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 ساعة المنصرمة( 24عدد األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا ونسبة اإلشغال )خالل الـ  
 

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

 PC-cyHospitalsOccupan-https://bit.ly/DRMعبر الكومبيوتر: 

 Mobile-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRM  :عبر الهاتف

 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@ئل التواصل االجتماعي ر وساأو عب

 
 
 

 

 وزارة الصحة العامة   لومات الصادرة عنالمع :المرجع

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-HospitalsOccupancy-PC&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7C2b4fae1fa3bc48ff35a808d865128401%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637370477480870999&sdata=qm%2BlN1g5CifpAEHIJ0kiFz41OaHsWSW2hh0GN6kTKQc%3D&reserved=0
https://bit.ly/DRM-HospitalsOccupancy-Mobile
http://drm.pcm.gov.lb/


 ساعة المنصرمة  24توّزع الحاالت حسب البلدات خالل الـ 

 
 
 
 
 
 

 51 كسروان 82 صيدا  18 عكار 92 المتن 139 بعبدا  127 بيروت 

 5 صربا 14 صيدا  القديمة  1 منيارة 1 النبعه 15 الشياح 2 عين المريسة 

 1 كسليك 2 هاللية   1 ار العتيقهكع 2 سن الفيل  8 الجناح  2 الجامعة االميركية 

 5 ذوق مكايل  4 حارة صيدا  1 تل بيره 1 جسر الباشا 2 االوزاعي 1 رأس بيروت 

 2 حارة المير  3 مية ومية  9 نهر البارد 6 جديدة المتن  4 بئر حسن  1 المنارة 

 2 غدير  18 عين الحلوة 1 القرنة  4 البوشرية  6 الغبيري  2 قريطم

 3 ذوق مصبح  1 صالحية  1 تليل  3 الدورة  1 نةعين الرما 1 الروشه

 2 حارة صخر  4 عبرا   1 القبيات 6 الروضة  4 فرن الشباك 4 الحمرا  

 4 ساحل علما 1 بقسطا 1 قبيات الضهر 1 سد البوشرية  1 تحويطة النهر 3 عين التينة 

 1 أدما والدفنه  2 عين الدلب  2 قيد التحقق   1 السبتيه  25 حارة حريك  1 المصيطبة

 5 الصفرا  6 غازية 39 زحلة 1 دير مار روكز 3 الليلكي 7 مار الياس 

 2 البوار 1 زهراني 2 الميدان   9 الدكوانة 18 برج البراجنة 1 تلة الخياط

 1 عجلتون 2 مغدوشة  1 حوش الزراعنة  5 أنطلياس 9 المريجة  1 تلة الدروز

 2 بلونة  1 لسيم درب ا 1 الراسية   2 جل الديب  1 تحويطة الغدير  2 الظريف 

 5 السهيلة   1 قناريت 1 المعلقة   3 النقاش  13 بعبدا  1 مينا الحصن

 3 غزير 2 خرايب  2 كرك نوح   5 الزلقا  5 الحازمية  10 المزرعة 

 1 معاملتين 1 زرارية  2 فرزل  3 بياقوت 1 اليرزة  9 برج أبي حيدر 

 2 ير نعشن 1 عدلون  1 نبي ايال  4 الضبية 17 الحدث 7 البسطا الفوقا

 2 الكفور  1 انصارية 1 حزرتا  1 مزرعة دير عوكر 1 وادي شحرور السفلى 20 الطريق الجديدة

 1 النمورة 1 بابلية 1 كسارا  3 المنصورية 1 بسابا   4 راس النبع 

 2 المرادية 1 خرطوم  1 جالال 6 الفنار  2 عاريا  2 البسطا التحتا
 36 جبيل  2 دصرفن 2 مكسة 3 عين سعادة 1 حمانا  9 األشرفية  

 5 جبيل 3 سكسكية  3 تعلبايا 1 بصاليم  1 الشبانية  1 فرن الحايك 
 1 مستيتا  1 حجة  2 سعدنايل  1 المطيلب 44 بعلبك 36 قيد التحقق

