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 توّزع الحاالت اليومية حسب البلدات
 بيروت  412 بعبدا  558 المتن  531 الشوف 129 عاليه  199 كسروان 235
العمروسية   23 صربا  9  عين المريسة 3 الشياح  50 برج حّمود 22 الدامور  5 
حي السلم    23 كسليك 9 ناح الج 15 النبعه  4 السعديات  1   رأس بيروت  8 

غدير    7 ذوق مكايل  28  المنارة  4 االوزاعي  17 سن الفيل 42 الناعمه 2 
حي عرب الشويفات   1 نهر الكلب  2  قريطم 3 بئر حسن 16 حرش تابت  4 حارة الناعمه 1 
خلدة    18 حارة المير  2  الروشه  3 الغبيري  36 جسر الباشا  6 شحيم 17 
االمراء   21 غدير 8  الحمرا  31 عين الرمانة  53 جديدة المتن 14 مزبود  2 

دير قوبل   2 ذوق مصبح 36  الصنوبره  2 فرن الشباك 14 راس الجديدة 3 دلهون 1 
عرمون    28 أدونيس  12  عين التينة  4 حارة حريك  44 البوشرية  12 داريا  8 
بشامون   17 حارة صخر  8  المصيطبة  21 الليلكي  25 الدورة   9 كترمايا  2 
حل علما اس 6 عين عنوب   1   مار الياس  20 برج البراجنة  48 الروضة   7 سبلين 5 
بليبل    1 كفر ياسين  3  تلة الخياط 16 المريجة  24 سد البوشرية 6 برجين  1 
حومال   1 طبرجا  7  دار الفتوى  2 رمل العالي  2 السبتيه  11 برجا  13 
عاليه    10 أدما والدفنه  4  الصنائع  4 تحويطة الغدير  10 دير مار روكز  2 بعاصير  6 
الكحالة   5 الصفرا   5  الظريف  6 بعبدا 49 الدكوانة 50 الدبية 3 
 مينا الحصن  1 الحازمية  21 المكلس 1 عين الحور 1 القماطية  3 البوار  3
عين السيدة    1 العقيبة  3  القنطاري  1 الفياضية  1 أنطلياس  11 عقلين 1 

عين الرمانة  3 عجلتون 20 ةالجي 4   المزرعة  19 مار تقال   1 جل الديب  13 
بخشتيه   1 البلونة  10  برج أبي حيدر  20 الحدث 67 النقاش  9 جدرا 2 
بحوارة    1 السهيلة  4  البسطا الفوقا  5 بطشاي  3 نقاش الجديدة  1 وادي الزينة  1 
عيتات   1 عين الريحانة  2  الملعب البلدي  1 اللويزة  2 عمارة شلهوب  1 الرميلة  3 
سوق الغرب   2 جعيتا  9  الطريق الجديدة 27 الجمهور  2 الزلقا  17 جون 1 
كيفون   2 عينطورة  1  راس النبع   12 كفر شيما  11 بياقوت  5 المغيرية  3 
بيصور   1 غزير  2  الباشورة  2 وادي شحرور السفلى  3 الضبية  3 الزعرورية  3 
عيناب   1 معاملتين  1 شحرور العليا  ديوا 3 مزرعة دير عوكر  7 بسابا   1   البسطا التحتا  16 
بساتين  1 كفر حباب  1  البطركية  1 حارة الست  1 المنصورية  49 السمقانية  2 
قبر شمون    4 برج الفتوح   2  الجميزة  2 بسابا   4 الديشونية  1 دميت  3 
عبيه    1 غوسطا 1  الجعيتاوي  1 بعلشميه 1 الفنار  22 المغيره  1 
كفر متى   2 عرمون  1 ين قلبع 9   مار مخايل النهر  2 رويسة البلوط  1 عين سعادة 13 
بحمدون المحطة    6 بزمار  1  الرميل  8 الهاللية  2 روميه  3 الجاهلية  1 
صوفر   2 حريصا   1  األشرفية  66 حارة حمزة  1 بقنايا  3 البطمة 1 
المنصورية    1 الزعيتره  1  اوتيل ديو  2 قتالة  2 بصاليم  15 عين قني  1 
روالعذعذره  1 شارون   2   العدلية 3 راس الحرف  2 نابيه  4 الجديدة  3 
 قيد التحقق 96 القصيبة   1 المطيلب  6 بقعاتا  7 المشرفه  1 يحشوش 1
المريجات   1 ريفون  4  جبيل  79 حمانا  3 الرابيه  7 نيحا  1 
 جبيل  3 فالوغا 1 بيت الككو  1 عين وزين 1 قيد التحقق   4 القليعات  3
 مستيتا  2 قرنايل  3 قرنة شهوان 2 عّماطور  4 صيدا  148 عشقوت  8
 بالط  3 بزبدين  1 اليسار   1 مرستى  1 الوسطاني  2 رعشين 1
 إده  5 كفر سلوان 3 الربوة  4 بتلون 2 صيدا  القديمة 21 بالط  6
 عمشيت 13 قيد التحقق 15 بريج  1 قيد التحقق 5 برامية  1 برمانا  1
ا زغرت 53 حارة صيدا  6 حراجل  1  حاالت  8 عكار 112 بيت الشعّار  11 
 فيدار 1 حلبا  11 ديك المحدي 4 زغرتا  24 مية ومية 1 فاريا  3
 الريحانة  1 شيخ محمد  1 عين عار 1 عردات  1 عين الحلوة 9 قيد التحقق   4

