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 توّزع الحاالت اليومية حسب البلدات

 44 طرابلس  105 كسروان  85 ف شو ال 152 المتن  180 بعبدا 108 بيروت 

 1 الزيتون 6 صربا 1 الدامور 13 برج حّمود 21 الشياح 3 عين المريسة
 2 باب الرمل  2 كسليك 2 الناعمه 7 سن الفيل 2 الجناح 1 رأس بيروت

 2 التل 8 ذوق مكايل 9 شحيم 4 جديدة المتن 4 االوزاعي 2 المنارة 

 9 القبة 6 غدير 3 ا ريدا 1 راس الجديدة 1 بئر حسن 7 الروشه
 3 الزاهرية 5 ذوق مصبح 6 كترمايا 2 البوشرية 1 محطة صفير 7 الحمرا 

 3 التبانة 2 أدونيس 3 عانوت 5 الدورة  6 الغبيري 2 عين التينة 
 1 بساتين طرابلس 2 حارة صخر 1 سبلين 4 الروضة  15 عين الرمانة  7 المصيطبة

 1 1الميناء  1 طبرجا 1 برجين  1 شريةسد البو 4 فرن الشباك 1 مار الياس
 2 القلمون 7 الصفرا  4 برجا 5 السبتيه 19 حارة حريك 1 االونيسكو
 3 البداوي 2 البوار 1 بعاصير 9 الدكوانة 9 الليلكي 6 تلة الخياط

 17 قيد التحقق 1 العقيبة  1 الدبية 3 المكلس 35 برج البراجنة 2 الظريف
 68 عكار 7 عجلتون 5 الجية 5 ياسأنطل 6 المريجة 7 المزرعة

 6 حلبا 1 بلونة 1 جدرا 1 منقلة مزهر 1 تحويطة الغدير 6 برج أبي حيدر
 1 سويسة عكار 2 السهيلة 6 وادي الزينة 1 جل الديب 2 بعبدا 5 الطريق الجديدة

 1 إيالت 1 عين الريحانة  4 الوردانيه 4 الزلقا 7 الحازمية  3 راس النبع 
 1 تكريت 3 جعيتا 1 المغيرية  2 بياقوت 1 مار تقال 1 االبسطا التحت

 1 عيون   7 غزير 2 الزعرورية 15 الضبية 27 الحدث 2 الرميل
 1 الكوشا 1 كفر حباب 1 دير القمر 3 مزرعة دير عوكر 1 حارة البطم 17 األشرفية 

 1 الحيصا 2 برج الفتوح  4 السمقانية 9 المنصورية  1 اللويزة 2 العدلية
 1 العبودية 2 غدراس 1 دير بابا 9 الفنار 1 وادي شحرور السفلى 26 التحققد قي

 7 ببنين 2 قطين   1 مجدل المعوش 5 عين سعادة 1 بسابا  74 عاليه
 1 نهر البارد 1 حريصا  1 كفر حي  1 عين نجم  1 بعلشميه 2 شويفات العمروسية

 1 سيسوق 1 عذره والعذر 1 بريح 1 روميه 1 العبادية 10 حي السلم   
 6 برقايل 2 القليعات  3 بعقلين 1 بقنايا 1 راس المتن 1 خلدة   
 1 دنبو 1 كفر دبيان 1 غريفة 2 بصاليم 1 قرطاضة 18 شويفات االمراء  
 8 قبعيت 23 بقعتوتا 1 الجاهلية 1 نابيه 1 دير الحرف 8 عرمون   
 2 مشمش 1 ميروبا 1 المختارة 1 المطيلب 1 عاريا 3 بشامون  
 3 فنيدق 1 عين الدلبة   2 بطمة 5 الرابيه 1 عاريا -الجمهور  1 بليبل  
 2 مجدال  1 حراجل 1 عين قني  2 اليسار  1 القلعة  2 بدادون   
 1 وادي الجاموس 2 فاريا 1 الجديدة  3 بيت الشعّار 5 بزبدين 1 بسوس   
 1 عين الزيت 1 شوان 3 بقعاتا  3 ديك المحدي 2 قيد التحقق 2 عاليه   
 1 الكواشره 1 قيد التحقق 2 نيحا 1 مزرعة يشوع 32 جبيل 1 الكحالة  