 2 بالط 1 كفر حتَا  4 قب الياس 2 الرابيه 11 كلببع 32 الشوف  

 16 عمشيت  3 كفر ملكي  2 بر الياس 1 قرنة شهوان  1 نحله  2 السعديات 

 4 حاالت 5 قيد التحقق 2 عنجر  1 بوةالر 1 مجدلون 1 حارة الناعمه

 2 نهر ابراهيم  24 صور  1 مجدل عنجر 1 بيت الشعّار 1 عرسال 1 المشرف
 2 حبوب 2 صور 1 المصنع   1 مزرعة يشوع  3 يونين  3 شحيم 

 1 العاقورة  2 برج الشمالي 3 رياق  1 مار بطرس كرم التين  2 برقا 1 مزبود 

 3 حقققيد الت 2 سماعية 1 حارة الفيكاني  1 بحرصاف  1 تمنين الفوقا 1 دلهون 

 26 طرابلس  1 مجادل  5 قيد التحقق   1 عين الخروبة  1 بيت شاما 2 كترمايا 

 7 القبة 1 سلعا  19 البقاع الغربي  1 قرنة الحمرا  3 شمسطار 1 برجين  

 2 الزاهرية 1 قانا  4 جب جنين 1 برمانا  1 حوش النبي 2 برجا 

 1 التبانة 5 معركة  1 الال  2 الرويسة 1 طاريا  2 الدبية 

 5 1ميناء طرابلس  1 ريةبازو 2 كامد اللوز 1 بعبدات  1 سرعين الفوقا 2 الجية

 1 2ميناء طرابلس  1 طير دبّه  1 سلطان يعقوب التحتا  1 ضهر الصوان 2 طليا 1 جدرا

 2 البداوي  2 صريفا  3 قرعون 1 ضهور الشوير  12 نبي شيت  2 وادي الزينة

 1 مخيم البداوي  1 طير فلسيه  1 مناره  1 بتغرين  2 بريتال 2 الرميلة 

 7 قيد التحقق 1 اس بدي 1 حوش الحريمة  3 قيد التحقق 1 قيد التحقق 2 الوردانيه 

 15 الكورة 1 عباسية   1 صويري  13 زغرتا 55 النبطية 1 المغيرية
 1 أميون  1 منصوري   2 مرج  3 زغرتا  8 نبطية التحتا  1 دير بابا 

 3 كوسبا 1 إسكندرونة  1 روضة 2 مجدليّا  2 نبطية الفوقا 1 فوارة جعفر 

 1 أنفه 1 قيد التحقق 2 قيد التحقق 1 حارة الفوار  3 مزرعة كفر جوز  2 بعقلين

 1 ضهر العين 5 المنيه الضنيه  10 البترون  1 علما 2 كفر رمان  1 بطمة

 9 قيد التحقق   1 دير عمار 1 البترون  1 حصرون الجديدة 1 شوكين  1 بقعاتا 

 3 الهرمل  2 المنيه 1 كفر عبيدا  1 بسبعل  5 حبوش  95 عاليه

 1 هرمل 1 كفر حبو 1 شَكا 1 كفر ياشيت 2 كفر تبنيت  5 العمروسية   

 2 قيد التحقق   1 قيد التحقق   2 دريا 1 كرم سده  2 حومين الفوقا 10 حي السلم   

 2 راشيّا 21 بنت جبيل  1 مراح شديد  2 كفر صغاب  2 عرب صاليم  5 القبة   
 1 رفيد 1 عين إبل  3 دوما 6 جزين  2 رومين 9 خلدة   

 1 قيد التحقق 1 عيتا الشعب  1 قيد التحقق   1 جزين 1 اني دير الزهر 18 االمراء   

 4 حاصبيّا  1 كفرا  23 مرجعيون  1 حيطورة  3 تول  3 دير قوبل   

 1 حاصبيّا 3 قلويه 1 خيام  1 كفر حونة 1 حاروف   10 عرمون   

 1 مرج الزهور 2 برج قلويه 5 طيبة   1 عين المير   1 دوير   11 بشامون   

 1 كفر شوبا 1 فرون 1 مركبا  1 وادي الليمون  1 جبشيت  1 بليبل   
 1 قيد التحقق 1 بيت ليف 9 ميس الجبل 1 مجيدل 1 ميفدون  7 عاليه   

