غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث  -السراي الحكومي الكبير
التقرير اليومي حول COVID-19

رقم التقرير001 :

التاريخ :الخميس  19آذار 2020
الوضع الحالي( :المرجع :وزارة الصحة العامة ،برنامج الترصد الوبائي -مصلحة الطب الوقائي)

المنحى الوبائي
مجموع الحاالت التي تم
تسجيلها منذ  21شباط

 149حالة

2020
الحاالت الجديدة

16

عدد الحاالت الحرجة

4

عدد الحاالت التي تعافت

3

عدد الوفيات

4
خريطة توزع الحاالت حسب األقضية
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جهوزية المستشفيات الحكومية والخاصة:
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أهداف غرفة العمليات الوطنية:
تعمل غرفة العمليات الوطنية على توحيد وتنسيق كافة الجهود الوطنية الرسمية والخاصة من أجل تحقيق األهداف التالية:
الهدف األول:
الهدف الثاني:
الهدف الثالث:

الحد من انتشار الفيروس واحتواءه عبر تطبيق التدابير االحترازية ،تخفيف االحتكاك المباشر بين الناس
وتعزيز عملية التواصل مع الناس والتوعية لتعميم المعلومات الصحيحة.
تأمين ا تمرارية الخدمات األ ا ية على الصعيد الوطني من خالل تحديد الخدمات األ ا ية ومتطلبات
الصيانة ،تشجيع العمل عن بعد ،اتخاذ التدابير االقتصادية واالجتماعية بالحد األدنى المطلوب المرتبط
بتطبيق القرارات.
زيادة قدرات القطاع الصحي لال تجابة من خالل م ح الموارد المتوافرة واالحتياجات بشكل م تمر
مقارنة مع المنحنى الوبائي ،ا تقطاب التمويل والم اعدات التقنية وزيادة القدرة اال تيعابية للم تشفيات
وإدارة الحاالت.

اإلجراءات قيد التطبيق الحتواء انتشار الوباء:
اإلجراءات على صعيد القطاع الصحي
تحديد المعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية المطلوبة
لتغطية احتياجات الم تشفيات الحكومية لمدة شهر.
متابعة تجهيز  11م تشفى حكومي في المناطق ال تقبال
الحاالت وإجراء الفحوصات المخبرية الالزمة.
ت ريح المواطنين الذين تعافوا ريريا ً من م تشفى رفيق
الحريري ( 10أشخاص) ضمن ضوابط صارمة وتحويلهم إلى
العزل المنزلي اإللزامي بالتن يق مع القوى األمنية.

اإلجراءات على صعيد القطاع غير الصحي
إجراء إحصاء لمراكز عزل محتملة موزعة في مختلف المناطق
اللبنانية قدرتها اال تيعابية اإلجمالية  400رير.
متابعة اإلجراءات التي تقوم بها البلديات للتأكد من عدم وجود
مواطنين لديهم عوارض من خالل حواجز تقام في القرى لفحص
الحرارة ،وعمليات التعقيم.
متابعة خطة وزارة التربية والتعليم العالي لمتابعة الدرا ة عن
بعد.
متابعة التدابير التي تقوم بها المناطق عبر غرفة عمليات
المحافظات :التوعية ،التعقيم ،التبليغ عن الحاالت المحتملة ،تتبع
حاالت العزل المنزلي اإللزامي ،تطبيق قرارات مجلس الوزراء

المخاطر المؤثرة في سرعة انتشار الفيروس:
•

عدم التزام المواطنين بتدابير الوقاية.

•

عدم االلتزام بتدابير الحجر المنزلي اإللزامي.

•

انشار الوباء في األماكن المكتظة كالسجون ،مخيمات النازحين والالجئين ،سكن العمال ،األحياء الفقيرة المكتظة.

التوجيهات العامة:
•

االلتزام بتطبيق الق اررات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء على صعيد اإلدارات العامة والخاصة والبلديات.

•

االلتزام بمالزمة المنازل وعدم الخروج االّ للعمل أو عند الضرورة القصوى.

•

االلتزام بغسل اليدين المتكرر ومراعاة كل شروط السالمة الواجب اتخاذها وفق و ازرة الصحة العامة.

•

الحرص على االبتعاد عن األماكن المزدحمة وتجنب المخالطة االجتماعية وااللتزام بالمسافة اآلمنة بين األفراد.

•

االتصال مباشرة على الرقم الساخن لو ازرة الصحة العامة عند الشعور بأية أعراض 1214 :أو 76/592699
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