 1 شدرا 274 بعلبك 3 عين وزين 1 بكفيا 6 جبيل 1 عين الرمانة  
 1 مشتى حسن 40 بعلبك 1 الخريبة  1 مار بطرس كرم التين 1 مستيتا 1 عين الجديدة   
 1 الخربة  1 مقاصد 1 مرستى 1 بيت شباب 1 حرف قرطبون 1 عيتات  
 1 عيدمون  3 دورس 1 بتلون 1 المياسة 3 بالط  1 كيفون  
 3 عندقت 1 عدّوس  2 باتر 1 عين الخروبة 7 عمشيت 2 شمالن   
 2 الناصرية  3 نحله  2 قيد التحقق 3 عين علق  1 حاالت 1 بيصور  
 1 وادي خالد 1 سعيدي 172 زحلة 2 العطشانة 2 فيدار 1 مجدليّا    
 1 أكروم  4 بعلبك -حدث  7 الميدان   1 عين التفاحة 1 نهر ابراهيم 3 كفر متى  

 10 قيد التحقق 1 نبي رشاده 1 حوش الزراعنة 1 برمانا  1 إهمج 2 بحمدون الضيعة   
 89 صيدا  3 فاكهة 3 الراسية 1 السفيلة  1 عنَايا 1 شاناي  
 7 صيدا  القديمة 2 ةجديدة الفاكه 5 المعلقة  1 بيت مري 1 ساقية الخيط 1 شارون  
 1 حارة صيدا 20 عرسال 7 كرك نوح  1 الخنشارة 1 فتري 1 بتاتر  

 2 مية ومية 1 لبوة 2 معلقة أراضي 2 ضهور الشوير 1 كفون 1 المريجات  
 1 عين الحلوة 2 قاع بعلبك 2 سيدة النجاة  1 دوار  1 بجه 8 قيد التحقق

 1 يونمجدل 1 عيارة 3 اءحوش االمر 1 عيرون 2 كفر مسحون 10 الكورة
 5 عبرا  3 شعت 4 زحلة أراضي 1 زغرين  2 قيد التحقق 1 أميون

 2 قرية  1 يونين 3 تل شيحا 2 بسكنتا 26 الضنيه  -المنيه  1 كفر حزير
 3 بقسطا 2 دير االحمر 3 فرزل  1 قيد التحقق 1 دير عمار 1 بدبا

 2 عين الدلب 1 بشوات 7 نبي ايال 33 البقاع الغربي  12 المنيه 1 كفر حاتا 
 7 غازية 1 صفرا  4 حزرتا 11 مشغرة 1 سير الضنية 2 بدنايل 

 1 مغدوشة 17 بدنايل  2 أبلح 1 لوسيا 2 عاصون 1 بتوراتيج
 1 قناريت 2 قصر نبا 3 لريمقاع ا 2 كفريا  1 بقرصونة 1 أنفه

 1 زيتا 7 تمنين الفوقا 2 نيحا  1 عانا 1 حقل العزيمة 2 ضهر العين
 1 خرايب 4 بيت شاما 12 كسارا 1 ميدون 1 السفيرة 16 زغرتا

 1 زرارية 17 حوش الرافقة 1 شتورا 1 كامد اللوز 1 إيزال 2 زغرتا
 2 انصارية 6 تمنين التحتا 6 تعلبايا 2 غزة 1 بطرماز 1 رشعين

 5 صرفند 1 كفر دبش 6 سعدنايل 1 سطان يعقوب  1 حرف السياد 1 كفر حاتا
 1 قعقعية الصنوبر 7 شمسطار 11 قب الياس 6 قرعون 1 مركبتا 4 مجدليّا 

 2 بيسارية 6 طاريا 1 مريجات  2 حوش الحريمة 2 بخعون 4 حارة الجديدة 
 1 سكسكية 2 سرعين التحتا 9 بر الياس 1 صويري 1 قيد التحقق 1 علما

 5 سرعين الفوقا 5 مجدل عنجر 3 سحمر 12 الهرمل 1 كفر ياشيت
 -ية مزرعة الداود

 مروانية
1 

 3 نجارية 1 طليا 7 رياق 1 قيد التحقق 3 هرمل 2 قيد التحقق
 1 بنعفول 4 خضر  17 علي النهري 43 صور 2 القصر 10 البترون

