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 عدد األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا ونسبة اإلشغال 
 

 
 في مختلف المحافظات حسب المستشفيات:   19-على كافة تفاصيل توّزع األسّرة المتوافرة لمرضى كوفيد يوميا  الطالع ل

 PC-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRMكومبيوتر: ال عبر

 Mobile-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRM :عبر الهاتف
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 ساعة المنصرمة  24توّزع الحاالت حسب البلدات خالل الـ  
 بيروت 131 صيدا  61 بعبدا  149 المتن 225 الشوف 28 كسروان  100

 عين المريسة 2 هاللية  2 الشياح  4 برج حّمود 4 الناعمه 2 صربا  6

 رأس بيروت  1 حارة صيدا  5 الجناح  10 سن الفيل 8 شحيم 3 كسليك 3

 قريطم 1 مية ومية 1 بئر حسن 4 حرش تابت  1 مزبود  1 ذوق مكايل  17

 الروشه  4 عين الحلوة 2 محطة صفير  1 جديدة المتن 4 برجا  4 نهر الكلب  1

 الحمرا  25 عبرا  4 الغبيري  1 راس الجديدة 6 الجية 3 غدير 7

 المصيطبة  10 قرية  2 عين الرمانة 7 البوشرية  5 علمان   1 ذوق مصبح 14

 مار الياس  1 بقسطا  4 فرن الشباك 12 الدورة   3 جون 1 أدونيس  3

 تلة الخياط 2 غازية  4 حارة حريك  24 الروضة   2 دير القمر  1 ساحل علما  8

 تلة الدروز  1 مغدوشة 1 الليلكي  2 سد البوشرية 6 بشتفين  1 طبرجا  3

 يف ظرال 1 زرارية  1 برج البراجنة  9 السبتيه  2 دميت  1 أدما والدفنه  2

 المزرعة  3 عدلون  2 المريجة  8 دير مار روكز  2 بريح  3 الصفرا   2

 برج أبي حيدر  2 بابلية  4 تحويطة الغدير  2 الدكوانة 13 بعقلين  1 البوار  3

 البسطا الفوقا  5 صرفند 5 بعبدا 10 أنطلياس  10 الجديدة 1 عجلتون 3

 الجديدة ريقالط 2 تفاحتا  1 الحازمية  2 منقلة مزهر  1 جباع  1 بلونة  4

 رأس النبع   6 سكسكية 2 الحدث 40 جل الديب  12 الباروك  2 السهيلة  4

 البسطا التحتا  3 مروانية  2 بطشاي  3 النقاش  1 قيد التحقق 2 جعيتا  3

 الجميزة  3 بنعفول  1 الجمهور  2 الزلقا  8 عاليه 65 معاملتين  1

 الجعيتاوي  1 عنقون 4 كفر شيما  1 بياقوت  2 العمروسية   2 كفر حباب  1

 األشرفية 21 قيد التحقق 14 بسابا   1 الضبية  9 حي السلم    6 دلبتا  1

 العدلية 1 صور  108 رويسات صليما  1 مزرعة دير عوكر 8 خلدة    13 يحشوش 2

 قيد التحقق 36 صور  36 حمانا  1 المنصورية  13 االمراء   4 القليعات  1

 الكورة 17 معشوق 3 ات  الخلو 1 الديشونية  1 دير قوبل   2 عشقوت  1

 كفر عقا  1 برج الشمالي  7 الشبانية  1 الفنار  9 عرمون    16 كفرذبيان  2

 بشمزين  1 دير قانون العين 5 الخريبة  1 عين سعادة 6 بشامون   15 فقرا  1

 بصرما  1 جويا  4 قيد التحقق 1 روميه  4 بسوس    1 ميروبا  4

 بحبوش  1 مجادل  1 زحلة  8 بصاليم  5 عاليه    2 حراجل  1

 عابا  1 عيتيت  1 الراسية  1 نابيه  4 القماطية  1 قيد التحقق   2

 بدبا  1 وادي جيلو 1 تعلبايا  1 المطيلب  1 عين الرمانة  2 جبيل  42

 كفر حاتا   1 قانا  3 جديتا 1 الرابيه  3 كيفون   1 جبيل  10

 بترومين  1 معركة 3 قب الياس  1 قرنة شهوان 6 النبطية 38 مستيتا  1

 دده 1 عين بعال 6 بر الياس  1 الربوة  2 نبطية التحتا  10  طبال 1

 أنفه  1 برغلية  1 رياق  1 بيت الشعّار  2 كفر رمان  2 عمشيت 6

 راس مسقا  3 بازورية  5 قيد التحقق   2 ديك المحدي 2 شوكين 1 حاالت  5

 ضهر العين  1 حناوي  4 البقاع الغربي  18 مزرعة يشوع 3 حبوش  2 فيدار 1

 برسا  2 طير دبّه 5 مشغرة  2 بكفيا  1 كفر تبنيت  2 اهيمنهر ابر 4

 قيد التحقق   1 أرزون  1 كامد اللوز  1 بيت شباب  6 عرب صاليم  1 البربارة  1

 زغرتا  9 شحور  2 بعلول   5 عين الخروبة 4 بفروة  1 زبدين 1

 زغرتا  2 طير فلسيه 1 قرعون 1 عين علق  1 زفتا  1 غلبون 2

 مجدليّا 2 عباسية 8 مناره  2 الفريكه  2 شرقية 1 حبوب  1

