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 المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 

 

 توّزع الحاالت حسب الوضع الصّحي

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 

تم تسجيلها منذ  ةحال
 2020شباط  21

 

630 

 

فحص كورونا في المختبرات منذ 
21/2/2020 

 

13,240 
 

527 
 

 24خالل الـ  فحص كورونا في المختبرات
 ساعة المنصرمة

 

11 
 جديدة ةحال

 
11 

 مقيمين

 

0 
 وافدين

 

20 
 وفاةحالة 

 
77 

 شفاءحالة 

 

 5/4/2020في المطار منذ  فحص كورونا

 
1,912 

 

570 
 

 24في المطار خالل الـ  فحص كورونا
 ساعة المنصرمة
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 للحاالت  اإلجماليالعدد  بحسبالتسلل الزمني للقرارات 
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 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام
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 توّزع الحاالت المؤّكدة حسب األقضية
 

  
  
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
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 جهوزية المستشفيات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 من وزارة الصحة العامة إلجراء التشخيص المخبري لفيروس كورونا المعّينة المختبرات 
 

 الموقع المختبر

 بيروت مستشفى رفيق الحريري الجامعي

 بعلبك مستشفى بعلبك الحكومي

 كسروان البوار -مستشفى فتوح كسروان الحكومي 

 بيروت مستشفى الجامعة األميركية

 بيروت (Merieux/USJمستشفى أوتيل ديو ) 

 بيروت مستشفى القديس جاورجيوس 

 بيروت (LAUمستشفى رزق )

 جبيل مستشفى سيدة المعونات الجامعي 

 طرابلس مستشفى المظلوم 

 الكورة مستشفى هيكل

 المتن مستشفى سرحال 

 المتن مستشفى بحّنس 

 بيروت مستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي

 بعبدا مستشفى جبل لبنان

 بعبدا  مستشفى السان جورج الحدث 

 الشوف مستشفى عين وزين

 صيدا  مستشفى حمود الجامعي 

 
  

 وزارة الصحة العامة نالمعلومات الصادرة ع : المرجع
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 اإلجراءات قيد التنفيذ 
 

 وزارة الصحة العامة
التنسيق مع اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية  متابعة وصول الوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي ب -

فيروس كورونا المستجد ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة األشغال العامة والنقل والمديرية العامة لألمن  لمواجهة 
 .  الالزمةواألمنية والوقائية للتأكد من اتخاذ كافة التدابير الصحية  العام وشركة طيران الشرق األوسط

 النتائج. ومطابقةخاصة في بشّري للمواطنين في مختلف المناطق اللبنانية  PCR متابعة فحوصات الـ  -
 في المستشفيات وفي الحجر المنزلي.  بشكل يوميمن مختلف الدول األوضاع الصحية للمواطنين الوافدين  تتبّع -
 من قبل الوزارة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد. المعّينةالكشف الميداني على المستشفيات والمختبرات  -
 إصدار التقرير اليومي عن الحاالت الجديدة ووضعها في المستشفيات الحكومية والخاّصة وتتبّع الحاالت المحتملة. -
 استمرار العمل على زيادة جهوزية المستشفيات لناحية إجراء الفحوصات واستقبال الحاالت.  -

 انيالصليب األحمر اللبن
 جديدة(. ةحال 29حالة جديدة مشتبه بها إلى المستشفيات ) 678نقل  -
 .مدّربمسعف  862تدريب  -
 متطوع على التوعية.  520تدريب  -
 .مركز اسعاف 35تدريب  -

   األمنية العسكرية واألجهزة 
لمراقبة تطبيق قرار التعبئة العاّمة، حيث دوريات مختلف المناطق اللبنانية المنتشرة في الجيش اللبناني  وحدات سيّرت -

ا تجاري محالا  298 قامت بإقفال ا  38 ، تفريقخاّصة في طرابلس ا ، في تطبيق القرارات ات بلديال عدد منمؤازرة ، تجّمعا
ا فرعي اا طريق 115التبليغ عن إقفال   باستخدام مكبرات الصوت.  المواطنين توعية و من قبل البلديات في مختلف المناطق ا

