
       

 

 
 

 19:00: ر وقت صدور التقري 291تقرير رقم:  2021  الثانيكانون  3 األحد التاريخ:
 
 

 
 

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

 
 

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

 PC-upancyHospitalsOcc-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@سائل التواصل االجتماعي بر و أو ع

 

 

 

 الصحة العامة المعلومات الصادرة عن وزارة   :المرجع
 

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 
 27 زحلة  63 صيدا  14 بعبلك 17 عكار 46 طرابلس 170 كسروان  68 الشوف 218 المتن 293 بعبدا  208 بيروت

 1 حوش الزراعنة  8 قديمةلاصيدا  1 بعلبك  4 حلبا  3 الزيتون  4 جونيه 1 الدامور  11 برج حّمود 8 الشياح  1 عين المريسة

 2 الراسية  1 هاللية ال 1 راس بعلبك السهل  1 شيخ طابا 8 التل  6 صربا  2 السعديات  14 سن الفيل 11 الجناح  3 المنارة 

 1 حوش االمراء 1 مية وميةال 1 عين بعلبك   1 بقرزال 4 القبة  5 كسليك 4 ةالناعم 2 حرش تابت  4 االوزاعي  1 قريطم

 1 فرزل  ال 1 عين الحلوة 2 نبحا الدمدوم 1 ة عكار العتيق 7 1طرابلس  ءمينا 14 ذوق مكايل  2 ةحارة الناعم 3 جسر الباشا  4 نر حسئب 5 ة الروش

 1 أبلح 1 كفريا   2 عيارة  1 العبودية 1 ء بساتين المينا 6 غدير 5 شحيم 8 جديدة المتن 1 محطة صفير  15 الحمرا 

 1 نيحا  2 مجدليون 1 دير االحمر 1 نهر البارد 1 القلمون 8 ذوق مصبح 4 مزبود  11 البوشرية  8 الغبيري  3 عين التينة 

 3 كسارا  4 عبرا  1   بدنايل  1 بزال  2 البداوي  7 أدونيس  3 داريا  4 الدورة   13 عين الرمانة  5 المصيطبة 

 1 تعنايل  1 قرية  2 تمنين التحتا  1 رحبه  1 مخيم البداوي 9 حارة صخر  1 كترمايا  3 الروضة   3 فرن الشباك 1 وطى المصيطبة 

 2 قب الياس  1 بقسطا  1 شمسطار  1 مزيحمة ال 19 قيد التحقق 15 ساحل علما  3 سبلين 2 ة السبتي 33 حارة حريك  3 مارالياس 

 1 عنجر  1 عين الدلب 2 قيد التحقق 1 وادي خالد 79 الكورة 1 كفر ياسين  10 برجا  25 الدكوانة 7 الليلكي  3 األونيسكو 

 1 رياق  2 غازية ال 3 الهرمل 1 روم أك 7 أميون 6 طبرجا  2 بعاصير  7 أنطلياس  22 برج البراجنة  1 ع الصنائ 

 2 علي النهري  4 مغدوشة 2 مل هرال 3 قيد التحقق 3 كفر عقا  8 ة أدما والدفن 3 الجية 5 جل الديب  4 المريجة  3 الظريف 

 1 حارة الفيكاني  1 قناريت  1 عقبة  28 ة الضني ةالمني 3 صارون  كفر 6 را  الصف 1 وادي الزينة  2 نقاش لا 4 تحويطة الغدير  2 الحصن  ءمينا

 3 تربل  1 أرزي  1 راشيا 1 دير عمار  2 بشمزين  9 البوار  1 علمان   1 عمارة شلهوب  21 بعبدا 4 المزرعة 

 1 كفر زبد  1 خرايب   1 قيد التحقق 8 ة المني 1 بطرام 1 الخربة  1 حارة علمان  5 الزلقا  44 الحازمية   8 حيدر  يبرج أب

 5 قيد التحقق 1 عدلون  175 جبيل  1 سير الضنية  4 حزير كفر 2 العقيبة  1  ةالمطل 6 الضبية  1 الريحانية  3 الفوقا ةالبسط

 127 صور  1 نصارية أ 44 جبيل  1 كرم المهر 1 بصرما  3 عجلتون 2 السمقانية  4 مزرعة دير عوكر  1 اليرزة  10 الطريق الجديدة

 29 صور  1 لوبية  7 مستيتا  2 الحوارة   4 دار بعشتار  8 بلونة  1 بشتفين  18 المنصورية  43 الحدث 1 الحرش 

