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لإلصاباتالمنحنى الوبائي حسب العدد اليومي   

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 

 

 توّزع الحاالت حسب الوضع الصّحي

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 

تم تسجيلها منذ  ةحال
 2020شباط  21

 

575 

 

منذ  كورونا في المختبراتفحص 
21/2/2020 

 

10,808 

 

706 

 

587 
 

 24الـ  خالل فحص كورونا في المختبرات
 المنصرمة ساعة

 
 5/4/2020منذ لمطار في ا فحص كورونا

 

27 
 جديدة ةحال

 
15 

 مقيمين

 

12 
 مغتربين

 

19 
 فاةو ةحال

 
62 

 شفاء ةحال
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 الت حااليومي للعدد بحسب اللقرارات لالتسلل الزمني 

   

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 

 وبوءة وقف الرحالت من وإلى البلدان الم
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 ونسبة االلتزام اتالمحافظ فيالعزل المنزلي حاالت وّزع ت
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 قضيةلمؤّكدة حسب األتوّزع الحاالت ا
  

  
 
 

 عامةالمعلومات الصادرة عن وزارة الصحة ال : المرجع
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 جهوزية المستشفيات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 من وزارة الصحة العامة إلجراء التشخيص المخبري لفيروس كورونا نة المعيّ المختبرات 
 

 

 الموقع المختبر

 بيروت مستشفى رفيق الحريري الجامعي

 بعلبك مستشفى بعلبك الحكومي

 كسروان البوار -الحكومي مستشفى فتوح كسروان 

 بيروت مستشفى الجامعة األميركية

 بيروت (Merieux/USJمستشفى أوتيل ديو ) 

 بيروت مستشفى القديس جاورجيوس 

 بيروت (LAUمستشفى رزق )

 جبيل مستشفى سيدة المعونات الجامعي 

 طرابلس مستشفى المظلوم 

 الكورة مستشفى هيكل

 المتن مستشفى سرحال 

 المتن بحّنس مستشفى 

 بيروت مستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي

 بعبدا مستشفى جبل لبنان

 بعبدا  مستشفى السان جورج الحدث 

 الشوف مستشفى عين وزين

 صيدا  مستشفى حمود الجامعي 

 
  

 وزارة الصحة العامة نالمعلومات الصادرة ع : المرجع
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 اإلجراءات قيد التنفيذ 
 

 وزارة الصحة العامة
الخارجية  ءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ووزارة التنسيق مع اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجرا -

لمتابعة تنفيذ خطة   والمغتربين ووزارة األشغال العامة والنقل والمديرية العامة لألمن العام وشركة طيران الشرق األوسط
 .  الحكومة لعودة المغتربين اللبنانيين

 بشكل يومي. الدول من مختلف األوضاع الصحية للمواطنين الوافدين  تتبّع -
 من قبل الوزارة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد. المعّينةت ستشفيات والمختبرالمي على انيداشف المالك -
 الحاالت الجديدة ووضعها في المستشفيات الحكومية والخاّصة وتتبّع الحاالت المحتملة.إصدار التقرير اليومي عن   -
 لحاالت. فيات لناحية إجراء الفحوصات واستقبال ااستمرار العمل على زيادة جهوزية المستش -

 
 الصليب األحمر اللبناني

 جديدة(. ةحال 13حالة جديدة مشتبه بها إلى المستشفيات ) 572نقل  -
 جدد(. 5) مسعف مدّرب 830تدريب  -
 متطوع على التوعية.  520تدريب  -
 .مركز اسعاف 34تدريب  -

 
   األمنية العسكرية واألجهزة 

لمراقبة تطبيق قرار التعبئة العاّمة، حيث دوريات مختلف المناطق اللبنانية المنتشرة في الجيش اللبناني  وحدات رتسيّ  -
ا تجاري  محلا   222  قامت بإقفال ا   20  ، تفريقا التبليغ عن إقفال  ،  في تطبيق القرارات  اتبلديال  عدد منمؤازرة  ،  تجّمعاا شعبيا

ا فرعي اا طريق 95  باستخدام مكبرات الصوت. المواطنين توعية و تلف المناطقمن قبل البلديات في مخ ا
ا    1167سّطرت قوى األمن الداخلي لغاية الساعة الثانية عشرة   -   بحق السيارات المخالفة،   محاضر  910  منهامحضراا مكتوبا

 .مختلف المحافظات أفراد مخالفين لقرار مجلس الوزراء فيبحق  اا محضر 64ومؤسسات محضراا بحق  193
الحجر  حاالت بتقّصي الحاالت المشتبهة وقامت حيث مديرية العامة لألمن العام دوريات في مختلف المحافظات ت السيّر -

