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 المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات 

   

 
  

 

 

 المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 

حالة تم تسجيلها منذ 
 2020شباط  21

463 

 حرجة تحاال

8 

 حالة تعافت

35 

 وفاة ةحال

12 

 فحص كورونا 

6799 

 جديدة ةحال

17 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
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 توّزع الحاالت المؤّكدة حسب األقضية
 

  
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
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 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 

 ةالمعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العام : المرجع
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 تشفيات الحكومية والخاصةاعي المؤمنة في المسأجهزة التنفس االصطن
 

 المجموع الخاصة الحكومية النوع

 279 237 42 لألطفال عدد األجهزة 

 906 783 123 للبالغينعدد األجهزة 

 1185 1020 165 المجموع العام

 
 
 

 والخاصة ة الموجودة في المستشفيات الحكوميةاألسرّ 
 

 المجموع الخاصة الحكومية النوع

 1093 878 215 الطوارئ عدد أسّرة 

 2308 1972 336 العناية الفائقةعدد أسّرة 

 15195 12749 2446 )كافة أنواع األسّرة( ة العاماألسرّ عدد 

 

 
 

 جهوزية المستشفيات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
  

 وزارة الصحة العامة نالمعلومات الصادرة ع : المرجع
 

 وزارة الصحة العامة نالمعلومات الصادرة ع : المرجع
 

 وزارة الصحة العامة نالمعلومات الصادرة ع : المرجع
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 ناوزارة الصحة العامة إلجراء التشخيص المخبري لفيروس كورو المختبرات المعتمدة من 
 

 

  قيد التنفيذاإلجراءات 
 وزارة الصحة العامة

ة صح  ال  ارة وز تأعلن - المصابة بفيروس  حاالتالستقبال بحت جاهزة البان عدد المستشفيات الحكومية التي أصة العام 
 هي:و ،قد وصل إلى عشرة كورونا المستجد

 .يري الجامعيى رفيق الحرفمستش •

 مستشفى النبطية الحكومي.  •

 كومي. ى مشغرة الحمستشف •

 كومي. بك الحستشفى بعلم •

 كومي. الح الهرملستشفى م •

 .  رالبوا - كوميالحوح كسروان تفستشفى م •

 كومي. الح يبشرستشفى م •

 كومي. الح بنت جبيلستشفى م •

 كومي. الح بلسطراستشفى م •

 با الحكومي.مستشفى حل •
إصابتها هة او المؤكدة  ية المشتبجثث البشريف ونقل الشادات الخاصة بتغلاالررة حول  ة مذكة العامر عن وزارة الصح صد -

 . بفيروس كورونا المستجد
ة وتتب ع  -  الحاالت المحتملة.إصدار التقرير اليومي عن الحاالت الجديدة ووضعها في المستشفيات الحكومية والخاص 

 الصليب األحمر اللبناني
 حالة جديدة(. 11تبه بها إلى المستشفيات )ديدة مشحالة ج  457نقل  -
ب 760تدريب  -  جدد(.  31) مسعف مدر 
 متطوع على التوعية.  520تدريب  -
 .مركز اسعاف 31تدريب  -

 الموقع االلكتروني الرسمي للصليب األحمر اللبناني()التفاصيل على    
   األمنية العسكرية واألجهزة 

ة ف المناطق اللبنانيةالجيش اللبناني دوريات في مختل سي ر -  محلا  234إقفال  ب قام، حيث لمراقبة تطبيق قرار التعبئة العام 
ا تجاري ع 32تفريق و ا ا تجم   بلديات في تطبيق القرارات  3مؤازرة . كما قام بكببعللس والبقاع وابطرفي بيروت وشعبياا  ا

ثناء مدخلي العبدة ارد باستمخيم نهر الب ل مداخ قفلأو، وفي توعية المواطنين حول سبل الوقاية من انتشار الفيروس
 رة. والمحم  

محضراا مكتوباا بحق مؤسسات وأفراد مخالفين لقرار مجلس   252  لغاية الساعة الثانية عشرةسط رت قوى األمن الداخلي   -
 في مختلف المحافظات.  الوزراء

 وأقفلت في الحجر المنزلي وفي المستشفيات  دة  كؤشتبهة والحاالت المالت الممتابعة الحابعام  مديرية العامة لألمن الال  قامت -
قتالمخالفة  من المحلت التجارية    اا عدد وضية  من المف  ينوفد. كما واكبت  لف المناطق اللبنانيةفي مخت  تجمع ات عامة  وفر 

في إطار  وحاصبيا  عيونمرج يءن السوريين في قضايمات النازحيكشف على مخلل UNHCRللجئين ا لشؤون االعلي
 .يروسالف تفش يلصحي في حال ستباقية لتأمين غرف للحجر اة اوضع خط

