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 منحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصاباتال
  

 

 

 
 1350 

 تم تسجيلها  ةحال

 21/2/2020ذ من
   

 

 

427 
 وافدين

923 
 مقيمين

   

30 
 حالة وفاة

 19 
 جديدة ةحال

   

779 
 شفاء لةحا

 5 
 ينوافد

14 
 مقيمين

   

  
  

فحص كورونا في المختبرات 

 21/2/2020منذ 
 84,203 

 
   

 فحص كورونا في المختبرات

 ساعة المنصرمة 24خالل الـ 
 1027 

 
   

في المطار منذ  فحص كورونا

5/4/2020 
 11.538 

 
   

في المطار  فحص كورونا

 ساعة المنصرمة 24خالل الـ 
 0 

 
  

لفحوصات  اإلجماليالعدد 

 21/2/2020كورونا منذ 
 95,538 

   
   

 

541 
 ( Active Cases)حالة نشطة 

479 
 في العزل المنزلي حالة

 62 
 حالة استشفاء

   

  55 
 حالة متوسطة

   

 
 7 

حاالت في العناية 
 الفائقة

   

  عالميا   لبنان 

 عدد اإلصابات اإلجمالي 7,115,475 1350
   

 لوفياتعدد ا 406,605 30
   

 نسبة الوفيات 5.71% 2.22%
   

 عدد حاالت الشفاء 3,473,991 779

 pm 3:30مالحظة: آخر تحديث للمعلومات 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 حسب األقضية  النشطةتوّزع الحاالت 
 

  
 

 

 الشفاء حسب األقضيةالت توّزع حا حسب األقضية   النشطةتوّزع الحاالت اإلجمالية والحاالت 

 

 
 

 
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 

المناطقصابات حسب لإلتوّزع اليومي ال  

 حة العامة المعلومات الصادرة عن وزارة الص   :المرجع
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 التسلل الزمني للقرارات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت 
    
 

 
  

 
 

 للعدوى بالفيروسطريقة التعّرض        توّزع الحاالت حسب الوضع الصّحي

 

 

 

 
 

 
 

 الفئة العمريةتوّزع الحاالت حسب   الجنستوّزع الحاالت حسب 
       

 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 جنسية الت حسب التوّزع الحا
 

  
  

 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام
 

 
 
 

 الوفيات حسب الفئة العمريةتوّزع  توّزع الوفيات حسب األقضية 
 

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 امة المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة الع  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 جهوزية المستشفيات الخاّصة جهوزية المستشفيات الحكومية 
 

 
 
 
 
 
 

 8/6/2020 – اإلجراءات قيد التنفيذ

 وزارة الصحة العامة
تنسق الوزارة مع السلطات المحلية والجهات الرسمية المعنية لتحديد اإلجراءات والتدابير المطلوب تنفيذها على الصعيد المحلي للحد   -

الرابعة من عودة  من خطة الحكومة لتخفيف التعبئة العامة تزامناً مع بدء المرحلة  التاليةمن انتشار الوباء قبل الدخول في المرحلة 

 .  11/6/2020ي المغتربين ف
تنظم الوزارة جوالت ميدانية إلى البلدات التي انتشر فيها الوباء للكشف على التدابير واإلجراءات المتّخذة من قبل السلطات المحلية   -

 في تطبيق العزل المنزلي وفي مراكز الحجر المعتمدة.  
مخالطين في البلدات التي انتشر فيها الوباء بهدف تحليل  للوبها  للحاالت المشتبهة    PCR الـ تكثّف الوزارة عملها في إجراء فحوصات   -

 واتخاذ القرارات المناسبة.   الواقع الوبائي فيها
تشرف الوزارة على كافة الفحوصات التي يتم أخذها للمخالطين والمشتبه بإصابتهم بالفيروس في مختلف المستشفيات الحكومية في   -

طق اللبنانية وذلك على نفقة الوزارة من أجل تحديد الواقع الوبائي في لبنان واتخاذ الخطوات الالزمة في ضوء  ناالمحافظات والم
 ذلك. 

