقل ومنع التجول )العسكريون وموظفو القطاع الصحي والعاملون في السلك الدبلوماسي واإلعالميون   ▪
دمات لهما  وموظفو المرفأ والوكاالت البحرية والمطار، إضافة إلى مؤسسة كهرباء لبنان وقاديشا ومؤسسات المياه ومقدمو الخ

نقل النفايات، اآلليات العسكرية وآليات الدفاع المدني واإلطفاء وشرطة البلديات  لمطاحن وشركات كنس وجمع ووعمال ا
والصليب األحمر اللبناني وسيارات اإلسعاف والجهاز الطبي، آليات السلك الدبلوماسي واألمم المتحدة ووسائل اإلعالم  

صة لذوي االحتياجات الخاصة والمزودين  السيارات، اآلليات المخص المخصصة لنقل وقطر ، الرافعات واآلليات نواإلعالميو
ببطاقة من وزارة الشؤون االجتماعية والوافدون والمغادرون ومن يقلونهم من وإلى المطار شرط حيازتهم على صورة عن  

 تذكرة السفر. 
   في تطبيق القرار.والقائمقامين رؤساء البلديات المحافظين ومهام  ▪
 لي في تطبيق هذا القرار. ديرية العامة لألمن الداختشّدد وحدات الم ▪

 

إلى   12/2020/ 21بتاريخ  2/ 62رقم صدر عن المديرية العامة للطيران المدني في وزارة األشغال العامة والنقل التعميم  -
ت  جميع شركات الطيران وشركات الخدمات األرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت حول اإلجراءا 

ن من بريطانيا، أضيفت بموجبه المملكة المتحدة إلى كل من العراق وسوريا وتركيا وجميع الدول  الخاصة بالركاب القادمي 

في المطار عند    PCRيشمل ذلك الركاب العابرين عبر المملكة المتحدة( لفحص    األفريقية حيث يخضع جميع القادمين منها )ال
لحجر المنزلي لحين تبلغهم بنتيجة الفحص الثاني الذي يجرى  ين من المملكة المتحدة باوصولهم، على أن يلتزم الركاب القادم

 ساعة من تاريخ دخولهم إلى األراضي اللبنانية.   72بعد 
 

 قرارات التعبئة العامةمخالفات 

 مخالفة سائقي النقل المشترك )الباصات والفانات( للعدد المسموح من الركاب.   -
 احترام المسافة اآلمنة بين الزبائنتنظيم األدوار على صناديق الدفع وعدم وعدم ة والتجاري المواد الغذائية اكتظاظ في محالت بيع  -

 .  االلتزام بوضع الكماماتو
 وعدم مراعاة التدابير الصحية.   امام ماكينات سحب األموال ومكاتب تحويل األموال تجمعات  -
   %(.50) لعدد المسموح للزبائنتقديم النرجيلة وا منعمخالفة بعض المقاهي لقرار  -
 .  1556قرار لمخالفة بعض الحانات والمالهي الليلية ل -
 . ي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية عدم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزل -
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 لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة  ا

 ساعة المنصرمة  24حول المعلومات المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة خالل الـ 
   

 ساعة المنصرمة( 24المختبرات التي لم تحدد القضاء )خالل الـ 

 

 ساعة المنصرمة( 24الـ المختبرات التي لم تحدد مكان السكن )خالل 

 المختبرات / المستشفيات 
تحديد   دون عدد الحاالت اإليجابية
 مكان السكن 

ات   12 الفياضية  INOVIEمختبر

ي مطامركز 
 16 ر رفيق الحريري الدولي فحوصات الوافدين ف 

ات   2 سالممختبر

ي وبولس
ات عقيق   5 مختبر

 25 مستشق  رفيق الحريري الجامعي 

 6 مستشق  جبل لبنان 

 6 الحدث مستشق  سان جورج 

فية  مستشق  سان جورج  6 األشر

 1 مستشق  أبو جودة 

ات الهادي   24 حارة حريك  –مختبر

 1 حمود  مستشق  

 18 مستشق  حداد الوردية 

 6 مستشق  راغب حرب 

 3 المستشفى اللبناني الفرنسي 

 صيدا الحكومي 
 3 مستشق 

 1 مستشق  اليوسف

 5 الياس الهراوي الحكومي مستشق  

 2 مستشق  الجعيتاوي 

 النبطية الحكومي نبيه بري
 2 مستشق 

 1 مستشق  القلب األقدس 

 1 المستشق  العسكري 

 1 امعة األميركيةمستشفى الج

 1 زق ر  مستشق  

 1 يلفو مستشق  ب

 1 مستشق  مظلوم

 

 اعة المنصرمة( س 24المختبرات التي لم تحدد رقم الهاتف )خالل الـ 
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 ات المختبرات / المستشفي
دون تحديد  ية عدد الحاالت اإليجاب
 القضاء