 5 صور البص   3 بابلية ال 4 قرطبون 2 شالن رفك 1 بحبوش  4 السهيلة  1 دير كوشه 9 الفنار  2 بطشاي  5 راس النبع  

 1 لشمالي بحر اجل ال 1 غسانية ال 13 بالط  4 حبو كفر 8 كوسبا  2 جعيتا  1 بريح  6 عين سعادة 5 اللويزة  1 الباشورة 

 1 الرشيدية  3 صرفند ال 7 إده  1 بحويتا  1 رشدبين 7 غزير  1 بعقلين  6 روميه  4 الجمهور  2 التحتا  ةالبسط

 9 برج الشمالي  4 بيسارية ال 22 عمشيت 2 مركبتا  1 بدبا  3 كفر حباب  1 الجاهلية  9 بصاليم  5 كفر شيما  3 الجميزة 

 2 يه باتول 1 كوثرية السياد  8 حاالت  6 بخعون 1 فيع 5 برج الفتوح   2 بطمة 1 نابيه  5 وادي شحرور العليا 1 مار مخايل النهر 

 4 جويا  1 تفاحتا  4 فيدار ال 155 النبطية 1 بتوراتج 1 بيادر برج الفتوح  3 الجديدة  2 المطيلب  1 حارة حمزة  29 الرميل 

 2 دبعال  2 سكسكيةال 2 حصرايل  21 نبطية التحتا ال 7 دده 2 غوسطا 4 بقعاتا  7 ة الرابي 1 راس الحرف  37 األشرفية 

 1 مجادل  1 مروانية ال 1  جدايل  3 مزرعة كفر جوز  12 أنفه  1 الكفور   2 نيحا  4 قرنة شهوان 1 العبادية  2 العدلية

 3 عيتيت  1 نجارية ال 8 نهر ابراهيم 3 زبدين  4 ضهر العين  1 غدراس 2 الخريبة   3 الربوة  2 راس المتن 1 السيوفي 

 1 بافليه 2 اركي  5 المنصف  9 ن كفر رما 9 برسا  2 حريصا   1 نبرخ كفر 4 بيت الشعّار  10 عاريا  108 عاليه

 4 معركة 1 بنعفول  2 كفر كده  7  حبوش 1 النخلة 1 النمورة  1 ي مرست 2 عين عار 6 حمانا  2 شويفات العمروسية   

 1 صديقين  1 عنقون 6 إهمج 3 كفر تبنيت  8 قيد التحقق 1 الغينة  1 معاصر الشوف  2 مزرعة يشوع 1 الخلوات   8 حي السلم   

 1 عين بعال 2 كفر حت ا   1 مشمش   1 كفور   141 زغرتا  1 جورة الترمس 1 قيد التحقق 1 زكريت  1 ية بانالش 3 خلدة   

 2 بازورية ال 7 قيد التحقق 2 عن ايا  3 جباع  57 زغرتا  2 غبالة  51 بنت جبيل 1 وادي شاهين 1 الخريبة   27 شويفات االمراء   

 2 حناوي  31 البقاع الغربي  1 لحفد 1 عين بوسوار 1 الصليب الجنوبي  1 يحشوش 2 بنت جبيل  2 حبوس 2 يه بتخن 2 دير قوبل  

 2 طير دبّه 6 مشغرة  1 هابيل  4 عين قانا 2 كفر دالقوس 6 عشقوت  3 عين إبل 7 برمانا  1 فالوغا 12   عرمون  

 1 شهابية ال 2 عين التينة  5 ميفوق  2 صربا  3 رشعين 3 كفر دبيان  1 عيترون  1 جوانيه  1 قرنايل  1    ةمونس 

 1 أرزون  1 منصورة  ال 3 بحديدات 7 حومين الفوقا 1 بيادر رشعين  1 فقرا  2 يارون  1 مار شعيا  1 بزبدين  4 بشامون  

 2 طورا  4 ميدون 1 كفون 2 صاليمعرب 2 كفر حاتا   1 حراجل  9 رميش  5 بعبدات  3 رصون أ 2 عين عنوب  

 8 دير قانون النهر  1 الال  2 كفر  3 حومين التحتا  11 أرده  1 فاريا  2 عيتا الشعب  1 بيت مري  1 انكفر سلو 1 بليبل   

 3 شحور  1 كامد اللوز  6 حبوب  3 زفتا  8 حرف  1 ضهر القطين  3 تبنين  2 ي المونتيفرد 7 قيد التحقق 1 حومال  