 تفريق، بقرار التعبئة العامة لمواطنين غير الملتزمينا بحق مخالفات تسجيل ،عدد من المحلت التجارية إقفالالمنزلي، 
يدة صحية جدونا لناحية استحداث مراكز  في إطار مواجهة فيروس كور  بيةالتحركات الشعوالتبليغ عن    تجمعاتعدد من ال

 . لجئينوال نازحينيمات الخصعيد م  ىلاءات التوعية ع إجرو
 بقرارات التعبئة العامةتزام لللتأكد من نسبة اال نفّذت المديرية العامة ألمن الدولة دوريّات في مختلف المناطق اللبنانية -

المخالفين من  توجيه إنذارات إلى  ، المحلت التجاريةإقفال عدد من صارف، م المماأالمواطنين  وقوفتنظيم بحيث قامت 
لتجارة في  د وامصلحة االقتصا، مؤازرة مراقب اد الغذائيةواكز بيع المة في مرخاصّ  ، تفريق تجّمعاتأفراد ومؤسسات

ين لقرار  خالفتوقيف المرة قوى األمن الداخلي في مؤازى إلباإلضافة  ، النبطية للكشف على محلت بيع المواد الغذائية
 .رالسي

  نقل لمرضى غسيل الكلى إلى المستشفيات بسبب تعّذر وصولهم تنفيذاا لقرار   اتمهم  7  المديرية العاّمة للدفاع المدني  نفّذت -
سيارات إسعاف  10بـ في جهوزية تامة معززين عنصراا  50 ت. كما وضع479/2020وزير الداخلية والبلديات رقم 

عدد من األماكن العامة  لتعقيم  مهمات  ب  وقامت  للتدخل عند الضرورة في عمليات نقل المصابين بفيروس كورونا المستجد. 
  .اللبنانية والخاصة والقطاعات الحيوية المستثناة من قرار االقفال ضمن األقضية في مختلف المحافظات

 
 والمغتربين وزارة الخارجية

الوطنية لمتابعة مباشر مع اللجنة  شكل  ّسق بتنو  دةالراغبين بالعوغتربين اللبنانيين  المب  لومات الخاصةالمعرة  الوزا  ملتستك -
التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ووزارة الصحة العامة والمديرية العامة لألمن العام والمديرية  

 للتأكد من تطبيق كافة اإلجراءات المتفق عليها.  وسطة للطيران المدني وشركة طيران الشرق األالعام
من الدول   يرغبون بالعودةالذين اللبنانيين المغتربين  سجّلتاستكمال عبر البعثات والقنصليات اللبنانية تتابع الوزارة  -

 ولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية. وفق األ األوروبية والعربية واألفريقية
ع للطواقم الطبية والمستشفيات الحكومية عبر أرقام  عن قيام عدد كبير من المغتربين بالتبرّ  يومية اا ة تقاريرالوزارتتلقى  -

 الحسابات المصرفية التي ُعممت على كافة البعثات اللبنانية.
لصديقة والجهات كافة الدول الشقيقة واالبعثات اللبنانية وتستمر وزارة الخارجية والمغتربين بالتواصل اليومي مع  -

 ية بشأن تأمين مساعدات طبية لمواجهة الفيروس.الخارج
 مالحظة: 

 lebanon-to-https://mfa.gov.lb/arabic/returnالرابط االلكتروني للبنانيين الراغبين بالعودة:  -
 .abroad-gov.lb/arabic/studentshttps://mfaين: الرابط االلكتروني للطلب المغترب -

 

https://mfa.gov.lb/arabic/return-to-lebanon
https://mfa.gov.lb/arabic/students-abroad
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 وزارة األشغال العامة والنقل
 (. 13:05إقلع  –  12:05لة بالبضائع المختلفة )هبوط قادمة من الكويت محمّ  طائرة شحن إقلعو هبوط -
 (. 17:05إقلع   – 16:35)هبوط  اسبانيةطائرة عسكرية  إقلعوهبوط  -

إقلع   –  19:40)هبوط  لة بالبضائع المختلفةمحمّ ين قادمة من البحر DHL ن تابعة لشركةشح طائرة إقلعوهبوط  -
21:05) . 