 مزرعة النهر   1 شبريحا  3 صويري  1 الجوار  2 تول  1 معاد 1

 مزيارة  1 جبال البطم  1 سحمر 4 برمانا  4 حاروف  1 شموت  1

 قيد التحقق   3 برج رَحال  1 لبايا  1 مار شعيا  1 دوير  1 قرطبا  2

 رونبتال 11 قليلة   4 زاليا  1 بعبدات  7 جبشيت  2 قيد التحقق 5

 البترون  2 منصوري  1 بعلبك 14 بيت مري  2 عبَا 2 طرابلس 31

 شَكا 8 قيد التحقق   1 بعلبك  8 المونتفردي  1 بريقع  1 الزيتون  1

 كور  1 جزين  4 شعت  1 ضهر الصوان   5 كفر صير  1 السويقة  1

 عكار 3 جزين 1 كنيسة  1 المتين 2 صير الغربية  1 القبة  2

 بزال  1 طيونة  1 تمنين التحتا  1 خلة المتين 1 قققيد التح 7 الزاهرية  1

 قيد التحقق   2 بيصور  1 شمسطار  2 بولونيا  1 بنت جبيل 15 التبانة   1

 المنيه الضنيه  5 مجيدل 1 نبي شيت  1 قعقور  1 عيناتا   1 القلمون 2

 المنيه  3 مرجعيون  12 قيد التحقق 130 الخنشارة  2 يارون  1 قيد التحقق 18

 عين التينه 1 جديدة  1   ضهور الشوير  1 عيتا الشعب  1 البداوي  2

 كرم المهر 1 بالط  1   بتغرين  1 كونين 1 مدينة الجديدة 2

   خيام  1   شويا  2 قيد التحقق   11 مخيم البداوي 1

   كفر كال 8   زغرين  1    

   قيد التحقق 1   مار موسى الدوار  2    

       قيد التحقق 7    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:   على التقريريمكن االطالع 

 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 
 وّزع الحاالت اإليجابية والحاالت النشطةت

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة :المرجع
 صحة العامة   
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 ة توزع الحاالت اإلجمالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توّزع الحاالت النشطة 

 توّزع الحاالت التراكمية حسب األقضية 

 
 
 

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

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة :المرجع
 صحة العامة   

 

  

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة :المرجع
 صحة العامة   

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 # المستشفى السكن  الجنس  العمر وجود امراض مزمنة

 1 فتوح كسروان الحكومي جبيل  ذكر 76 نعم

 2 أوتيل ديو  المتن  أنثى  77 نعم

 

 
 

 لوفاة حسب الفئة العمرية االت اتوزع ح 

 

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

درة عن وزارة الصحة العامة ات الصاالمعلوم :المرجع
صحة     

 العامة
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 توّزع حاالت الشفاء التراكمية حسب األقضية 

 

 يوم المنصرمة حسب األقضية  14عدد حاالت الشفاء خالل الـ  
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المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
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 نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومية خالل الـ 14 يوم الماضية 
 

 
 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 

 
 

 ة  حسب الفئة العمري  توّزع الحاالت

 
 
 
 

 

الفئة 
 العمرية 

عدد  
الحاالت 
 ليوم أمس 

عدد الحاالت  
  14الـ  لأليام 

 األخيرة 

0-9 39 363 

10-19 149 1385 

20-29 349 2106 

30-39 211 1562 

40-49 135 1131 

50-59 88 742 

60-69 37 283 

70-79 23 164 

80+ 22 119 

 1092 171 غير محدد

 8947 1224 المجموع
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 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة :المرجع
 

 لعامةالمعلومات الصادرة عن وزارة الصحة ا :المرجع
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 المنّصة االلكترونية لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا 
 

         
 

        
 
 
 
 