ا    674سّطرت قوى األمن الداخلي   - محضراا    33  ،لقرار السير  بحق السيارات المخالفة  محضراا   456منها  محضراا مكتوبا
، علما بأن العدد اإلجمالي  أفراد مخالفين لقرار مجلس الوزراء في مختلف المحافظاتبحق    اا محضر  185ومؤسسات  بحق  

 . محضراا  11545بلغ لتاريخه  قد 2020/ 21/3للمحاضر منذ 
تابعت المديرية العامة لألمن العام اإلجراءات األمنية الستقبال الوافدين في مطار رفيق الحريري الدولي وفق خطة   -

سيّرت دوريات الحكومة بالتنسيق مع الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة العامة والمديرية العامة للطيران المدني. كما 
  ، عدد من المحالت التجارية إقفالبتقّصي الحاالت المشتبهة وحاالت الحجر المنزلي، قامت حيث حافظات في مختلف الم

 .تجمعاتعدد من ال تفريقو بقرار التعبئة العامة لمواطنين غير الملتزمينا بحق مخالفات تسجيل
 وسّطرتحيث قامت بوضع حواجز ظرفية  اللبنانيةنفّذت المديرية العامة ألمن الدولة دوريّات في مختلف المناطق  -

مؤسسات المستثناة من قرار اإلقفال والتأكد  ال كما قامت بالكشف على عدد منبحق السيارات المخالفة،  محاضر ضبط
 من التزامها بمعايير السالمة العامة واإلجراءات الوقائية المطلوبة خاصة في مراكز بيع المواد الغذائية.

نقل لمرضى غسيل الكلى إلى المستشفيات بسبب تعذّر وصولهم تنفيذاا لقرار   مهمتي رية العاّمة للدفاع المدنيالمدي نفّذت -
إسعاف   ةسيار 16بـ في جهوزية تامة معززين عنصراا  72 كما وضعت .479/2020وزير الداخلية والبلديات رقم 

عدد من األماكن العامة  لتعقيم  مهمات  ب  وقامت  للتدخل عند الضرورة في عمليات نقل المصابين بفيروس كورونا المستجد. 
  .اللبنانية والخاصة والقطاعات الحيوية المستثناة من قرار االقفال ضمن األقضية في مختلف المحافظات

 والمغتربين وزارة الخارجية
بشكل يومي جمع المعلومات عن المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة عبر البعثات والقنصليات اللبنانية الوزارة  تتابع -

 المنتشرة في العالم وتحضير اللوائح بناء على األولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية. 
الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات مع اللجنة  التنسيق  ب  كافة الدولالوافدين من  وصول المغتربين اللبنانيين  تتابع الوزارة   -

الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ووزارة الصحة العامة والمديرية العامة لألمن العام والمديرية العامة للطيران المدني  
 للتأكد من االلتزام باإلجراءات المتّفق عليها في الخطة.    وشركة طيران الشرق األوسط

، وتقوم خلية  في مختلف الدول الذين يعانون من مشاكل في التحويالت الماليةالطالب  بمتابعة شؤونارة وزال تستمر -
   األزمة في الوزارة بناء على طلب من رئاسة مجلس الوزراء بدرس اآللية المناسبة من أجل مساعدتهم. 

لطواقم الطبية والمستشفيات الحكومية عبر أرقام  ع لعن قيام عدد كبير من المغتربين بالتبرّ  يومية اا تتلقى الوزارة تقارير -
 الحسابات المصرفية التي ُعممت على كافة البعثات اللبنانية.

كافة الدول الشقيقة والصديقة والجهات البعثات اللبنانية وتستمر وزارة الخارجية والمغتربين بالتواصل اليومي مع  -
 الفيروس.الخارجية بشأن تأمين مساعدات طبية لمواجهة 

 مالحظة: 
 lebanon-to-https://mfa.gov.lb/arabic/returnالرابط االلكتروني للبنانيين الراغبين بالعودة:  -
 abroad-https://mfa.gov.lb/arabic/studentsالرابط االلكتروني للطالب المغتربين:  -