 نهر ابراهيم 1 عدبل 3 مزرعة يشوع 6 رشعين 4 صالحية  2 زحلة  185
يت زكر 2 أرده  2 مجدليون 1 الميدان   1  البربارة  2 جديدة الجومه 2 
 إهمج 3 منيارة  1 بكفيا  3 مجدليّا  4 عبرا  10 الراسية  2
 المطله  1 الحاكور  1 بيت شباب  8 علما 1 بقسطا  2 المعلقة  4
 بشلّلي  1 القنطرة  2 بحرصاف  1 الخالدية 1 عين الدلب 2 كرك نوح  9
حاشم 1 ساقية المسك 1 بسبعل  2 غازية  9 مار أنطونيوس  1  عبيدات  1 
سيدة النجاة   2  راموط  1 حيزوق  1 المياسة  3 قزحيا  1 زهراني  1 
 فتري  1 عرقا 24 حماليا  1 مزرعة التفاح  1 مغدوشة 1 حوش االمراء 5

 كفون 1 بقرزال 4 عين علق  2 مزيارة  3 درب السيم 2 زحلة أراضي  12
 حبوب  2 برج العرب  1 الفريكه  2 عشاش 1 قناريت  1 فرزل   8
ايال ي نب 2  غرفين 1 برج  1 قرنة الحمرا 1 مرياطا  1 زيتا  1 
 ترتج  1 عكار العتيقه  2 برمانا  9 قيد التحقق   7 أرزي  1 حزرتا  1
 قيد التحقق 27 شقدوف  1 جورة البلوط  2 البترون 30 خرايب   5 أبلح 3
 طرابلس 56 الكويخات  1 جوانيه  1 البترون  6 زرارية  2 قاع الريم 1
ن عدلو 1 كسارا  9  الزيتون  7 الحيصا  1 مار شعيا  2 تحوم 1 
 التل  1 تل كندي  1 بعبدات  12 شَكا 3 انصارية  1 عين الغميقة 1
 القبة  3 العبودية 2 بيت مري  11 ضهر ابي ياغي  1 لوبية  1 جالال 5
 الزاهرية  3 ببنين  1 المونتفردي  8 شبطين  2 بابلية  2 تعلبايا  8
 التبانة  2 نهر البارد 1   لصوانضهر ا 3 كفيفان  1 غسانية 6 جديتا 8
 بساتين طرابلس  1 العبدة  3 عين الصفصاف  1 عبرين 3 صرفند 5 تعنايل  4
1ميناء طرابلس  12 برقايل  2 بولونيا  1 تنورين التحتا  1 مزرعة خيزران  1 سعدنايل  4  
 البداوي  2 دنبو 2 المروج  4 تنورين الفوقا  6 كوثرية السياد  1 قب الياس  6
 قيد التحقق 25 شان 1 الخنشارة  4 قيد التحقق   6 تفاحتا  3 مريجات  1
 الكورة 54 بيت أيوب  1 البالوع  1 البقاع الغربي  36 سكسكية 7 بوارج  1
 كفر عقا  2 جديدة القيطع 2 عينطورة   2 مشغرة  4 مروانية  3 بر الياس  4
 بطرام 1 مشمش   4 شوير  2 عين التينة 2 نجارية  3 عنجر 2
المصيلح عة مزر 1 مجدل عنجر 2  دار شمزين 1 القرنة  1 ضهور الشوير  7 صغبين  1 
 بحبوش  1 رحبه  2 بتغرين  5 كفريا   1 حجة 1 رياق  7

 عين عكرين  1 شيخالر  1 دوار  5 منصورة  1 بنعفول  2 علي النهري  28
 كوسبا  2 سفينة الدريب  2 بسكنتا  2 جب جنين 1 عنقون 2 دير الغزال  6
 عابا  1 وادي الحور  1 المرج  1 الال  1 كفر حتَا  2 قوسايا  1
 بترومين  1 القبيات   17 قيد التحقق 10 كامد اللوز  2 كفر ملكي  3 رعيت  3
 دير البلمند 1 أكروم  2 المنيه الضنيه  25 سطان يعقوب   1 قيد التحقق 23 تربل  2
 زكرون  1 قيد التحقق   8 البداوي  1 حوش الحريمة 1 جزين  16 كفر زبد  2

ي ير صو 1 جزين 1 قيد التحقق   30  كفريا   2 بشري  7 دير عمار  1 
 دده 1 بشري  2 المنيه  9 سحمر 5 طيونة  3 راشيّا 7
 أنفه  8 قنات  1 بحنين  1 مرج 2 لبعا  1 راشيّا الوادي   2
 راس مسقا  3 حصرون  1 نمرين  1 يحمر  5 كفر جرة  4 راشيّا الفوقا  1
 ضهر العين  12 حدشيت 1 حقل العزيمة  2 قاليا 2 عرمتى  1 بيت لهيا  1
 برسا  4 بقرقاشا  1 إيزال  1 قيد التحقق 6 عاضور  1 رفيد 1