 14 عنقون 58 نبي شيت 1 دير الغزال 4 صور 7 قيد التحقق 6 البترون
 5 كفر بيت 2 حور تعال 10 رعيت 2 البصَ  11 راشيا 1 إجدبرا

 3 كفر حتَا  7 بريتال 1 تربل 7 برج الشمالي 1 راشيّا الميدان 2 دوما
 15 قيد التحقق 1 زرعة بيت مشيكم 1 ماسا 1 جويا 2 عيحا 1 قيد التحقق

 9 حاصبّيا 4 بوداي 1 عين كفر زبد 1 مجادل 4 ضهر االحمر 2 بشري
 5 حاصبّيا 1 عالق التل 1 كفر زبد 1 بافليه 1 كفر دنيس 1 بشري

 1 شويّا  31 قيد التحقق 24 قيد التحقق 2 قانا 1 عيتا الفخار 1 تحققال قيد

 1 كفر شوبا 19 مرجعيون 28 النبطية 2 معركة 2 قيد التحقق 9 جزين
 2 قيد التحقق 1 إبل السقي 1 نبطية الفوقا 1 عين بعال 12 بنت جبيل 2 جزين

   1 خيام  1 مزرعة كفر جوز 1 بازورية 1 بنت جبيل 2 نبكاسي

   5 طيبة  2 كفر رمان 1 حناوي 1 عيتا الشعب 1 غبَاطية

   2 طلوسة 3 كفر تبنيت 3 طير دبّه 1 برعشيت 1 مشموشة

   1 مركبا 2 كفر فيال 6 طير زبنا -شهابية  5 ديرنطار 1 كفر فالوس

 73 قيد التحقق 5 قبريخا 1 عرب صاليم 1 شحور 2 برج قلويه 1 بيصور 

   4 تولين 1 زفتا 2 صريفا 2 دبل  1 لبعا

     2 دير الزهراني 1 بدياس    

     2 شرقية 1 عباسية     

     1 نميرية 1 شعيتية    

     1 حاروف  1 جبال البطم    

     1 جبشيت 1 زبقين    

     1 عبَا 3 قيد التحقق    

     3 قصيبة       

     6 قيد التحقق      
 
 



 توّزع الحاالت اإليجابية والحاالت النشطة
 ةتوزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توّزع الحاالت النشطة

 حسب األقضيةالتراكمية توّزع الحاالت 

 
 
 

 حسب األقضية يةالماضيوم  14خالل الـاإليجابية الحاالت  عدد
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 توزع حاالت الوفاة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حسب األقضيةالتراكمية اة الت الوفتوّزع حا

 
 

 حسب األقضية يوم المنصرمة 14نسبة الوفيات خالل الـ 

 
 
 

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

 

 نشفيات ومنطقة السكتوّزع حاالت الوفاة حسب المست

 
 عدد الوفيات حسب الفئة العمرية
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 توّزع حاالت الشفاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضيةحسب األقالتراكمية توّزع حااالت الشفاء 

 

 حسب األقضيةيوم المنصرمة  14عدد حاالت الشفاء خالل الـ
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 اليومية حسب عدد الحاالت المنحنى الوبائي 
 

 

 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية
  

 
 

 
 االلتزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة 
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 نسبة إشغال مراكز العزل للحاالت المصابة بفيروس كورونا  

 
 

http://bit.ly/DRM-الي: زل ونسبة إشغالها، الدخول على الرابط التللمزيد من المعلومات حول توّزع مراكز الع

nCentersProfilesIsolatio . 
 

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.
 

