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

 
 

 في مختلف المحافظات حسب المستشفيات:   19-على كافة تفاصيل توّزع األسّرة المتوافرة لمرضى كوفيد يوميا  لالطالع 

 PC-HospitalsOccupancy-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@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 

 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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https://bit.ly/DRM-HospitalsOccupancy-Mobile
http://drm.pcm.gov.lb/


 توّزع الحاالت اليومية حسب البلدات 
 بيروت  100 بعبدا  295 المتن  97 الشوف  81 عاليه  133 كسروان 33
شويفات العمروسية    7 صربا 1  عين المريسة  4 الشياح  16 برج حّمود 7 الدامور  3 

حي السلم   33 كسليك 1 ةالناعم 3  ة النبع 4   الجامعة االميركية 2 الجناح  13 

غدير ال  1 ذوق مكايل 5 ةحارة الناعم 4  ةالروش 3 االوزاعي  13 سن الفيل  6   

خلدة   4 غدير  5 ر حسن ئب 5 جديدة المتن  7 شحيم 3   الحمرا  1 

شويفات االمراء    26 أدونيس  1  عين التينة  1 المدينة الرياضية  1 البوشرية 4 مزبود 1 

عرمون     15 جونيه حارة صخر  2  المصيطبة  2 الغبيري  24 الدورة  4 داريا   5 

ةأدما والدفن 2 بشامون    22   مارالياس  3 عين الرمانة  11 الروضة  2 كترمايا 10 

عين عنوب    2 البوار  3  األونيسكو  2 فرن الشباك  4 سد البوشرية  1 برجا 7 

بليبل   1 بلونة 2  تلة الخياط  1 حارة حريك  44 الدكوانة 9 بعاصير  1 

حومال   2 جعيتا 2  المزرعة  4 الليلكي  21 أنطلياس  2 الجية  1 

بدادون    2 كفر حباب  1 حيدر  يبرج أب 1 برج البراجنة 53 النقاش  1 وادي الزينة  5   

عاليه   2 الكفور  1  الطريق الجديدة  22 المريجة  18 الزلقا 2 علمان   1 

الكحالة   1 النمورة  2 رمل العالي ال 1 مزرعة الحضيرة  1 الرميلة   2   الحرش  2 

 راس النبع  1 تحويطة الغدير  3 الضبية  1 مجدلونا 2 القماطية   3 الغينة  1

سوق الغرب    1 يحشوش 1 ة الورداني 2  التحتا ةالبسط 3 بعبدا 26 المنصورية  6   

بيصور     1 عشقوت  2  مار مخايل النهر  1 الحازمية  4 الفنار  6 خلوات جرنايا 1 

بساتين ال 1 بقعاتة عشقوت  1  الرميل  1 الحدث  23 عين سعادة 1 السمقانية  1 

كفر متى    1 جبيل  34  األشرفية  12 اللويزة   1 بصاليم 5 دميت  1 

بحمدون الضيعة    2 جبيل  3 ة الرابي 4 بريح  2   العدلية  1 وادي شحرور العليا 1 