 3 صريفا  1 غزة  1 حصارات  5 دير الزهراني  10 مجدليّا  5 قيد التحقق 1 صفد البطيخ 1 المتين 35 مرجعيون  1 بدادون   

 1 حلوسية  10 سحمر 2 غرفين 3 شرقيةال 4 علما 55 البترون 2 عيتا الجبل   2 زرعون  2 جديدة  1 بسوس   

 18 عباسية ال 1 لبايا  1 معاد 4 حاروف   1 كفر زينا  29 البترون  6 شقرا  1 قعقور ال 1 برج الملوك  7 عاليه   

 2 شبريحا  1 مرج ال 1 غرزوز  2 دوير  2 بسبعل  2 راشانا  1 خربة سلم 1 شويا  2 قليعة 7 الكحالة  

 1 مالكية الساحل  2 يحمر  1 فغال  6 جبشيت  2 كفر فو 2 كفر عبيدا 3 حاريص  6 قيد التحقق 11 خيام  2 القماطية 

ال  1 حقققيد الت 3 قرطبا  1 فدونيم 1 إهدن 1 سلعاتا  1 كفر دونين 4 حاصبيا 1 كفر كال 1 بخشتيه    5 برج رح 

 1 زبقين  16 جزين  1 الرميلة  2 عدشيت الشقيف 1 صغاب كفر 8 شك ا 3 كونين 1 حاصبيّا  1 طيبة  1 غابون ال 

 4 قليلة   3 جزين 6 الرويس  3 عب ا 24 مزيارة  1 جران البترون  3 طيري  1 هبّاريةال 1 حوال 1   عين الجديدة  

 2 زهيرية ال 1 وادي جزين 2 جاج 15 نصار أ 2 سبعل  2 إده  1 كفرا  1 شبعا  2 مركبا  1 سوق الغرب  

 1 حنية 1 عاريه  2 قيد التحقق 1 زوطر الشرقية  2 عشاش 1 أصيا  1 قلويه 1 كوكبا  2 محيبيب  1  بيصور  

 1 مجدل زون 1 محاربية    9 قصيبة  1 مرياطا  4 عبرين 2 برج قلويه   1 قبريخا  1 عين كسور   

 3 قيد التحقق 1 مجيدل    2 قعقعية الجسر 2 بوسيط  1 راشكيدا  1 ياطر    2  قنطرة  1 يه  عب 

 729 قيد التحقق 1 روم   1 بريقع  4 قيد التحقق 1 حامات  3 دبل    9 مجدل سلم  3 كفر متى  

   2 عرمتى    4 كفر صير    1 تنورين الفوقا  1 بيت ليف    8 بشري  4 الضيعة  بحمدون  

   1 ريحان ال   4 يحمر    2 قيد التحقق     2 بشري  3 مجدل بعنا  

   2 سجد   4 صير الغربية          1 عبدين   3 صوفر  

   3 قيد التحقق   17 قيد التحقق         2 طورزا  1 بتاتر   

                 2 الديمان 1 اره ن دعي 

                 1 حصرون  5 قيد التحقق

                    

                    

                    

 الصحة العامة المعلومات الصادرة عن وزارة   :المرجع
 



       

 

 طةابية والحاالت النشوّزع الحاالت اإليجت
 ة توزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توّزع الحاالت النشطة 

 توّزع الحاالت التراكمية حسب األقضية 

 
 
 

 اضية حسب األقضية يوم الم  14الحاالت اإليجابية خالل الـ   عدد

 
 

 
 

 http://drm.pcm.gov.lbلرسمية الصادرة على الرابط: تعاميم اوكافة ال  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

  

 الصحة العامة المعلومات الصادرة عن وزارة   :المرجع
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 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حسب األقضية التراكمية توّزع حاالت الوفاة 

 
 

 حسب األقضية  المنصرمة ومي 14الوفيات خالل الـ نسبة 

 
 
 

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

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 
 عدد الوفيات حسب الفئة العمرية

 

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


 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حسب األقضية التراكمية  توّزع حاالت الشفاء 

 

 حسب األقضية يوم المنصرمة   14  عدد حاالت الشفاء خالل الـ

 

 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbعلى الرابط:  الرسمية الصادرة وكافة التعاميم  مكن االطالع على التقريري
 DRM_Lebanon@لتواصل االجتماعي وسائل اأو عبر 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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


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

 
 
 

 ب الجنس توّزع الحاالت حس توّزع الحاالت حسب مستوى المرض 
 

 

