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 حسب األقضية   النشطةتوّزع الحاالت 
 

  
  

 
 3747 

 تم تسجيلها   ةحال

 2020/ 2/ 21ذ من
   

 

 

933 
 وافدين 

2814 
 مقيمين 

   

51 
 وفاةحالة 

 168 
 جديدة حالة

   

1692 
 شفاء  لةحا

 25 
 ينوافد

143 
 مقيمين

   

  
  

نا منذ  مجموع فحوصات كورو

21/2/2020 
 261,132 

 
   

عدد فحوصات كورونا للمقيمين  
ساعة   24في المختبرات خالل الـ 

 المنصرمة 

 4588 

 
   

عدد فحوصات كورونا للوافدين  

ساعة   24في المطار خالل الـ 
 المنصرمة 

 
2639 

   

 

 

2004 
 ( Active Cases)نشطة  ت حاال

1867 
 في العزل المنزلي  حالة

 137 
 حالة استشفاء 

   

  103 
 متوسطة  تحاال

   

  34 
 في العناية الفائقة ةحال

   

  عالميا   لبنان

 عدد اإلصابات اإلجمالي  16,317,533 3747
   

 يات ف  عدد الو 650,260 51
   

 يات ف  الو نسبة % 3,98 % 1.36
   

 عدد حاالت الشفاء  9,981,282 1692

 pm 8:00مالحظة: آخر تحديث للمعلومات 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mainstream 
Ethiopian  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د اليومي لإلصابات ئي حسب العدمنحنى الوبا ال
   

 
 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 

 مقيم/وافد  العدد البلدة القضاء 

 مقيم 2 الروشة  بيروت

 وافد 1 الحمرا 

 مقيم 5 ة يطبالمص

 وافد 1 مار الياس 

 وافد 1 تلة الخياط 

 وافد 1 ر برج أبي حيد

 مقيم 6 طريق الجديدة 

 مقيم 1 البسطة التحتا 

 افدو 1 األشرفية 

 وافد 1 وفي السي

 وافد 1 ة انالرم عين  بعبدا 

 مقيم 2 دا بعب

 مقيم 6 ة راجنبرج الب 

 مقيم 1 حارة حريك 

 مقيم 2 قرنايل

 مقيم 1 بقنايا المتن

 مقيم 1 الفنار 

 مقيم 1 مطيلب 

 مقيم 1 قيد التحقق

 مقيم 1 كفرنبرخ  الشوف 

 مقيم 1 السعديات 

 مقيم 3 شامون ب عاليه

 وافد 1 حومال 

 مقيم 1 خلدة

 مقيم 1 فيطرون كسروان 

 وافد 1 كسليك 

 مقيم 2 ربا ص

 وافد 1 ز وطى الجو 

 مقيم 1 ذوق مصبح 

 

 مقيم/وافد  العدد البلدة القضاء 

 مقيم 3 عنايا  جبيل

 وافد 1 حباق تبي

 مقيم 1 ل جبي

 مقيم 4 وطى خربة 

 مقيم 1 القلمون  طرابلس 

 مقيم 1 فنيدق  عكار 

 مقيم 1 منيارة 

 مقيم 2 ابلح  زحلة

 مقيم 3 بر الياس 

 مقيم 1 شتورة 

 وافد 1 حزرتا 

 مقيم 2 سارة ك

 مقيم 1 وادي العرايش 

 وافد 1 الياس قب 

 مقيم 2 تربل

 وافد 1 حوش األمراء 

 مقيم 2 الكرك 

 مقيم 5 التحقق قيد

 مقيم 1 ي ويرالص البقاع الغربي

 مقيم 3 لبوة ال لبكبع

 مقيم 1 تمنين التحتا  

 مقيم 1 يونين

 مقيم 1 قيد التحقق

 مقيم 1 مالي البرج الش صور

 وافد 5 شبريحا 

 مقيم 1 شحور

 وافد 1 وادي جيلو 

 مقيم 1 قانا 

 مقيم 1 صور 

 مقيم 1 حاصبيا  حاصبيا

  67  قيد التحقق 

 168 المجموع
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 التسلل الزمني للقرارات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت 
 

  
  
 

