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

التاريخ :اإلثنين  23آذار 2020

تقرير رقم005 :

وقت صدور التقرير17:00 :

المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات
267
حالة تم تسجيلها منذ
 21شباط 2020

19

4

حالة جديدة

حالة حرجة

8

4

حالة تعافت

حالة وفاة
المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات واإلجراءات المنفّذة

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

يمكن االطالع على التقرير وكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابطdrm.pcm.gov.lb :
أو عبر وسائل التواصل االجتماعي @DRM_Lebanon

توزع الحاالت المؤّكدة حسب األقضية
ّ
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المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة
المرجع :المعلومات الصادرة عن برنامج الترصد الوبائي ومصلحة الطب الوقائي في و ازرة الصحة العامة

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة
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أجهزة التنفس االصطناعي المؤمنة في المستشفيات الحكومية والخاصة
النوع

الحكومية

الخاصة

المجموع

عدد األجهزة لألطفال

42

237

279

عدد األجهزة للبالغين

123

783

906

المجموع العام

165

1020

1185

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

األسرة الموجودة في المستشفيات الحكومية والخاصة
ّ
النوع

الحكومية

الخاصة

المجموع

أسرة الطوارئ
عدد ّ

215

878

1093

أسرة العناية الفائقة
عدد ّ

336

1972

2308

األسرة)
األسرة العام (كافة أنواع
عدد
ّ
ّ

2446

12749

15195

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

جهوزية المستشفيات

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

يمكن االطالع على التقرير وكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابطdrm.pcm.gov.lb :
أو عبر وسائل التواصل االجتماعي @DRM_Lebanon

المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة العامة إلجراء التشخيص المخبري لفيروس كورونا
الموقع
بيروت
بيروت
بيروت
وطى عمارة شلهوب
بيروت

المختبر
مستشفى رفيق الحريري الحكومي
مستشفى الجامعة األميركية
مستشفى القديس يوسف (( Merieux
مستشفى الروم
مستشفى رزق ()LAU

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 واحتوائه عبر تطبيق التدابير االحترازية ،تخفيف االحتكاك المباشر بين الناس
وتعزيز عملية التواصل مع الناس والتوعية لتعميم المعلومات الصحيحة.
تأمين استمرارية الخدمات األساسية على الصعيد الوطني من خالل تحديد الخدمات األساسية ومتطلبات
الصيانة ،تشجيع العمل عن بعد ،اتخاذ التدابير االقتصادية واالجتماعية بالحد األدنى المطلوب المرتبط
بتطبيق القرارات.
زيادة قدرات القطاع الصحي لالستجابة من خالل مسح الموارد المتوافرة واالحتياجات بشكل مستمر
مقارنة مع المنحنى الوبائي ،استقطاب التمويل والمساعدات التقنية وزيادة القدرة االستيعابية للمستشفيات
وإدارة الحاالت.
اإلجراءات قيد التطبيق

وزارة الصحة العامة:
صة وتتبّع الحاالت المحتملة.
 إصدار التقرير اليومي عن الحاالت الجديدة ووضعها في المستشفيات الحكومية والخا ّ استمرار تجهيز المستشفيات الحكومية لرفع القدرة االستيعابية.الصليب األحمر اللبناني:
 نقل  303حالة جديدة مشتبه بها إلى المستشفيات ( 35حالة جديدة).مدرب ( 65جدد).
 تدريب  447مسعف ّ تدريب  520متطوع على التوعية. تدريب  24مركز اسعاف ( 2جديد).(التفاصيل على الموقع االلكتروني الرسمي للصليب األحمر اللبناني)
األجهزة األمنية (قوى األمن الداخلي ،األمن العام ،أمن الدولة ،الجيش):
 نفّذ الجيش اللبناني دوريات في مختلف المناطق اللبنانية حيث قام بإقفال  303محالت تجارية ،تفريق  16تج ّمع عام فيالقرى والمدن ،مؤازرة  12بلدية وهيئة أهلية في تنفيذ قرارات التعبئة العامة وتحليق طوافتين فوق مختلف المناطق اللبنانية
لتوعية المواطنين حول الوقاية من انتشار الفيروس وضرورة التزام البقاء في المنازل وعدم الخروج إال عند الضرورة
القصوى.
 س ّطرت قوى األمن الداخلي بين يوم اإلثنين  23آذار بين الساعة  6:00صباحا والساعة  12:00ظهرا  351محضرا مكتوبا
بحق مؤسسات وأفراد مخالفين لقرار مجلس الوزراء في مختلف المحافظات.
 تابعت قوى األمن العام نقل الحاالت المشتبه بها إلى المستشفيات ،المخالطين للحاالت التي تظهر إيجابية بعد التشخيصضت عددا من التج ّمعات في القرى
المخبري وحاالت الحجر الصحي للتأكد من التزامها بشروط العزل المنزلي .كما ف ّ
والبلدات ،وقامت بإخالء سوق صبرا بدورية مشتركة مع الجيش.
 نفّذت قوى أمن الدولة دوريّات استعالمية في مختلف المناطق اللبنانية ،حيث قامت بإقفال عشرات المحال التجارية المخالفة،وتفريق التجمعات وعمليات تفتيش لمستودعات مواد طبيّة.
 استمرت دوريات األجهزة األمنية على محالّت بيع المواد الغذائية بطلب من وزارة االقتصاد من أجل تسعير كافة البضائعوالتأكد من عدم التالعب باألسعار.
يمكن االطالع على التقرير وكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابطdrm.pcm.gov.lb :
أو عبر وسائل التواصل االجتماعي @DRM_Lebanon

