
 بيان صادر عن غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث

سيما التعميم الصادر بتاريخ  6/2/2021/م ص تاريخ 96إلحاقًا للبيانات التنفيذية للقرار رقم 
ريجي لقيود المتعّلق بتحديث إستراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التد 28/02/2021

 اإلغالق تقرر ما يلي:
 

ن االستحصال على إذن للذهاب يالمواطنعلى  دون أن يتوجب على المنصة و تسجيلها التي ال يستوجبالمؤسسات 
على اإلمتثال لجميع التدابير اإللزامية المدرجة في الرابط التالي:  اإلعادة الفتح وفقًا لقدرته لةمؤه ستكونها والتي الي

https://bit.ly/3dUFQ8f 

 ساعات العمل

 مالحظات

االستحصال على إذن عمل من 
 المنصة

https://covid.pcm.gov.lb  
تباع اإلجراءات على الرابط:  وا 
https://bit.ly/3dUFQ8f 

 
 الفئة

 من  إلى 

 كال  8 17

:األنشطة  
/ الحصاد/ التقليم / الزراعة 
 المشاتل

 كال  2 17
أسواق الخضار والفواكه 

 واألسماك

 المطاحن كال  ساعة 24

 مربو مزارع الحيوانات والنحل كال  ساعة 24

 صيادو االسماك كال  24 17

 نعم  8 17

مراكز ومحالت تصليح 
السيارات ومحالت بيع قطع 

 الغيار

 دور الرعاية   نعم  6 16

 العدادات والجباية  ءةموظفوا قرا كال  8 14

 أمين مخزن  كال  6 18

ساعات حسب  6
 الحاجة

 السيرخبراء حوادث  كال 

 محطات المحروقات  كال  ساعة 24

 نقاط توزيع الغاز المنزلي كال  8 14

 مكاتب تأجير السيارات نعم  8 18



2 
 

 
16 

 
8 

اإلستحصال على إذن 

من وزارة الداخلية 

 +  والبلديات

على رب العمل إجراء 

فحوصات للعاملين 

وإبرازها عند الطلب 

 من خارج المنصة

 كال

المنظمات الغير حكومية 

والوكاالت التابعة لألمم المتحدة 

بإستثناء اليونيفيل والعاملين 

لألمم المتحدة الحائزين التابعين 

 على جواز سفر دبلوماسي

 كال  8 17
موظفو البلديات المقيمين خارج 

 نطاق بلدياتهم

 إدارة حصر التبغ والتنباك كال  8 16

 مستودعات توزيع الورق نعم  5 15

 موزعو الورق نعم  5 15

 وسائل نقل المواد الغذائية كال  7 18

 مصانع نشارة الخشب نعم  6 18

 الصيدليات كال  ساعة 24

 العيادات الطبية كال  8 18

 اليات نقل النفايات كال  ساعة 24

 موزعو مواد التعقيم والتنظيف نعم  7 17

14 8 
 مشاتل الزهور نعم 

19 9 

 
ها توقيت اغالقيعدل 

ليصبح الساعة 
 بدالً من 19.00
 17.00 الساعة

 كال

الرياضة الخارجية العب م

المخصصة لممارسة الرياضات 

تمارس في الفردية فقط والتي 

ال تتطلب اتصال الهواء الطلق و

 جسدي مباشر

 
 
 
 

 
 

  02/03/2021في  بيروت
 األسمر محمود الركن اللواء

 للدفاع األعلى للمجلس العام األمين
 الكوارث إلدارة الوطنية العمليات غرفة مدير

 

 
covid.pcm.gov.lb 