 28/11/2020اإلجراءات قيد التنفيذ       
 وزارة الصحة العامة

اضافة  23/11/2020لرحالت وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ  PCR استكمال فحوصعن  وزارة الصحة العامةفادت أ -

 :ة( حالة إيجابي37وأظهرت النتائج وجود سبع وثالثين ) ، 25/11/2020و 24/11/2020الى فحوص رحالت وصلت بتاريخ 

 عدد الحاالت رقم الرحلة الشركة رحلة قادمة من

23/11/2020 

 1 826 التركية إسطنبول

 MEA 268 5 إسطنبول

 PEGASUS 863 1 إسطنبول

 6 7836 التركية أضنا

24/11/2020 

 MEA 576 1 أبيدجان

 1 957 اإلماراتية دبي

 MEA 266 6 بولإسطن

 1 711 المصرية هرةالقا

 MEA 268 4 إسطنبول

 2 826 التركية إسطنبول

25/11/2020 

 1 826 التركية إسطنبول

 Q6 201 2 دمشق

 1 139 العراقية النجف

 MEA 266 2 إسطنبول

 Pegasus 6700 2 أضنا

 MEA 421 1 دبي

 37  المجموع
 

   اللبناني األحمرالصليب    

ت  لحاالعدد ا
إلى    نقلهاالتي تم 

 المستشفيات
9,064 

عدد مراكز اإلسعاف  
 التي تستجيب

48 

عدد فحوصات  
PCR   التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات

57,111 
حالة   41)

 جديدة(

عدد المستفيدين من  
حمالت متابعة 
 إجراءات الوقاية

239,571 

المستفيدين  عدد  
من حلقات  
 التوعية

109,546 
مستفيداً   520)

 جديداً(

عدد المتدربين على  
جابة  إعداد خطط است
 محلية

8,878 
 

عدد المسعفين  
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين  
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات  
166 

عدد المتدربين  
على إدارة  
مراكز الحجر  

 الصحي

8,836 
عدد متطوعي الصليب  
االحمر المدربين على  

 التوعية
550 

عدد المدربين  
  إقامة حمالت على

 توعية
310 

عدد المتطوعين  
مدربين الجامعيين ال

  على اجراءات الوقاية
 في الشركات 

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها

949 
  مرافق  11)

 (جديدة

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم  

 توزيعها
1,259,062 

المعدات التي  عدد  
 تم توزيعها

263,250 
ين من  عدد المستفيد

 ت االلكترونية المنصا

4,749 
ين  مستفيد 3)

 (جدد

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


 

 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة
عبر مكتب التعاون  اللبنانية المناطقفي كافة ومساعدات غذائية ألف ليرة لبنانية(  400مساعدات اجتماعية ) توزيع - الجيش

 .CIMICالعسكري المدني 
 . ن لتطبيق قرارات التعبئة العامةتنبيه وتوجيه المواطنين والسائقي -
تطبيق قرار قوى األمن الداخلي في  لمؤازرةإقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق اجلة ومدولبة وتسيير دوريات ر -

 .االقفال العام

 العامةالمديرية 
لقوى األمن 

 الداخلي
 
 
 
 
 
 
 
 

 ط بحق المخالفين لقراروتسطير محاضر ضب في مختلف المناطقونقاط مراقبة تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية  -
 لعام.اإلقفال ا

بحق المخالفين من أفراد ومؤسسات لقرار التعبئة العامة منذ بداية اإلقفال مكتوباً  محضراً    35298  همجموعما  تسطير   -

 . 28/11/2020 السبتيوم  بعد ظهرمن  الرابعةلغاية الساعة  14/11/2020العام بتاريخ 

ساعة المنصرمة على النحو  24عامة خالل الـ ق المخالفين لقرارات التعبئة التي تم تسطيرها بحوّزعت المحاضر الت -
 تالي:ال

 ساعة المنصرمة 24عدد محاضر الضبط خالل الـ 
مجموع المحاضر منذ 

8/3/2020 
 351    مزدوجمحاضر خطية بحق السيارات المخالفة لقرار مفرد/

 10 تعبئة العامة ر اللقرامحاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة 

 33813 بيروت 73 (...تباعد اجتماعيمنع تجول، فين )محاضر خطية بحق أشخاص مخال

 38178 جبل لبنان 184 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 618 المجموع 
 15557 البقاع

 12523 الشمال 

 12632 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت

   112703 المجموع 108 127 57 177 149

 العامةية المدير
 لألمن العام

 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلفادة عن الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات واألقضية والحاالت في الحجر المنزلي.  -
 ابر الحدودية. متابعة اإلجراءات التي تقوم بها الفرق الطبية في مراكز فحص الوافدين في المطار وعلى المع -
 :لتاليا الشكل على وذلك العامة التعبئة بقرار والمؤسسات التجارية التالمح من عدد التزام عدم عن االفادة -