   11 قيد التحقق   1 رب الثالثين  36 قيد التحقق  4 عدشيت الشقيف  1 بمكين   

     2 مجدل سلم    1 انصار 1 عيتات   

     4 صوانة   2 قصيبة   1 سوق الغرب   

         1 صير الغربية  1 مجدليّا   

         10 قيد التحقق 1 عبيه   

           1 كفر متى   

           3 بحمدون المحطة  

           1 بحمدون الضيعة   

           3 صوفر   

           3 قيد التحقق  

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع



 وّزع الحاالت اإليجابية والحاالت النشطة ت
 ة جماليت اإل الحاالتوزع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توّزع الحاالت النشطة

 توّزع الحاالت التراكمية حسب األقضية

 
 
 

 يوم الماضية حسب األقضية 14عدد الحاالت اإليجابية خالل الـ 

 
 

 
 
 

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

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 صحة العامة   

 

  

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 صحة العامة   
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 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 

 
   نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 
 

 الفئة العمرية توزع حاالت الوفاة حسب 

 

 حسب األقضية صرمةيوم المن 14نسبة الوفيات خالل الـ 

 
 
 
 

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

 

المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
صحة     

 العامة
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 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 توّزع حاالت الشفاء التراكمية حسب األقضية

 

 يوم المنصرمة حسب األقضية 14عدد حاالت الشفاء خالل الـ 

 
 

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

 DRM_Lebanon@جتماعي التواصل اال بر وسائل ع أو 

 

 ة الصحة العامة الصادرة عن وزار  المعلومات  :المرجع
 صحة العامة   

 

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


 متابعة طلبات تنقل المواطنين خالل فترة اإلغالق الكامل وفق آلية طلب األذونات 
  

 
 طلب إذن انتقال األشخاص غير المشمولين باستثناءات اإلغالق العام:  - 2021/ 11/1/م ص تاريخ 26القرار رقم 

 1120رسالة نصية على رسال أو إ OV.LBCOVID.PCM.Gعبر الموقع االلكتروني 
 

 

 المنّصة االلكترونية لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا  

 
 

 كورونا )أسئلة وأجوبة(الحملة الوطنية للتوعية حول اللقاح المضاد لفيروس 

  
 
 

  
 

   
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:   يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 
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 نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومية خالل الـ 14 يوم الماضية
 

 
 
 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت  اليومية
 

 
 
 

 توزع الحاالت حسب العمر 

 
 

 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:   التقرير طالع علىيمكن اال 
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 

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


الذي  (Mass Vaccination Campaign) اليونيسف المسار المقبل للخطة الوطنية للتلقيح وال سيما بشقها الميدانيمع وفد من عرض وزير الصحة العامة  -
 تتسلم لبنان كمية كبيرة من اللقاحا في حزيران معسينطلق 

وأظهرت النتائج ، 2021أيار  5و 4و 3 بتواريخلرحالت وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار   PCR استكمال فحوص عن وزارة الصحة العامة أعلنت -
 ، توّزعت على الرحالت التالية:  حالة إيجابية (25) خمس وعشرينوجود 

 عدد الحاالت رقم الرحلة  الشركة  قادمة من  عدد الحاالت رقم الرحلة  الشركة  قادمة من  عدد الحاالت م الرحلة قر  الشركة  قادمة من 
03/05/2021 04/05/2021 05/05/2021 

 2 418 القطرية  الدوحة 1 418 القطرية  الدوحة 1 713 المصرية القاهرة
 1 406 وبيةاألثي أديس أبابا  2 131 العراقية بغداد  MEA 226 1 كوبنهاغن
 1 828 التركية اسطنبول  1 416 القطرية  الدوحة 1 416 القطرية  الدوحة

 2 824 التركية اسطنبول  MEA 325 2 أربيل  2 824 التركية اسطنبول 
     1 301 العراقية بغداد  G9 385 1 الشارقة 
     MEA 268 1 اسطنبول  MEA 262 2 الرنكا
         MEA 323 2 بغداد 

