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 حسب األقضية   النشطةتوّزع الحاالت 
 

  
  

 
 4020 

 تم تسجيلها   ةحال

 2020/ 2/ 21ذ من
   

 

 

958 
 وافدين 

3062 
 مقيمين 

   

54 
 وفاةحالة 

 141 
 جديدة حالة

   

1710 
 شفاء  التحا

 8 
 ينوافد

133 
 مقيمين

   

  
  

مجموع فحوصات كورونا منذ  

21/2/2020 
 274,681 

 
   

حوصات كورونا للمقيمين  عدد ف
ساعة   24في المختبرات خالل الـ 

 المنصرمة 

 5878 

 
   

عدد فحوصات كورونا للوافدين  

ساعة   24في المطار خالل الـ 
 المنصرمة 

 
2158 

   

 

 

2256 
 (Active Cases)حالة نشطة 

2118 
 في العزل المنزلي  حالة

 138 
 حالة استشفاء 

   

  105 
 متوسطة  تحاال

   

  33 
 في العناية الفائقة ةحال

   

  عالميا   لبنان

 عدد اإلصابات اإلجمالي  16,671,545 4020
   

 عدد الوفَيات  659,725 54
   

 نسبة الوفَيات  % 3,95 % 1.34
   

 ت الشفاء عدد حاال 10,315,521 1710

 pm 7:30مالحظة: آخر تحديث للمعلومات 
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 التوّزع اليومي لإلصابات حسب المناطق 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mainstream 
Ethiopian  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي لإلصابات منحنى الوبائي حسب العدد اليومال
   

 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع 
 

 مقيم/وافد  العدد البلدة القضاء 

 مقيم 1 ة س عين المري بيروت

 مقيم 2 الحمرا 

 مقيم 1 مار الياس 

 مقيم 1 المزرعة 

 مقيم 1 يدة الجدريق ط

 مقيم 1 بع راس الن

 مقيم 1 األشرفية 

 مقيم 3 قيد التحقق

 مقيم 1 برج البراجنة  بعبدا 

 مقيم 1 الغبيري 

 مقيم 1 زمية الحا 

 مقيم 1 المريجة 

 مقيم 1 رصون أ

 مقيم 3 قيد التحقق

 مقيم 1 بعبدات  المتن

 مقيم 1 برج حمود 

 مقيم 1 الدكوانة 

 مقيم 1 النقاش 

 مقيم 1 قققيد التح

 مقيم 1 قيد التحقق الشوف 

 وافد 1 بشامون  عاليه

 مقيم 18 شويفات العمروسية 

 مقيم 1 السلم  حي

 قيمم 2 خلدة

 

 مقيم/وافد  العدد البلدة ء القضا

 مقيم 1 غزير   كسروان 

 مقيم 1 النحي الب البترون

 مقيم 1 قيد التحقق

 مقيم 3 قيد التحقق عكار 

 مقيم 2 مشغرة  البقاع الغربي

 مقيم 1 بريتال بعلبك

 مقيم 2 مونة الي

 مقيم 1 يونين

 وافد 1 الحالنية 

 مقيم 1 قيد التحقق

 وافد 1 رية سالبي صيدا 

 مقيم 1 ية الغاز

 مقيم 2 الزرارية 

 مقيم 1 برج رحال  صور

 مقيم 1 مجدل زون 

 افدو 3 السديقين

 مقيم 1 طير فلسي 

 مقيم 1 قققيد التح

 وافد/مقيم  66  قيد التحقق 

 141 المجموع
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 التسلل الزمني للقرارات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت 

 
  

 توّزع حاالت الشفاء حسب األقضية حسب األقضية  النشطةتوّزع الحاالت اإلجمالية والحاالت 

 

   

 األقضيةتوّزع الوفيات حسب 
    

 
 
 

 

 توّزع الوفيات حسب الفئة العمرية 
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ع الصّحي ت حسب الوضتوّزع الحاال   طريقة التعّرض للعدوى بالفيروس        
 