 العدد المؤسسة التجاريةنوع عمل  البلدة القضاء

 ريةسد البوش المتن
 3 مختلف صيانة :كاراج

 1 مصبغة

 نكسروا
 1 دواليب الجديدة

 1 يةازم كهربائلو بلونة

 عكار

 تل عباس

 3 مختلف صيانة :كاراج

 1 دواليب

 1 تعهدات

 1 صالون

 3 فةتجارة مختل الحيصة

  ببنين

 2 تجارة مختلفة

 1 مجوهرات

 1 دواليب

 الصويري جب جنين

 5 ألبسة/ أحذية

 3 تجارة مختلفة

 3 صالون حالقة

 1 مختلف صيانة :كاراج

 ة المنصرمة: اعس 24خالل الـ  1432رقم  زام بتطبيق قرار التعبئة العامةااللتنسبة اإلفادة عن  -

 القرار

 نسبة االلتزام في المحافظات

 وعكار  الشمال والنبطية الجنوب
بعلبك  و البقاع

 الهرمل
 بيروت جبل لبنان

 % 90 % 89 % 76 % 66 % 83 االقفال 

 غير محدد % 73 % 75 % 72 % 76 المفرد والمزدوج
 

 العامةة المديري
 ألمن الدولة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في مختلف المحافظات لمتابعة تنفيذ قرار اإلقفال العام حيث قامت المديريات اإلقليمية بـ: رياتدو ييرست -

 والطلب من أصحابها إقفالها بشكل فوري.  المؤسسات والمحالت المخالفة لقرار اإلقفال العامإلى  توجيه إنذارات   •

جراءات الوقائية ب عدد التزامها بالتدابير واإلالمستثناة من قرار اإلقفال بسبإنذارات للمؤسسات والمحالت  يه  توج •
 الالزمة.

 وفي األحياء الداخلية.  تفريق التجمعات في األماكن العامة ومحالت بيع المواد الغذائية •

 مؤازرة الشرطة البلدية في تنفيذ دوريات في األحياء في عدد من البلدات.  •
لطرقات كبير من قبل المواطنين في بيروت لجهة وضع الكمامات في األحياء الداخلية وا اإلفادة عن وجود تراخ   -

 الفرعية

 13:20و  12:00شخصاً أمام وزارة الداخلية ما بين الساعة  40تظاهر نحو اإلفادة عن  -
وهذا ال يفي بالهدف المطلوب بشكل متفاوت إلفادة عن انخفاض نسبة االلتزام بقرار التعبئة العامة في منطقة عكار ا -

  باء.الحد من انتشار الومن اإلقفال لناحية 

جاءت على النحو ي التساعة المنصرمة  24خالل الـ بقرار التعبئة العامة في المحافظات  منسبة االلتزا اإلفادة عن -
 لي:التا

 البقاع عكار الشمال  النبطية الجنوب بيروت
بعلبك 
 الهرمل

 جبل لبنان

83 % 83 % 88 % 70 % 70 % 75% 50 % 88 % 
 



 

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

 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت

 39 عدد الرحالت  40  عدد الرحالت 

  3710 عدد المغادرين 3795 لوافدينعدد ا
 

 ساعة المنصرمة( 24المرافئ )خالل الـ 
 السفن المغادرة السفن القادمة  المرفأ

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

 بيروت
 مستوعبات طرابلس  1 مواشي  قرطاجنة 1

    مستوعبات فالنسيا 1

    حديد االسكندرون 1 صيدا

 فارغة اناليون 1 مستوعبات بيروت 1 طرابلس 

  2 4 المجموع
 

 قرارات / إجراءات عامة 
ترأس االجتماع أمين عام  .25/11/2020لفيروس كورونا وذلك بعد اجتماعها بتاريخ  تدابير واالجراءات الوقائيةصدرت توصيات لجنة متابعة ال -

وزارات الصحة العامة، الداخلية   ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وممثل  ومستشاروزير االقتصاد والتجارة،    وحضرهالمجلس األعلى للدفاع  
نقيب األطباء في بيروت، نقيب أصحاب المستشفيات، واألشغال العامة والنقل والزراعة، األجهزة العسكرية واألمنية،  عليم العالي  التربية والتوالبلديات،  

