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 توّزع الحاالت اليومية حسب البلدات 

 بيروت  267 بعبدا  578 المتن  300 الشوف  186 عاليه  202 كسروان 94
رصبا  6 شويفات العمروسية    24  ن المريسة 4 الشياح  38 برج حّمود 23 الدامور  1   عي 

حي السلم    48 كسليك 3 وت 9 الجناح  21 سن الفيل  22 السعديات 1   رأس بي 

خلدة   20 ذوق مكايل  3  قريطم  4 االوزاعي  33 جرس الباشا  2 الناعمه  2 

شويفات االمراء   32 غدير 1 ن  6 حارة الناعمه  2   الروشه  5 بي  حسن 24 جديدة المي 

دير قوبل    2 ذوق مصبح  11  الحمرا   16 المدينة الرياضية  1 العّمارية  1 شحيم 23 

عرمون  16 أدونيس  4 ية 9 مزبود 4  ي 14 البوشر ن التينة  2 الغبي   عي 

بشامون   15 حارة صخر 3 ن الرمانة 17 الدورة   4 دلهون  3   المصيطبة  14 عي 

ن عنوب    2 ساحل علما 1 عي   وىط المصيطبة 1 فرن الشباك  5 الروضة   6 داريا   9 

جا 4 بليبل    2 طير مايا  4  ية 8 كي  ياس مار ال 12 حارة حريك 88 سد البوشر  

بسوس    2 أدما والدفنه  2  تلة الخياط  5 الليلكي  23 السبتيه  4 عانوت  4 

عاليه    10 الصفرا  5 ن  4  اجنة  108 دير مار روكز  1 سبلي   دار الفتوى 1 برج الير

ن  1 القماطية   1 البوار  6  الصنائع  1 المريجة   34 الدكوانة  25 برجي 

ن الرمانة  2 العقيبة 4 عي   الظريف  4 رمل العالي  1 المكلس  2 برجا  23 

سوق الغرب    1 عجلتون  4  المزرعة   14 تحويطة الغدير  10 أنطلياس 17 حارة بعاصي   1 

كيفون     2 بلونة 2 ي حيدر  8 بعبدا 16 منقلة مزهر 1 الدبية  4   برج أبر

بيصور   1 السهيلة  3  البسطا الفوقا  6 الحازمية   13 جل الديب  8 الجية  11 

مجدلّيا    1 جعيتا  3 را دج 9  زة  1 النقاش 7   الطريق الجديدة  51 الي 

بنيه    1 غزير 5  رأس النبع   11 الحدث 93 الزلقا 9 وادي الزينة  10 

كفر مت      1 كفر حباب  1  الباشورة  1 الجمهور   6 بياقوت  8 ضهر المغارة  1 

بحمدون المحطة    1 برج الفتوح  1  البسطا التحتا  4 كفر شيما  2 الضبية  10 الجميلية 1 

بحمدون الضيعة    1 الكفور   1  البطركية  1 وادي شحرور العليا  1 مزرعة دير عوكر  3 الرميلة   4 

مجدل بعنا    2 غدراس 2  مار مخايل النهر  2 بسابا  4 المنصورية   12 مغريقا  1 

صوفر    6 المعيرصة   1  الرميل  1 بعلشميه 3 الفنار  10 الوردانيه 4 

رويسات صوفر    1 غبالة   1 ن ع 9 جون 2  فية   19 رويسة البلوط  1  سعادة ي   األشر

ي    1 زيتون  1
مشقيت  ية   4  ن نجم 1 المغي   العدلية  2 عاريا 3 عي 

شارون    1 عشقوت 3  كورنيش النهر  2 صليما   4 روميه 3 دير السيدة  1 

إغميد    1 فيطرون  2  قيد التحقق  67 رويسات صليما  1 بقنايا 1 الزعرورية 4 

ن داره    1 كفرذبيان  1 عي   عكار 145 حمانا 1 بصاليم 11 دير القمر  1 

 حلبا 2 القلعة  3 نابيه 1 السمقانية  1 قيد التحقق   4 بالط   2

 عدبل 1 الخلوات  1 المطيلب 3 كفر قطره  1 صيدا 349 حراجل 7

 كروم عرب  1 الشبانية  2 الرابيه 2 كفر حيم 1 صيدا  القديمة  40 قيد التحقق   1

السبيل   1 صور  331  شيخ طابا  4 الخريبة   1 قرنة شهوان  4 دميت  2 

 جديدة الجومه  1 قرنايل 2 اليسار  1 فوارة جعفر  6 القناية   1 صور 44

ه  2 برامية 1 البص   6  منيارة  2 قيد التحقق  3 الربوة  4 المغي 

ن  5 هاللية   3 الرشيدية 8  كرم عصفور  1 بعلبك 104 بيت الشّعار  6 بعقلي 

ريت دير دو  1 حارة صيدا 28 معشوق 1  مشحا  1 بعلبك  26 ديك المحدي 5 

وق 1 دورس  4 مزرعة يشوع  4 عينبال  1 مية ومية  8 برج الشمالي  52 ن  حي 

ن الحلوة  28 باتوليه  3  إيالت  1 إيعات  1 زكريت  2 الغريفة 1 عي 

ن  2  بقرزال 1 مقنة 2 بكفيا 2 المختارة 1 صالحية 1 دير قانون العي 

ن كرم الت   مار بطرس 2 البطمة 1 كفريا  1 جويا  12 ي   برج العرب  1 جديدة الفاكهة 1 