 الموقع المختبر

 بيروت مستشفى رفيق الحريري الجامعي

 بعلبك مستشفى بعلبك الحكومي

 كسروان البوار -مستشفى فتوح كسروان الحكومي 

 بيروت مستشفى الجامعة األميركية

 بيروت (Merieux/USJ) مستشفى أوتيل ديو 

 بيروت مستشفى القديس جاورجيوس 

 بيروت (LAUمستشفى رزق )

 جبيل )مستشفى سيدة المعونات(  Notre Dames de Secoursر تب مخ
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، القراراتبتزام لنف ذت المديرية العامة ألمن الدولة دوري ات استعلمية في مختلف المناطق اللبنانية للتأكد من نسبة اال -
لمة، وإقفال وتوجيه السشروط ئية في جبل لبنان بسبب عدم التزامها بالغذاقامت بإقفال عدد من مراكز بيع المواد حيث 
 .  ةالعام  قرار التعبئة لتزامها بلعدم ا ال والنبطيةفي البقاع والشم مختلفة مصانعو حلت تجاريةارات إلى مإنذ

ة للدفاع المدني بتعقيم   - العامة والخاصة والقطاعات الحيوية المستثناة من قرار اإلقفال    األماكنعدد من  قامت المديرية العام 
ة على الطرقات والتأكيد على المواطنين ضرورة  في مختلف المحافظات اللبنانية وفحص حرارة الماضمن األقضية  ر 

 .  التقي د بقرارات التعبئة العامة لجهة الحجر المنزلي

 والمغتربين وزارة الخارجية
اليومية والعاجلة التي   تصاالتنتيجة اال، والمغتربين لطلبومساعدة البنان إلى ادة اللبنانيين الراغبين إع  ضمن إطار  -

للبنانيين الوزارة األعداد األولية  استلمت ،اللبنانية في الخارج البعثاتمع كافة ن تربيوالمغ ها وزارة الخارجيةقامت ب
ة المالي لتالتحوي ات فيصعوبمن  نونيعامعلومات عن الطلب الذين بعض الباإلضافة إلى  إلى لبنان ةبالعود غبينلراا

   . زمة الل  ذ القرارات والتدابيرالتخامجلس الوزراء  في جلسة    لمناقشته  مفص ل  تقريرإعداد  ب  وزيرال  سيقوم  حيث  ،من لبنان
والذي تطلب بموجبه من البعثات  30/ 2020/3تاريخ  1610/ 5وزارة الخارجية والمغتربين التعميم رقم  أصدرت -

هم على لوائح اإلجلء ليتم إدراجها  ءتربين الذين سجلوا أسماالدبلوماسية والقنصلية اللبنانية إيداعها أعداد اللبنانيين المغ
 ضمن الخطة الحكومية بهذا اإلطار.

والذي تطلب بموجبه من كافة البعثات اللبنانية إفادة   30/ 3/ 2020تاريخ  5/1612يضا التعميم رقم أصدرت الوزارة أ -
لوائح الراغبين بالعودة على أن يشمل    نيين المسجلين على إلى أعداد اللبنا  استنادا اإلجلء    لخطة ر العملني  الوزارة بالتصو  

 .تواجههمالتصور المسار الكامل للمواطنين من أماكن تواجدهم إلى المطار مع تقييم دقيق للمخاطر التي يمكن أن 
الية من التحويلت الم في مشاكلخاصة لتتم تعبئتها من الطلب والمواطنين الذين يعانون من  استماراتأعد ت الوزارة  -

 ت لهذا الغرض. ئف اللبنانية ليتم بحثها في اللجنة الوزارية التي أنشالمصار
تستمر وزارة الخارجية والمغتربين بالتواصل اليومي مع كافة الدول الشقيقة والصديقة والجهات الخارجية بشأن تأمين  -

 مساعدات طبية لمواجهة الفيروس.

 وزارة األشغال العامة والنقل
لة بالبضائع المختلفة تيةكويحن شطائرة  هبوط وإقلع -  (. 10:05إقلع   –  09:05)هبوط  محم 
لة بالبضائع المختلفة الدوحةقادمة من  DHLوإقلع طائرة شحن لشركة  هبوط -  .محم 

ا من الجنسية البولندية )ه 11لء إلجبولندية عسكرية هبوط وإقلع طائرة  -  )17:30إقلع   – 15:45بوط مواطنا
لة بالمستوعبات. تغادر ب، فيما دخول للبواخرحركة  أية م يسجللمرفـأ بيروت:  -  اخرة محم 
ل أية حركة دخول أو مغادرةتلم المرافئ األخرى:  -  .  خرللبوا سج 