صوفر   1 مستيتا  2  قيد التحقق  33 بسابا  1 الربوة  3 بعقلين  2 

شارون    1 بالط  3  طرابلس  105 بعلشميه  2 بيت الشعّار 1 عينبال  1 

ة المشرف 1 عمشيت  6  الزيتون 18 العبادية  2 ديك المحدي 1 غريفة  1 

عين داره   2 حاالت  5  الحدادين  1 صليما   1 مزرعة يشوع 3 الجاهلية 2 

فيدار ال 1  باب الرمل   3 رويسات صليما  1 بيت شباب  1 المختارة  3 قيد التحقق  1 

 التل  2 كفر سلوان 3 المياسة 1 بقعاتا   4 صيدا  139 حصرايل  1

 القبة  21 ترشيش 1 حماليا 1 عين وزين  1 صيدا الوسطاني  3 نهر ابراهيم  2

لقديمة اصيدا  18 علمات  1 ة الفريك 1 الخريبة  1   الزاهرية 1 قيد التحقق  2 

 التبانة  7 عكار  98 دير شمرا 1 عّماطور  1 البالطة  1 إهمج 1

 بساتين طرابلس  6 حلبا 6 قرنة الحمرا  1 المزرعة  1 الدكرمان  1 تلبينا 3

براميةال 1 شامات 2 1طرابلس  ءمينا  8 عدبل  1 برمانا  1 كفرنبرخ  1   

هاللية ال 4 حبوب 2  القلمون  2 الدورة  1 بعبدات 1 بتلون  2 

 البداوي  9 القنطرة  1 الزاهرية  1 باتر  1 حارة صيدا  7 قرطبا  1

مية ومية ال 2 قيد التحقق  1 مدينة الجديدة ال 1 مشحا  1 بسكنتا  3 الباروك 2   

 قيد التحقق  26 عرقا 1 قيد التحقق  4 قيد التحقق  3 عين الحلوة  5 النبطية  187

نبطية التحتاال 4  الكورة  31 إيالت 1 زحلة  164 بعلبك  194 مجدليون  1 

ة بلدمزرعة  1 الميدان   2 بعلبك  31 عبرا   2 نبطية البياض 3  أميون 1 

نبطية الفوقاال 2  كفر عقا 1 تكريت 7 الراسية  1 دورس 4 عين الدلب  1 

 بزيزا  2 عيون  1 البربارة  2 إيعات 5 غازية  7 مزرعة كفر جوز 1

 كفرحزير  1 برج  1 المعلقة  2 نحله  1 مغدوشة  1 زبدين   4

 بحبوش  1 عيات  3 كرك نوح   9 مقنة 1 درب السيم 1 كفر رمان  3

ة عكار العتيق 3 حوش االمراء 3 سعيدي  1 طنبوريت 1 شوكين  7  عين عكرين  1 

 كوسبا  3 الكوشا  2 أراضي  14 كفر دان 1 مزرعة العيتانية  1 حبوش  6

فرزل  ال 4 حدث  2 خرايب   2 كفر تبنيت 8  بدبا 2 تل معيان 2 

زراريةال 6 كفور   5  كفر حاتا   1 القليعات  2 تويتي  1 راس بعلبك السهل  3 

فاكهةال 4 عدلون 4 جباع   4  بدنايل   1 العبودية 1 حزرتا 9 

نصارية أ 9 مزرعة كفرا  1  بتوراتج  1 قبة شمرا 2 أبلح  2 جديدة الفاكهة  1 

 دده 3 ببنين  6 نيحا   1 عين  7 غسانية 3 كفر فيال 1

صرفند ال 12 عين قانا 2 نبي عثمان ال 2   أنفه 2 المحمرة   1 كسارا  1 

لبوة ال 4 قعقعية الصنوبر  1 حومين الفوقا 4  راس مسقا  1 نهر البارد  3 وادي العرايش  1 