 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
 

 زارة الصحة العامة المعلومات الصادرة عن و  :المرجع
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 طريقة التعّرض للعدوى بالفيروس        توّزع الحاالت حسب الوضع الصّحي 
 

 

 

 

  
 

 
 

 الفئة العمرية توّزع الحاالت حسب  الجنستوّزع الحاالت حسب 
       

 

 
 
 
 

  

 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية  

  
  
 
 
 

 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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 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام 
 

 
 

 

 26/7/2020 – اإلجراءات قيد التنفيذ

 وزارة الصحة العامة 
التي تعني التفشي المحلي للوباء مما يتطلب التزام كامل بالتدابير   المرحلة الرابعةأعلنت وزارة الصحة العامة بأن لبنان قد أصبح في   -

 ة العامة للعزل إلى مراكز الحجر الصحي المعتمدة.   واإلجراءات الوقائية حيث سيتم نقل كل الحاالت التي ال تتوافر لديها شروط السالم
 لوافدين بشكل يومي في المستشفيات وفي الحجر المنزلي. وللكافة الحاالت النشطة األوضاع الصحية تتابع الوزارة  -
ت المطلوب اتخاذها  كورونا لتحديد اإلجراءافيروس  ة مع اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة  الوزار تنسق   -

 . من انتشار الفيروس في لبنان للحد 

العشوائية للمخالطين في مختلف المناطق اللبنانية بالتعاون والتنسيق مع البلديات واألجهزة   PCR تكثّف الوزارة عدد فحوصات الـ -
 المعنية.  

 

   األمنيةالعسكرية واألجهزة 
 م المها الجهة  

 

 . التجمعاتلتنظيم اكتظاظ المواطنين وتفريق  ولبةتسيير دوريات راجلة ومد - الجيش 
ومساندة قوى األمن في إجراءات    إقامة حواجز ظرفية وتفريق تجمعات في مختلف المناطق اللبنانية  -

 عزل البلدات التي يتنشر فيها الوباء. 
 

المديرية العامة لقوى األمن  
 الداخلي 

 ء على قرار محافظ جبل لبنان.  ناب مؤازرة بلدية قرنايل في قضاء بعبدا في عزل البلدة -
 بناء على قرار محافظ لبنان الشمالي.  مؤازرة بلدية القلمون في قضاء طرابلس في عزل البلدة -
  72بناء على قرار محافظ لبنان الجنوبي لمدة  مؤازرة بلدية شحور في قضاء صور في عزل البلدة  -

 ساعة لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية للمخالطين. 
 لدية الكرك في قضاء زحلة في عزل البلدة. رة بمؤاز  -
 العامة:   تسطير محاضر بحق المخالفين لقرارات التعبئة  -

التي تم تسطيرها بحق المخالفين لقرار  عدد المحاضر 

 29/5/2020الكمامة منذ وضع 

بحق المخالفين   تنظيمها المحاضر التي تم مجموع 

 8/3/2020منذ لقرارات التعبئة العامة 

4929 

 ( جديدا   محضرا   762)
 

51185 

 على المرافئ والمعابر الحدودية.  في المطار وتطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة  - العام المديرية العامة لألمن  
 للمقيمين والوافدين.  اإليجابية والحاالت في الحجر المنزليالمشتبه بها وتقّصي ومتابعة الحاالت   -
وفي مخيمات    التبليغ عن نتائجها في مختلف المناطق المخبرية للمخالطين و   متابعة نتائج الفحوصات -

 النازحين والالجئين. 
 

 تقّصي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين والوافدين.  - المديرية العامة ألمن الدولة 
 يغ عن نتائجها في مختلف المناطق. متابعة نتائج الفحوصات المخبرية للمخالطين والتبل -

 

 صحة العامة المعلومات الصادرة عن وزارة ال  :المرجع
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العامة   للدفاع  المديرية 
 المدني

األماكن العامة والخاصة والقطاعات الحيوية   - الـ تعقيم عدد من  إجراء فحوصات    PCR ومراكز 
 ضمن األقضية في مختلف المحافظات اللبنانية. 