 

 

 

  
 

 
 

 الفئة العمرية توّزع الحاالت حسب  الجنستوّزع الحاالت حسب 
       

 

 
 

  

  
 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية  

  
  

 
 

 علومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة الم :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 
 

 
 

 
 

 28/7/2020 – التنفيذاإلجراءات قيد 

 وزارة الصحة العامة 
في مختلف المناطق اللبنانية بالتعاون مع البلديات للمخالطين والحاالت المشتبه بها لترّصد    PCR الـتكثّف الوزارة عدد فحوصات   -

 ي واتخاذ القرارات المناسبة للحد من انتشار الفيروس.  وتحديد الواقع الوبائ
 لوافدين بشكل يومي في المستشفيات وفي الحجر المنزلي. لكافة الحاالت النشطة ولحية األوضاع الصتتابع الوزارة  -
  تسجيل حيث تم    25/7/2020للوافدين على الرحالت القادمة إلى بيروت بتاريخ  PCR صدر عن الوزارة نتائج فحوصات الـ -

يت لتي أجر ا ى من الفحوصات  نتائج الدفعة األولا  ، أم216حلة رقم  ق األوسط ر طيران الشر بر شركة  فدة عوا  إيجابية  حدةة واحال

 لبية.  لها ست ك اءفقد ج 26/7/2020بتاريخ للوافدين 
عتمدة على المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية لكل  والتدابير المت  اإلجراءا امة  في وزارة الصحة الع الفرق الصحية  نابع  ت -

 ات المعنية. والوزار واإلدارات  هزة األمنيةسيق مع األجافدين إلى لبنان بالتنالو 
ن النتائج  تلف المختبرات الحكومية والخاصة وإعالمياً في مخالتي تجرى يو  PCR الـنتائج فحوصات  قوم الوزارة بمطابقة كافة ت -

 . الرسمية
 
 

 الصليب األحمر اللبناني  

عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

3029 
حالة   36)

 جديدة(
 

عدد مراكز  
تي  اإلسعاف ال
 تستجيب

عدد مراكز   47
اإلسعاف اإلضافية  
 الجاهزة لالستجابة  

فحوصات  عدد  0
PCR  تم  التي

نقلها إلى  
 المختبرات 

36598 
  فحصاً  552)

 (جديداً 

عدد 
المستفيدين من  
حلقات التوعية  

 حول
COVID- 

65836 

مستفيداً   51)
 جديداً(
 

  عدد المتدربين
على إعداد  

خطط استجابة  
 محلية 

8436 

متدربين   7)
 جدد(
 

عدد المسعفين  
   المدّربين

عدد المتطوعين   1444
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 

166  
 

  عدد المتدربين
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي 

8234 

متدربين   7)
 جدد(

 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  
المدربين على  

 التوعية 

550  
 

عدد المتطوعين  
الجامعيين  

المدربين على  
حلقات  اقامة 

 توعية

عدد المتطوعين   217
الجامعيين  

المدربين على  
اجراءات الوقاية  
 في الشركات  

967 
 

  المرافقعدد 
 التي تّم تعقيمها 

376 
)مرفق واحد  

 جديد(
 

عدد الملصقات  
  والمنشورات 

   توزيعهاالتي تم 

1207656 
 

عدد المعدات التي  
 تم توزيعها 

46320 
(30 

مجموعة  
 ة(جديد
 

عدد المستفيدين  
من المنصات  

  ة كترونياالل 
التثقيفية حول  

 الفيروس 

3749 
  مستفيدين 3)

 (جدد
 
 
   

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
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   األمنيةالعسكرية واألجهزة 
 م المها الجهة  

 . التجمعاتلتنظيم اكتظاظ المواطنين وتفريق  تسيير دوريات راجلة ومدولبة - الجيش 
ألمن في إجراءات عزل البلدات  ة قوى اومساند   إقامة حواجز ظرفية وتفريق تجمعات في مختلف المناطق اللبنانية -

 التي يتنشر فيها الوباء. 