فرا بقاع ك 1 كفر شالن 1 حاصبيّا 7 ريحان  1 عين عطا  1  النخلة 5 

 زغرتا المتاولة  1 الهرمل 7 كفر حبو  1 حاصبيّا  3 مزرعة داريا   3 قيد التحقق 1

 قيد التحقق   6 هرمل  7 مركبتا  1 شبعا  2 قيد التحقق 1  

     بخعون 6 قيد التحقق 2    
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طية نبال 227 بنت جبيل  56 بعلبك  77 مرجعيون  25 كسروان 235  صور  173 
 صور  62 نبطية التحتا  11 بنت جبيل  5 بعلبك  19 جديدة  1  
 البصَ  2 السراي  1 عيناتا   6 عين بورضاي  1 قليعة 2  
 الرشيدية  3 مزرعة كفر جوز  1 مارون الراس  1 دورس 6 خيام 2  
 معشوق 3 زبدين 2 عيترون  3 إيعات  1 طيبة  1  
ن كفر رما 9 رميش  2 فاكهة 1 حوال 3    برج الشمالي  11 
 باتوليه  1 حبوش  1 رامية  1 عين 1 ميس الجبل  11  
 سماعية 1 كفر تبنيت  4 تبنين  1 نبي عثمان 1 قنطرة  3  
ع جبا 2 سلطانية  5 راس بعلبك الشرقي  1 صوانة  2    دبعال  1 
 مجادل  4 كفر فيال 2 صفد البطيخ 1 لبوة  1    
اعين قان 3 جميجمة 2 قاع بعلبك 1      عيتيت  4 
حا الدمدومبن 1      وادي جيلو 2 حومين الفوقا 1 عيتا الجبل   1 
 قانا  9 عرب صاليم  5 برعشيت  1 يونين  1    
 معركة 4 عزه  1 شقرا  3 دير االحمر 3    
 صديقين  2 دير الزهراني  5 حداثا 2 زرازير  2    
 عين بعال 2 شرقية 1 خربة سلم 3 بدنايل   9    
رافقةحوش ال 1      جوار النخل  1 تول  5 حاريص  2 
 بازورية  4 نميرية  5 كفر دونين 1 تمنين التحتا  3    
 دير كيفا  3 حاروف  23 كونين 1 طاريا  3    
 طير دبّه 4 دوير  3 طيري  6 سرعين التحتا  3    
 شهابية  1 جبشيت  15 كفرا  1 سرعين الفوقا 1    
 أرزون  1 ميفدون 6 برج قلويه 1 نبي شيت  11    
 رمادية  1 عبَا 3 رشاف  1 بريتال  1    
 طورا  3 انصار  4 ياطر  3 بوداي 2    
 دير قانون النهر  2 زوطر الغربية  5 دبل  2 قيد التحقق 3    
 شحور  1 زوطر الشرقية  2 قيد التحقق 1      
 صريفا  3 قصيبة  3        
 حلوسية  1 أرنون  2        
 بدياس 2 قعقعية الجسر 4        
 عباسية 11 بريقع  1        
 شعيتية  5 كفر صير  4        
 برج رَحال  3 يحمر  4        
 زبقين  1 صير الغربية  2        
 قليلة   1 قيد التحقق 31        
ري منصو 1            
 شمع 1          
 بياضة   4          
 ناقورة  1          
 قيد التحقق   7       قيد التحقق 117  
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 وّزع الحاالت اإليجابية والحاالت النشطةت
 ة لحاالت اإلجماليع اتوز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توّزع الحاالت النشطة 

 توّزع الحاالت التراكمية حسب األقضية 

 
 
 

 يوم الماضية حسب األقضية  14الحاالت اإليجابية خالل الـ   عدد
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 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 نسكتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة ال

   
 

 توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية 

 

 حسب األقضية  يوم المنصرمة 14الـ  نسبة الوفيات خالل

 

 



 ت الشفاء حاال توّزع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حسب األقضية التراكمية  توّزع حاالت الشفاء 

 

 ب األقضية س حيوم المنصرمة   14  عدد حاالت الشفاء خالل الـ

 

 
 

 http://drm.pcm.gov.lb ة الصادرة على الرابط: وكافة التعاميم الرسمي االطالع على التقريرمكن ي
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

صحة العامة المعلومات الصادرة عن وزارة ال  :رجعالم
 صحة العامة    

 

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


 لدى وزارة الداخلية والبلديات  IMPACTألذونات عبر منصة متابعة طلبات تنقل المواطنين خالل فترة اإلغالق الكامل وفق آلية طلب ا

 

  
 

 ثناءات اإلغالق العام: المشمولين باستاألشخاص غير  انتقال طلب إذن - 2021/ 1/ 11/م ص تاريخ 26ار رقم قر ال
 1120أو إرسال رسالة نصية على  COVID.PCM.GOV.LBعبر الموقع االلكتروني 

 
 نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومية خالل الـ 14 يوم الماضية 
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 زارة الصحة العامة المعلومات الصادرة عن و   :المرجع
 

 طلب اذن االنتقال لألشخاص غير المستثنين من اإلغالق العام 
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 اليومية ت المنحنى الوبائي حسب عدد الحاال
 

 
 
 

 توزع الحاالت حسب العمر
 

 
 
 

 المصابة بفيروس كورونا ز العزل للحاالتنسبة إشغال مراك
 

 
 

 . IsolationCentersProfiles-http://bit.ly/DRMللمزيد من المعلومات حول توّزع مراكز العزل ونسبة إشغالها، الدخول على الرابط التالي: 
 