         MEA 268 1 اسطنبول 
 6   المجموع 8   المجموع 11   المجموع

 

 

 
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي                                                                            

المصابة بفيروس كورونا نسبة إشغال مراكز العزل للحاالت    
 

 
 ..lationCentersProfilesIso-ly/DRMhttp://bit الرابط التالي:ز العزل ونسبة إشغالها، الدخول على توّزع مراكللمزيد من المعلومات حول 

 

المراكز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلديات، برنامج  : تم تجهيز هذه مالحظة
ن  نان، نقابة االختصاصيياألمم المتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسيف، وزارة الصحة العامة، نقابة الممرضات والممرضين في لب 

 في العمل االجتماعي.
 

  ساعة المنصرمة  24خالل الـ   اإلجراءات قيد التنفيذ
 العامة الصحةوزارة 

 الصليب األحمر اللبناني  

عدد الحاالت التي  
تم نقلها إلى  
 المستشفيات 

28,543 
مسفيداً   45)

 جديداً( 

عدد مراكز  
اإلسعاف التي  

 تستجيب 
48 

دد فحوصات  ع
PCR  التي تم

 نقلها  

93,704 
فحصاً  128)

 جديداً( 

 عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة  

 اءات الوقاية إجر
241,227 

عدد المستفيدين من 
 حلقات التوعية 

147,342 
عدد المتدربين على 

إعداد خطط 
 استجابة محلية 

8,915 
عدد المسعفين 

 المدّربين 
1498 

عدد المتطوعين  
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 
166 

عدد المتدربين على 
إدارة مراكز  
 الحجر الصحي

8,920 

طوعي عدد مت
لصليب االحمر  ا

المدربين على  
 التوعية 

550 
عدد المدربين  

إقامة   على
 توعية  حمالت

321 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين 

على اجراءات الوقاية  
 في الشركات 

1025 

عدد المرافق التي  
 تّم تعقيمها

1,274 
عدد الملصقات 

والمنشورات التي  
 تم توزيعها 

1,274,023 
عدد المعدات 

 م توزيعها التي ت
318,848 

عدد المستفيدين من 
 المنصات االلكترونية 

6,244 
  )مستفيداً 
واحداً 
 ( جديداً 

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

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-IsolationCentersProfiles&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7Ca34067a41ce648b7c42e08d8692b5702%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637374982152143161&sdata=d7x638EWp6e3MFnbVDAgA13QBVBHYmvQ8kglsrra3II%3D&reserved=0
http://drm.pcm.gov.lb/


 األجهزة األمنية والعسكرية 
 ساعة المنصرمة 24اإلجراءات التي تم التبليغ عنها خالل الـ  الجهة 

 الجيش
 
 

 

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

 مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.  -
  تفريق التجمعات وتوجيه المواطنين لضرورة االلتزام بالتدابير الوقائية.  -

المديرية العامة 
لقوى األمن  

 الداخلي
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2021/ 14/1المخالفين لقرارات التعبئة العامة منذ توباً بحق محضراً مك 49,464تسطير   -

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

 ساعة المنصرمة   24عدد محاضر الضبط خالل الـ 
مجموع المحاضر منذ 

 0 بحق مؤسسات مخالفة لقرار التعبئة العامة خطية محاضر 2020/ 8/3

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

 53939 بيروت 3 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 8 المجموع

 67619 جبل لبنان 

 27138 البقاع

 21118 الشمال

 21099 الجنوب  الجنوب  الشمال البقاع جبل لبنان  بيروت

 190913 المجموع 0 0 0 7 1
 

المديرية العامة 
 لألمن العام 

 

 اإلفادة عن عدد الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات والحاالت في الحجر المنزلي. -
 حة العامة. متابعة اإلجراءات المعتمدة على الحدود الجوية والبرية والبحرية بالتعاون مع فرق وزارة الص -

المديرية العامة 
 ألمن الدولة

 
 
 
 

 

تسيير دوريات في مختلف المحافظات وإقامة نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة لمتابعة تنفيذ قرار اإلغالق العام وتحرير مخالفات  -
 بحق المخالفين بالتعاون مع البلديات وتنبيه المواطنين لاللتزام بالتدابير الوقائية. 