 ضهر العين  2 العبدة  2 شتورا 1 توفيقيه 1 بيسارية  1 عربصاليم  6

 قيد التحقق  8 برقايل  2 جالال  5 قاع بعلبك  7 كوثرية السياد 1 حومين التحتا 1

 صور  249 دنبو 3 تعلبايا 20 نبحا القدام  1 تفاحتا 5 زفتا 6

سكسكية ال 10 دير الزهراني  8  صور 57 قبعيت 2 جديتا 4 شعت  2 

مروانية ال 6 تول 8  الرشيدية  18 حبشيت 1 سعدنايل 2 يونين  2 

عدّوسية ال 1 حاروف   8  معشوق  1 القريات  1 قب الياس  5 دير االحمر  14 

 برج الشمالي  21 ضهر الحسين  1 مريجات  1 بتدعي  2 معمارية 1 دوير  7

يمونةال 1 عقتنيت  1 جبشيت 7  سماعية 4 مشمش   4 بر الياس  9 

 جويا 7 فنيدق  2 عنجر   2 بدنايل   2 عنقون  6 ميفدون 9

ةمحرون 1 مجدال 2 شمسين  4 قصرنبا 3 كفر حتَا  1 عدشيت الشقيف 3  

 عيتيت  3 رحبه  2 مجدل عنجر  7 تمنين الفوقا 4 قيد التحقق  12 عبَا 6

 يانوح  2 سنديانة المجدل  1 رياق  8 بيت شاما  1 زغرتا  38 إنصار  10

 بافليه 1 البيرة  2 علي النهري  16 تمنين التحتا 6 زغرتا 8 زوطر الغربية  1

 ديرعامص  1 خربة داوود   1 دير الغزال  1 شمسطار 13 كفر دالقوس 1 زوطر الشرقية  4

ةالكواشر 1 قوسايا 1 طاريا 8 كفر حاتا   2 قصيبة  4  باريش  2 

 سلعا  1 تليل  1 حارة الفيكاني  1 سرعين التحتا 2 أرده  2 أرنون  2

 قانا 11 القبيات  1 تربل   3 سرعين الفوقا 6 مجدليّا   6 قعقعية الجسر  4

 معركة  6 الناصرية   1 عين كفر زبد  7 طليا 2 علما 1 بريقع  6

 معروب  4 وادي خالد 1 كفر زبد 3 حزين  5 كفر زينا 3 كفر صير  2

 صديقين  5 أكروم  1 فاعور  1 خضر   2 مرح كفرصغاب 1 يحمر  6

وكفر ف 1 صير الغربية 9 نبي شيت ال 12   عين بعال  3 قيد التحقق  19 قيد التحقق  11 

 جوار النخل  2 بشري 10 البقاع الغربي  36 بريتال  7 كرم سده  2 قيد التحقق  15

برغلية ال 1 بشري 6 مشغرة 4 خريبة   2 إهدن 1 بنت جبيل  73  

بازورية ال 6 بان  1 عين التينة  5 بوداي 12 مزرعة التفاح  1 بنت جبيل  7  

 حناوي  3 حصرون  1 صغبين  1 فالوي 1 مزيارة  1 عيناتا  5

قنفار خربة  1 شليفا 1 سرعل  3 عيترون  3  طير دبّه 2 حدشيت 2 

ة مرياط 2 رميش 3 د التحقق قي 8  ة الضني ةالمني 33 ميدون 1   شهابية   3 

قرعونال 8 الهرمل  28 قيد التحقق  3 عيتا الشعب 9  رمادية 2 دير عمار  1 

هرمل ال 15 البترون  15 صفد البطيخ  4 ة المني 10 دكوة  1   طورا 4 

صويري ال 2 قصر   10 البترون 4 جميجمة 2  دير قانون النهر  3 بحنين   1 

فر عبيدا ك 1 برعشيت 1  صريفا 7 سير الضنية  2 سحمر 7 حميرة   1 

مرج  ال 1 قيد التحقق  2 الدورة  1 شقرا  9  كنيسة   4 حقل العزيمة 1 

ا شكَ  3 حداثا 2  حلوسية   1 بيت الفقس  1 يحمر  2 راشيّا  11 

 طير فلسيه 1 السفيرة  1 زاليا 1 عقبة راشيّا 1 بجدرفل  2 بيت ياحون  7

عباسية ال 18 بيت رضوان  1 قاليا 1 كفر دنيس 1 راس نحاش  2 حاريص  3  

 شبريحا 7 بطرماز  1 قيد التحقق  1 كوكبا بوعرب  1 قيد التحقق  2 ديرنطار  1

 مالكية الساحل  2 كرم المهر 1 مرجعيون  20 رفيد  3 جزين  13 كونين 10

 جبال البطم  4 عزقي  1 بالط  1 بيرة  1 جزين  1 برج قلويه  1

خيام ال 4 عين عطا 3 لبعا 1 غندورية  1  برج رَحال  2 كفرشالن 3 

 زبقين  4 كفرحبو  1 كفر كال 3 قيد التحقق  1 ريمات 1 فرون  1

 قليلة   3 مركبتا 1 دير سريان  1 حاصبيّا  11 كفر جرة  2 ياطر  2

طيبة ال 2 حاصبيّا 2 صيدون 4 بيت ليف  2  حنية  1 بخعون 4 

 منصوري  4 قيد التحقق  3 مركبا 1 شبعا  4 سريرة  1 قيد التحقق 30

 بياضة  1   ميس الجبل  1 مرج الزهور  1 عرمتى  1  

ريحان ال 1   ماري ال 2  ناقورة ال 8   قبريخا 1   

 قيد التحقق  8   مجدل سلم 3 كفر شوبا  1 قيد التحقق  1  

     تولين  1 قيد التحقق  1    

     قيد التحقق  2      
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 وّزع الحاالت اإليجابية والحاالت النشطةت
 ة توزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توّزع الحاالت النشطة 