ن  2 بيت شباب  6 بقعاتا  4 مجدليون 6 دبعال   12 اره  1 عي 
 
 ذوق حد

ا   17 مجادل 3 ي عثمان  2 المياسة 1 بعدران  1 عير  مار توما 1 نتر

 بينو 3 عرسال 1 العطشانة 1 الكحلونية   2 قرية  1 محرونه  3

ين 1 المزرعة   1 بقسطا  7 عيتيت  4 وة لب  7 شر  برج   3 

خ  3 بستان الشيخ 1 وادي جيلو  1  عيات 4 توفيقيه  1 برمانا  9 كفر نير

ن الدلب 3 بافليه 1 ن يعقوب  1 نبحا المحفارة  1 مار شعيا  1 جباع  6 عي   عي 

 بزبينا 1 شعت  2 بعبدات  3 الباروك  1 غازية 16 دير عامص 1

ن  3 عرعار 1 قيد التحقق  6 درب السيم 2 باريش 2 قهالعتي عكار  10 يوني   

 الكوشا  1 دير االحمر  3 المونتفردي 1 النبطية 233 قناريت 2 سلعا   4

 بيت الحاج  1 بشوات  1 ضهر الصوان  1 نبطية التحتا  9 زيتا 1 قانا  16

 حوشب  1 صفرا  1 بنابيل  2 المنصورة  1 طنبوريت  1 معركة  18

لجديدة حارة ا  1 زرازير 1 بولونيا  6 نبطية الفوقا  7 ابو االسود 1 معروب  3  

ي  3 بتغرين  3 مزرعة كفر جوز  2 أرزي 1 رشكنانيه  3  العبودية 2 بيت بو صليتر

ن  3  قبة شمرا 3 يمونة  3 الفوار  1 زبدين 6 خرايب 9 صديقي 

ن بعال  7  العريضة   1 بدنايل 1 كفر عقاب 1 كفر رمان 17 زرارية 4 عي 

ن  6 عدلون 7 جوار النخل  1 ن الفو  10 مار موىس الدوار  1 شوكي  قا تمني  ن  4   ببني 

 نهر البارد 8 بيت شاما 3 بسكنتا  1 حبوش   10 انصارية 8 برغلية 4

 العبدة  3 حوش الرافقة 1 قيد التحقق  1 كفر تبنيت  11 لوبية 8 بازورية 13

 برقايل 2 شمسطار 3 زحلة  126 كفور 6 بابلية 3 حناوي  1

ن بوسوار  1 غسانية 6 دير كيفا  1  بزال  1 طاريا 2 الراسية 2 عي 

ن التحتا  6 المعلقة   4 كفر فيال  3 رصفند 30 طي  دّبه  4  دنبو  1 شعي 

ران 1 شهابية  14 ن ن قانا 4 مزرعة خي  ن الفوقا  2 كرك نوح   1 عي   بيت يونس  1 شعي 