 

 
 
 

 توزع الحاالت حسب العمر
 

 
 

 
 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbلرابط: سمية الصادرة على اوكافة التعاميم الر  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :رجعالم
 

 عن وزارة الصحة العامة المعلومات الصادرة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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


 

 يومية ت الالحاالالمنحنى الوبائي حسب عدد 
 

 

 االلتزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة 
 

 

 س كوروناللحاالت المصابة بفيرو  نسبة إشغال مراكز العزل
 
 

 
 

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  العالمية، منظمة اليونسيف، وزارة الصحة العامة، نقابة الممرضات والممرضين في لب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة  

 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/


 

 3/1/2021اإلجراءات قيد التنفيذ 
 العامة الصحةوزارة 

على وضع االقتراحات لمواجهة المرحلة  وتعمل تزايد عدد اإلصابات تتابع وزارة الصحة العامة التطّور الوبائي للفيروس مع  -
 التخاذ القرارات المناسبة.   لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا  بالتنسيق مع القادمة من انتشار الوباء

حول حاالت الوفاة الناتجة   دراسةمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية، تعمل الوزارة على استكمال  وصيات لجنة بناء على ت  -
، كما تقوم الوزارة بإجراء تقييم مفصل لوضع المستشفيات الحكومية  عن االصابة بفيروس كورونا داخل غرف العناية الفائقة

 . طبية التجهيزات والمعدات ال  وجود والخاصة لناحية  
 الصليب األحمر اللبناني 

عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

11,936 
حالة  97)

 جديدة( 

عدد مراكز  
اإلسعاف التي  

 تستجيب
48 

عدد فحوصات 
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 

61,328 
 

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 
 إجراءات الوقاية

240,965 

عدد المستفيدين  
حلقات  من 

 التوعية 

140,483 
مستفيداً  171)

 جديداً(

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  
الصليب االحمر  
المدربين على  

 وعية الت

550 
عدد المدربين 

إقامة   على
 توعية حمالت

321 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين 

على اجراءات  
 الوقاية في الشركات 

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها 

1,126 
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي  

 تم توزيعها 
1,273,258 

عدد المعدات  
 التي تم توزيعها

269,339 
 

ن عدد المستفيدين م
المنصات  

 رونية االلكت

4,835 
)مستفيد واحد 

 ( جديد
 

 

 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة

 الجيش 

 
 
 

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

 . CIMICالتعاون العسكري المدني 
وتفريق التجمعات ومساندة األجهزة   العامة  ائقين لتطبيق قرارات التعبئةتنبيه وتوجيه المواطنين والس -

 .األمنية
المديرية العامة  

األمن  لقوى 
 الداخلي 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

في مختلف المناطق وتسطير محاضر  ثابتة ومتحركة  ونقاط مراقبة تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية   -
 . التعبئة العامة اتضبط بحق المخالفين لقرار

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

مجموع المحاضر منذ  ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

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

 39540 بيروت  6 تماعي...(لفين )منع تجول، تباعد اجمحاضر خطية بحق أشخاص مخا

 42868 جبل لبنان 73 األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة محاضر خطية بحق  

 79 المجموع 
 16451 البقاع

 13715 الشمال 

 13548 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

   126122 المجموع 0 0 0 39 40

ة  المديرية العام
 لألمن العام

 

 

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

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

المديرية العامة  
 ة ألمن الدول

 
 
 
 
 
 

 

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

 االجتماعي. دخول الزبائن منعاً لالكتظاظ والحفاظ على التباعد 
 المنية الضنية. جراءات الوقائية في أقضية المتن وطرابلس واإلفادة عن التزام شبه معدوم بالتدابير واإل  -
  24بقرار التعبئة العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ  مالتبليغ عن نسبة االلتزا -

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

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

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

 الرحالت المغادرة  القادمة   الرحالت
 58 الرحالت عدد  55 عدد الرحالت 

  6931 عدد المغادرين  3859 عدد الوافدين 
 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  

 السفن المغادرة  السفن القادمة  المرفأ 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

    فارغة االسكندرون  1 طرابلس 

 فارغة مالطا  1    جبيل 

 1 1  



 

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

 : الصحة العامة بضرورة إيداع اللجنة لوزارة  توصية 30/12/2020
 . حاالت الوفاة الناتجة عن االصابة بفيروس كورونا داخل غرف العناية الفائقةنتائج الدراسة التي تجريها حول   ▪
 . ت الطبيةتقرير منظم حول تقييم المستشفيات الحكومية والخاصة لجهة الجهوزية واالجراءات والتجهيزا ▪