حملة واسعة في مختلف المناطق اللبنانية لفحص المخالطين والمشتبه  بتنفيذ الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة العامة  تستمر -
خاصة في المناطق التي انتشر فيها الوباء خالل الفترة   بهدف تحديث الواقع الوبائي في لبناند بإصابتهم بفيروس كورونا المستج

 األخيرة. 
 تتبّع األوضاع الصحية للمواطنين الوافدين من مختلف الدول بشكل يومي في المستشفيات وفي الحجر المنزلي.  -
وتوزيع المستلزمات الطبية على المستشفيات الحكومية   PCR مرحلة زيادة عدد فحوصات الـتنفيذ ب وزارة الصحة العامة  تستمر -

 من ضمن خطتها التي ترتكز على أخذ العينات العشوائية يومياً في مختلف المناطق اللبنانية مما سيتيح تحديد مرحلة الوباء.  
 ومياً. ة ي سمي وإعالن النتائج الر النتائج ومطابقةالمختبرات المحددة  للمواطنين في  PCR متابعة فحوصات الـ  -
 المستشفيات الحكومية والخاّصة وتتبّع الحاالت المحتملة.  ي إصدار التقرير اليومي عن الحاالت الجديدة ووضعها ف -

 
 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 الصليب األحمر اللبناني 

عدد الحاالت التي  
تم نقلها إلى  
 المستشفيات 

1955 
ت  حاال 6)

 جديدة(

عدد مراكز  
اإلسعاف التي  

 تستجيب

عدد مراكز   37
ضافية اإلسعاف اإل

 جابة  الجاهزة لالست

فحوصات عدد  10
PCR  تم نقلها  التي

 إلى المختبرات 

19715 

  صاً فح 23)
 (يداً جد

عدد المستفيدين 
من حلقات التوعية 

-COVID حول
19* 

58900 

مستفيداً   23)
 جديداً(
 

 عدد المتدربين
على إعداد خطط  

 استجابة محلية 

6195 

 متدربين 7)
 (جدد
 

عدد المسعفين  
   نالمدّربي

عدد المتطوعين  1344
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 

166   
 

 عدد المتدربين
مراكز  على إدارة 

 الحجر الصحي 

5958 

 متدربين 7)
 (جدد

 

عدد متطوعي 
الصليب االحمر  
المدربين على  

 التوعية

550   
عدد المتطوعين  

الجامعيين المدربين 
حلقات  على اقامة 
 توعية

عدد المتطوعين  217
المدربين الجامعيين 

على متابعة 
اجراءات الوقاية في 

الشركات  
 والمؤسسات 

934 
 

عدد السجون 
والنظارات  

التي تّم   والمرافق
 تعقيمها 

325 
 

عدد الملصقات  
الكتيبات و

التي   والمنشورات
حول  تم توزيعها

الوقاية من 
 الفيروس 

1187526 
 

عدد المعدات التي 
 **تم توزيعها

34184 

(50  
 ةموعمج

معدات  
 جديدة(
 

عدد المستفيدين من 
المنصات  

التثقيفية  ةاإللكتروني
-COVID حول ال

19 

3212 

 مستفيدين 5)
 (جدد

اتّباعها عند العودة الى العمل وتدريب متقّدم للعاملين الميدانيين في ، توعية حول التدابير التي يجب COIVD-19حلقات توعية حول تتضمن:  *

 معّدات التعقيم.و الشخصيّة، معّدات طبّيةوالوقاية معدات الحماية  تتضمن: ** الصفوف األمامية.

   األمنية العسكرية واألجهزة 
 م المها الجهة  

 الجيش 
 مختلف المناطق مدولبةو جلةادوريات ر

األمن في مساندة قوى 
 عزل البلدات

 مختلف المناطق

توزيع حصص غذائية 

 مختلف المناطق CIMICعبر برنامج 
المواطنين  وتوجيهتنبيه 

والسائقين لتطبيق 
 قرارات التعبئة العامة

 مختلف المناطق

تنظيم اكتظاظ المواطنين  
أمام المصارف 

 وماكينات سحب األموال
 مختلف المناطق

إقامة حواجز ظرفية 
وتفريق تجمعات وفتح 

 طرقات
 مختلف المناطق

المديرية العامة لقوى األمن  
 الداخلي 

 .تينالبلد الشوف( لعزل وشحيم )مزبود  تيمؤازرة بلدي  -
 . بلدية بيروت لعزل مبنيين في محلة رأس النبع ومبنى في محلة خندق الغميقمؤازرة  -
 . المخصص لحجر المصابينمؤازرة بلدية الوردانية )الشوف( لعزل المبنى  -
 ة العامة وقرارات السير:  تسطير محاضر مكتوبة بحق المخالفين لقرارات التعبئ  -