  المصابين بفيروسعلى عمليات نقل  عنصرا  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   604معاودة التقيّد التام بتدابير السالمة العامة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة    الوباء، حيث يطلب من كافة المواطنين
العامة والخاصة بأقصى تدابير السالمة العامة تحت طائلة التغريم  زامية تقيّد أصحاب كافة المؤسسات  العقوبات، باإلضافة إلى إل

 في المذكرة على الرابط أدناه(.  او حتى اإلقفال )يمكن االطالع على اإلجراءات المفصلة 
  

 

       وزارة األشغال العامة والنقل 

إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي حول    2020/ 21/7بتاريخ  44/2رقم التعميم   متابعة تطبيق -
عود إلى متن الطائرات المتوجهة إلى لبنان  نقل الركاب إلى سوريا عبر المطار، حيث طلب منها عدم السماح لهؤالء الركاب بالص

اإلضافة إلى عدم نقل ركاب أجانب  ب ، كحد أقصى قبل تاريخ الرحلةساعة  96نتيجته سلبية وذلك خالل  PCRدون حيازة فحص 
مات الدولية  إلى سوريا عبر المطار دون موافقة مسبقة من السلطات السورية باستثناء الفلسطينيين الالجئين في سوريا وأفراد المنظ

 والبعثات الدبلوماسية العاملة في سوريا. 

 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ   مطار رفيق الحريري الدولي  

 المغادرة الرحالت  القادمة  الرحالت 

 29 عدد الرحالت  28 عدد الرحالت 

  1993 عدد المغادرين 3291 عدد الوافدين 
 ساعة المنصرمة(  24)خالل الـ  لمرافئا    
 مغادرة  دخول  فأ المر

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

 مستوعبات االسكندرية 1 مازوت  روسيا 1 بيروتمرفأ 

    أبقار  البرتغال 1

 1 2 المجموع 
 
 
 

 قرارات عامة 
  2020/ 24/7توصيات عامة بتاريخ  ا  صدر عن اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورون -

 حول اإلجراءات الواجب اتخاذها للحد من انتشار الفيروس تضمنت: 

أن تعمم وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة األشغال العامة والنقل على كل الوافدين إلى   •

 ساعة قبل موعد السفر.   96سلبية ال تقل مدتها عن  PCRلبنان ضرورة إبراز نتيجة فحص 

من وزارة الصحة العامة إلى العزل  غير المعتمد    PCR الوافدين من الدول التي يجرى فيها فحص الـ  أن يخضع كل •

الثاني الذي يخضع له الوافدين عند وصولهم  ساعة لحين صدور نتيجة الفحص    24في فنادق تحددها وزارة السياحة لمدة  
 . لبنان  إلى

 سنة( عدم الخروج من منازلهم إال عند الضرورة القصوى.   60الـ عمر  التشديد على كبار السن )فوقأن يتم   •

المرحلة الرابعة من خطة إعادة فتح القطاعات مع بعض التعديالت بهدف السيطرة على انتشار يق إجراءات  أن يعاد تطب •
 بة.  الوباء والتأكد من تطبيق إجراءات السالمة المطلو

 

 ..drm.pcm.gov.lbwww: يمكن االطالع على التوصيات الكاملة على الرابط اإللكتروني مالحظة

 

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

 لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. 
 تتابع الوزارة عملية دخول وخروج الدبلوماسيين الذين يزورون لبنان في مهام رسمية بالتنسيق مع السفارات المعنية.    -
حركة الدخول والخروج عبر المعابر الحدودية  تنسق الوزارة مع السفارة السورية في لبنان ومع المديرية العامة لألمن العام  -

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

 
 
 

  

http://www.drm.pcm.gov.lb/
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 مخالفات قرارات التعبئة العامة 
 ية ومظاهرات وقطع طرقات وأعمال شغب. تجمعات مطلب -
 عدم التزام المطاعم والمقاهي بالمسافة اآلمنة بين األشخاص.   -
 تقديم النرجيلة في بعض المقاهي والمطاعم خالفا  للتدابير الوقائية.  -
األسواق )وضع الكمامة  - الوقائية المطلوبة في  بالتدابير واإلجراءات  االلتزام  الحفاظ على  ، تعقيم  أو قناع الوجه  عدم  اليدين، 

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

 594459/01أو  1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن  ،وارضعند الشعور بأية ع
 

 