ن الفوقا  1 قعقعية الصنوبر 1 أرزون 1  حويش 1 طليا 1 حوش االمراء  10 حومي 

ي  4 عرب صاليم 9 بيسارية  11 طورا 4
ي  1 زحلة أراضن شيت نتر  قبعيت  2 

ن  1 كوثرية السياد 1 رصيفا 6  حبشيت  1 بريتال  5 مار الياس  1 رومي 

ن التحتا  10 تفاحتا 4 كنيسة  3  حرار 1 بوداي 3 فرزل   1 حومي 

ة  4 قيد التحقق  1 حزرتا  6 زفتا 19 سكسكية  10 حلوسية   1  الحمي 

ي  11 مروانية  7 طي  فلسيه 1
ف قرق 1 بنت جبيل  131 أبلح 5 دير الزهرابن  

قية 1 نجارية 2 عباسية  14  جديدة القيطع  2 بنت جبيل  10 قاع الريم 1 شر

يحا 6 وسية  1 شير
ّ
 مشمش 2 عيناتا  4 كسارا  1 تول  6 عد

ية 1 مزرعة المصيلح   1 شعيتية  6 ن إبل  6 شتورا 1 نمي   فنيدق  3 عي 

ون  5 جالال 5 حاروف 17 عقتنيت  1 جبال البطم 6  تاشع 1 عيي 

ال 2 ن عنقو  9 برج رح   رحبه 7 رميش 7 تعلبايا 14 دوير  7 

ن  1 ا   1 زبقي 
 
 وادي الجاموس  2 عيتا الشعب  2 جديتا 1 جبشيت  9 كفر حت

ن  16 تعنايل  4 ميفدون 2 كفر ملكي  1 قليلة 5 ن الزيت 1 تبني   عي 

ه  1 صفد البطيخ  3 سعدنايل  5 عدشيت الشقيف  2 قيد التحقق  52 قاسمية 4  الكواشر

اعب   1 مرجعيون  105 حنية 1  مشت  حمود 1 جميجمة  5 قب الياس  6 

 دوسا  1 برعشيت 9 بوارج  2 انصار 10 مرجعيون 1 طي  حرفا 1

 تليل  1 شقرا  6 بر الياس 5 زوطر الغربية 2 جديدة  1 منصوري   3

ن  5 مجدل زون 6 قية  2 دبي   عيدمون 1 حداثا 3 رياق 8 زوطر الرسر

ي  3 بياضة 1
لم ة سخرب 5 علي النهري 7 قصيبة  8 إبل السق   القبيات  1 

ن  1  وادي خالد  3 حاريص  5 قوسايا 1 بريقع 4 بالط  3 مروحي 

ي  1 كفر صي   4 قليعة 4 علما الشعب  2
 أكروم   2 ديرنطار 5 حارة الفيكابن

ة   1 ن  1 تربل   3 صي  الغربية 7 خيام 16 ظهي   قيد التحقق   35 كفر دوني 

ن عرب  1 قيد التحقق   8 ن كفر زبد 5 قيد التحقق  16 عي  ن  5 عي   جزين  13 كوني 

 جزين  1 كفرا  3 دلهميه 2 حاصبّيا 18 عديسة  5 طرابلس  267

 لبعا  2 قلويه  3 كفر زبد 5 حاصبّيا  8 كفر كال  6 الزيتون  33

 وادي بعنقودين  1 رشاف 2 فاعور 2 فرديس   1 دير شيان  8 باب الرمل   3

 كفر جرة  3 فرون 1 قيد التحقق   13 هّبارية 3 طيبة  3 التل  7

 أنان 1 ياطر 12 الهرمل  17 شبعا  4 حوال 5 القبة  28

ي  1 طلوسة 1 الزاهرية  5
 عرمت   1 دبل   4 هرمل 15 وزابن

 ريحان  3 بيت ليف  3 كنيسة 2 كفر شوبا  1 ميس الجبل  10 التبانة 4

ن طرابلس  3 ن  2 بساتي  ي  8 رب الثالثي   قيد التحقق  1 قيد التحقق   6 راشّيا  4 بشر

1ميناء طرابلس  25 خا يقير  1  ي  3       راشّيا الوادي   1 برسر

     محيدثه  1 حدث الجبه  2 قنطرة   3 القلمون  5

ة  1 بلوزا 1 مجدل سلم 5 البداوي 22      بي 

     قيد التحقق  1 حرصون 1 صوانة  11 مدينة الجديدة  1

ن  11 وادي النحلة  2        قيد التحقق  1 تولي 

           مخيم البداوي 1

ق قيد التحق 128            

 
 
 

 ة المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العام :المرجع

 



 المنية الضنية  95 الكورة 76 جبيل  70 البقاع الغربي  28 زغرتا  52 البترون  31
ون  4  دير عمار 5 كفر عقا 4 جبيل  11 مشغرة 1 زغرتا 13 البي 

ن  7 كفر عبيدا 1 ن  4 رشعي   المنيه  45 بطرام  1 مستيتا 5 صغبي 

ن  3 بزيزا  1 بالط  5 خربة قنافار  3 كفر حاتا 1 الهري 2  بحني 

ا  13
َ
 سي  الضنية 1 كوسبا 2 إده  1 منصورة  1 أرده  1 شك

ن  1 مجدلّيا  12 توال   1  عاصون 4 بنهران  1 عمشيت 15 جب جني 

 بقاع صفرين 1 المجدل  1 حاالت  2 الال 2 حارة الفوار  3 إده   1

 طاران 1 بتوراتيج  2 فيدار 1 كامد اللوز  2 بسبعل  3 بجدرفل 1

 حقل العزيمة  1 زكرون  1 نهر ابراهيم 3 قرعون 1 مزيارة 2 بقسميا 1

ة  1 كفريا 3 إهمج  7 مناره 4 شعل 1 راس نحاش 3  مراح السفي 

ن التينه  3 دده  6 عبيدات  1 صويري 2 مرياطا  7 تنورين الفوقا  1  عي 

ة 1 أنفه 9 بنتاعل  1 مرج 4 قيد التحقق   2   قيد التحقق  3  السفي 

 إيزال  1 راس مسقا  6 حبوب  5 قيد التحقق  3    

ن  13 حصارات  4        كرم المهر  1 ضهر العي 

 الحوارة   1 برسا 3 فغال 2      

 كفر شالن  3 النخلة  3 يانوح  1      

 كفر حبو  2 زغرتا المتاولة  2 العاقورة  1      

يت 1 ترتج 1        كف  الملول  1 مي 

 بخعون  14 قيد التحقق   17 قيد التحقق  4      

 قيد التحقق   6         قيد التحقق  109
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 وّزع الحاالت اإليجابية والحاالت النشطةت
 ة توزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توّزع الحاالت النشطة 

 األقضية توّزع الحاالت التراكمية حسب 

 
 
 

 قضية سب األاضية ح يوم الم  14ل الـ  الحاالت اإليجابية خال  عدد
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وزارة الصحة العامة المعلومات الصادرة عن  :المرجع
  

 صحة العامة  
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 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 
 

 
 نالسكشفيات ومنطقة وفاة حسب المستتوّزع حاالت ال

 
 

 توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية 

 

 حسب األقضية  يوم المنصرمة 14نسبة الوفيات خالل الـ 
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 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 توّزع حاالت الشفاء التراكمية حسب األقضية 

 

 يوم المنصرمة حسب األقضية  14عدد حاالت الشفاء خالل الـ  
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 متابعة طلبات تنقل المواطنين خالل فترة اإلغالق الكامل وفق آلية طلب األذونات  
 

 

  
 ثناءات اإلغالق العام: المشمولين باست طلب إذن انتقال األشخاص غير - 2021/ 1/ 11/م ص تاريخ 26القرار رقم 