ات   12 الفياضية  INOVIEمختبر

ي مطار رفيق الحريري الدولي 
 16 مركز فحوصات الوافدين ف 

 25 مستشق  رفيق الحريري الجامعي 

 1 مستشق  أبو جودة 

ات الهادي   23 حارة حريك  –مختبر

 18 حداد الوردية   مستشق  

 3 ب حرب راغمستشق  

 6 الحدث  –سان جورج  مستشق  

 1 جبل لبنان  مستشق  

 1 امعة األميركيةمستشفى الج

 1 زق ر  مستشق  

 1 بيلفو  مستشق  

فية  مستشق    1 سان جوزف األشر

 ت / المستشفيات المختبرا
رقم عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 

 الهاتف 

ات الهادي   2 حارة حريك  –مختبر

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

http://drm.pcm.gov.lb/


 PCR المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـلمختبرات المحّدثة لالئحة ال

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءالمؤھلة  الحكوميةالمختبرات 
 المختبر الموقع

 RHUH  فيق الحريري الجامعيمستشفى ر بيروت

 HALBA Governmental Hospital مستشفى حلبا الحكومي حلبا

 TRIPOLI Governmental Hospital مستشفى طرابلس الحكومي طرابلس

 BATROUN Governmental Hospital مستشفى البترون الحكومي البترون

 Ftouh Kesserwan Gov. Hospital مستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار(  كسروان

 Sebline Governmental Hospital سبلين الحكومي مستشفى بلينس

 Saida Governmental Hospital صيدا الحكومي مستشفى صيدا

 NABIH BERRI Gov. Hospital بّري الحكومي الجامعينبيه مستشفى  النبطية

 TEBNIN Governmental Hospital الحكومي تبنينمستشفى  تبنين

 BINT JBEIL Governmental Hospital الحكوميجبيل مستشفى بنت  بنت جبيل

 BAALBECK Gov. Hospital مستشفى بعلبك الحكومي بعلبك

 Hermel Governmental Hospital الهرمل الحكومي مستشفى الهرمل

 ELIAS EL HRAWI Gov. Hospital الحكومي الرئيس الياس الهراويمستشفى  زحلة

 Baabda Governmental Hospital مستشفى بعبدا الحكومي بعبدا

 

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءالمختبرات الخاصة المؤھلة 
 المختبر الموقع

 AUBMC األميركيةمستشفى الجامعة  بيروت

  Hôtel Dieu de France مستشفى أوتيل ديو الجامعي بيروت

 Laboratoires Rodolphe Mérieux المتحف( – يسوعيةالدولف ميريو )الجامعة مختبرات رو بيروت

(Université Saint-Joseph)  

 George-Saint UMC Hospital  مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي بيروت

 General Makassed Hospital  مستشفى المقاصد بيروت

 LAU Medical Center - Rizk Hospital مستشفى رزق الجامعي  بيروت

 CHU - Geitawi Libanais Hospital  الجامعي الجعيتاويمستشفى اللبناني  بيروت

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire  الورديةمستشفى  بيروت

 Clemenceau Medical Center مركز كليمونصو الطبي بيروت

(CMC) 

  Doctors’ Center  مختبر مركز األطباء بيروت

  Fontana Laboratories  بر فونتانا )الحمرا(مخت بيروت

 General Security Laboratories (العدليةمختبر األمن العام ) بيروت

 CEMA مختبر سيما بيروت

 Ghorra-Jabre Laboratories  مختبرات جبر وغّرة األشرفية

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center  مارك السانمختبر  األشرفية

 PHD PHDمختبر  روتبي

 Saint Joseph Medical Center مختبر مركز مار يوسف الطبي وتبير

 Dar al Hawraa Medical Center مختبر دار الحوراء بيروت

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثةالمختبرات  الغبيري

 Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل  الغبيري

  Al Zahraa Hospital اء الجامعيمستشفى الزهر الغبيري

 Al Rassoul Al Aazam Hospital  مستشفى الرسول األعظم برج البراجنة

 Bahman Hospital مستشفى بهمن حارة حريك

 سيرفسدياغنوستك  ناشيونالمختبر  حارة حريك
 كومباني

National Diagnostic Services Company 

(NDSC)  

 Center Diagnostic Medical  الطبية التحاليلمركز  -ود عثمان مختبر الدكتور محم ريجةالم