أيار الحالي، للتعقيم بعد إصابة إحدى   10من صباح اليوم ولغاية اإلثنين    حكمة جزاء بيروت األولى بدءً ل قلم معن إقفااإلفادة   -
 بكورونا الموظفات

 ساعة المنصرمة:   72بقرار التعبئة العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ  مالتبليغ عن نسبة االلتزا -

 جبل لبنان  بعلبك الهرمل  النبطية  البقاع عكار  الشمال الجنوب  بيروت

20 % 15 % 10 % 10 % 15 % 15 % 5 % 20 % 
 

 

 ساعة الماضية( 24مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ 

 الرحالت المغادرة الرحالت القادمة

 35 عدد الرحالت  31 عدد الرحالت 

 2232 مغادرين لاعدد  4018 عدد الوافدين

 ساعة الماضية( 24المرافئ )خالل الـ 
 

 

 وزارة األشغال العامة والنقل 

 المرفأ
 السفن المغادرة  السفن القادمة 

 الحمولة الوجهة  العدد  الحمولة قادمة من العدد 

 سيارات مرسين  1 ذرة أوكرانيا  1 بيروت

    شعير  روسيا  1 

    بضائع تاسوكو  1 

    خردة طرطوس  1 

    خردة حديد مصر  1 صيدا

 1 5 وعالمجم

 

 قرارات / إجراءات عامة
 التالية:   ات، التوصي2021 أيار 06لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بتاريخ  اجتماع عن  صدر -

لقي يوماً من ت  15بعد    بلدان التي يعفى الوافدون منهاتقييم واقع تلقي اللقاح في جمهورية الكوت ديفوار تمهيداً إلضافتها إلى الئحة ال ▪
في تلك البلدان وإيداع المديرية العامة للطيران المدني نتيجةهذا التقييم إلجراء الالزم    PCRقاح من إجراء فحص الـ  الجرعة الثانية لل

 من قبلها. 
  Testing Strategy  –وضع خطة آللية إجراء الفحوصات المستقبلية الخاصة بكورونا  وضع برنامج الترصد الوبائي في الوزارة   ▪

 صحة العالمية والمستشفيات الجامعية.مع منظمة البالتعاون  –
اليومية المجراة من قبلها ونسبة تلك االيجابية منها   PCRتكليف المستشفيات الحكومية والخاصة بتزويد الوزارة بعدد فحوصات الـ   ▪

  وإيداعها اللجنة بواسطة الوزارة بهدف التقييم المستمر للواقع الوبائي.
 

اءات حول اإلجر  2021نيسان    29بتاريخ    18/2امة والنقل التعميم رقم  صدر عن المديرية العامة للطيران المدني في وزارة األشغال الع -
الطيران وشركات الخدمات األرضية العاملة في    شركاتالمتعلّقة بالركاب القادمين إلى لبنان من الهند والبرازيل، طلب فيه من جميع  

القادمين من الهند والبرازيلمطار رفيق ا البلدين لحريري الدولي وقف نقل جميع الركاب  ، وعلى الركاب الراغبين بالقدوم من هذين 
 . 3/5/2021قبل القدوم إلى لبنان وذلك ابتداًء من يوماً  14اإلقامة في بلد آخر لمدة ال تقل عن 

 

 ، التوصية التالية:  2021نيسان  28مواجهة فيروس كورونا بتاريخ لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية ل اجتماع عن  صدر -
دخول المسافرين القادمين من الهند والبرازيل إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي والمعابر البرية والبحرية ما لم يمض على  ر  حظ ▪

 يوماً على األقل.  14مدة   وجودهم خارجها في بلد ثالث



 

 

 المختبرات التي لم تحدد رقم الهاتف
 
 

 
 
 
 
 
 

 
التي تهدف الى تلقيح المواطنين اللبنانيين والمقيمين على األراضي اللبنانية من غير اللبنانيين  19-كوفيدللقاح ستنادا الى الخطة الوطنية ا -