 

لجن ص - عن  التدابير  ة در  كورونا  متابعة  فيروس  لمواجهة  الوقائية  عقد    واإلجراءات  الذي  اجتماعها  بتاريخ  في  اإلثنين  يوم 

في المملكة المتحدة  الساللة الجديدة لفيروس كورونا    ظهورحول اإلجراءات المطلوب اتخاذها في ظل    توصية  21/12/2020
حيث تقرر  ية،  اللة الجديدة في عدة بلدان أوروب خه وبناء على احتمالية انتشار هذه الستوافرة لتاري بناء على المعطيات العلمية الم

بإجراء فحص   تقوم وزارة الصحة العامة  إلى مطار    PCRأن  لبنان عند وصولهم  إلى  المتحدة  المملكة  الوافدين من  لجميع 

للمرة الثانية بعد    PCR  لوافدين بإجراء فحصقيام هؤالء ابيروت الدولي على نفقة شركة طيران الشرق األوسط، مع إلزامية  

  وزارة الصحة العامة تتولى   كما .المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة العامة  أحدلبنانية في ساعة من دخول األراضي ال 72
تم حجر الحاالت  ن ي أ تزويد وزارة الداخلية والبلديات بكافة المعلومات المتعلقة بعناوين هؤالء الوافدين ليصار إلى تتبعهم، و

 يحدد ساللة الفيروس المصابين به.  صتمدة لحين إجراء فح عند ظهور النتائج في مراكز الحجر الصحي المعاإليجابية 
 

 

 مخالفات قرارات التعبئة العامة

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

 . االلتزام بوضع الكماماتو
 وعدم مراعاة التدابير الصحية.  تحويل األموال تجمعات امام ماكينات سحب األموال ومكاتب  -
 %(. 50) لزبائنتقديم النرجيلة والعدد المسموح ل منعمخالفة بعض المقاهي لقرار  -
 . 1556قرار لمخالفة بعض الحانات والمالهي الليلية ل -
 . العزل المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية عدم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات  -
 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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


 
 

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

 ساعة المنصرمة  24تسجيلها للحاالت المصابة خالل الـ حول المعلومات المطلوب 
 

 ساعة المنصرمة( 24مختبرات التي لم تحدد القضاء )خالل الـ ال

 

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

 المختبرات / المستشفيات 
  دون  عدد الحاالت اإليجابية 

 السكن مكان تحديد 
ات   601 الفياضية  INOVIEمختبر

ات ال  68 حارة حريكهادي مختبر

 24 حرب راغب  مستشف  

 21 رفيق الحريري الجامع   مستشف  

 21 رزق  مستشف  

ات ق مختبر  7 المشر
  الفرنس  زحلة ستشف  اللبالم 

 7 نان 

 6 النبطية الحكوم   مستشف  

 4 عي   وزين مستشف  

 4 د صيدا حمو  مستشف  

 2 رسحال  مستشف  

 1 جورج الحدث سان   مستشف  

 1 جبل لبنان  مستشف  

 1 السيدة جبيل  مستشف  

 1 لوم المظ مستشف  

 

 ساعة المنصرمة(  24الل الـ د رقم الهاتف )خالمختبرات التي لم تحد
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 المختبرات / المستشفيات 
ن  دوعدد الحاالت اإليجابية 

 القضاء تحديد 
ات   598 الفياضية  INOVIEمختبر

ات ال  68 هادي حارة حريكمختبر

 21 ع  مستشف  رفيق الحريري الجام
 21 رزق  مستشف  

 7 راغب حرب  مستشف  

ق ات المشر  6 مختبر

  الفرنس  زحلة 
 3 المستشف  اللبنان 

 2 رسحال  مستشف  

 1 جورج الحدث سان   مستشف  

 1 السيدة جبيل  مستشف  

 1 المظلوم  ستشف  م

 المختبرات / المستشفيات 
عدد الحاالت اإليجابية دون  

 رقم الهاتف تحديد 
ات   37 الفياضية  INOVIEمختبر

ات ال  5 حارة حريكهادي مختبر
 2 سان جورج الحدث  مستشف  
 1 المظلوم  مستشف  

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


 

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

 PCR-RT الـ بطريقةمخبري لفيروس كورونا ال التشخيص إلجراءؤھلة الم 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 كومي مستشفى البترون الح 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 لجامعي بّري الحكومي ا نبيه  مستشفى  النبطية 