     اللقاح المضاد لفيروس كورونا  للتسجيل على منصةحملة الوطنية للتوعية لا
 

           
  
 

 وزارة الصحة العامة 
 

 . مع سفيرة السويد في دعم مستشفيات متضررة من إنفجار المرفأحة العامة وزير الصبحث  -
 ف في ملف الدواء مع وفد من تجمع أصحاب الصيدليات وأكد عدم إمكانية إخضاع القطاع للتالعب الحاصل في سعر الصرحة العامة  وزير الصبحث  -
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 الصليب األحمر اللبناني 
ت التي تم نقلها اال الح

 إلى المستشفيات 
   PCRدد فحوصات ع

إلى   التي تم نقلها
 المستشفيات

عدد األشخاص الذين تم  
 نقلهم إلى مراكز التلقيح  

عدد المستفيدين من حلقات  
 التوعية

عدد الزيارات المنزلية 
-لتسجيل متلقّي لقاح كوفيد

19 

عدد المستفيدين من 
 المنصات االلكترونية 

30,045 
 حالة جديدة( 42)

97,545 
 ( ا  جديد فحصا   73)

3,172 
 جديدا (شخصا   16)

148,804 
 مستفيدا  جديدا ( 53)

26,946 
 زيارة جديدة(  696)

6,345 
 ( ا  واحدا  جديد ا  د)مستفي

المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
  

 صحة العامة  

 

 لعامةالمعلومات الصادرة عن وزارة الصحة ا :المرجع
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 األجهزة األمنية والعسكرية             
 ة ساعة المنصرم   24اإلجراءات التي تم التبليغ عنها خالل الـ  الجهة 

 الجيش 
 
 
 

 

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

 مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.   -
  فعلية،خدمة  /12/ : ةإيجابي ةحال  / 40/  وجود حيث تبيّن ، لعناصر من الجيش  PCR فحوصات جديدة  / 288/اإلفادة عن إجراء  -

 . متقاعد /4، / يمدن  /24/

المديرية العامة لقوى األمن  
 الداخلي 

 
 
 
 
 

 
 

 

 .  2021/ 14/1محضرا  مكتوبا  بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة منذ   51,374تسطير   -

التي تم تسطيرها ب  مجموع   توّزع - لقرارا المحاضر  التعب حق المخالفين  العامة  ت  النحو    8/3/2021منذ  ئة  المناطق على  حسب 
 التالي: 

 2020/ 3/ 8مجموع المحاضر منذ  

 54305 بيروت 

 68405 جبل لبنان 

 27728 البقاع 

 21177 الشمال 

 21213 الجنوب 

 192828 المجموع 
 

 لمديرية العامة لألمن العام ا

 
 والحاالت في الحجر المنزلي. المحافظات  ية الجديدة في مختلفاإلفادة عن عدد الحاالت اإليجاب -
 متابعة اإلجراءات المعتمدة على الحدود الجوية والبرية والبحرية بالتعاون مع فرق وزارة الصحة العامة.   -

 اإلفادة عن عدد الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات.   - المديرية العامة ألمن الدولة 
 يتم تنفيذها في مختلف المناطق اللبنانية عبر وزارة الصحة العامة.   طعيم التيحمالت الت  اإلفادة عن -

 

 ساعة الماضية(   24مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ  
 الرحالت المغادرة  الرحالت القادمة 

 65 عدد الرحالت  64 عدد الرحالت 

 9278 ن مغادريعدد ال 7861 عدد الوافدين 

 
 ساعة الماضية(  24افئ )خالل الـ  المر

 

 

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المرفأ 
 السفن المغادرة  السفن القادمة 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

    مازوت مرسين 1 جبيل 

 طرابلس 
 فارغة تركيا  1 تبديل طاقم  عرض البحر  1

    بضائع مختلفة تاسوكو 1

    حديد خردة  طرابلس  1 صيدا 

 1 4 المجموع 

 

 ات / إجراءات عامة قرار
 التوصيات التالية: 27/07/2021تاريخ بالذي عقد  صدر عن اجتماع لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا 

ولية ألخذ  العمل على استخدام مراكز العناية الصحية األ :بهدف تفعيل خطة الفحص والتتبع والوصول الى اكبر شريحة مستهدفة ،وزارة الصحة العامة .1
  وعند الحاجة التنسيق مع وزارة الشؤون اإلجتماعية إلستخدام المستوصفات التابعة لها لهذه الغاية PCRعينات الـ 

 : ية العامة للطيران المدنيالمدير –األشغال العامة والنقل  وزارة  .2
علق بإلزام الراغبين بالقدوم الى لبنان من بعض الدول بأن المت   2/  19اجراء التعميم الالزم لجهة تطبيق ذات اإلجراء المعتمد ضمن تعميمها رقم  ▪