 :توصياتال في أبرز ما جاءالصليب األحمر اللبناني، وعدد من األطباء االختصاصيين. المية، منظمة الصحة العنقيبة الممرضات والممرضين، 

 1/3/2020ع غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء العدد األسبوعي اعتباراً من العامة، إيداوزارة الصحة  •
 للبيانات التالية: 

o ن بكورونا الذين أدخلوا إلى المستشفيات. العدد األسبوعي لألشخاص المصابي 
o التنفس االصطناعي.الذين احتاجوا إلى العدد األسبوعي لألشخاص الذين أدخلوا إلى العناية الفائقة و 
o .)العدد األسبوعي للوفيات نتيجة اإلصابة بكورونا )الذين توفوا في أسّرة عادية والذين توفوا في العناية الفائقة 

 . fakherddine@undp.org-Sawsan.bouااللكتروني وذلك عبر البريد 
 

 نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان: •
o تغطية مرضى التعميم على جميع المستشفيات الخاصة إيداع وزارة االقتصاد والتجارة الئحة بأسماء شركات التأمين التي ال تقوم ب

 ولديهم عقد تأمين صحي لدى تلك الشركات.  في المستشفىا الذين يتلقون العالج كورون
o الـالعائدة لفحوصات    1/11/2020ن  لموجودة لديها اعتباراً متزويد اللجنة بالبيانات ا PCR   التي تم إجراؤها لألشخاص والمرضى

تنظير( باإلضافة إلى نسبة الحاالت اإليجابية إلى قبل إجراء فحص ال)قبل الدخول، قبل إجراء عمليات جراحية، في مختبراتها 
 إجمالي تلك الفحوصات المذكورة. 

o مخصصة لدى المستشفيات الخاصة لمرضى كورونا الجاهزة والمزمع تجهيزها خالل أسبوعين الئحة باألسرة )عادية / عناية فائقة( ال
 .من تاريخه

 . fakherddine@undp.org-Sawsan.bouوذلك عبر البريد االلكتروني: 

لعالمية: عرض محاكاة للواقع الصحي واالنتشار الوبائي في لبنان على لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس منظمة الصحة ا •
 كورونا. 

 
ت ارتفاع إصابا  لمواجهة  باإلغالق العامقرار المجلس األعلى للدفاع  ب  المتعّلق  12/11/2020بتاريخ    1432رقم    والبلديات  وزارة الداخلية  تطبيق قرار -

 ، والذي حّدد:30/11/2020لغاية  14/11/2020كورونا اعتباراً من 

 مواقيت الولوج والدخول إلى الشوارع.  •

 خاص واالستثناءات.حركة السيارات السياحية )الخصوصية( والعدد المسموح للركاب في آليات النقل العام وال •

 المستثناة من قرار اإلغالق.اطق اللبنانية القطاعات االقتصادية والتجارية في كافة المنوإقفال مواقيت فتح  •

الحانات والمقاهي والمراقص الليلية، األندية الرياضية، المالعب، المسابح الداخلية استثناءات والتي تشمل: القطاعات التي تقفل من دون أية  •
االت الفيديو واأللعاب االلكترونية، األسواق الشعبية، الكورنيش البحري، الحدائق العامة، المراكز التجارية الكبرى، كازينو لبنان، ص  جية، والخار

مع  التنسيقباإلضافة إلى توقف جميع الحفالت العامة والخاصة وكافة األنشطة الرياضية وكافة المناسبات االجتماعية والتجمعات على أنواعها و
 المراجع الدينية إلقفال دور العبادة وإلغاء المناسبات الدينية. 