ة وتشجيع العاملين في من تفشي الوباء وعدد المصابين، طلبت وزارة العمل من أصحاب العمل من لبنانيين ومقيمين أجانب، توعيللحد  
كما أوصت وزارة العمل بإدراج  حرصا على سالمتهم وسالمة المحيطين بهم.  19-يد ة تلقي لقاح كوفضرور على  الخدمة المنزلية لديهم،  

وطلبت من أصحاب العمل المساهمة في  ،  أسماء العاملين، موضوع هذا التعميم، على منصة التسجيل المخصصة للقاح المضاد للفيروس 
 حية واالجتماعية واالقتصادية لهذا الفيروس. ف من اآلثار الصه العملية وصوالً الى تحقيق المناعة المجتمعية والتخفيهذ

 

حول الشروط والتعليمات المتعلّقة بالترخيص   2021نيسان    12بتاريخ    2021/أ م/23صدر عن وزارة الداخلية والبلديات المذكرة رقم   -
والجمعيات   البنللهيئات  إلى  استناداً  المبارك  رمضان  شهر  خالل  الطعام  بتوزيع  توصياالخيرية  من  األول  التدابير د  متابعة  لجنة  ت 

 . تضمنت المذكرة ما يلي:7/4/2021واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا الصادرة بتاريخ 
 وجبات اإلفطار على الصائمين. التعليمات والشروط التي تطبق على الهيئات والجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيع ▪
 ص من وزارة الداخلية والبلديات لتوزيع الطعام. خيرية على إذن خاآلية استحصال الهيئات والجمعيات ال ▪
المديرية العامة لألمن الداخلي بمراقبة تقيّد الهيئات والجمعيات األهلية بالشروط والتعليمات الصادرة في القرار وتنظيم محاضر    تشدد ▪

 .  المخالفين ضبط بحق
 

 
 594459/01أو  1214لصحة العامة: لوزارة ا الساخن االتصال مباشرة على الرقم ،عند الشعور بأية عوارض

 

 

 

 ساعة المنصرمة 72خالل الـ  لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامةا
 المختبرات التي لم تحدد القضاء  

 المختبرات / المستشفيات
عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد  

 القضاء 

 18 مع  فيق الحريري الجامستشفى ر 

ات األمن العا  10 م مختبر

ات   CEMA 2مختبر

ات العائلة   2 مختبر

 1 مستشفى أوتيل ديو

ق  ات المشر  1 مختبر

 
 
 
 
 

 

 التي لم تحدد مكان السكن   المختبرات

 المختبرات / المستشفيات
 اإليجابية دون تحديد عدد الحاالت 

 مكان السكن

 18 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

ات األمن العا  10 م مختبر

ات   INOVIE 9مختبر

 5 راغب حرب  مستشفى 

 4 مستشفى حمود 

  وبولس
ات عقيف   3 مختبر

 3 النبطية الحكوم  مستشفى 

ات   CEMA 2مختبر

ات  2 السالم  مختبر

ات العائلة   2 مختبر

ق  ات المشر  2 مختبر

 1 فؤاد خوري تشفى مس

 1 مستشفى أوتيل ديو
 

 المختبرات / المستشفيات
 تحديد  عدد الحاالت اإليجابية دون

 ف رقم الهات 

 2 مستشفى دار األمل

 1 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

 1 مستشفى بنت جبيل الحكوم  

 1 مستشفى المقاصد 

 1 مستشفى راغب حرب 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 



 PCR قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـلمختبرات المعتمدة من المحّدثة لالئحة ال
 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا   التشخيص إلجراء المؤھلة  الحكوميةالمختبرات 