 (. 23:00لع إق  – 23:05ية )هبوط اشمحّملة بالمقطرية شحن طائرة وإقلع هبوط  -
مواطنين  6قادمة من باريس على متنها  13:20عند الساعة  الشرق األوسط ة طيران تابعة لشركخاصة ئرة هبوط طا -

 .لبنانيين
ا مواطن 14على متنها  ليبيرياقادمة من  2:00عند الساعة  الشرق األوسط ة طيران تابعة لشركخاصة ئرة هبوط طا -  ا

ا لبناني  .ا
 مواطنين لبنانيين.  8نها على مت  20:30  عةعند السا افريقيامن طائرة خاصة  هبوط -
 ين. يمواطنين لبنان 9على متنها   14:30الساعة  ن عند ناقادمة من اليورة خاصة هبوط طائ -
محّملة باخرة ، نفطيةالمشتقات اللتفريغ  روسيامن  باخرة، الخضار ب محّملة مصرباخرة قادمة من  بيروت: دخولمرفأ  -

حفر  فارغة الى منطقة ال من ليماسول باخرة قادمة، مستوعباتالتحميل وتفريغ ل واخرثلث ب، باخرة حربية، لمواشيبا
  .مستوعباتبال محّملةليماسول انطاليا وو يةاالسكندرالى  ث بواخرثل. مغادرة في البحر

 .مغادرة باخرتين فارغتينمحّملة بالرخام والسيارات وباخرة قادمة من ايطاليا  صيدا: دخولمرفأ  -
باخرة  مغادرة اخرة قادمة من طرطوس فارغة. ، ببالخضارلة السكندرية محمّ مرفأ طرابلس: دخول باخرة قادمة من ا -

باخرة الى وشاحنات باللة باخرة الى تركيا محمّ ، ستوعباتبالماللذقية محملة  باخرة الى، حاوياتالبلة الى تركيا محمّ 
 .يدبورسع

 .روسياإلى باخرة مغادرة و مازوتباللة باخرة قادمة من مرفأ بيروت محمّ دخول مرفأ جونيه:  -
  .ول أويلفيباللة  مرفأ الجية: دخول باخرة محمّ  -
 لم تسّجل أية حركة دخول أو خروج للبواخر.   األخرى:  المرافئ -

 :  مالحظة
كل الوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي إلى اإلجراءات الصحيّة واألمنية المعتمدة في خطة عودة   يخضع لمطار: ا -

 العامة لألمن العام والمديرية العامة للطيران المدني.   من قبل وزارة الصحة العامة والمديرية نالمغتربين اللبنانيي
وزارة الصحة  لل جهاز تابع  قبمن  بكامله  فحص طاقم الباخرة  يتم  ،  لى حرم المرفأإباخرة  أية  سماح بدخول  لقبل االمرافئ:   -

 بفيروس كورونا. إصاباتللتأكد من عدم وجود العامة 
 

 لداخلية والبلدياتوزارة ا
سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية حسب حول توقيت  2020نيسان  5بتاريخ  475قرار رقم  متابعة تطبيق -

 خر.  حتى إشعار آ 2020نيسان  6ارقام اللوحات على أن يعمل بهذا القرار اعتباراا من تاريخ 
 

 وزارة الشؤون االجتماعية
 بتصرف المواطنين لتقديم الشكاوى واالستعلم واالستفسار عن خطة 1766رقم خط ساخن أعلنت الوزارة عن وضع  -

 ئ االجتماعية. الطوار
 ضمن . الحكومة اللبنانيةتطبيق خطة الطوارئ االجتماعية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا التي أقرتها الوزارة  تتابع -

الوطني لدعم األسر األكثر برنامج  المن خلل  لديها  المتوافرة  البيانات  كافة  جمع  من الخطة، تقوم الوزارة بالمرحلة األولى  
من أجل تأمين  باإلضافة إلى المعلومات لدى النقابات ووزارة العمل ،وذوي االحتياجات الخاصة برامج المعوقينوفقراا 

  ة إلى رئاس  ة، على أن ترفع المعلومات في جداول مفصلوا أعمالهم بسبب األزمةالمعلومات حول المواطنين الذين فقد
ديات  مقارنتها مع المعلومات التي سيتم جمعها عبر االستمارات الخاصة التي كلّفت البللتقييمها الكترونيا ومجلس الوزراء  

 . تنفيذهاللمستفيدين من الخطة والمباشرة في  علن اللوائح النهائيةمع المحافظين ليصار إلى إبتعبئتها بالتشاور والتنسيق 
 

 وزارة الزراعة
بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة اللئحة االسبوعية الغذائي  لألمن الطوارئأطلقت وزارة الزراعة ضمن خطة  -

مكافحة وستهلك بهدف حماية الم وذلكالزراعة ألسعار المنتجات النباتية والحيوانية على الموقع االلكتروني لوزارة 
 األسعار وارتفاعاالحتكار 
)sPrice-Studies/Products-and-http://www.agriculture.gov.lb/Statistics( 

،  مراقبة التزام التجار بهذه اللوائح البلدية بهدفوزارة الزراعة بمؤازرة دوريات حماية المستهلك والشرطة فرق تقوم  -
تّجار  لل القانونيةة رة تحت طائلة الملحقمن قبل الوزاالمحددة ى ضرورة االلتزام باللئحة إل ه وزير الزراعة نبّ حيث 