 بالتنسيق مع القائمقامين والبلديات. المحافظين تطبيق مضمون القرار عبر آلية متابعة  •

فيما يتعلق بوضع  خاصةتكليف المديرية العامة لقوى األمن الداخلي اإليعاز إلى كافة الوحدات التشدد في تطبيق هذا القرار وقمع المخالفات و •
 ية واألنظمة المرعية اإلجراء. الكمامة وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفق األصول القانون

 
 http://drm.pcm.gov.lb : يمكن االطالع على القرار الكامل على الموقع: مالحظة

 

 مخالفات قرارات التعبئة العامة

 :1432رقم والبلديات وزارة الداخلية اإلغالق العام الصادر عن قرار لالفات مخ -

 .مزدوج( /)مفرد  سير المركبات اآللية مخالفات •

 باإلقفال.مخالفات من مؤسسات ومحالت تجارية لم تلتزم  •

 .(مساءً  الخامسةمخالفات من محالت لبيع المواد الغذائية وعدم االلتزام بمواقيت اإلقفال )الساعة  •

 التي لم تلتزم باإلقفال.  محالت اكسبرس وبعض المقاهي منمخالفات  •

 منع التجول بين الساعة الخامسة مساًء والخامسة صباحاً. مخالفات لقرار  •

 اكتظاظ في محالت بيع المواد الغذائية وعدم احترام المسافة اآلمنة بين الزبائن.  •

 موال. مكاتب تحويل األتجمعات امام ماكينات سحب األموال و •
 ئج الفحوصات المخبرية.عدم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتا -

 
 

 
 .gov.lbhttp://drm.pcmوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  التقريريمكن االطالع على 

 DRM_Lebanon@تماعي أو عبر وسائل التواصل االج
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 594459/01أو  1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن ، عند الشعور بأية عوارض

 
 

          

 
 لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة  ا

 ساعة المنصرمة  24ـ حول المعلومات المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة خالل ال
   

   

 رمة(ساعة المنص 24المختبرات التي لم تحدد القضاء )خالل الـ 

  

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

 رات / المستشفياتالمختب
 دون عدد الحاالت اإليجابية

 مكان السكنتحديد 
 50 فياضيةال INOVIEمختبرات 

 5 مختبرات فونتانا

 1 مستشفى الجامعة األميركية

 13 مستشفى سان جورج األشرفية 

 3 مختبرات الجامعة اللبنانية

 3 مختبرات عقيقي وبولس

 3 مستشفى الياس الهراوي الحكومي 

 1 مستشفى بهمن

 1 مستشفى عين وزين

 1 مختبرات واكيم

 4 ب مستشفى راغب حر

 2 مستشفى المياس زحلة

 3 مركز فحوصات الوافدين في مطار رفيق الحريري الدولي 

 1 زي في الشمال لمستشفى المركا

 1 مركز األطباء

 4 لمشرق ا

 2 بطيةالن  –مستشفى نبيه بري الحكومي  

 4 مستشفى تل شيحا 
 
 

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

 
 

 
 

 المختبرات / المستشفيات
عدد الحاالت اإليجابية 

 القضاءدون تحديد 
 41 الفياضية INOVIEمختبرات 

 6 مستشفى رفيق الحريري الجامعي 

 5 األشرفية  -سان جورج  مستشفى ال

 3 مختبرات الجامعة اللبنانية

 2 مستشفى راغب حرب 

 1 مستشفى الجامعة األميركية

 1 مستشفى تل شيحا 

 3 الحريري الدولي فدين في مطار رفيق مركز فحوصات الوا

 1 المشرق 

 2 زحلة   –مستشفى المياس  

 المختبرات / المستشفيات
عدد الحاالت اإليجابية دون 

 رقم الهاتفتحديد 
 1 رياق مستشفى 

 PCR لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـل المحّدثةالئحة ال

 

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

 RHUH  الحريري الجامعيى رفيق مستشف بيروت

  مستشفى حلبا الحكومي حلبا

  الحكوميمستشفى طرابلس  طرابلس

  مستشفى البترون الحكومي البترون

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 



  مستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار(  كسروان

  بّري الحكومي الجامعينبيه مستشفى  النبطية

  الحكومي تبنينمستشفى  تبنين

  جبيل الحكوميت مستشفى بن بنت جبيل

  مستشفى بعلبك الحكومي بعلبك

  الحكومي الرئيس الياس الهراويمستشفى  زحلة

 

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

 AUBMC األميركيةمستشفى الجامعة  بيروت

  Hôtel Dieu de France الجامعيمستشفى أوتيل ديو  بيروت

 Laboratoires Rodolphe Mérieux متحف(ال – 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 ستشفى رزق الجامعي م بيروت