ديات، برنامج األمم المتحدة  : تم تجهيز هذه المراكز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلمالحظة
 نان، نقابة االختصاصيين في العمل االجتماعي.ليونسيف، وزارة الصحة العامة، نقابة الممرضات والممرضين في لب اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة ا
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 26/01/2021اإلجراءات قيد التنفيذ 
 العامة الصحة وزارة

للمرضى وفق    مقدمة كهبة على أن تقوم الوزارة بتوزيع الهبة مجانا   Ivermectin مئة وثمانية وعشرين علبة من عقار  دت وزارة الصحة العامة عن استالمهااأف -
 وصفة طبية من الطبيب المعالج 

 بحث وزير الصحة العامة مع األونروا في خطة تلقيح الفلسطينيين  -

وجود  وأظهرت النتائج  ، كانون الثاني الجاري  23 بتاريخلرحالت وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار  PCR استكمال فحوص عن  العامة الصحة وزارة أفادت  -

 : موزعة على الرحالت التالية  حالة إيجابية( 24)  وعشرين أربع
 

 عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من 

23/01/2021 

 1 957 اإلماراتية  دبي 

 MEA 266 1 اسطنبول 

 MEA 427 1 دبي 

 7 953 اإلماراتية  دبي 

 MEA 202 2 لندن 

 MEA 212 3 باريس 

 2 826 التركية  اسطنبول 

 MEA 1423 1 الرياض 

 MEA 307 1 القاهرة 

 MEA 1369 1 جدة 

 3 418 القطرية  الدوحة 

 MEA 429 1 دبي 

 24  المجموع 
 

 
 

 لصليب األحمر اللبناني ا

الت  عدد الحا
تم نقلها   التي

إلى  
 المستشفيات 

16,284 
حالة  232)

 جديدة( 

عدد مراكز  
اإلسعاف التي  
 تستجيب

48 

عدد فحوصات 
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 

63,658 
(342 

فحصا  
 جديدا (

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 
 إجراءات الوقاية

241,165 

عدد المستفيدين  
من حلقات  
 التوعية 

142,759 
مستفيدا   70)

 ديدا (ج

عدد المتدربين  
داد خطط  على إع

 ة استجابة محلي
8,907 

عدد المسعفين  
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين  
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 
166 

عدد المتدربين  
على إدارة  
مراكز الحجر  

 الصحي 

8,879 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  
المدربين على  

 التوعية 

550 
عدد المدربين 

إقامة   ىعل
 توعية حمالت

321 

عدد المتطوعين  
 جامعيين المدربينال

على اجراءات  
 الوقاية في الشركات 

1025 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها 

1,228 
مرافق   4)

 جديدة( 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي  

 تم توزيعها 
1,274,023 

عدد المعدات  
 التي تم توزيعها

270,947 
(612 

معدات  
 جديدة( 

من  ستفيدينعدد الم
المنصات  
 االلكترونية 

5,558 
 مستفيدا   23)

 (جديدا  

 

 

 والعسكريةاألجهزة األمنية 
 المهام الجهة

 الجيش 
 

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

 .CIMICالعسكري المدني 
 زراء.  الصادرة عن مجلس الو ية في تطبيق القراراتمؤازرة األجهزة األمن -
 ائية.  تفريق التجمعات وتوجيه المواطنين لضرورة االلتزام بالتدابير الوق  -

المديرية العامة  
لقوى األمن  

 الداخلي 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

بحق  في مختلف المناطق وتسطير محاضر ضبط  ثابتة ومتحركة ونقاط مراقبة تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية  -

 . محضرا   12,514لتاريخه   14/01/2021منذ  غ عددهابل  حيث التعبئة العامة اتالمخالفين لقرار

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

 ساعة المنصرمة   24عدد محاضر الضبط خالل الـ 
موع المحاضر منذ  ج م

8 /3/2020 
 39 فة لقرار التعبئة العامة ق مؤسسات مخالمحاضر خطية بح 

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

442 
 بيروت

44048 

 53384 جبل لبنان 43 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 524 المجموع 
 20950 البقاع 

 18675 ال شمال

 18132 الجنوب  الجنوب  ل الشما  البقاع  جبل لبنان بيروت

   155192 المجموع  78 88 74 195 89

المديرية العامة  
 لألمن العام

 

وحاالت    الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات واألقضية والحاالت في الحجر المنزليعدد  اإلفادة عن   -
 الوفاة. 

 .لوافدين في المطارالطبية في مراكز فحص ا لتي تقوم بها الفرقمتابعة اإلجراءات ا -
 بلدة تبنين وبلدة كفرا. وفاة شخصين من اإلفادة عن  -

المديرية العامة  
 ة ألمن الدول

 

اإلغالق العام بالتعاون    قرارلمتابعة تنفيذ  ثابتة ومتحركة  وإقامة نقاط مراقبة  تسيير دوريات في مختلف المحافظات   -
 . ع البلدياتم
 . الوافدين بالحجر اإللزاميعدم التزام بعض و جورين في الفنادقاإلفادة عن عدد الوافدين المح -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . االفادة عن عدد الحاالت االيجابية والوفيات في مختلف المناطق -
 اطق اللبنانية عدد من المنبيروت واإلفادة عن اعتصامات وحركات احتجاجية في   -
 بفيروس كورونا  النبطيةاالفادة عن إصابة محافظ   -

العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ    م زاالتبليغ عن نسبة االلت - التعبئة  ساعة    24بقرار 
 المنصرمة: 