 1120أو إرسال رسالة نصية على  COVID.PCM.GOV.LBعبر الموقع االلكتروني 
 

 المنّصة االلكترونية لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا  

 
 

 الحملة الوطنية للتوعية حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا  
 ئلة وأجوبة سأ
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ما هي اآلثار الجانبية المتوقعة جراء 

 أخذ اللقاح؟

التي   اللقاحات  غالبية  في  كما  تُعطى 

الجانبية العضل اآلثار  بعض  هناك   ،

المتوقع حدوثها مثل اإلحمرار واأللم مكان 

إجراء الحقنة. قد يحدث في بعض الحاالت   

الجسم   حرارة  درجة  في  طفيف  إرتفاع 

أول   بالتعب   48خالل  والشعور  ساعة، 

وألم في العضالت. وفي حاالت   والصداع

لو نادرة  فعل  شبه  ردات  حصول  حظ 

 تحسسية 

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


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

 
 
 
 
 

 منحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية لا
 

 
 
 

 توزع الحاالت حسب العمر
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 العزل للحاالت المصابة بفيروس كورونانسبة إشغال مراكز                   

 
 للمزيد من المعلومات حول توّزع مراكز العزل ونسبة إشغالها، الدخول على الرابط التالي: 

 IsolationCentersProfiles-http://bit.ly/DRM . 
 

لمتحدة  كز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلديات، برنامج األمم ا: تم تجهيز هذه المرامالحظة
 العمل االجتماعي.نان، نقابة االختصاصيين في  اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسيف، وزارة الصحة العامة، نقابة الممرضات والممرضين في لب 

 

 09/30/2021اإلجراءات قيد التنفيذ 
 العامة الصحةوزارة 

العمل في القسم المخصص لتلقي لقاحات فايروس كورونا بعد أن اكتملت تجهيزاته وكامل التحضيرات الالزمة له ليكون  ب باشر مستشفى البقاع اليوم   -
 . الصحة العامة لمنح اللقاحات ألهل البقاعنان من قبل وزارة أحد المراكز المعتمدة في لب 

من المجلس    تسلم وزير الصحة العامة هبة مقدمة للوزارة من المجلس القاري األفريقي عبارة عن ثالثين جهاز تنفس، وذلك في خالل استقباله وفدا   -
 . برئاسة رئيسه حسن يحفوفي

مواطنا  قد تلقوا اللقاح لتاريخه،   46,971الذي أظهر بأن  2021شباط  27لغاية  13ح الوطنية من تقرير حملة التلقي صدر عن وزارة الصحة العامة  -

منهم بموجب موعد محدد مسبقا  مع المراكز المعتمدة للتلقيح من قبل الوازرة. لمزيد    12,087منهم بموجب موعد محدد مسبقا  عبر المنصة و  34,884

 https://moph.gov.lbظات، يمكن زيادة موقع الوزارة لمراكز وفق المحاف زع اللقاحات على امن التفاصيل حول تو
 

 
 
 

 لصليب األحمر اللبناني ا 

عدد الحاالت التي  
تم نقلها إلى  
 المستشفيات

21,968 
 جديدة(  ةحال 162)

عدد مراكز  
اإلسعاف التي  
 تستجيب

48 
عدد فحوصات  

PCR ها التي تم نقل 
80,096 

 ( ا  جديد فصا   361)

عدد المستفيدين  
من حمالت متابعة  
 إجراءات الوقاية

241,227 

عدد المستفيدين  
 من حلقات التوعية

146,202 
 مستفيدا  جديدا (  65)

عدد المتدربين  
على إعداد خطط  
 استجابة محلية 

8,915 
عدد المسعفين  
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين  
المدربين على نقل  

 PCRصات  فحو
166 

عدد المتدربين  
على إدارة مراكز  
 الحجر الصحي

8,887 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  
المدربين على  

 التوعية

550 
  عدد المدربين على 
  إقامة حمالت
 توعية

321 

عدد المتطوعين  
الجامعيين  

المدربين على  
اجراءات الوقاية  
 في الشركات 

1025 

عدد المرافق التي  
 تّم تعقيمها 

1,273 
د الملصقات  دع

والمنشورات التي  
 تم توزيعها

1,274,023 
عدد المعدات التي  

 تم توزيعها
315,508 

عدد المستفيدين  
من المنصات  
 االلكترونية

6,126 
  )مستفيدا  جديدا  

 (واحدا  
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 األجهزة األمنية والعسكرية
 ساعة المنصرمة   24اإلجراءات التي تم التبليغ عنها خالل الـ  الجهة 

 الجيش 
 
 
 

 

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

 . CIMICالتعاون العسكري المدني 
 مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.   -
 ائية.  تفريق التجمعات وتوجيه المواطنين لضرورة االلتزام بالتدابير الوق -

المديرية العامة  
لقوى األمن  

 الداخلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

لقيود اإلغالق، باشرت المديرية العامة لقوى األمن الّداخلي، بشكل دورّي ومكثّف، تخفيف التدريجي  لا تزامنا  مع مرحلة   -
دوريّ  قط  ات بتوجيه  من  امن  للتأّكد  أبوابها،  فتح  عاودت  التي  المؤّسسات  على  للكشف  العمالنيّة  التزامها   مدىعاتها 