 
 

https://mfa.gov.lb/arabic/return-to-lebanon
https://mfa.gov.lb/arabic/students-abroad
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 وزارة األشغال العامة والنقل
 (.  19:00إقالع  –  18:10هبوط وإقالع طائرة عسكرية فنلندية على متنها جنود تابعين لقوات الطوارئ الدولية )هبوط  -
ا.  12على متنها   2:00هبوط طائرة خاصة تابعة لشركة الصفدي قادمة من الغوس عند الساعة  - ا لبنانيا  مواطنا
 مواطنين لبنانيين.  8على متنها  13:00هبوط طائرة خاصة قادمة من دبي عند الساعة  -
 . واحد لبناني على متنها مواطن 19:45هبوط طائرة خاصة قادمة من الدوحة عند الساعة  -

 . انلبناني انعلى متنها مواطن  18:05قادمة من بوركينا فاسو عند الساعة   MEAهبوط طائرة خاصة تابعة لشركة  -
 . واحد لبناني على متنها مواطن 10:30هبوط طائرة خاصة تابعة لشركة الصفدي قادمة من دبي عند الساعدة  -

 . انلبناني انعلى متنها مواطن  17:30ائر عند الساعة  قادمة من الجز MEAهبوط طائرة خاصة تابعة لشركة  -
 مواطنين لبنانيين.  10على متنها   11:30هبوط طائرة خاصة تابعة لشركة الصفدي قادمة من إسطنبول عند الساعة   -
 لبنانيين. مواطنين  6على متنها   20:45هبوط طائرة خاصة قادمة من أفريقيا عند الساعة   -
 مواطنين لبنانيين.  6على متنها   17:30تابعة لشركة الصفدي قادمة من مصر عند الساعة هبوط طائرة خاصة  -
 (.  21:30إقالع   – 20:20هبوط وإقالع طائرة شحن قطرية محّملة بالمواشي )هبوط  -
 (. 00:20إقالع   – 22:30هبوط وإقالع طائرة شحن قطرية محّملة بالمواشي )هبوط  -
 (.  11:30إقالع  –  10:30محّملة بالبضائع المختلفة )هبوط هبوط وإقالع طائرة شحن إماراتية  -
: وصول ثالث بواخر قادمة من فالنسيا واإلسكندرية والتاكيا لتفريغ وتحميل البضائع المختلفة. مغادرة ثالث مرفأ بيروت -

 بواخر إلى مصر وتركيا محّملة بالمستوعبات.
 بالفيول أويل.   : مغادرة باخرة إلى مرفأ الزهراني محّملةمرفأ طرابلس  -
 لم تسّجل أية حركة دخول أو خروج للبواخر.   األخرى:  المرافئ -
 

 :  مالحظة
كل الوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي إلى اإلجراءات الصحيّة واألمنية المعتمدة في خطة عودة   يخضع لمطار: ا -

 من قبل وزارة الصحة العامة والمديرية العامة لألمن العام والمديرية العامة للطيران المدني.   نالمغتربين اللبنانيي
وزارة الصحة  لل جهاز تابع  قبمن  بكامله  فحص طاقم الباخرة  يتم  ،  لى حرم المرفأإباخرة  أية  سماح بدخول  لقبل االمرافئ:   -

 بفيروس كورونا. إصاباتللتأكد من عدم وجود العامة 
 

 وزارة الداخلية والبلديات
حول توقيت سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية حسب  2020نيسان  5بتاريخ  479قرار رقم  متابعة تطبيق -

 .  ارقام اللوحات
 . 26/3/2020تاريخ    1بموجب قرار مجلس الوزراء رقم    12/4/2020متابعة تطبيق قرار تمديد حالة التعبئة العاّمة لغاية   -

 
 وزارة الشؤون االجتماعية

المرحلة األولى من خطة الطوارئ االجتماعية التي سيتم من خاللها تقديم المساعدات لحوالي  تشرف الوزارة على تنفيذ  -
 . 2020/ 14/4ألف عائلة سيقوم الجيش اللبناني بتوزيعها في مختلف المناطق اللبنانية ابتداء من يوم الثالثاء في  65

جمعها   يتمبناء على االستمارات التي    الطوارئ االجتماعيةخطة  من  والثالثة  الثانية    تينالمرحلالوزارة العمل على  تستكمل   -
دراستها  من أجل  رفعها عبر المحافظين ووزارة الداخلية والبلديات إلى رئاسة مجلس الوزراء  لالبلديات والمخاتير    من قبل