 جبل لبنان بعلبك الهرمل  النبطية  البقاع  عكار  الشمال  الجنوب  بيروت

80% 75% 75% 70% 70% 80% 70% 70% 
 

 قلوالن العامة األشغالوزارة 
 ساعة المنصرمة(  24مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ  

 الرحالت المغادرة  القادمة   الرحالت
 34 عدد الرحالت  30 عدد الرحالت 

  3033 عدد المغادرين  1402 عدد الوافدين 
 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  

 السفن المغادرة  السفن القادمة  المرفأ 

 الحمولة  الوجهة  العدد  لة الحمو  قادمة من  العدد 

 بيروت 

 فارغة اسكندرون 1 حيوانات  أوشاكيف  1

 مستوعبات  اسكندرون 1 مستوعبات  دمياط   1

 فارغة دمياط   1 حديد  اسكندرون 2

 مستوعبات  انطاليا  1   

 طرابلس 
 مستوعبات  الالذقية  1   

 شاحنات  تركيا 1   

 فارغة بور سعيد   1 جبسوم  اليونان  1 شكا

 7 5 موع مجال
  
 

 إجراءات عامة قرارات / 
 : والذي يتعلق بالحجر الفندقي للوافدين. وأبرز ما جاء فيه  24/1/2021تاريخ   2/ 6عن المديرية العامة للطيران المدني التعميم رقم ر صد -

 2021/ 01/ 27حتى تاريخ   01/2021/ 18تاريخ  5/2و 01/2021/ 12تاريخ  2/ 4استمرار العمل بالتعميمين رقم  ▪
ويستعاض    2021/ 27/01إعتبارا  من نهار األربعاء في   ق الحريري الدولين عبر مطار رفيالركاب القادميالحجر الفندقي لجميع    يُلغى ▪

وذلك عبر تطبيق الكتروني سيعلن عنه فور  بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة  و   اتالبلدي  الذي ستتم مراقبته من قبلبالحجر المنزلي    عنه
 27/01/2021انجازه قبل  

  
استنادا  إلى توصية اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع التدابير    21/2/2021/م ص تاريخ  46قم  ار رالقرصدر عن رئاسة مجلس الوزراء   -

اء  ، حيث قرر السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء إعط1/2021/ 21واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا في اجتماعها بتاريخ  
ا مو بقرار  العمل  لتمديد  استثنائية  رقم  افقة  بتاريخ  26إلغالق  فيه    1/2021/ 11/م ص  الموافق  اإلثنين  يوم  من  صباحا   الخامسة  الساعة  لغاية 
، على أن يعاد النظر باالستثناءات أو استثناء بعض الحاالت الطارئة والمستجدة بموجب قرار يصدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء  8/2/2021
وطنية لدى رئاسة مجلس الوزراء بواسطة رسالة نصيّة قصيرة   إلى طلب يقدم إلى غرفة العمليات التطالع رأي الوزراء المعنيين واستنادا  عد اسب

)يمكن االطالع على النص أو من خالل تطبيق خاص ينشأ لهذه الغاية.    covid.pcm.gov.lbأو من خالل الموقع االلكتروني    1120على الرقم  
 (. ov.lbhttp://drm.pcm.g على الموقع:  للقرارمل الكا 

 

 التي جاء فيها:   1/2021/ 20الصادرة عن اجتماعها بتاريخ التوصيات لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة كورونا   صدر عن -
 مع التشدد في تنفيذ كافة موجباته.   ر االغالق الكامل لمدة أقلها ثالثة أسابيعالتأكيد على التوصية السابقة لجهة ضرورة استمرا ▪
وزارات الصحة العامة واألشغال العامة والنقل والسياحة مراجعة اإلجراءات المعتمدة بالنسبة للوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي   ▪

 ييم جدواها.  ر المتعلقة بالحجر اإللزامي في الفنادق بهدف تقلجهة التدابي
والطلبا  ▪ الحاجات  كافة  المستث معالجة  بالقطاعات  المتعلقة  رئاسة  ناة والضت  لدى  الوطنية  العمليات  رورية خالل اإلغالق من خالل غرفة 

 مجلس الوزراء وفقا  لأللية المعتمدة.  
العامة صرف النظر عن وضع خطة   ▪ للجامعات األكادوزارة الصحة  التابعة  المختبرات  العلمية  بالتعاون مع  الجيني  يمية  التسلسل  لتحديد 

وذلك بسبب الكلفة المادية المرتفعة، على أن تقوم منظمة  ديدة لفيروس كورونا في المجتمع اللبناني،  اللة الجت اإليجابية بهدف تقييم السللحاال 
 الصحة العالمية بالتعاون مع الوزارة بتحديد ووضع المعطيات العلمية في هذا الخصوص.  