 توّزع الحاالت التراكمية حسب األقضية 

 
 
 

 يوم الماضية حسب األقضية  14الحاالت اإليجابية خالل الـ   عدد
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المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
  

 صحة العامة  
 

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


 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 
 

 
 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 
 

 الفئة العمرية توزع حاالت الوفاة حسب 

 

 حسب األقضية  يوم المنصرمة 14نسبة الوفيات خالل الـ 
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 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 توّزع حاالت الشفاء التراكمية حسب األقضية 

 

 المنصرمة حسب األقضية يوم  14عدد حاالت الشفاء خالل الـ  
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 متابعة طلبات تنقل المواطنين خالل فترة اإلغالق الكامل وفق آلية طلب األذونات  

  

  
 ثناءات اإلغالق العام: طلب إذن انتقال األشخاص غير المشمولين باست - 2021/ 1/ 11/م ص تاريخ 26القرار رقم 

 1120أو إرسال رسالة نصية على  COVID.PCM.GOV.LBعبر الموقع االلكتروني 
 

 المنّصة االلكترونية لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا  

 
 

 الحملة الوطنية للتوعية حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا )أسئلة وأجوبة(
 

 

 

 

 

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

 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 
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 نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومية خالل الـ 14 يوم الماضية 
 

 

 
 
 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 
 
 

 توزع الحاالت حسب العمر
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 العزل للحاالت المصابة بفيروس كورونانسبة إشغال مراكز                   

 
 للمزيد من المعلومات حول توّزع مراكز العزل ونسبة إشغالها، الدخول على الرابط التالي: 

 IsolationCentersProfiles-http://bit.ly/DRM . 
 

لمتحدة  كز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلديات، برنامج األمم ا: تم تجهيز هذه المرامالحظة
 العمل االجتماعي.اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسيف، وزارة الصحة العامة، نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، نقابة االختصاصيين في  

 

 28/02/2021اإلجراءات قيد التنفيذ 
 العامة الصحةوزارة 

، بحيث بلغ مجموع لقاحات فايزر التي  لقاحا   42120أعلنت وزارة الصحة العامة عن وصول الشحنة الثالثة من لقاح فايزر إلى لبنان وتحتوي على  -

نشر جدول أسبوعي بتفاصيل حمالت التلقيح شباط ب  28يوم األحد ابتداء من ستباشر نت انها كما أعل. لقاحا   101790تسلمتها الوزارة حتى اآلن  
مة الى المراكز وما يبقى في مخزون هذه  في المراكز المعتمدة كافة، مع تحديد كمية المخزون الموجود في مستودعات الوزارة وعدد اللقاحات المسلّ 

 لقوا اللقاح وعدد المسجلين على المنصة. المراكز، إضافة إلى مجموع األشخاص الذين ت 
الوزارة لم تعرض خالل األيام السابقة على أية مرجعية روحية أو سياسية أو نقابية أو غيرها  أنب  صدر عنها وزارة الصحة العامة في بيان تأكد -

األولويات والمراحل المقررة من ضمن الخطة الوطنية ووفقا للتسجيل  ، بل إن كل األمور المتعلقة بالتلقيح تعتمد استثنائيةأي برنامج لحملة تلقيح 
 . على المنصة الرسمية 

، 2021 شباط 26و 25بتاريخي لرحالت وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار  PCRات استكمال فحوصعن  وزارة الصحة العامة أفادت  -

 : اليالشكل الت توّزعت على  ( حالة إيجابية29)  تسع وعشرين   حيث تم تسجيل
25/2 /2021  26/2 /2021 

 عدد الحاالت  رقم الرحلة  شركة الطيران  قادمة من   عدد الحاالت  رقم الرحلة  شركة الطيران  قادمة من 

 2 406 األثيوبية  أديس أبابا   MEA 311 1 عمان

 RB 183 1 دمشق   EY 535 1 أبو ظبي 

 1 957 اإلماراتية  دبي   1 7836 التركية  أضنا 

 MEA 266 3 اسطنبول   1 953 اإلماراتية  دبي 

 MEA 427 1 دبي   MEA 333 3 البصرة 

 8  المجموع   2 420 القطرية  الدوحة 

      MEA 325 6 أربيل 

      G9 387 1 الشارقة 

     MEA 327 2 النجف 

     MEA 268 1 اسطنبول 

     MEA 429 2 دبي 

       21  المجموع 
 
 