وزارة الخارجية:
 أصدرت الوزارة تعميما لكافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج بشأن متابعة أوضاع اللبنانيين والتشديدعليهم ضرورة التقيد باإلرشادات الصحية وعدم االختالط ،وطلبت من البعثات اللبنانية التواصل مع السلطات المحلية في
مكان تواجد اللبنانيين ال سيما الطالب والمواطنين العابرين منهم لتسهيل ظروف تواجدهم ومكوثهم وتأمين االحتياجات
األساسية في ظل هذه األوضاع الحرجة.
 تستمر وزارة الخارجية والمغتربين بالتواصل اليومي مع كافة الدول الشقيقة والصديقة والجهات الخارجية بشأن تأمينمساعدات طبية لمواجهة الفيروس.
 تعميم أرقام الحسابات المصرفية لدى مصرف لبنان الستقبال المساعدات النقدية وعنوان الهيئة العليا لإلغاثة الستقبالالمساعدات العينية.
وزارة التربية والتعليم العالي:
 تكث ّف الوزارة مع بداية هذا األسبوع اجتماعاتها مع رؤساء الوحدات لدرس آلية احتساب بدل عمل مستخدمي المكننة والخدمةوالنظافة في ظل استمرار اإلقفال القسري للمدارس والثانويات والمهنيات الرسمية .كما تدرس الوزارة آلية احتساب ساعات
المتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية.
وزارة األشغال العامة والنقل:
 مطار رفيق الحريري الدولي :دخول وخروج  3طائرات شحن من قطر ودبي مح ّملة بالماشية وبمواد أوليّة مختلفة .كماتصل طائرة  DHLمح ّملة بمواد طبيّة.
 مرفأ بيروت :دخول  4بواخر مح ّملة بالمواشي والبصل والبطاطا وغاز  BUTANEومستوعبات بضاعة مختلفة وخروجباخرتين.
وزارة الداخلية والبلديات:
 تطبيق المذكرة رقم /39أ.م 2020/حول التشدّد في إجراءات اإلقفال وضبط المخالفات وتسطير محاضر ضبط بحقالمخالفين.
إجراءات أخرى:
 صدر عن األونروا ( )UNRWAفي لبنان تعميم لجميع الجئي فلسطين المقيمين في لبنان بخصوص استعداد المنظمةلمساعدتهم في إجراء الفحص المخبري والعالج للحاالت المؤكدة ضمن اآللية المتفق عليها مع وزارة الصحة العامة والصليب
األحمر اللبناني.
 صدر عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( )UNHCRتعميم على كافة الالجئين بضرورة االلتزام بتعليماتالبلديات والقوى األمنية لمنع انتشار الفيروس ،كما ش ّددت على ضرورة التبليغ عند الشعور بأية عوارض وحاالت مشتبه
بها ،علما ّ بأن المفوضية ستغ ّ
طي تكاليف إجراء التشخيص المخبري والعالج.
اإلجراءات على صعيد المحافظات والبلديات

المحافظة

العدد في الحجر
الصحي

الشمال

49

عكار

175

المحافظة

نسبة االلتزام باإلقفال

القطاعات المخالفة

الشمال

%80

أسواق الخضار في طرابلس

%90

محالت هواتف – محالت تزيين  -زفاف

عكار
بعلبك
الهرمل
البقاع

%90

محالت تجارية مختلقة

جبل لبنان

151

جبل لبنان

%90

مؤسسات خاصة

الجنوب

121

الجنوب

%90

النبطية

90

النبطية

%90

بعلبك الهرمل

5

البقاع

27

المخاطر المؤثرة في سرعة انتشار الفيروس

محالت تجارية مختلقة

%90

المهن الحرة (محالت االكسبرس
والصرافين)
محالت تجارية مختلفة

التوجيهات العامة

يمكن االطالع على التقرير وكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابطdrm.pcm.gov.lb :
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•

عدم التزام المواطنين بتدابير الوقاية.

•

عدم االلتزام بتدابير الحجر المنزلي اإللزامي.

الوزراء على صعيد اإلدارات العامة والخاصة

•

انتشار الوباء في األماكن المكتظة.

والبلديات.

•

التجمعات واالختالط.
عدم االلتزام الكامل بمنع
ّ

•

•

االلتزام بتطبيق الق اررات الصادرة عن رئاسة مجلس

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 عوارض 1214 :أو
.76/592699
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