ن اللقاح وذلك  الحجر بإستثناء الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل م أيام وذلك لتنفيذ    4ليالي /    3يكون لديهم حجز فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة  
  للوافدين من البلدان التالية : العراق ، تركيا ، قبرص

  ، قبرص.، أثيوبيا، العراقفيض عدد الرحالت القادمة أسبوعيا  الى لبنان من البلدان التالية : تركياالعمل على تخ ▪
 الخارج  فيلوافدين من المجراة   PCRضمن نتيجة فحوصات الـ  QRتعميم وجوب وجود رمز  ▪
 في الخارج  PCRودة خالل فترة أسبوع من اجراء فحص الـ  غادروا لبنان ويريدون العلم يتلقوا اللقاح والغاء الفقرة المتعلقة بإعفاء الركاب الذين   ▪

 المجراة من قبلها  PCRنتيجة فحوصات الـ ضمن  QRالتعميم على المختبرات العاملة في لبنان وجوب تضمين رمز :  وزارة الصحة العامة .3
جراء ما  بإ  لديات، اإلقتصاد والتجارة، العمل والسياحةقيام كل من وزارة الداخلية والب   الوصول الى اقتصاد خاٍل من الكوروناحماية اإلقتصاد وبهدف   .4

 :يلي
 منح اللقاح لكافة الموظفين واألجراء في القطاع العام وجوبالمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء إجراء التعميم الالزم لجهة  ▪
التالية ▪ القطاعات  في  العاملين  لجميع  فورية  بصورة  اللقاح  تلقي  الصحيةدور    -  المستشفيات :  وجوب  والرعاية  الطبية  -   األيتام   –  العيادات 

المراكز التجارية ومؤسسات بيع    -   المصارف  –   الجامعات   –   التربويةالمؤسسات    -   مراكز العناية بذوي اإلحتياجات الخاصة  -  المستوصفات
 المواد الغذائية

  ها وروادها باألشخاص الذين يبرزون شهادة تلقي اللقاحالمؤسسات للعمل ضمن بيئة آمنة خالية من الكورونا من خالل حصر زبائن  وجوب قيام ▪
للّذين تفوق أعمارهم ال   اجراء فحص  أو  بكورونا    السابقة  يثبت اإلصابة  QRيحتوي رمز    IgG testفحص مناعة  ، مستند  سنة  16وذلك 

Antigen سريع والسماح لهم باإلستفادة من خدمات هذه المؤسسة على ضوء النتيجة 
 على إلزامية وضع الكمامة في جميع األماكن العامة  التأكيد والتشديد .5
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 ساعة المنصرمة  24خالل الـ  لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامةا
 

 القضاء التي لم تحدد مكان   المختبرات

 اتالمختبرات / المستشفي
 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 

 القضاءمكان 

ات   INOVIE 32مختبر

 17 مستشفى رزق 

ات العائلة   11 مختبر

ات   HDF 4مختبر

ا وغرة  ات جبر  2 مختبر

ات   CEMA 2مختبر

ات مديالند   1 مختبر

فية   1 مستشفى سان جورج األشر

 1 كليمونصومستشفى  

ات   1 ترانسميديكالمختبر

 1 شحالمستشفى 

ق  ات المشر  2 مختبر

 
 السكن التي لم تحدد مكان   المختبرات

 المختبرات / المستشفيات
 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 

 السكن مكان 

ات   INOVIE 32مختبر

 17 مستشفى رزق 

ات العائلة   11 مختبر

ي وبولس 
ات عقيف   5 مختبر

ات   HDF 4مختبر

 4 مستشفى النبطية الجامعي الحكومي 

ات السالم   4 مختبر

ات مديالند   3 مختبر

ا وغرة  ات جبر  3 مختبر

ات   CEMA 3مختبر

 2 مستشفى حمود 

ات المخت ق بر  2 مشر

فية  جوزفمستشفى سان   2 األشر

 2 مستشفى فؤاد خوري

ات سان ميشال  2 مختبر

ات الكريم   2 مختبر

ي الحديث   1 المركز الطبر

فية مستشفى سان جورج   1 األشر

 1 كليمونصومستشفى  

ات   1 ترانسميديكالمختبر

 2 شحالمستشفى 

 
 رقم الهاتف التي لم تحدد    المختبرات

 المختبرات / المستشفيات
 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 

 رقم الهاتف

 4 االسالمي مستشفى ال

ات   CEMA 1مختبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 PCR لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـالمحّدثة لالئحة لا
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