/ على مختلف األراضي اللبنانيّة 2930ه المؤّسسات / ذهباإلجراءات الاّلزمة واآلمنة لمباشرة العمل، بحيث بلغ عدد  
قوى األمن الداخلي تقوم باإلجراءات    عناصر  وأفادت بأن  (.ت، شركات صيانة، مصانع، وغيرهاا)مصارف، سوبرمارك

ئج اتالُمناسبة أثناء الكشف، كالتّأّكد من صّحة تسجيل هذه المؤسسات العاملين لديها عبر المنصة الرسميّة، وكذلك من ن
  ما أدرجت وفقا  لألصول، عبر المنّصة المذكورة. والتّأّكد أيضا  من اتّخاذ المؤسسات  وإذاالعائدة لهم،   PCR الـفحوص  

 .فةكا الوقائيةجراءات اإل

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

مجموع المحاضر منذ   ساعة المنصرمة   24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

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

محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )منع تجول، تباعد  
 اجتماعي...( 

10 
 بيروت

51848 

 65075 جبل لبنان 23 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 33 المجموع 
 25411 البقاع 

 20660 الشمال 

 20622 الجنوب  الجنوب  الشمال  البقاع  جبل لبنان بيروت

 183616 المجموع  0 0 22 0 11
  

المديرية العامة  
 لألمن العام

 

 

 
 

 

 . منزليالحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات والحاالت في الحجر العدد اإلفادة عن  -
 وعلى الحدود البرية.  متابعة اإلجراءات التي تقوم بها الفرق الطبية في مراكز فحص الوافدين في المطار -
الى قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة    استنادا  أعلنت المديرية العامة لألمن العام أنه -

بدخول اللبنانيين وأفراد عائالتهم العالقين في    سيسمحإلغالق،  راحل التخفيف التدريجي لقيود ا " ومكورونا"فيروس  
من    اعتبارا    10/03/2021الى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخ    سوريا والراغبين بالعودة

ساعة    96نتيجته سلبية ال تزيد مدته عن   PCR، شرط حيازتهم على فحص  18:00ولغاية الساعة    9:00الساعة  
 . على الحدود من قبل فرق وزارة الصحة العامة PCRسوريا، على أن يخضعوا مجددا لفحص  من

مديرية العامة  ال
 ة ألمن الدول

 
 
 
 
 
 
 

 

وتحرير    اإلغالق العام  قرارلمتابعة تنفيذ  ثابتة ومتحركة  وإقامة نقاط مراقبة  تسيير دوريات في مختلف المحافظات   -
 تدابير الوقائية.  ديات وتنبيه المواطنين لاللتزام باللبلع امخالفات بحق المخالفين بالتعاون م 

 اإلفادة عن تجمعات مطلبية وقطع طرقات وحرق إطارات في مختلف المناطق اللبنانية.  -
ا االفادة عن   - اليوم    مسيرة إلى ساحة الشهداء وذلكب  انطلقن بعدها   المتحف  لنساء على درجتجمع عدد من  بمناسبة 

 .ختلفةحقوقها المالعالمي للمرأة وللمطالبة ب

االلتزا - نسبة  عن  التع   مالتبليغ  العامة  بقرار  الـ  بئة  خالل  التالي  النحو  على  جاءت  التي  المحافظات  ساعة    24في 
 المنصرمة: 

 جبل لبنان بعلبك الهرمل النبطية  البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت 

35 % 25 % 30 % 25 % 35 % 35 % 30 % 25 % 
 

 وزارة األشغال العامة والنقل 

 ة( ساعة المنصرم  24مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ  

 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت 

 32 عدد الرحالت  33 عدد الرحالت 

  3046 عدد المغادرين  2619 عدد الوافدين 
 

 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  

 السفن المغادرة  القادمة السفن  المرفأ 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

 بيروت 
1 Ochakiv مواشي    

    مستوعبات  االسكندرية  1

 طرابلس 

    بصل وبطاطا  بور سعيد  1

    مستوعبات  بيروت  1

    مازوت تركيا 1

 فارغة ليماصول  1    ي نالزهرا

 1 5 المجموع 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbدرة على الرابط:  وكافة التعاميم الرسمية الصا يمكن االطالع على التقرير
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 إجراءات عامة قرارات / 
  2/2021/ 6ص تاريخ  /م  96يذية للقرار رقم  إلحاقا  بالبيانات التنف  2021/ 7/3صدر بيان عن غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث بتاريخ   -

لقيود اإلغالق سيما   التدريجي  التخفيف  االمتعلّق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل  الثالثة  المرحلة  بدء  بتاريخ  لجهة  لمقررة 
  السات التي  المؤس، حيث تم تعديل  لوالتي ال تزال سارية المفعو  3/2021/ 2و  2021/ 20/2وتبعا  للبيانات الصادرة بتاريخ    08/03/2021

لقدرتها  عادة الفتح وفقا  إلاليها والتي ستكون مؤهلة  على إذن للذهاب  االستحصاليستوجب تسجيلها على المنصة ودون أن يتوجب على المواطنين 

   :والتي تشمل fhttps://bit.ly/3dUFQ8 المدرجة في الرابط  االلزاميةلجميع التدابير  االمتثالعلى 

يتوجب على  ال تحتاج إلذن من المنصة لكن    :ماتهاومصلحة تسجيل السيارات بكافة فروعها وخددوائر وزارة التربية والتعليم العالي   ▪
 المواطنين االستحصال على إذن من المنصة للذهاب إليها. 