ساعة   24خالل الـ  تنظيمهاالمحاضر التي تم  عدد
 المنصرمة

 8/3/2020منذ  تنظيمهاالمحاضر التي تم  عدد

 29366 سيارات  0 سيارات 

 3511 مؤسسات / محالت 0 مؤسسات / محالت

 13582 أفراد  14 أفراد 

 82 عدم وضع كمامة
عدم وضع كمامة 

 (29/5/2020)منذ  
1352 

 47811 المجموع 96 المجموع

 على المرافئ والمعابر الحدودية.  في المطار وتطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة  - المديرية العامة لألمن العام 
 والحاالت في الحجر المنزلي في مختلف المناطق. تقّصي ومتابعة الحاالت اإليجابية   -
 مخالفة لقرارات التعبئة العامة.  حالت النية وإقفال الماطق اللبنامختلف المن تسيير دوريات في  -

   تسير دوريات في مختلف المناطق اللبنانية للتأكد من تطبيق قرارات التعبئة العامة.  - المديرية العامة ألمن الدولة 
 تقّصي ومتابعة الحاالت اإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي في مختلف المناطق.  -

ة للدفاع  ة العامالمديري 
 المدني 

 مهمات نقل مرضى غسيل الكلى إلى المستشفيات لتعذر وصولهم عمال  بقرار وزير الداخلية والبلديات 

 479/2020رقم 
ساعة  24العدد خالل الـ 

 2 المنصرمة 
العدد اإلجمالي منذ 

 393 صدور القرار

 جدكورونا المستالجهوزية للتعامل مع الحاالت المصابة بفيروس 
عدد العناصر المدّربة على  

عمليات نقل المصابين 
 بفيروس كورونا المستجد 

427 
عدد سيارات اإلسعاف 
الجاهزة لنقل الحاالت 

 المصابة بالفيروس
69 

 مهمات أخرى: 
األقضية  تعقيم عدد من األماكن العامة والخاصة والقطاعات الحيوية المستثناة من قرار اإلقفال ضمن   -

  فظات اللبنانية.في مختلف المحا
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 وزارة الداخلية والبلديات
قيت فتح وإقفال المؤسسات  المتعلّق بتعديل موا  2020/ 6/ 7تاريخ  2020/أ.م/ 55رقم ات القرار ي صدر عن وزارة الداخلية والبلد -

ة السيارات  رار بتقييد حركمجراً مع االست سة ف ة مساًء والخاممنع التجول قائماً بين الساعة الثانية عشرالصناعية والتجارية، حيث يبقى  
كافة القطاعات  فرد والمجوز(، وفتح  المحات )ام اللوقعها بحسب أر اآلليات الخصوصية والدراجات النارية على مختلف أنواالسياحية و
عاب  ومراكز أل ية يلالهي والنوادي اللعامة ومراكز ألعاب األطفال والمحدائق الهي وال الباستثناء مدن الموابط محددة، ضمن ض 

 قفلة.  التي تبقى م صاالت وقاعات المناسبات االجتماعيةنترنت والمسارح ودور السينما و اال
المجلس األعلى  الصادر عن نهاء اإللمواجهة فيروس كورونا استناداً إلى تطبيق تمديد التعبئة العامة بناء على قرار مجلس الوزراء  -

ً   2020/ 7/ 5 لغاية  2020/ 6/ 8للدفاع وذلك اعتباراً من    وفق التدابير واإلجراءات المحددة.   ضمنا

المتعلقة بتعديل مواقيت فتح وإقفال المؤسسات التجارية والصناعية والمهن    5/2020/ 31تاريخ    2020/أ.م/ 54رقم  المذكرة    بيقطت  -

  5:00لغاية الساعة  مساًء    12:00صبح من الساعة  ت ل  هاعديلوالحرفيين بحسب األوقات المسموحة للتجول التي تم ت الحرة والشركات  
،  لدراجات النارية حسب أرقام اللوحات )المفرد والمجوز(حركة السيارات السياحية واآلليات الخصوصية وا  فجراً مع اإلبقاء على تقييد