 وتحديد الجداول النهائية بالمستفيدين من المساعدات االجتماعية.
وكيفية  خطة الطوارئ االجتماعية واستفساراتهم حولالمواطنين  شكاوى 1766رقم ساخن الخط ال تتابع الوزارة عبر -

 االستفادة من المساعدات.  
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 اإلجراءات على صعيد المحافظات والبلديات
 

الوقائية لمواجهة فيروس  واإلجراءات اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير من قبل مراكز العزل التي تمت الموافقة عليها 
 2020نيسان  10 الجمعةتاريخ: لكورونا 

تضم اللجنة المتخّصصة المكّلفة بالكشف على مراكز العزل   عدد المراكز  المحافظة 
من األمانة العامة للمجلس األعلى للدفاع،   ا  المحتملة ضابط

 ا  مهندس ا  من الطبابة العسكرية في الجيش، ضابط ا  طبيب ا  ضابط
 عن نقابة الممرضات والممرضين في لبنان.   من الجيش وممثل  

 
على وضع وتنفيذ خطة لتجهيز مراكز العزل التي   تعمل اللجنة

 المعنية ومع المحافظيناإلدارات تم اختيارها بالتنسيق مع 
 والبلديات.  

  16 جبل لبنان

 2 الشمال 

 4 الجنوب 

 11 عكار

 10 البقاع

 43 المجموع لتاريخه 

 
  نسبة االلتزام باإلقفال

 
 المحافظة 

  

  النسبة 
 المئوية 

 المخالفة القطاعات 

 لقرار السير ات، مخالفمحالت تجارية %90 بيروت

 تجمعات في األحياء واألسواق، محالت تجارية، مخالفات لقرار السير  %80  الشمال

   تجمعات، مخالفات لقرار السير  %90 عكار

 مقاهي، محالت تجارية، مخالفات لقرار السير  %90 بعلبك الهرمل

   مخالفات لقرار السير %90 البقاع

 محالت تجارية، مخالفات لقرار السير %90 جبل لبنان

 ، مخالفات لقرار السير للدراجات الناريةتجمعات  %93 الجنوب 

 %93 النبطية
 ، مخالفات لقرار السير تجمعات

 
 
 

 أهداف غرفة العمليات الوطنية
 

 تعمل غرفة العمليات الوطنية على توحيد وتنسيق كافة الجهود الوطنية الرسمية والخاصة من أجل تحقيق األهداف التالية: 
 

الحد من انتشار الفيروس واحتوائه عبر تطبيق التدابير االحترازية، تخفيف االحتكاك المباشر بين الناس   الهدف األول:
 وعية لتعميم المعلومات الصحيحة. وتعزيز عملية التواصل مع الناس والت

تأمين استمرارية الخدمات األساسية على الصعيد الوطني من خالل تحديد الخدمات األساسية ومتطلبات   الهدف الثاني:
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   الثالث: الهدف

مقارنة مع المنحنى الوبائي، استقطاب التمويل والمساعدات التقنية وزيادة القدرة االستيعابية للمستشفيات 
 وإدارة الحاالت. 

 
 

 
 



  drm.pcm.gov.lbعلى الرابط: وكافة التعاميم الرسمية الصادرة   يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 العامةالتوجيهات  المخاطر المؤثرة في سرعة انتشار الفيروس
 عدم التزام المواطنين بتدابير الوقاية. •
 عدم االلتزام بتدابير الحجر المنزلي اإللزامي.   •
 شار الوباء في األماكن المكتظة.  تان •
عدم االلتزام الكامل بمنع التجّمعات  •

 واالختلط. 

 

االلتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس   •
 اإلدارات العامة والخاصة والبلديات.الوزراء على صعيد 

االلتزام بملزمة المنازل وعدم الخروج ااّل للعمل أو عند   •
 الضرورة القصوى.  

االلتزام بغسل اليدين المتكرر ومراعاة كل شروط السلمة   •
 الواجب اتخاذها وفق وزارة الصحة العامة. 

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

 األفراد.
االتصال مباشرة على الرقم الساخن لوزارة الصحة العامة   •

 594459/01أو  1214: عوارضعند الشعور بأية 

 