 اللبناني لصليب األحمر ا 

عدد الحاالت  
التي تم نقلها  
 إلى المستشفيات 

20,758 
ة حال 148)

 جديدة( 

عدد مراكز  
اإلسعاف التي  
 تستجيب

48 
عدد فحوصات 

PCR  التي تم
 نقلها  

78,140 
(6 

 فحوصات
 ( جديدة

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة إجراءات  

 الوقاية
241,227 

عدد المستفيدين  
من حلقات  
 التوعية 

145,428 
مستفيدا   73)

 جديدا (

عدد المتدربين  
على إعداد خطط  
 استجابة محلية 

8,915 
عدد المسعفين  
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين  
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 
166 

عدد المتدربين  
على إدارة  
مراكز الحجر  

 الصحي 

8,887 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  
المدربين على  

 التوعية 

550 
المدربين عدد 
إقامة   على
 توعية حمالت

321 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين على  
اجراءات الوقاية في 

 الشركات 

1025 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها 

1,273 
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي  

 تم توزيعها 
1,274,023 

عدد المعدات  
 التي تم توزيعها

315,508 
عدد المستفيدين من 
 المنصات االلكترونية 

6,105 
 )مستفيد واحد جديد(
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 األجهزة األمنية والعسكرية
 ساعة المنصرمة   24اإلجراءات التي تم التبليغ عنها خالل الـ  الجهة 

 الجيش 
 
 
 

 

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

 . CIMICالتعاون العسكري المدني 
 مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.   -
 ائية.  تفريق التجمعات وتوجيه المواطنين لضرورة االلتزام بالتدابير الوق -

المديرية العامة  
لقوى األمن  

 الداخلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 14/1/2021محضرا  بحق المخالفين لقرارات اإلغالق العام من تاريخ  39،812تسطير  -

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

مجموع المحاضر منذ   ساعة المنصرمة   24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

8 /3/2020 
 1 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة لقرار التعبئة العامة 

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

362 
 بيروت

51037 

 64390 جبل لبنان 42 المخالفين لقرار وضع كمامة محاضر خطية بحق األشخاص 

 405 المجموع 
 24821 البقاع 

 20407 الشمال 

 20555 الجنوب  الجنوب  الشمال  البقاع  جبل لبنان بيروت

 181210 المجموع  25 25 17 168 170
  

المديرية العامة  
 لألمن العام

 

 . مختلف المحافظات والحاالت في الحجر المنزليالحاالت اإليجابية الجديدة في عدد اإلفادة عن  -
 وعلى الحدود البرية.   متابعة اإلجراءات التي تقوم بها الفرق الطبية في مراكز فحص الوافدين في المطار  -

المديرية العامة  
 ة ألمن الدول

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  اإلغالق العام   قرار لمتابعة تنفيذ  ثابتة ومتحركة  وإقامة نقاط مراقبة  تسيير دوريات في مختلف المحافظات   -
 وتحرير مخالفات بحق المخالفين بالتعاون مع البلديات وتنبيه المواطنين لاللتزام بالتدابير الوقائية.  

أمام مدخل الخندق الغميق وكورنيش المزرعة  وأعمال شغب وقطع طرقات    ةمطلبي   ات تجمع  عناإلفادة   -
 وسليم سالم في بيروت احتجاجا  على انقطاع الكهرباء.  

 اإلفادة عن تجمعات في بيروت وعاليه وعكار والنبطية وراشيا للمشاركة في أداء القسم في قلعة راشيا.   -
  24لى النحو التالي خالل الـ  بقرار التعبئة العامة في المحافظات التي جاءت ع  م التبليغ عن نسبة االلتزا -

 ساعة المنصرمة: 
 جبل لبنان بعلبك الهرمل النبطية  البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت 

50 % 45 % 35 % 30 % 40 % 40 % 30 % 40 % 
 

 وزارة األشغال العامة والنقل 

 ساعة المنصرمة(  24مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ  

 المغادرة الرحالت  القادمة  الرحالت 

 38 عدد الرحالت  39 عدد الرحالت 

  3594 عدد المغادرين  3130 عدد الوافدين 
 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  