اذن عمل لكن يستوجب على المواطنين الحصول    ال تستوجب الحصول على  : مكاتب )مؤسسات/شركات(، الفنادق، صالونات الحالقة ▪
 على االذن للذهاب اليها 

. )على رب العمل إجراء فحوصات الـ  )نجارة سباكة وغيرها(: ال يحتاجون الذن وال من يريد التوجه إليهاأصحاب المهن الحرفية   ▪
PCR   )للعاملين وابرازها عند الطلب 

 ( . http://drm.pcm.gov.lbن على الرابط للبيا على النص الكامل: يمكن االطالع مالحظة)

 
حول تعليق أعمال التدريس عن بعد في جميع المدارس والثانويات والمعاهد    2021/م/67صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي القرار رقم   -

 . 2021آذار  14األحد اية مساء لغ 2021آذار   8الثنين  الرسمية والخاصة اعتبارا  من صباح ا 
 

بتا - اجتماعا   األسمر  محمود  الركن  اللواء  للدفاع  األعلى  للمجلس  العام  األمين  برئاسة  الوقائية  واالجراءات  التدابير  متابعة  لجنة  ريخ  عقدت 
لوزراء خالل  سة مجلس ادارة الكوارث لدى رئا لوزارة الصحة العامة بإيداع غرفة العمليات الوطنية إل  توصيات صدرت  أحيث    4/3/2021

 2021وكانون الثاني وشباط  2020أسبوع من تاريخه البيانات التالية الخاصة بأشهر كانون األول 
 وها في العالج ضعدد األشخاص وفقا  للفئة العمرية للمصابين بكورونا والذين أدخلوا إلى المستشفيات )غرف عادية( وعدد األيام التي أم ▪
للفئة د  عد ▪ للمصابين بكورونا والذين أدخلوا إلى المستشفيات )غرف عناية فائقة( وعدد األيام التي أمضوها في  العمرية    األشخاص وفقا  

 العالج
 العدد اليومي لمصابي كورونا الذين )دخلوا/خرجوا( من المستشفيات )اسرة عادية / عناية فائقة(  ▪
 عادية / عناية فائقة( عدد الوفيات نتيجة االصابة بكورونا )أسرة  ▪
 العدد اليومي لألشخاص المصابين بكورونا والذين جرى نقلهم إلى داخل المستشفيات من أسرة عادية إلى العناية الفائقة وبالعكس.  ▪

 
  2021/ 6/2خ  /م ص تاري96إلحاقا  بالبيانات التنفيذية للقرار رقم    2021/ 28/2صدر بيان عن غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث بتاريخ   -

 ، تقّرر فيه: تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود اإلغالق المتعلّق ب

مع إلزامية ارتداء الكمامة عند التنقل    5:00ولغاية الساعة    20:00أن يبقى حظر الخروج والولوج معموال  به اعتبارا  من الساعة   ▪
 والتجول.  

 الحدائق العامة مغلقة.   وإبقاءناء الرياضة الفردية( ستثنع التجمعات على الشواطئ واألرصفة )بام ▪
 واالجتماعية.    منع كافة التجمعات والمناسبات الدينية ▪

لزامية  % من سعة باقي وسائل النقل العامة مع إ50أشخاص مع السائق ضمنا  عند االنتقال بواسطة السيارات العمومية و  3التقيّد بعدد  ▪
 ارتداء الكمامة.  

قل ضمن توقيت حظر  ساعة، حيث يسمح لهم بالتن  24في القطاعات المسموح لها العمل    ون" أعاله العامل1البند رقم "   يستثنى من أحكام ▪
 التجول وفقا  لدوام عملهم.  

ا ▪ عبر  إليها  للذهاب  إذن  على  االستحصال  المواطنين  على  يتوجب  التي  والقطاعات  المؤسسات  االلكترونية  لمنصة  تحديد 

 https://covid.pcm.gpv.lb. 

دون أن يتوجب على المواطنين االستحصال على إذن من    https://bit.ly/3dUFQ8f على المنصةتحديد المؤسسات الواجب تسجيلها   ▪

 . للذهاب إليها المنصة 
 على المنصة وال يتوجب على المواطنين االستحصال على إذن للذهاب إليها.  تحديد المؤسسات التي ال يستوجب تسجيلها ▪

 . http://drm.pcm.gov.lb: يمكن االطالع على النص الكامل للبيان على الرابط مالحظة
 
والرياضة   - الشباب  والجمعي  2021/ 1/1عميم رقم  التأصدرت وزيرة  االتحادات  الرياضية إلى  لكتاب رئاسة مجلس    ات  التنفيذية  للبيانات  إلحاقا 

، حيث  المتعلق بتحديث إستراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود اإلغالق  2/202/ 6/م ص تاريخ  96الوزراء رقم  
قدم من االتحاد الرياضي الذي تنتمي إليه بطلب الحصول  بات ملحة الستحقاقات محلية أو خارجية التطلب من الجمعيات الرياضية التي لديها تدري

هازين  جعلى إذن من وزارة الشباب والرياضة إلقامة تلك التدريبات، على أن يتضمن الطلب المستند الذي يثبت إقامة االستحقاق، والئحة بأسماء ال
اعة التاسعة صباحا لغاية الساعة السابعة مساء، والمكان المنوي  د وساعات التدريب على أن تكون ما بين السالفني واإلداري للفريق وصفتهم، وموع

تشار وباء كورونا المدرجة  إقامة التدريبات فيه، باإلضافة إلى مستند تعهد من إدارة النادي بوجوب االمتثال لجميع التدابير اإللزامية الوقائية لمنع ان
التا الرابط  الـ    https://bit.ly/3dUFQ8fلي  على  فحوصات  نتائج  والسيارات     PCRوهي  للتمارين  المخصصة  األمكنة  اكتظاظ  وعدم 

 المخصصة للتنقل. 
 