 ADC (Center Diagnostic American) مختبر أميريكن دياغنوستك سنتر الجناح

 Mount Lebanon Hospital  مستشفى جبل لبنان بعبدا

 Hadath – George-Saint Hôpital  مستشفى السان جورج الحدث بعبدا

  Laboratory Al Hadi   ديمختبر الها بعبدا

 INOVIE Liban- INOVIEمختبر بعبدا

 Molecular Biology and Cancer مختبر علم األحياء الجزئيّة في الجامعة اللبنانية الحدث

immunology Laboratory in LU 

 Sacré - Coeur Hôpital  مستشفى قلب يسوع الحازمية

 Clinigene  كلينيجان مختبر الحازمية

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال  المتن

 Life for Trans medical  مختبر ترانسميديكال فور اليف المتن

 Hopital St. Joseph )ريموند وعايدة نجارمركز  ) مستشفى مار يوسف المتن

 Haroun Hospital مستشفى هارون الزلقا

 St. Michel Lab ل للتحاليل الطبيةمختبرات سان ميشا المتن

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي ش.م.ل بصاليم

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو  المنصورية



 Haykal Albert Hôpital  مستشفى هيكل الكورة

 University of Balamand مختبر جامعة البلمند الكورة

 Hopital El Koura مستشفى الكورة الكورة

 Centre Hospitalier du Nord (CHN)  االستشفائيلشمال مركز ا زغرتا

 Mazloum Hospital  مستشفى المظلوم طرابلس

 Al Mounla Hospital  مستشفى المنال طرابلس

  Nini Hospital  النينيمستشفى  طرابلس

 LMSE ةوراه، الجامعة اللبنانيالمعهد العالي للدكتوالبيئة، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس

 Islamic Charitable المستشفى اإلسالمي الخيري طرابلس

Hospital 

 Secours des Dame-Notre – CHU  مستشفى سيدة المعونات الجامعي جبيل

 Boulos & Akiki Lab  مختبر عقيقي وبولس جبيل

  Wakim Centre Médical  مختبر واكيم جونية

 Hospital Wzein Ain  وزين بنعمستشفى  الشوف

 Eva Lab مختبر إيفا الب عرمون 

 UMC Hospital Hammoud  مستشفى حمود الجامعي صيدا

 Al Karim Medical Laboratory (KML) مختبر الكريم  صيدا

 Family Medical Laboratories مختبر العائلة الغازية

 Hospital Harb Ragheb Sheikh  مستشفى الشيخ راغب حرب النبطيّة

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) احمختبر الصبّ  يةالنبط

 Al Salam Laboratories مختبر السالم النبطية

  Jabal Amel Hospital  مستشفى جبل عامل صور

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) مختبر المشرق  صور

 Dar Al Hikmah Hospital دار الحكمة بعلبك

  Hospital University Dar Al Amal  عيمستشفى دار األمل الجام بعلبك

 - Medical Care Laboratories مختبرات العناية الطبية بعلبك

Baalbek 

 - Medical Care Laboratories مختبرات العناية الطبية اللبوة

Labweh 

 Hospital General Khoury  مستشفى خوري زحلة

 MCC (Center Care Medical)  ر سنترمختبر ميديكال كي زحلة

 Hopital Libano-Francais المستشفى اللبناني الفرنسي زحلة

 Hopital Reyak مستشفى رياق رياق

 Hopital El Mayas مستشفى المياس شتورة
 

 العسكرية المستشفياتمختبرات 
  Hôpital Central Militaire  المستشفى العسكري المركزي في بيروت بيروت

 
 

 Drive-Thruبطريقة "  األنفية"المسحات  عينات ألخذ المختبرات المؤھلة
تريتمانت سنتر  دياغنوستكمختبر ميديكال  بيروت

 )الحمراء(
Medical Diagnostic Treatment 

Center (MDTC)  

 ALS CIC SAL Med-Lab الجفينور –لحمراء ب امختبر ميد ال بيروت

  Itani Medical Laboratories  مختبرات عيتاني بيروت

 Sakiet Al Janzir Laboratories مختبر ساقية الجنزير بيروت

 ABC Laboratories  مختبر أ ب سي األشرفيّة

 Mouawad Medical Laboratory  مختبرات معّو ض الطبية الشياح

  Rihan Medical Center  مختبرات الشياح )د. فؤاد ريحان( الشياح

 United Healthcare Center حيةات المتحدة للرعاية الصمختبر الشياح

 Al Naqaa Medical Center مختبر النقاء الطبي األوزاعي

 Laboratoire le Boulevard مختبرات البولفار بدارو

 CHU Al Yussef مركز اليوسف االستشفائي التعليمي حلبا

 Kesserwan Medical Center مركز كسروان الطبي كسروان

  Lab Expert  رت البمختبر إكسب المنصورّية

 Saint Elie Laborator مختبر سانت ايلي انطلياس

 BMP Laboratory مختبر ب م پ ذوق مصبح

 Laboratoire Dr. Elie Taleb مختبر الدكتور إيلي طالب جونية

 MEMER Leb مختبرات الشرق األوسط للتحاليل الطبية جونية

 Family Clinic كلينيكمختبر فاميلي  صيدا

 First Lab مختبر فيرست الب العاقبية

 Riyad Medical Laboratories مختبرات الرياض الطبية جب جنين

 ADC مختبر مركز التشخيص الطبي جب جنين

 LAB Life  مختبر اليف الب بعلبك

 Beqaa Medical Lab مختبر مركز البقاع الطبي زحلة

 Laboratoires Saint George جمختبرات السان جور زحلة

 Araibi Medical Laboratories مختبرات العريبي الطبّيّة رياق



 