 السفن المغادرة  السفن القادمة  المرفأ 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

 بيروت 
 مستوعبات  السويس  1 مواشي اسبانيا  1

 فارغة االسكندرون  1 مستوعبات  ليماسول  1

 فيول  مرفأ الجية  1    جونيه 

 فارغة االسكندرون  1    شكا

 طرابلس 

 شاحنات وبضائع  تركيا 1 مستوعبات  االسكندرون  1

    مستوعبات  بور سعيد  1

    شاحنات وبضائع  تركيا 1

    مستوعبات  االسكندرون  1 

    غاز أويل  الكويت  1 الزهراني 

 5 7 المجموع 
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 قرارات / إجراءات عامة 
التوصيات    25/2/2021  فيه صدر عن اجتماع لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا يوم الخميس الواقع   -

 التالية:
من خالل تقسيم القطاعات إلى ثالث   IMPACTتعديل استراتيجية التنقل واألذونات المعتمدة بواسطة المنصة االلكترونية  ▪

ار الوباء )خطورة مرتفعة، خطورة متوسطة، خطورة منخفضة( حيث يتطلب عمل القطاعات  فئات من حيث خطورة انتش
ذات الخطورة المرتفعة أذونات عمل للموظفين وأذونات تنقل للمستفيدين من خدماتها، في حين يتوجب عمل باقي القطاعات  

 االستحصال على أذونات عمل للموظفين فقط.  
 تعليم العالي، التنسيق فيما بينها لتحديد تاريخ فتح كل الحضانات وصفوف الروضات.  وزارتي الصحة العامة والتربية وال ▪

 
المتعلق بتنظيم االعمال الطارئة في وزارة التربية    26/2/2021بتاريخ   2021/م/63 رقم   القرارأصدر وزير التربية والتعليم العالي   -

ولغاية صباح    1/3/2021للبحوث واالنماء خالل الفترة الممتدة من صباح االثنين  والتعليم العالي والجامعة اللبنانية والمركز التربوي  
  ضمن المرحلة الثانية من مراحل التخفيف التدريجي لقيود االغالق. 2021/ 8/3االثنين 

 
كورون   استنادا - فيروس  مواجهة  استراتيجية  بتحديث  المتعلق  الوزراء  مجلس  رئاسة  قرار  لقيود   االى  التدريجي  التخفيف  ومراحل 

المديرية العامة لألمن العام السماح بدخول اللبنانيين وأفراد عائالتهم العالقين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان،    أعلنت ،  اإلغالق
، شرط حيازتهم على  18:00ولغاية    9:00من الساعة    اعتبارا،  03/03/2021بودية الحدوديين بتاريخ  عبر مركزي المصنع والع

على الحدود من قبل فرق   PCRساعة من سوريا، على أن يخضعوا مجددا لفحص    96نتيجته سلبية ال تزيد مدته عن   PCRفحص  
 . وزارة الصحة العامة

 
إعادة فتح القطاعات اإلقتصادية على مراحل عمال بقرار اللجنة  ب   والمتعلق/أت  1/  2  وزير االقتصاد والتجارة التعميم رقمعن  صدر   -

المرحلة الثانية من القرار المذكور والمتعلقة    تنفيذطار  إ الوزارية المختصة بإدارة أزمة جائحة كورونا على الصعيد الوطني، وفي  
 . 01/03/2021بإعادة فتح القطاع التجاري ابتداء من 

 
 يتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا وأبرز ما جاء فيه:   قرارا  21/02/2021صدر عن مجلس القضاء األعلى بتاريخ   -

 . 1/3/2021االستمرار بتعليق الجلسات لغاية صباح  ▪
تمرار بالبت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة وفقا  للتعاميم الصادرة عن مجلس القضاء األعلى والنائب  االس ▪

 العام التمييزي
 . االستمرار بالبت بالقضايا المستعجلة وفقا  للتعميم الصادر بهذا الصدد فيما يتعلق باألوامر على العرائض ▪
 . )تحديد عدد الموظفين، إجراءات الوقاية والسالمة(   االدارية في االقالمتأمين تسيير االعمال  ▪

 
بتاريخ  - اجتماعها  في  كورونا  لفيروس  الوقائية  واالجراءات  التدابير  موضوع  متابعة  المكلفة  الوزارية  اللجنة  توصية  على  بناء  