المدني   - العائالت األكثر فقراً من خالل مكتب التعاون العسكري  في مختلف    CIMICتوزيع مساعدات على 
 المناطق اللبنانية.  

 

العامة   المديرية 
األمن   لقوى 

 الداخلي 

 ناء على قرار محافظ جبل لبنان.  مؤازرة بلدية قرنايل في قضاء بعبدا في عزل البلدة ب -
 طرابلس في عزل البلدة بناء على قرار محافظ لبنان الشمالي. مؤازرة بلدية القلمون في قضاء  -
 مؤازرة بلدية الكرك في قضاء زحلة في عزل البلدة.  -
 تسطير محاضر بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة:    -

ين لقرار  عدد المحاضر التي تم تسطيرها بحق المخالف

 29/5/2020وضع الكمامة منذ 

بحق المخالفين لقرارات التعبئة   تنظيمها المحاضر التي تم مجموع 

 8/3/2020منذ العامة  

7176 

 ( محضراً جديداً  859)

53432 

جبل   بيروت
 لبنان 

جبل   بيروت الجنوب  الشمال  البقاع 
 لبنان 

 الجنوب  الشمال  البقاع 

143 395 170 112 39 19518 15556 6611 6144 5824 

العامة   المديرية 
 العام لألمن  

 على المرافئ والمعابر الحدودية.  في المطار وتطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة  -
 تقّصي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين والوافدين.  -
 . ف المناطق خالطين والتبليغ عن نتائجها في مختلمتابعة نتائج الفحوصات المخبرية للم -

العامة   المديرية 
 ألمن الدولة 

 يمين والوافدين. تقّصي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي للمق -
 متابعة نتائج الفحوصات المخبرية للمخالطين والتبليغ عن نتائجها في مختلف المناطق.  -
لعاب  وصاالت األ  حالت االكسبرسمجمعات في عدد من المقاهي وفض ت  أثناءلنبطية  البلدية في امؤازرة شرطة   -

ر محاضر ضبط  جراءات والتدابير الوقائية وتسطيبيق اإلتط  على  شديدالتااللكترونية واألندية الرياضية حيث تم  
 طة البلدية.  قبل شر من  نخالفيبحق الم

العامة   المديرية 
 للدفاع المدني

ضمن األقضية   PCR ومراكز إجراء فحوصات الـ د من األماكن العامة والخاصة والقطاعات الحيوية م عدتعقي -
 في مختلف المحافظات اللبنانية. 

- ( الضرورة  عند  للتدخل  الجهوزية  كورونا    427تأمين  بفيروس  المصابين  نقل  عمليات  على  مدرباً  عنصراً 

 لمصابة بالفيروس(. سيارة إسعاف جاهزة لنقل الحاالت ا 69المستجد، و

 وزارة الداخلية والبلديات  
بتعديل التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة وباء   المتعلّقة  2020-07-27تاريخ   2020/أ.م/76رقم مذكرة ارة الصدر عن الوز  -

 . 27/7/2020تاريخ ب 137/2020رقم  مجلس الوزراءئاسة بناء على قرار ر  اكورون

المذكرة   - تفشي    23/7/2020تاريخ    2020/ /أ.م74رقم  تطبيق  من  المرحلة  هذه  لمواجهة  المطلوبة  والتدابير  اإلجراءات  حول 

من قانون   604الوباء، حيث يطلب من كافة المواطنين معاودة التقيّد التام بتدابير السالمة العامة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة  
العامة والخاصة بأقصى تدابير السالمة العامة تحت طائلة التغريم او  سسات  العقوبات، باإلضافة إلى إلزامية تقيّد أصحاب كافة المؤ