 .المخالفين
 

 

http://www.agriculture.gov.lb/Statistics-and-Studies/Products-Prices


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

 

 اإلجراءات على صعيد المحافظات والبلديات
 

الوقائية لمواجهة فيروس  واإلجراءات اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير من قبل  مراكز العزل التي تمت الموافقة عليها
 2020نيسان  1األربعاء تاريخ: لكورونا 

تضم اللجنة المتخّصصة المكّلفة بالكشف على مراكز العزل   عدد المراكز  المحافظة 
من األمانة العامة للمجلس األعلى للدفاع،   ا  المحتملة ضابط

 ا  مهندس ا  من الطبابة العسكرية في الجيش، ضابط ا  طبيب ا  ضابط
 عن نقابة الممرضات والممرضين في لبنان.   من الجيش وممثال  

 
تكّثف اللجنة زياراتها الميدانية للكشف على مراكز العزل الممكنة 

 ية.بالتنسيق مع المحافظات والبلديات المعن

  10 جبل لبنان

 2 الشمال 

 1 الجنوب 

 5 عكار

 5 قاعالب 

 23 المجموع لتاريخه 

 
  نسبة االلتزام باإلقفال

 
 المحافظة 

  

  النسبة 
 المئوية 

 المخالفة القطاعات 

 ، مخالفات لقرار السيرمحلت تجارية %80 بيروت

 %75  الشمال
ل الشغب فيه،  على أثر أعما في طرابلس  القبةسجن  مام أ ألهاليلات تجمع

 ر ناشطة ركة سي ح   ،الخضارمحلت تجارية، أسواق 

 %80 عكار
مام أجات النارية، تجمعات للنازحين السوريين ، الدراليلية تجمعات عامة 

   , ATMكينات الصراف اآللي ما

 ، مؤسسات خاصة جاريةمحلت ت  %82 بعلبك الهرمل

 رية تجمعات عامة، محلت تجا %85 البقاع

 محلت تجارية  %85 جبل لبنان

 %85 الجنوب 
 خاصة ، مؤسسات  جاريةمحلت ت 

 

 %83 النبطية
عات أمام ماكينات ية، تجمحلت تجارت في مراكز بيع المواد الغذائية، متجمعا

 ATMالصراف اآللي 
 
 

 أهداف غرفة العمليات الوطنية
 

 : تعمل غرفة العمليات الوطنية على توحيد وتنسيق كافة الجهود الوطنية الرسمية والخاصة من أجل تحقيق األهداف التالية
 

الحد من انتشار الفيروس واحتوائه عبر تطبيق التدابير االحترازية، تخفيف االحتكاك المباشر بين الناس   الهدف األول:
 والتوعية لتعميم المعلومات الصحيحة. وتعزيز عملية التواصل مع الناس 

يد الخدمات األساسية ومتطلبات تأمين استمرارية الخدمات األساسية على الصعيد الوطني من خلل تحد  الهدف الثاني:
الصيانة، تشجيع العمل عن بعد، اتخاذ التدابير االقتصادية واالجتماعية بالحد األدنى المطلوب المرتبط 

 بتطبيق القرارات. 
زيادة قدرات القطاع الصحي للستجابة من خلل مسح الموارد المتوافرة واالحتياجات بشكل مستمر   لهدف الثالث:ا

المنحنى الوبائي، استقطاب التمويل والمساعدات التقنية وزيادة القدرة االستيعابية للمستشفيات مقارنة مع 
 وإدارة الحاالت. 
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 العامةالتوجيهات  المخاطر المؤثرة في سرعة انتشار الفيروس
 عدم التزام المواطنين بتدابير الوقاية. •
 عدم االلتزام بتدابير الحجر المنزلي اإللزامي.   •
 وباء في األماكن المكتظة.  شار التان •
عدم االلتزام الكامل بمنع التجّمعات  •

 واالختالط. 

 

االلتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس   •
 اإلدارات العامة والخاصة والبلديات.الوزراء على صعيد 

االلتزام بمالزمة المنازل وعدم الخروج ااّل للعمل أو عند   •
 الضرورة القصوى.  

سل اليدين المتكرر ومراعاة كل شروط السالمة  االلتزام بغ •
 الواجب اتخاذها وفق وزارة الصحة العامة. 

الحرص على االبتعاد عن األماكن المزدحمة وتجنب  •
جتماعية وااللتزام بالمسافة اآلمنة بين المخالطة اال

 األفراد.
االتصال مباشرة على الرقم الساخن لوزارة الصحة العامة   •
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