/م ص  96القرار رقم  اسة مجلس الوزراء  ، وبناء  على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السالمة، صدر عن رئ 05/02/2021
حول تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود اإلغالق، وذلك استنادا  إلى    6/2/2021بتاريخ  

الذي حّدد مراحل التخفيف التدريجي لقيود اإلغالق  والموافقة االستثنائية من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء  
 على النحو التالي: 

 

 . 2021/ 22/02لغاية الساعة الخامسة من صباح االثنين في  08/02/2021من اإلثنين في تبدأ  المرحلة األولى 

 . 08/03/2021تبدأ من نهاية المرحلة الثانية لغاية الساعة الخامسة من صباح اإلثنين في  المرحلة الثانية

 . 22/03/2021اإلثنين في تبدأ من نهاية المرحلة الثالثة لغاية الساعة الخامسة من صباح  المرحلة الثالثة 

 تبدأ من نهاية المرحلة الثالثة.  المرحلة الرابعة 

 http://drm.pcm.gov.lb: يمكن االطالع على النص الكامل للقرار على الموقع االلكتروني مالحظة

 
 
 

 
 

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

ات / المستشفيات   المختبر
تحديد    دون   عدد الحاالت اإليجابية 

 مكان السكن 

 17 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

ات الكريم   8 مختبر

 6 مستشفى راغب حرب 

 6 مستشفى حمود 

  مطار رفيق 
 5 الحريري الدول  مركز فحوصات الوافدين فى

ق  ات المشر  4 مختبر

ات مديالند   2 مختبر

ات العائلة الطبية   2 مختبر

  طرابلس 
 2 مستشفى المركز التخصص  فى

 1 مستشفى سان جورج الحدث 

 1 مستشفى رزق 

 الهرمل الحكوم  
 1 مستشفى

 النبطية الحكوم  
 1 مستشفى

 

 ساعة المنصرمة(  24لمختبرات التي لم تحدد رقم الهاتف )خالل الـ  ا
 

ات / المستشفيات   المختبر
دون  عدد الحاالت اإليجابية  

 القضاء تحديد  

 17 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

  مطار رفيق الحريري الدول  
ى
 5 مركز فحوصات الوافدين ف

 4 مستشفى راغب حرب 

ات العائلة الطبية   2 مختبر

 1 مستشفى سان جورج الحدث 

 1 مستشفى رزق 

ات / المستشفيات   المختبر
عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد  

 رقم الهاتف 

 7 مستشفى رفيق الحريري الجامع  
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 PCR لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـالمحّدثة لالئحة ال

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

 RHUH مستشفى رفيق الحريري الجامعي  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 سبلين

 Saida Governmental Hospital صيدا الحكومي  مستشفى صيدا 

 NABIH BERRI Gov. Hospital بّري الحكومي الجامعي نبيه مستشفى  النبطية

 TEBNIN Governmental Hospital الحكومي  تبنينمستشفى  تبنين 

 BINT JBEIL Governmental Hospital مستشفى بنت جبيل الحكومي  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 األميركية مستشفى الجامعة  بيروت

 Hôtel Dieu de France مستشفى أوتيل ديو الجامعي  بيروت

 Laboratoires Rodolphe Mérieux المتحف(  – اليسوعيةمختبرات رودولف ميريو )الجامعة   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 (CMC) مركز كليمونصو الطبي بيروت

 Doctors’ Center مختبر مركز األطباء  بيروت

 Fontana Laboratories مختبر فونتانا )الحمرا(  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  مختبر السان األشرفية 

 PHD PHDمختبر  بيروت

 Saint Joseph Medical Center مختبر مركز مار يوسف الطبي بيروت

 Dar al Hawraa Medical Center مختبر دار الحوراء  بيروت

 Bey Lab – Furn El Shubbek مختبر باي الب  فرن الشباك 

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثةالمختبرات   الغبيري 

 Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل  الغبيري 

 Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital مستشفى الرسول األعظم برج البراجنة

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

 National Diagnostic Services Company (NDSC) كومباني سيرفسدياغنوستك  ناشيونالمختبر  حارة حريك 

 Center Diagnostic Medical الطبية التحاليلمركز   -مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة 