االلكتروني لتقديم طلب الحصول على  الدليل    ، 2021/ 11/1/م ص تاريخ  26رقم  وبناء  على القرار    ، رفة العمليات الوطنية صدر عن غ -
غير المشمولين باستثناءات  المشمولين و  لألشخاص  وذلك   2021/ 01/ 25لغاية    14/01/2021للخروج في ظل اإلقفال العام من    إذن خاص

تتضمن    1120رسال رسالة نصية على  إأو    covid.pcm.gov.lbلكتروني  الستمارة عبر الموقع اإلملء امن خالل    الكامل  اإلغالققرار  
موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية،  ، حيث استثني من هذا القرار  الالئحة المحددة ، القضاء، ورقم الخيار من ضمن  الثالثي   االسم

ن وموظفو  ووالعسكريوالقضاة  لبلديات  وزراء ووزارتي الدفاع الوطني والداخلية وا واألمانة العامة لرئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس ال

يمكن االطالع على  )  نو ني والعاملون في السلك الدبلوماسي وعناصر األمم المتحدة ووسائل االعالم واإلعالميلقطاعين الصحي والصيدالا
 (. http://drm.pcm.gov.lbالدليل كاماًل على الرابط:  

 

  نة الوزارية المكلّفة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا في اجتماعها اللج  اتعلى توصيى للدفاع  لمجلس األعلبعد اطالع ا -

دولة رئيس الحكومة،  وإجراء بعض التعديالت عليها بموافقة فخامة رئيس الجمهورية و ،  11/1/2021صباح    برئاسة رئيس مجلس الوزراء

باإلغالق الكامل للبالد اعتبارا  من صباح يوم  يتعلق    م ص الذي/26قم  القرار ر  11/1/2021بتاريخ    رئاسة مجلس الوزراءصدر عن  

 :. أبرز ما جاء في القرار1/2021/ 25ولغاية صباح يوم اإلثنين الموافق فيه  14/1/2020الخميس الموافق فيه 
 متشددة. ا بإجراءات واديس ابابد، اسطنبول، اضنا، القاهرة الوافدين من بغدا إلزام ▪
 . بر الحدود البرية باستثناء الترانزيترين عمنع حركة المساف ▪
 إلى لبنان.   وجوب تعبئة االستمارة المخصصة على التطبيق االلكتروني )#معا_ضد_الكورونا( لجميع الوافدين ▪
 . عامة والسياحة واألشغال العامة والنقلداخلية والبلديات والصحة الاجراء تقييم دوري من قبل لجنة مؤلفة من وزراء ال ▪
   .ت الكوروناال الطارئة بما فيها حا  الحاالت التي ال تستقبلتطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات التّشدد في  ▪

ة الساعة  ولغاي  2021/ 14/1لموافق فيه  الخامسة من صباح يوم الخميس ا   منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتبارا  من الساعة  ▪

 في القرار.   مع بعض االستثناءات المحددة 25/1/2021لموافق فيه ا  اإلثنينالخامسة من صباح يوم 
والحدائق    اختالفهاوالجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على    ةوالمؤسسات العامة والمصالح المستقل  اإلداراتإقفال جميع   ▪

 مع بعض االستثناءات المحددة.  ينو لبنانة منها وكازياضية العامة والخاصة الداخلية والخارجيالر والمالعب البحرية رصفةواألالعامة 

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


 االحمر  والصليب  الدولة  ألمن  العامة  المديرية  الى  اضافة  والبلديات  الداخلية  ووزارة  الوطني  الدفاع  وزارة   لدى  الرئيسية  المؤسسات  استثناء ▪
  موظفي   لتعاونية   العامة  والمديرية  االجتماعي   للضمان  العامة  المديرية، باإلضافة إلى  اختالفها  لىع  االطفاء  وافواج  المدني   اعوالدف   اللبناني

  االستشفائية  بالموافقات  يرتبط  بما  وذلك   ، TPA  والـ   نيوالمدقق  نيالصحي  نيوالمراقب  التأمين  وشركات  الضامنة  التعاضد  وصناديق   الدولة
ا  ، والمخبرية   نيةوالصيدال   والصحية   الحكومية   والمستوصفات  لمستشفياتوا   والتطوعية  الميدانية  وفرقها  العامة  الصحة  وزارة  ستثناءكما 
 مطار   استثناء، وواألدوية  والمخبرية  والصيدالنية  االستشفائية  المجاالت  في  الصحي  بالقطاع  يرتبط  ما  وكل  االجتماعية  الرعاية  ومراكز
  المؤسسات  وسائر  لبنان  ء كهربا  مؤسسة  استثناء، و والبرية  البحرية  المرافئ  ميعج  وإدارة  كما  بإدارته  يرتبط  ما  وكل  الدولي  الحريري  رفيق

  والصيانة   والتوزيع  والتغذية  باإلنتاج  يرتبط  ما  بكل  وذلك  اللبنانية  المناطق  جميع  في  الكهربائي  التيار  وتوزيع  تأمين  تتولى  التي  والشركات
  المحروقات  بتأمين  يرتبط  ما  بكل  وذلك  النفط،   منشآت  وادارة  والمياه   الطاقة  زارةو  لدى   للنفط  العامة  لمديريةا   استثناء، إضافة إلى  الطارئة 
  والمديرية   الغاز  وتوزيع  وتخزين  استيراد  تتولى  التي  والمؤسسات  والشركات  المحروقات  محطات  فيها  بما  وتوزيعها  وتخزينها  وتوابعها
  بتأمين  يرتبط   بما   ذلكو   لالستثمار،   العامة  والمديرية  الليطاني  لنهر  وطنية ال  والمصلحة  المياه  ومؤسسات   والكهربائية   المائية   للموارد  العامة
  اوجيرو  وهيئة   االتصاالت  وزارة كما تستثنى    . المياه  وتوزيع   تعبئة   تتولى  التي   الخاصة  والمؤسسات   والشركات   وتوزيعها  وتخزينها  المياه 
  سبيل   اخالء  بطلبات  البتّ   اجل  من  بُعد  عن  المحاكمات  بتأمين  تبطير  بما  نيوالمحام  القضاة  لى، إضافة إاالتصاالت   بقطاع  يرتبط  ما  وكل