 
 

 594459/01أو   1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن ، عند الشعور بأية عوارض 
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 لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة ا

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ علومات المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة حول الم
 ساعة المنصرمة( 24المختبرات التي لم تحدد القضاء )خالل الـ 

 

 

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

ات / المستشفيات   المختبر
تحديد    دون   عدد الحاالت اإليجابية 

 مكان السكن 
ات األم  58 العام نمختير

 رفيق الحريري الجامعي 
 25 مستشقن

 23 صيدا الحكومي  مستشقن 

 13 مركز األطباء 

 9 شحال  مستشقن 

 النبطية الحكومي 
 6 مستشقن

ات السالم  6 مختير

ي الفرنسي مستشقن ال
 5 اللبنابن

 4 الحدث  – رجمستشقن سان جو 

ي 
ات عقيق   4  وبولسمختير

 3 مستشقن جبل لبنان 

فية  –مستشقن سان جوزف   3 األشر

 3 مستشقن رزق 

 الحكومي  مستشقن 
ن  3 سبلي 

ات الكريم   3 مختير

 2 مستشقن حمود 

ات العائلة الطبية   2 مختير

ق ات المرسر  2 مختير

 حلبا الحكومي 
 1 مستشقن

ي الحديث   1 المركز الطتر

كية   الجامعة األمي 
 1 مستشقن

ن وزين  عي 
 1 مستشقن

 1 مستشقن راغب حرب 

 
 

 ساعة المنصرمة(  24تف )خالل الـ  لمختبرات التي لم تحدد رقم الهاا
 

ات / المستشفيات   المختبر
دون  عدد الحاالت اإليجابية  

 القضاء تحديد  
ات األم  58 العام نمختير

 رفيق الحريري الجامعي 
 25 مستشقن

 8 شحال  مستشقن 

 4 الحدث  – رجمستشقن سان جو 

 4 جبل لبنان  مستشقن 

فية  –مستشقن سان جوزف   3 األشر

 3 مستشقن رزق 

ات العائلة الطبية   3 مختير

كية   الجامعة األمي 
 1 مستشقن

 الحكومي  مستشقن 
ن  1 سبلي 

ي الفرنسي مستشقن ال
 1 اللبنابن

ا   ت / المستشفيات المختبر
الحاالت اإليجابية دون تحديد  عدد  

 رقم الهاتف 
 رفيق الحريري الجامعي 

 5 مستشقن

 حلبا الحكومي 
 1 مستشقن

ن وزين  عي 
 1 مستشقن
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 PCR ات الـالمعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصلمختبرات المحّدثة لالئحة ال

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص جراءإل المؤھلة  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 مستشفى البترون الحكومي  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 بّري الحكومي الجامعي نبيه مستشفى  لنبطيةا

 TEBNIN Governmental Hospital الحكومي  تبنينمستشفى  تبنين 

 BINT JBEIL Governmental Hospital الحكومي مستشفى بنت جبيل  بنت جبيل

 BAALBECK Gov. Hospital مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك

 Hermel Governmental Hospital الهرمل الحكومي  مستشفى الهرمل 

 ELIAS EL HRAWI Gov. Hospital الحكومي   الرئيس الياس الهراويمستشفى  زحلة 

 Baabda Governmental Hospital مستشفى بعبدا الحكومي  بعبدا
 

 

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

 AUBMC ميركية األ مستشفى الجامعة  بيروت

 Hôtel Dieu de France مستشفى أوتيل ديو الجامعي  بيروت

 Laboratoires Rodolphe Mérieux المتحف(  – اليسوعيةمختبرات رودولف ميريو )الجامعة   بيروت

(Université Saint-Joseph) 

 George-Saint UMC Hospital مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي  بيروت

 General Makassed Hospital المقاصد مستشفى بيروت

 LAU Medical Center - Rizk Hospital مستشفى رزق الجامعي  بيروت

 CHU - Geitawi Libanais Hospital الجامعي  الجعيتاويمستشفى اللبناني  بيروت

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire الورديةمستشفى  بيروت

 Clemenceau Medical Center (CMC) مركز كليمونصو الطبي بيروت

 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 تبرات جبر وغّرةمخ األشرفية 

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center مارك  مختبر السان األشرفية 

 PHD PHDمختبر  بيروت

 Saint Joseph Medical Center مختبر مركز مار يوسف الطبي بيروت

 Dar al Hawraa Medical Center مختبر دار الحوراء  بيروت

 Bey Lab – Furn El Shubbek مختبر باي الب  فرن الشباك 

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثةالمختبرات   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 بهمن  مستشفى حارة حريك 

 National Diagnostic Services Company (NDSC) كومباني سيرفسدياغنوستك  ناشيونالمختبر  حارة حريك 

 Center Diagnostic Medical الطبية التحاليلمركز   -مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة 