 المختبر  الموقع

 RHUH مستشفى رفيق الحريري الجامعي  بيروت 

 HALBA Governmental Hospital ى حلبا الحكوميمستشف حلبا 

 TRIPOLI Governmental Hospital طرابلس الحكوميمستشفى  طرابلس

 BATROUN Governmental Hospital مستشفى البترون الحكومي البترون 

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

 Sebline Governmental Hospital ين الحكوميسبل  مستشفى سبلين 

 Saida Governmental Hospital صيدا الحكومي مستشفى صيدا 

 NABIH BERRI Gov. Hospital بّري الحكومي الجامعي نبيه مستشفى  النبطية 

 TEBNIN Governmental Hospital الحكومي تبنين مستشفى  تبنين 

 BINT JBEIL Governmental Hospital جبيل الحكومي  مستشفى بنت  بنت جبيل 

 BAALBECK Gov. Hospital مستشفى بعلبك الحكومي بعلبك

 Hermel Governmental Hospital الهرمل الحكومي مستشفى الهرمل 

 ELIAS EL HRAWI Gov. Hospital الحكومي  الرئيس الياس الهراويمستشفى  زحلة 

 Baabda Governmental Hospital مستشفى بعبدا الحكومي بعبدا 

 

 

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

 AUBMC األميركيةمستشفى الجامعة  بيروت 

 Hôtel Dieu de France مستشفى أوتيل ديو الجامعي  بيروت 

مختبرات رودولف ميريو )الجامعة  بيروت 
 (المتحف – ليسوعيةا

Laboratoires Rodolphe Mérieux (Université Saint-

Joseph) 

 George-Saint UMC Hospital مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي  بيروت 

 General Makassed Hospital مستشفى المقاصد بيروت 

 LAU Medical Center - Rizk Hospital مستشفى رزق الجامعي بيروت 

 CHU - Geitawi Libanais Hospital الجامعي جعيتاويالتشفى اللبناني مس بيروت 

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire الوردية مستشفى  بيروت 

 Clemenceau Medical Center (CMC) مركز كليمونصو الطبي بيروت 

 Doctors’ Center مختبر مركز األطباء بيروت 

 Fontana Laboratories مختبر فونتانا )الحمرا( بيروت 

 General Security Laboratories (العدليةمختبر األمن العام ) وت بير

 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 يكز مار يوسف الطبمختبر مر بيروت 

 Dar al Hawraa Medical Center مختبر دار الحوراء بيروت 

 Bey Lab – Furn El Shubbek مختبر باي الب  فرن الشباك

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثةالمختبرات  الغبيري 

 Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل الغبيري 

 Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي الغبيري 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital مستشفى الرسول األعظم برج البراجنة

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

دياغنوستك    ناشيونالمختبر  حارة حريك 
 كومباني  سيرفس

National Diagnostic Services Company (NDSC) 

مركز  - مختبر الدكتور محمود عثمان  يجة المر
 الطبية التحاليل

Center Diagnostic Medical 

 ADC (Center Diagnostic American) مختبر أميريكن دياغنوستك سنتر  الجناح 

 Mount Lebanon Hospital مستشفى جبل لبنان بعبدا 

 Hadath – George-Saint Hôpital مستشفى السان جورج الحدث بعبدا 

 Laboratory Al Hadi مختبر الهادي بعبدا 

 INOVIE Liban- INOVIEمختبر بعبدا 

الجزئيّة  اإلحياءمختبر علم  الحدث
 في الجامعة اللبنانية 

Molecular Biology and Cancer immunology Laboratory in 

LU 

سان ميشال للتحاليل مختبر  الضبية
 الطبية

Saint-Michel Lab 

 Sacré - Coeur Hôpital فى قلب يسوع مستش 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 هارون  مستشفى الزلقا 

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي بصاليم 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو  المنصورية

 Haykal Albert Hôpital مستشفى هيكل  الكورة 

 University of Balamand مختبر جامعة البلمند الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) االستشفائيمركز الشمال  زغرتا 

 Saydet Zghorta University Medical Center معي الطبي االمركز الج  –سيدة زغرتا  زغرتا 

 Family Medical Center – Zghorta المركز العائلي الطبي  زغرتا 



 Mazloum Hospital المظلوم مستشفى  طرابلس

 Al Mounla Hospital مستشفى المنال  طرابلس

 Nini Hospital يني النمستشفى  رابلسط

 LMSE ، الجامعة اللبنانية والبيئةمختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس

 Islamic Charitable Hospital المستشفى اإلسالمي الخيري طرابلس

 Dar El Chifaa Hospital الشفاءمختبر مستشفى دار  طرابلس

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

 Boulos & Akiki Lab مختبر عقيقي وبولس جبيل

 Wakim Centre Médical مختبر واكيم  جونية

 Elite Medical Center مختبر إيليت الطبي  جعيتا

 Hospital Wzein Ain وزين  عبن مستشفى  الشوف

 Eva Lab مختبر إيفا الب عرمون

 UMC Hospital Hammoud مستشفى حمود الجامعي صيدا 

 Al Karim Medical Laboratory (KML) مختبر الكريم صيدا 

 Al Labib Medical Center لبيب الطبي مركز صيدا 

 Lebanese Diagnostic Centerمختبر الـ  صور

 Family Medical Laboratories العائلةمختبر  الغازية 

 Hospital Harb Ragheb Sheikh مستشفى الشيخ راغب حرب النبطيّة 

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) احمختبر الصبّ  بطية الن

 Al Salam Laboratories مختبر السالم  النبطية 

 Hopital Du Secours Populaire مختبر مستشفى النجدة الشعبية  النبطية 

 Jabal Amel Hospital مستشفى جبل عامل  صور

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) للتشخيص الطبي  مختبر المشرق صور

 Dar Al Hikmah Hospital دار الحكمةمستشفى  بعلبك

 Hospital University Dar Al Amal مستشفى دار األمل الجامعي  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Baalbek الطبيةمختبرات العناية  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Labweh مختبرات العناية الطبية اللبوة

 Tal Chiha Hospital مستشفى تل شيحا لة زح 

 Hospital General Khoury مستشفى خوري زحلة 

 MCC (Center Care Medical) مختبر ميديكال كير سنتر زحلة 

 Hopital Libano-Francais المستشفى اللبناني الفرنسي زحلة 

 Hopital Reyak مستشفى رياق رياق 
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 ية العسكر لمستشفياتامختبرات 

 Hôpital Central Militaire المستشفى العسكري المركزي في بيروت بيروت 

 Drive-Thruبطريقة "   األنفية"المسحات  عينات ألخذالمختبرات المؤھلة 
تريتمانت سنتر   دياغنوستكمختبر ميديكال  بيروت 

 )الحمراء( 
Medical Diagnostic Treatment Center (MDTC) 

 ALS CIC SAL Med-Lab الجفينور –حمراء لب 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 الشياح )د. فؤاد ريحان( مختبرات الشياح

 United Healthcare Center مختبرات المتحدة للرعاية الصحية الشياح

 Al Naqaa Medical Center مختبر النقاء الطبي األوزاعي

 Laboratoire le Boulevard مختبرات البولفار  بدارو 

 CHU Al Yussef التعليميمركز اليوسف االستشفائي  حلبا 

 Hopital El Koura مستشفى الكورة الكورة 

 Kesserwan Medical Center مركز كسروان الطبي كسروان

 Lab Expert مختبر إكسبرت الب  المنصوريّة

 Saint Elie Laborator مختبر سانت ايلي  انطلياس

 BMP Laboratory مختبر ب م پ  ذوق مصبح 

 Laboratoire Dr. Elie Taleb إيلي طالب  مختبر الدكتور جونية

 MEMER Leb للتحاليل الطبية  األوسطمختبرات الشرق  جونية

 Family Clinic مختبر فاميلي كلينيك  صيدا 

 First Lab الب مختبر فيرست  العاقبية

 Riyad Medical Laboratories مختبرات الرياض الطبية جب جنين

 ADC طبيمختبر مركز التشخيص ال جب جنين

 LAB Life ختبر اليف الب م بعلبك

 Beqaa Medical Lab مختبر مركز البقاع الطبي زحلة 

 Laboratoires Saint George مختبرات السان جورج زحلة 

 Araibi Medical Laboratories مختبرات العريبي الطبّيّة  رياق 

  مختبر مستشفى البقاع  البقاع

 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbلرسمية الصادرة على الرابط:  وكافة التعاميم ا يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 
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