 CHU - Geitawi Libanais Hospital  الجامعي الجعيتاويبناني مستشفى الل بيروت

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire  الورديةمستشفى  بيروت

  Doctors’ Center  مختبر مركز األطباء بيروت

  Fontana Laboratories  مختبر فونتانا )الحمرا( بيروت

 General Security Laboratories (العدليةمختبر األمن العام ) بيروت

 Ghorra-Jabre Laboratories  مختبرات جبر وغّرة األشرفية

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center  مارك مختبر السان األشرفية

 Laboratoire HML مختبرات حداد فرن الشباك

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثةالمختبرات  ريالغبي

 Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل  ريالغبي

  Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي الغبيري

  النقاء الطبيمركز  بئر حسن

 Al Rassoul Al Aazam Hospital  مستشفى الرسول األعظم برج البراجنة

 Bahman Hospital مستشفى بهمن حارة حريك

 National Diagnostic Services Company كومباني سيرفسدياغنوستك  ناشيونالمختبر  حارة حريك

(NDSC)  

 Center Diagnostic Medical  الطبية التحاليلمركز  -مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة

 ADC (Center Diagnostic American) ك سنترمختبر أميريكن دياغنوست الجناح

 Mount Lebanon Hospital  مستشفى جبل لبنان بعبدا

 Hadath – George-Saint Hôpital  مستشفى السان جورج الحدث بعبدا

  Laboratory Al Hadi   مختبر الهادي بعبدا

 Liban- INOVIE مختبر بعبدا

 Sacré - Coeur Hôpital  مستشفى قلب يسوع الحازمية

 Clinigene  مختبر كلينيجان الحازمية

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال  المتن

 Life for Trans medical  ترانسميديكال فور اليفمختبر  المتن

  مختبرات سان ميشال للتحاليل الطبية المتن

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي ش.م.ل المتن

 Haroun Hospital  ارونمستشفى ه الزلقا

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو  المنصورية

 Haykal Albert Hôpital  مستشفى هيكل الكورة

 Centre Hospitalier du Nord (CHN)  االستشفائيمركز الشمال  زغرتا

 Mazloum Hospital  مستشفى المظلوم طرابلس

 Al Mounla Hospital  مستشفى المنال طرابلس

  Nini Hospital  النينيمستشفى  طرابلس

 LMSE المعهد العالي للدكتوراه، الجامعة اللبنانيةوالبيئة، وجيا الصحة مختبر ميكروبيول طرابلس

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

 Boulos & Akiki Lab  مختبر عقيقي وبولس جبيل

  Wakim Centre Médical  ختبر واكيمم جونية

 Hospital Wzein Ain  وزين عبنمستشفى  الشوف

 UMC Hospital Hammoud  مستشفى حمود الجامعي صيدا

 Al Karim Medical Laboratory (KML) مختبر الكريم  صيدا

 Hospital Harb Ragheb Sheikh  مستشفى الشيخ راغب حرب النبطيّة

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) احلصبّ مختبر ا النبطية

  Jabal Amel Hospital  مستشفى جبل عامل صور

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) مختبر المشرق  صور

  Hospital University Dar Al Amal  مستشفى دار األمل الجامعي بعلبك

  مختبرات العناية الطبية بعلبك

  بيةمختبرات العناية الط اللبوة



 Hospital General Khoury  مستشفى خوري زحلة

 MCC (Center Care Medical)  سنتر مختبر ميديكال كير زحلة
 

 
 العسكرية المستشفياتمختبرات 
  Hôpital Central Militaire  المستشفى العسكري المركزي في بيروت بيروت

 
 

  Drive-Thruريقة بط"  األنفية"المسحات  عينات ألخذالمختبرات المؤھلة 
 Medical Diagnostic Treatment ء(تريتمانت سنتر )الحمرا دياغنوستكمختبر ميديكال  بيروت

Center (MDTC)  

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

  Itani Medical Laboratories  مختبرات عيتاني 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

  Lab Expert  مختبر إكسبرت الب المنصورّية

 LAB Life  مختبر اليف الب بعلبك

 Rayyak Hospital  مستشفى رياق رياق
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