 ADC (Center Diagnostic American) ريكن دياغنوستك سنتر مختبر أمي  الجناح

 Mount Lebanon Hospital مستشفى جبل لبنان بعبدا

 Hadath – George-Saint Hôpital مستشفى السان جورج الحدث  بعبدا

 Laboratory Al Hadi مختبر الهادي  بعبدا

 INOVIE Liban- INOVIEمختبر بعبدا

 Molecular Biology and Cancer immunology ء الجزئيّة في الجامعة اللبنانية مختبر علم األحيا الحدث 

Laboratory in LU 

 Saint-Michel Lab مختبر سان ميشال للتحاليل الطبية الضبية

 Sacré - Coeur Hôpital مستشفى قلب يسوع  الحازمية

 Clinigene مختبر كلينيجان الحازمية

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال المتن 

 Life for Trans medical ديكال فور اليفمختبر ترانسمي المتن 

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

 Haroun Hospital مستشفى هارون الزلقا 

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي ش.م.ل بصاليم 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو  المنصورية

 Haykal Albert Hôpital هيكل  مستشفى الكورة 

 University of Balamand مختبر جامعة البلمند الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) االستشفائي مركز الشمال   زغرتا

 Saydet Zghorta University Medical المركز الجتمعي الطبي –سيدة زغرتا  زغرتا

Center 

 Family Medical Center – Zghorta المركز العائلي الطبي  زغرتا



 Mazloum Hospital مستشفى المظلوم طرابلس 

 Al Mounla Hospital مستشفى المنال  طرابلس 

 Nini Hospital النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE اللبنانيةمعة المعهد العالي للدكتوراه، الجاوالبيئة، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 

 Islamic Charitable سالمي الخيري المستشفى اإل  طرابلس 

Hospital 

 Dar El Chifaa مختبر مستشفى دار الشفاء طرابلس 

Hospital 

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

 Boulos & Akiki Lab مختبر عقيقي وبولس جبيل

 Wakim Centre Médical اكيمومختبر  جونية 

 Elite Medical Center إيليت الطبيمختبر  جعيتا

 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 

 Al Labib Medical Center بيب الطبيل مركز صيدا 

  Lebanese Diagnostic Centerمختبر الـ   صور 

 Family Medical Laboratories مختبر العائلة  الغازية

 Hospital Harb Ragheb Sheikh مستشفى الشيخ راغب حرب  النبطيّة

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) اح مختبر الصبّ النبطية

 Al Salam Laboratories السالم مختبر النبطية

 Hopital Du Secours Populaire مختبر مستشفى النجدة الشعبية النبطية

 Jabal Amel Hospital مستشفى جبل عامل  صور 

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) للتشخيص الطبي  مختبر المشرق صور 

 Dar Al Hikmah Hospital دار الحكمةمستشفى  بعلبك

 Hospital University Dar Al Amal مستشفى دار األمل الجامعي  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Baalbek مختبرات العناية الطبية  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Labweh مختبرات العناية الطبية  اللبوة 

 Tal Chiha Hospital مستشفى تل شيحا  زحلة 

 Hospital General Khoury مستشفى خوري  زحلة 

 MCC (Center Care Medical) سنتر مختبر ميديكال كير  زحلة 

 Hopital Libano-Francais المستشفى اللبناني الفرنسي زحلة 

 Hopital Reyak مستشفى رياق  رياق
 

 العسكرية المستشفياتمختبرات 
 Hôpital Central Militaire المركزي في بيروت المستشفى العسكري   بيروت

 

 Drive-Thruبطريقة "  ألنفيةا"المسحات  عينات ألخذالمختبرات المؤھلة 
 Medical Diagnostic Treatment تريتمانت سنتر )الحمراء(  دياغنوستكمختبر ميديكال  بيروت

Center (MDTC) 

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

 Itani Medical Laboratories مختبرات عيتاني  بيروت

 Sakiet Al Janzir Laboratories زير مختبر ساقية الجن بيروت

 ABC Laboratories مختبر أ ب سي  األشرفيّة 

 Mouawad Medical Laboratory مختبرات معّو ض الطبية  الشياح

 Rihan Medical Center ريحان(مختبرات الشياح )د. فؤاد  الشياح

 United Healthcare Center لرعاية الصحيةمختبرات المتحدة ل  الشياح

 Al Naqaa Medical Center مختبر النقاء الطبي األوزاعي

 Laboratoire le Boulevard مختبرات البولفار  بدارو

 CHU Al Yussef مركز اليوسف االستشفائي التعليمي  حلبا

 Hopital El Koura مستشفى الكورة  الكورة 

 Kesserwan Medical Center يمركز كسروان الطب 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 مختبر الدكتور إيلي طالب  جونية 

 MEMER Leb مختبرات الشرق األوسط للتحاليل الطبية جونية 

 Family Clinic مختبر فاميلي كلينيك صيدا 

 First Lab الب مختبر فيرست   العاقبية

 Riyad Medical Laboratories مختبرات الرياض الطبية  جب جنين

 ADC مختبر مركز التشخيص الطبي  جب جنين

 LAB Life مختبر اليف الب  بعلبك

 Beqaa Medical Lab مختبر مركز البقاع الطبي زحلة 

 Laboratoires Saint George مختبرات السان جورج زحلة 

 Araibi Medical Laboratories مختبرات العريبي الطبّيّة رياق

  مختبر مستشفى البقاع  البقاع 
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