  الدولي،  االحمر  والصليب  الدبلوماسي  السلك  وأعضاء  رؤساء  واستثناء،  المستعجلة   واالمور  الطارئة  القضايا  في  والنظر  كما  الموقوفين
 . تماعية االج المراكز  في بمهام  نولجالمو الدين رجال. كما ويستثنى المتحدة  االمم وعناصر

 . بالتنسيق مع المرجعيات الدينية  اختالفهاة على اقفال دور العبادة والغاء المناسبات الديني ▪

 .التوعية  حمالتلتكثيف  الالزمة  اإلجراءات اتخاذ اإلعالمالطلب إلى وزارة  ▪
 

 مخالفات قرارات التعبئة العامة

 .  قرارات التعبئة العامة والتدابير الوقائية المطلوبةلمستثناة من قرار اإلقفال ب عدم التزام عدد كبير من المحالت ا -
 عدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية )وضع الكمامة والحفاظ على التباعد االجتماعي(.  -
 خرق لقرار منع التجول.    -
 

 
 594459/01أو   1214العامة:  لوزارة الصحة رة على الرقم الساخن االتصال مباش ،عند الشعور بأية عوارض

 
 
 

 تمدة من قبل وزارة الصحة العامة لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعا

 ساعة المنصرمة   24حول المعلومات المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة خالل الـ  

 

 ساعة المنصرمة(   24المختبرات التي لم تحدد القضاء )خالل الـ  

 

 

 منصرمة(ساعة ال   24الـ مختبرات التي لم تحدد مكان السكن )خالل  ال

 المختبرات / المستشفيات 
تحديد   دون عدد الحاالت اإليجابية
 مكان السكن 

 INOVIE   26مختبرات 

 11 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

ات   25 الهاديمختبر

ات المش    9 قمختبر

 1 مستشفى سان جورج الحدث 

  مطار رفيق الحريري الدول  مركز فحوصات الوافدي
 9 ن فى

ات العائلة  2 الطبية  مختبر

 2 مستشفى حمود 

 12 و اوتيل دي  مستشفى 

 6 مركز األطباء

 يات المختبرات / المستشف
دون تحديد  عدد الحاالت اإليجابية 
 القضاء

 11 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

ات   INOVIE 26مختبر

 1 الحدث سان جورج  مستشفى 

ق ات المش   1 مختبر

ات العائل  2 ة الطبية مختبر

 2 الجعيتاوي مستشفى 

  مطار رفيق الحريري الدول  مركز فحوصات 
 9 الوافدين فى

ات الهادي  25 مختبر

PHD 12 

 10 أوتيل ديو  مستشفى 

 5 راغب حرب  مستشفى 

فية  –جورج سان   مستشفى   2 األش 

كية  مستشفى   2 الجتمعة األمبر

 2 الوردية  مستشفى 

ات فونتانا   2 مختبر

ق األوسط  مستشفى   2 الش 

 1 أبو جودة  مستشفى 

 1 شحال  مستشفى 



 3 الجعيتاوي مستشفى 

فية  –مستشفى سان جوزف   4 أش 

PHD 13 

ات فونتانا   4 مختبر

  وبولس
ات عقيف   4 مختبر

 4 مستشفى أبو جودة 

ق األوسط  مستشفى   3 الش 

كية  مستشفى   2 الجامعة األمبر

 2 الوردية  مستشفى 

 1 شحال  مستشفى 

 النبطية الحكوم  
 1 مستشفى

  الفرنس  
 1 المستشفى اللبنانى

 30 راغب حرب  مستشفى 

ات  19 السالم مختبر
 
 

 ساعة المنصرمة(  24الـ   المختبرات التي لم تحدد رقم الهاتف )خالل

 
 

 المختبرات / المستشفيات 
رقم عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 

 الهاتف 

 2 رياق  مستشفى 

 بعبدا الحكوم  
 1 مستشفى

 1 رفيق الحريري الجامع   مستشفى 

 1 أوتيل ديو  مستشفى 

 الحكوم  
ى  1 مستشفى سبلير

 1 الحكوم   الياس الهراوي مستشفى 

 PCR ن قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـلمختبرات المعتمدة مالمحّدثة لالئحة ال

 PCR-RT الـ بطريقةا المخبري لفيروس كورون التشخيص إلجراءالمؤھلة  كوميةالحالمختبرات 
 المختبر  الموقع

 RHUH مستشفى رفيق الحريري الجامعي  بيروت

 HALBA Governmental Hospital مستشفى حلبا الحكومي  حلبا

 TRIPOLI Governmental Hospital بلس الحكومي مستشفى طرا طرابلس 

 BATROUN Governmental Hospital بترون الحكومي مستشفى ال البترون

 Ftouh Kesserwan Gov. Hospital مستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار(  ان كسرو

 Sebline Governmental Hospital سبلين الحكومي  مستشفى سبلين

 Saida Governmental Hospital حكومي صيدا ال  مستشفى صيدا 

 NABIH BERRI Gov. Hospital الحكومي الجامعي بّري نبيه مستشفى  النبطية

 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   راويالرئيس الياس اله مستشفى  زحلة 