 TEBNIN Governmental Hospital الحكومي تبنينمستشفى  تبنين 

 BINT JBEIL Governmental Hospital مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل 

 BAALBECK Gov. Hospital بعلبك الحكومي مستشفى  بعلبك 

 Hermel Governmental Hospital الهرمل الحكومي مستشفى الهرمل

 ELIAS EL HRAWI Gov. Hospital الحكومي الرئيس الياس الهراوي ى مستشف 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  ت بيرو

 Laboratoires Rodolphe Mérieux المتحف( – اليسوعيةمختبرات رودولف ميريو )الجامعة   بيروت 
(Université Saint-Joseph) 

 George-Saint UMC Hospital مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي  بيروت 

 General Makassed Hospital شفى المقاصد مست بيروت 

 LAU Medical Center - Rizk Hospital مستشفى رزق الجامعي بيروت 

 CHU - Geitawi Libanais Hospital الجامعي  الجعيتاوي مستشفى اللبناني  بيروت 

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire الوردية مستشفى  بيروت 

 Clemenceau Medical Center مركز كليمونصو الطبي  بيروت 
(CMC) 

 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  السانمختبر  األشرفية 

 PHD PHDمختبر  بيروت 

 Saint Joseph Medical Center مختبر مركز مار يوسف الطبي  بيروت 

 Dar al Hawraa Medical Center مختبر دار الحوراء  بيروت 

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثة المختبرات  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 

  سيرفسياغنوستك د  ناشيونالمختبر  حارة حريك 
 كومباني 

National Diagnostic Services Company 
(NDSC) 

 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 شفى السان جورج الحدث مست بعبدا 

 Laboratory Al Hadi مختبر الهادي  بعبدا 

 INOVIE Liban- INOVIEمختبر بعبدا 

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

 Sacré - Coeur Hôpital يسوع مستشفى قلب  الحازمية 

 Clinigene مختبر كلينيجان  الحازمية 

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال  المتن 

 Life for Trans medical مختبر ترانسميديكال فور اليف  المتن 

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

 Haroun Hospital مستشفى هارون  الزلقا 

 St. Michel Lab مختبرات سان ميشال للتحاليل الطبية  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 بلمند مختبر جامعة ال  الكورة 

 Hopital El Koura مستشفى الكورة  الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) االستشفائي مركز الشمال  زغرتا

 Mazloum Hospital مستشفى المظلوم  طرابلس 

 Al Mounla Hospital مستشفى المنال  طرابلس 

 Nini Hospital النيني مستشفى  طرابلس 

 LMSE المعهد العالي للدكتوراه، الجامعة اللبنانيةوالبيئة، صحة مختبر ميكروبيولوجيا ال 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  ة جوني

 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 

 Family Medical Laboratories مختبر العائلة  الغازية 

 Hospital Harb Ragheb Sheikh يخ راغب حرب مستشفى الش  النبطيّة 

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) اح مختبر الصبّ  النبطية 

 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  ك بعلب

 Hospital University Dar Al Amal مستشفى دار األمل الجامعي 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) مختبر ميديكال كير سنتر ةزحل

 Hopital Libano-Francais المستشفى اللبناني الفرنسي  زحلة

 Hopital Reyak مستشفى رياق  رياق 

 Hopital El Mayas مستشفى المياس  شتورة 
 

 العسكرية المستشفياتمختبرات 
 Hôpital Central Militaire كزي في بيروتالمستشفى العسكري المر بيروت 

 
 

 Drive-Thruبطريقة "  األنفية"المسحات  عينات ألخذالمختبرات 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 ت عيتاني مختبرا 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  اح الشي

 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 لطبي مركز كسروان ا 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 الدكتور إيلي طالب مختبر  جونية 

 MEMER Leb مختبرات الشرق األوسط للتحاليل الطبية جونية 

 Family Clinic اميلي كلينيك مختبر ف صيدا 

 First Lab مختبر فيرست الب  العاقبية 

 Riyad Medical Laboratories مختبرات الرياض الطبية  جب جنين

 ADC التشخيص الطبي مختبر مركز  جب جنين

 LAB Life مختبر اليف الب  بعلبك 

 Beqaa Medical Lab مختبر مركز البقاع الطبي  زحلة

 Laboratoires Saint George ن جورج مختبرات السا زحلة

 Araibi Medical Laboratories مختبرات العريبي الطبّيّة  رياق 

 