   .% مناوبة بين الموظفين50فتح المؤسسات العامة أمام المواطنين خالل الدوام الرسمي مع نسبة  باإلضافة إلى  

      العامة والنقلوزارة األشغال 
 2020/ 6/ 8 اإلثنين مطار رفيق الحريري الدولي: 

عدد الوافدين من المواطنين   وقت الوصول  قادمة من  الشركة  الرحالت القادمة 
 اللبنانيين 

 1 19:45 لعراق ا MEA طائرة خاصة 

 4 15:00 الدوحة  MEA طائرة خاصة 

 5  طائرتان  القادمة الطائراتمجموع 

 على متنها  وقت الوصول  قادمة من  الشركة  طائرات الشحن 

 مختلفةبضائع  21:00 البحرين DHL طائرة شحن

   طائرة واحدة   مجموع طائرات الشحن 
 

 

 8/6/2020  اإلثنينالمرافئ: 

 مغادرة  دخول  المرفأ 

 نوع الحمولة  الجهة /البلد العدد  نوع الحمولة  الجهة /البلد العدد 

 كاز فأ جونية مر 1 مستوعبات بور سعيد  1 مرفأ بيروت 

    حديد سكندروناال 1

    سيارات  اأميرك 1

    ستوعباتم تركيا 1

    وت ماز مرفأ الزهراني  1 طرابلس مرفأ  

    كاز مرفأ بيروت  1 مرفأ جونية 

 1 6 المجموع 
 

 2020/ 6/ 8  اإلثنين:  مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

بتصّرف الجهات المعنية لنقل الوافدين من سوريا عبر   25عددها ولديها حافالت النقل المشترك كافة تضع المصلحة  -
 والوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي إلى مراكز الحجر المعتمدة.    المراكز الحدودية

  
 نوزارة الخارجية والمغتربي

تنسق الوزارة مع اللجنة الوزارية ومع اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الوطنية إلعداد دراسة ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء   -
ة  التخاذ القرارات المناسبة بشأن فتح المطار استناداً إلى تطور المنحنى الوبائي في لبنان وإجراءات التعبئة العامة المعتمدة، باإلضاف

 ب باقي الدول في هذا السياق.   ارإلى تج
األجنبية إجالء المواطنين األجانب من لبنان بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات   السفاراتتتابع الوزارة مع  -

 الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.  
،  مباشرة كانيات المادية المحدودة الذين تشملهم المساعدات المادية التتابع الوزارة تنظيم اللوائح االسمية للطالب المغتربين ذوي اإلم -

 تقوم بتأمين التواصل المباشر مع كافة المراجع المالية والمصرفية المختّصة لتسهيل عمليات تحويل األموال للطالب.  كما 
قة والصديقة لزيادة قدرة لبنان على االستجابة  تتابع الوزارة عبر البعثات والقنصليات اللبنانية المساعدات والهبات من الدول الشقي  -

 شار الفيروس.  في مواجهة انت 

 وزارة العمل
بحضور القنصل االثيوبي  بمبادرة من وزارة العمل وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة السياحة وبمواكبة من فريق في الوزارة تم   -

أحد فنادق العاصمة لتأمين المنامة لهّن بعد أن كّن قد تجّمعن أمام   إلى عاملة(  35)في لبنان نقل العامالت األثيوبيات وعددهن 

 .ة األثيوبية في الحازمية بحجة استغناء أصحاب العمل عنهّن ورمي مسؤولية مغادرتهن لبنان على القنصليةالقنصلي 
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 أهداف غرفة العمليات الوطنية

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

تأمين استمرارية الخدمات األساسية على الصعيد الوطني من خالل تحديد الخدمات األساسية ومتطلبات الصيانة،     دف الثاني:اله 
 ات.  تشجيع العمل عن بعد، اتخاذ التدابير االقتصادية واالجتماعية بالحد األدنى المطلوب المرتبط بتطبيق القرار

لالستجابة من خالل مسح الموارد المتوافرة واالحتياجات بشكل مستمر مقارنة مع المنحنى   زيادة قدرات القطاع الصحي   الهدف الثالث:
 الوبائي، استقطاب التمويل والمساعدات التقنية وزيادة القدرة االستيعابية للمستشفيات وإدارة الحاالت. 