 Baabda Governmental Hospital مستشفى بعبدا الحكومي  بعبدا
 

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

 AUBMC األميركية فى الجامعة مستش بيروت

 Hôtel Dieu de France و الجامعي مستشفى أوتيل دي بيروت

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

(Université Saint-Joseph) 

 George-Saint UMC Hospital مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي  وتبير

 General Makassed Hospital مستشفى المقاصد 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) لطبيمركز كليمونصو ا بيروت

 Doctors’ Center مركز األطباء  مختبر بيروت

 Fontana Laboratories مختبر فونتانا )الحمرا(  بيروت

 General Security Laboratories ( العدليةمختبر األمن العام ) بيروت

 CEMA مختبر سيما  بيروت

 Ghorra-Jabre Laboratories مختبرات جبر وغّرة 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

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثةالمختبرات   الغبيري 

 Sahel General Hospital (SGH) الساحل مستشفى  الغبيري 

 Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital مستشفى الرسول األعظم برج البراجنة



 Bahman Hospital مستشفى بهمن  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) ر مختبر أميريكن دياغنوستك سنت الجناح

 Mount Lebanon Hospital مستشفى جبل لبنان بعبدا

 Hadath – George-Saint Hôpital حدث مستشفى السان جورج ال بعبدا

 Laboratory Al Hadi مختبر الهادي  بعبدا

 INOVIE Liban- INOVIEمختبر بعبدا

 Molecular Biology and Cancer immunology معة اللبنانية مختبر علم األحياء الجزئيّة في الجا الحدث 

Laboratory in LU 

 Sacré - Coeur Hôpital مستشفى قلب يسوع  الحازمية

 Clinigene مختبر كلينيجان الحازمية

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال المتن 

 Life for Trans medical مختبر ترانسميديكال فور اليف المتن 

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

 Haroun Hospital مستشفى هارون الزلقا 

 St. Michel Lab مختبرات سان ميشال للتحاليل الطبية المتن 

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي ش.م.ل بصاليم 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو  المنصورية

 Haykal Albert Hôpital مستشفى هيكل  الكورة 

 University of Balamand ر جامعة البلمندمختب الكورة 

 Hopital El Koura تشفى الكورة مس الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) االستشفائي مركز الشمال   زغرتا

 Mazloum Hospital مستشفى المظلوم طرابلس 

 Al Mounla Hospital المنال مستشفى  طرابلس 

 Nini Hospital النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE هد العالي للدكتوراه، الجامعة اللبنانيةالمع والبيئة، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 

 Islamic Charitable المستشفى اإلسالمي الخيري  طرابلس 

Hospital 

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

 Boulos & Akiki Lab مختبر عقيقي وبولس جبيل

 Wakim Centre Médical مختبر واكيم جونية 

 Hospital Wzein Ain وزين  عبنمستشفى  وف الش

 Eva Lab مختبر إيفا الب  عرمون 

 UMC Hospital Hammoud مستشفى حمود الجامعي  صيدا 

 Al Karim Medical Laboratory (KML) الكريم مختبر  صيدا 

 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 مختبر السالم النبطية

 Jabal Amel Hospital مستشفى جبل عامل  صور 

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) مختبر المشرق  صور 

 Dar Al Hikmah Hospital دار الحكمة  بعلبك

 Hospital University Dar Al Amal مستشفى دار األمل الجامعي  لبكبع

 Medical Care Laboratories - Baalbek مختبرات العناية الطبية  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Labweh اية الطبية مختبرات العن اللبوة 

 Hospital General Khoury وري مستشفى خ زحلة 

 MCC (Center Care Medical) ير سنتر مختبر ميديكال ك زحلة 

 Hopital Libano-Francais المستشفى اللبناني الفرنسي زحلة 

 Hopital Reyak مستشفى رياق  رياق

 Hopital El Mayas مستشفى المياس  شتورة
 

 العسكرية المستشفياتمختبرات 
 Hôpital Central Militaire عسكري المركزي في بيروت المستشفى ال بيروت

 

 Drive-Thruبطريقة "  األنفية"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 مختبر ساقية الجنزير  بيروت

 ABC Laboratories مختبر أ ب سي  األشرفيّة 

 Mouawad Medical Laboratory مختبرات معّو ض الطبية  الشياح

 Rihan Medical Center حان(مختبرات الشياح )د. فؤاد ري الشياح

 United Healthcare Center للرعاية الصحية مختبرات المتحدة الشياح

 Al Naqaa Medical Center النقاء الطبيمختبر  األوزاعي

 Laboratoire le Boulevard مختبرات البولفار  بدارو

 CHU Al Yussef مركز اليوسف االستشفائي التعليمي  احلب

 Kesserwan Medical Center كسروان الطبي مركز كسروان 

 Lab Expert مختبر إكسبرت الب  ةالمنصوريّ

 Saint Elie Laborator ايليمختبر سانت  انطلياس 

 BMP Laboratory مختبر ب م پ  ذوق مصبح 



 Laboratoire Dr. Elie Taleb مختبر الدكتور إيلي طالب  جونية 

 MEMER Leb الطبية  مختبرات الشرق األوسط للتحاليل جونية 

 Family Clinic مختبر فاميلي كلينيك صيدا 

 First Lab مختبر فيرست الب  العاقبية

 Riyad Medical Laboratories مختبرات الرياض الطبية  جنينجب 

 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 الطبّيّةمختبرات العريبي  رياق
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