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

       وزارة األشغال العامة والنقل 

جميع  إلى    2020/ 28/7بتاريخ    2/ 45رقم  صدر عن المديرية العامة للطيران المدني في وزارة األشغال العامة والنقل التعميم   -
بتداء من  إلى لبنان ان  قادميلركاب اللعامة في المطار حول اإلجراءات المتعلّقة با كات الطيران وشركات الخدمات األرضية اشر 

من  فدينابالو قيقة وشروط تتعلق د  PCR الـيها فحوصات الركاب القادمين من دول تعتبر فبشروط تتعلّق ن تضمّ   31/7/2020

  دور نتائج الفحوصات حين ص في لبنان لئحة بالفنادق المعتمدة للعزل دقيقة، باإلضافة إلى ال  PCRفحوصات الـيها  تعتبر فدول ال 

 . gov.lbcm..drm.pwww: يمكن االطالع على التعميم الكامل على الرابط: مالحظة) حة العامة بل وزارة الصمن ق

 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ   مطار رفيق الحريري الدولي  
 المغادرة الرحالت  القادمة الرحالت

 34 الرحالت عدد  32 عدد الرحالت 

  2519 عدد المغادرين  3236 عدد الوافدين
 ساعة المنصرمة(  24)خالل الـ   لمرافئا

 مغادرة  دخول المرفأ

 على متنها  قادمة من العدد على متنها  قادمة من العدد

 بات مستوع دمياط  1 مستوعبات  اإلسكندرية  1 مرفأ بيروت 

 فارغة  ليونان ا  1   

    فارغة  الالذقية  1 رفأ طرابلس م

    حديد أوكرانيا  1 

 2 2 المجموع

http://www.drm.pcm.gov.lb/
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 قرارات عامة 
تم تمديدها بموجب  ي لبنان التي  لتعبئة العامة فة ا ضمن إعادة تمديد حالمجلس الوزراء يترفع المجلس األعلى للدفاع إنهاء إلى   -

 ضمناً.  30/8/2020لغاية  3/8/2020اعتباراً من تاريخ  2020/6665المرسوم 
حول اإلجراءات والتدابير الوقائية الطارئة   27/7/2020تاريخ  ب   137/2020القرار رقم  لوزراء  صدر عن رئاسة مجلس ا -

 ن: للسيطرة على تفشي الوباء في لبنان تضمّ 

تحديد القدرة  ضمناً، باإلضافة إلى    10/8/2020لغاية    28/7/2020القطاعات التي سيتم إقفالها بالكامل من تاريخ   •

   %.50بـ ووسائل النقل المشترك  لمطاعم والمقاهياالستيعابية ل
ات وإجراءات  شروط إجراء الفحوص كالتدابير واإلجراءات الوقائية على المعابر الحدودية )البرية، البحرية، الجوية(   •

 المعتمدة حسب الدول.   العزل

 10/8/2020لغاية    6/8/2020ضمناً، ومن    3/8/2020لغاية    30/7/2020إقفال البالد بشكل كامل من تاريخ   •
التجمعات بكل أشكالها، باستثناء المؤسسات الصحية واالستشفائية والغذائية واألمنية والعسكرية وقطاع الدواء    ومنع

والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لجداول مناوبة تصدر عن الوزير واإلعالم والمرافئ واإلدارات    والصناعة والزارعة
 المختص. 

 

 .www.drm.pcm.gov.lbات الكاملة على الرابط اإللكتروني : يمكن االطالع على التوصي مالحظة

 

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

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

 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.  -

 

 مخالفات قرارات التعبئة العامة 
 تجمعات مطلبية ومظاهرات وقطع طرقات وأعمال شغب.  -
   الزبائن.  بالعدد المحدد منو المطاعم والمقاهي بالمسافة اآلمنة بين األشخاصم التزام عد -
 تقديم النرجيلة في بعض المقاهي والمطاعم خالفاً للتدابير الوقائية.  -
األسواق )وضع الكمامة  - الوقائية المطلوبة في  بالتدابير واإلجراءات  االلتزام  الحفاظ على  أو قناع الوجه  عدم  اليدين،  ، تعقيم 

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