 العامة التوجيهات  فيروس المخاطر المؤثرة في سرعة انتشار ال
التعبئة العامة الصادرة عن مجلس    عدم االلتزام بقرارات •

الوزراء واللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات  

 .  الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

 عدم التزام المواطنين بتدابير الوقاية.  •

 عدم االلتزام بتدابير الحجر المنزلي اإللزامي.   •

 شار الوباء في األماكن المكتظة.  ت ان  •

 الكامل بمنع التجّمعات واالختالط.  عدم االلتزام  •

عدم االلتزام بقرارات وزارة الداخلية والبلديات لفتح   •

 وإقفال المؤسسات العامة والخاصة ومخالفة قرار السير. 

لصادرة عن رئاسة مجلس  االلتزام بتطبيق القرارات ا •

 الوزراء على صعيد اإلدارات العامة والخاصة والبلديات. 

المتكرر ومراعاة كل شروط السالمة  االلتزام بغسل اليدين  •

 الواجب اتخاذها وفق وزارة الصحة العامة. 

الحرص على االبتعاد عن األماكن المزدحمة وتجنب   •

 بين األفراد. المخالطة االجتماعية وااللتزام بالمسافة اآلمنة 

االتصال مباشرة على الرقم الساخن لوزارة الصحة العامة   •

 594459/01و أ  1214: عوارض عند الشعور بأية 

 

 مراكز العزل التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا

 المحافظة 
عدد  

 المراكز 

عدد المراكز  

المعتمدة للنازحين  

 والالجئين 

ضم اللجنة المتخّصصة المكلّفة بالكشف على مراكز العزل المحتملة  ت  -
ضابطاً من األمانة العامة للمجلس األعلى للدفاع، ضابطاً طبيباً من  
الطبابة العسكرية في الجيش، ضابطاً مهندساً من الجيش وممثالً عن  

 نقابة الممرضات والممرضين في لبنان. 
التي تم اختيارها بالتنسيق مع    لتعمل اللجنة على تجهيز مراكز العز  -

   اإلدارات المعنية ومع المحافظين والبلديات.

المحافظين والبلديات مراقبة أعمال تجهيز   معاللجنة الوطنية  تتابع -
وتشغيل مراكز عزل الالجئين والنازحين التي تم اعتمادها بالتنسيق  

خلية  امع وزارة الصحة العامة، وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة الد
(  UNHCRوالبلديات، منظمة األمم المتحدة لشؤون الالجئين )

ووكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
(UNRWA )   مع اعتماد الدليل المرجعي لتجهيز وإدارة مراكز

العزل الذي تم تعميمه من قبل وزارة الداخلية والبلديات ضمن الخطة  
 . ا المستجدلمواجهة فيروس كورون  الوطنية 

 1  17 جبل لبنان

  2 الشمال 

 2 4 الجنوب 

 2 11 عكار

 4 10 البقاع

 1  بيروت

 10 44 المجموع لتاريخه 

 

 ساعة المنصرمة  24نسبة االلتزام بقرارات التعبئة العاّمة في المحافظات خالل الـ 
 

 عكار  الشمال  بيروت 
بعلبك  
 الهرمل 

 طية النب الجنوب  جبل لبنان  البقاع 

45 % 50 % 45 % 40 % 50 % 50 % 60 % 55 % 

 أنواع المخالفات لقرارات التعبئة العامة

 ت وأعمال شغب. وقطع طرقا  ومظاهرات  تجمعات مطلبية  -
 ومنع التجول.  وضع الكمامات،  السير ات مخالفات لقرار -
 . قائية المطلوبة بالتدابير واإلجراءات الو عدم التزام المحالت التجارية والمهن الحرة ومحالت بيع المواد الغذائية  -
 .اكتظاظ في المطاعم والمقاهي وعدم االلتزام بالعدد المسموح من الزبائن -
من دون المحافظة على المسافة اآلمنة أو وضع   أمام المصارف ومكاتب تحويل األموال وماكينات الصراف اآلليتجمعات  -

 كمامات.  
 تجمعات للعّمال األجانب في الساحات العامة وعلى الطرقات.   -
 دون االلتزام بوضع الكمامات.   تجمعات على الشواطئ واألرصفة البحرية -
 األلعاب االلكترونية والتسلية خالفاً لقرار التعبئة العامة.  محالت فتح  -
 . يةجتماعاحتفاالت ومناسبات اتجمعات للمواطنين في  -

 