 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 مختبر الهادي  بعبدا

 INOVIE Liban- INOVIEمختبر بعبدا

 Molecular Biology and Cancer immunology مختبر علم األحياء الجزئيّة في الجامعة اللبنانية  الحدث 
Laboratory in LU 

 Saint-Michel Lab مختبر سان ميشال للتحاليل الطبية الضبية

 Sacré - Coeur Hôpital مستشفى قلب يسوع  الحازمية

 Clinigene مختبر كلينيجان الحازمية

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال المتن 

 Life for Trans medical مختبر ترانسميديكال فور اليف المتن 

 Hopital St. Joseph )ريموند وعايدة نجار مركز ) مستشفى مار يوسف المتن 

 Haroun Hospital مستشفى هارون الزلقا 

  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 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) االستشفائي مركز الشمال   زغرتا

 Saydet Zghorta University Medical المركز الجتمعي الطبي –سيدة زغرتا  زغرتا
Center 

 Family Medical Center – Zghorta المركز العائلي الطبي  زغرتا

 Mazloum Hospital المظلوممستشفى  طرابلس 

 Al Mounla Hospital مستشفى المنال  طرابلس 



 Nini Hospital النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE المعهد العالي للدكتوراه، الجامعة اللبنانيةوالبيئة، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 

 Islamic Charitable المستشفى اإلسالمي الخيري  طرابلس 
Hospital 

 Dar El Chifaa مختبر مستشفى دار الشفاء 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 

 Elite Medical Center مختبر إيليت الطبي جعيتا

 Hospital Wzein Ain وزين  عبنمستشفى  الشوف 

 Eva Lab مختبر إيفا الب  عرمون 

 UMC Hospital Hammoud مستشفى حمود الجامعي  صيدا 

 Al Karim Medical Laboratory (KML) مختبر الكريم  صيدا 

 Al Labib Medical Center لبيب الطبي مركز صيدا 

  Lebanese Diagnostic Centerمختبر الـ   صور 

 Family Medical Laboratories مختبر العائلة  الغازية

 Hospital Harb Ragheb Sheikh مستشفى الشيخ راغب حرب  النبطيّة

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) اح مختبر الصبّ النبطية

 Al Salam Laboratories مختبر السالم النبطية

 Hopital Du Secours Populaire النجدة الشعبيةمختبر مستشفى   النبطية

 Jabal Amel Hospital مستشفى جبل عامل  صور 

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) للتشخيص الطبي  مختبر المشرق صور 

 Dar Al Hikmah Hospital دار الحكمةمستشفى  بعلبك

 Hospital University Dar Al Amal مستشفى دار األمل الجامعي  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Baalbek مختبرات العناية الطبية  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Labweh مختبرات العناية الطبية  اللبوة 

 Tal Chiha Hospital مستشفى تل شيحا  زحلة 

 Hospital General Khoury مستشفى خوري  زحلة 

 MCC (Center Care Medical) ميديكال كير سنتر مختبر  زحلة 

 Hopital Libano-Francais المستشفى اللبناني الفرنسي زحلة 

 Hopital Reyak مستشفى رياق  رياق
 

 العسكرية المستشفياتمختبرات 
 Hôpital Central Militaire المستشفى العسكري المركزي في بيروت  بيروت

 

 Drive-Thruبطريقة "  األنفية"المسحات  عينات ألخذالمختبرات المؤھلة 
 Medical Diagnostic Treatment تريتمانت سنتر )الحمراء(  دياغنوستكمختبر ميديكال  بيروت

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 مختبرات المتحدة للرعاية الصحية الشياح

 Al Naqaa Medical Center مختبر النقاء الطبي األوزاعي

 Laboratoire le Boulevard مختبرات البولفار  بدارو

 CHU Al Yussef مركز اليوسف االستشفائي التعليمي  حلبا

 Hopital El Koura مستشفى الكورة  الكورة 

 Kesserwan Medical Center مركز كسروان الطبي كسروان 

 Lab Expert مختبر إكسبرت الب  المنصوريّة

 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 مختبر فاميلي كلينيك صيدا 

 First Lab الب مختبر فيرست   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 مختبرات السان جورج زحلة 

 Araibi Medical Laboratories مختبرات العريبي الطبّيّة رياق

  مختبر مستشفى البقاع  البقاع 
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