وزارة الصحة  لل جهاز تابع قبمن بكامله فحص طاقم الباخرة ، يتم لى حرم المرفأإباخرة أية سماح بدخول ل: قبل امالحظة
 للتأكد من عدم وجود اصابات بفيروس كورونا. العامة

 التربية والتعليم العالي وزارة
ي  عام الدراس عة المتاب سبلتملة حول هات المحيوتحديد ودراسة السينارارية في الوزارة على تعمل مختلف الوحدات اإلد -

 .متحانات الرسميةباإلضافة إلى مصير اال 2019-2020

 إجراءات أخرى
ا منسق  25  عن تأمين  نفي لبنا  االجتماعيفي العمل    الختصاصييناعلنت نقابة  أ - ا إقليمي  ا ا   250و  ا ا اجتماعي  أخصائيا  عن تأمين   ا

ا منسق 25 ا إقليمي ا ا اجتماعي اا مساعد 250و ا جر المنزلي  الت الحمساعدة في مراقبة حاللمحافظات للتدخل في مختلف ال  ا
 ذا الغرض.  ملة وضعت لهوالبلديات من خلل خطة متكا ظاتزارة الصحة العامة والمحافشر مع وسيق المبابالتن

ع 2245منظمة اليونيسف بأنها قد درب ت لتاريخه  أعلنت - ا متطو  من المؤسسات العامة، الجمعيات األهلية، النقابات  ا
ي  من المجتمع المحلي حول إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والعزل المنزل  ومجموعات واالتحادات

ضة للعدوى. كما أعلنت   مراكز حدودية    5مركزاا للرعاية الصحية األولية و  192تجهيز  عن  المنظمة  وحماية الفئات المعر 
  100بالمعدات والتجهيزات األساسية للكشف األولي عن الحاالت والوقاية من انتشار العدوى باإلضافة إلى تزويد حوالي  

 دوات األساسية للنظافة.   ألف منزل( باأل 20معدل بألف نازح سوري )
 

  
 
 
 

 
 
 



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

 

 اإلجراءات على صعيد المحافظات والبلديات
 المرجع: غرف عمليات المحافظات

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهداف غرفة العمليات الوطنية
 

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

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

تأمين استمرارية الخدمات األساسية على الصعيد الوطني من خلل تحديد الخدمات األساسية ومتطلبات   الهدف الثاني:
اتخاذ التدابير االقتصادية واالجتماعية بالحد األدنى المطلوب المرتبط الصيانة، تشجيع العمل عن بعد، 

 بتطبيق القرارات. 
زيادة قدرات القطاع الصحي للستجابة من خلل مسح الموارد المتوافرة واالحتياجات بشكل مستمر   لهدف الثالث:ا

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

 عدد الحاالت في الحجر الصحي المنزلي

 المواطنين الملتزمين  % العدد   المحافظة 

 75 200  الشمال
 80 346 عكار

 78 40 الهرملبعلبك 
 90 45 البقاع

 90 354 جبل لبنان
 90 88 الجنوب 
 85 101 النبطية

 نسبة االلتزام باإلقفال

 
 المحافظة 

  

 المخالفة القطاعات  %  النسبة 

 تجارية محلت ر ناشطة، حركة سي  80 بيروت

 لمصارف  ات أمام ، تجمعامطلبية تحركات 80  الشمال

   ATMأمام ماكينات سحب األموال تجمعات   75 عكار

 80 بعلبك الهرمل
أمام ماكينات سحب  تجمعات  ،ركة سير ناشطةح

  الموادمراكز بيع ، تجمعات أمام ATMاألموال 
 ذائيةالغ

 النارية  والدراجات   السيارات 90 البقاع

 لمصارف ت أمام اتجمعا 90 انجبل لبن 

 عامة داخل األحياء  تجمعات 85 الجنوب 

 70 النبطية
أمام ماكينات سحب  تجمعات  ،ركة سير ناشطةح

 محلت تجارية  ، ATMاألموال 
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 العامةالتوجيهات  الفيروسالمخاطر المؤثرة في سرعة انتشار 
 عدم التزام المواطنين بتدابير الوقاية. •
 عدم االلتزام بتدابير الحجر المنزلي اإللزامي.   •
 ماكن المكتظة.  شار الوباء في األتان •
ات عدم االلتزام الكامل بمنع التجّمع •

 واالختالط. 

 

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

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

االلتزام بغسل اليدين المتكرر ومراعاة كل شروط السالمة   •
 فق وزارة الصحة العامة. الواجب اتخاذها و 

الحرص على االبتعاد عن األماكن المزدحمة وتجنب  •
ة االجتماعية وااللتزام بالمسافة اآلمنة بين المخالط
 األفراد.

االتصال مباشرة على الرقم الساخن لوزارة الصحة العامة   •
 . 592699/76أو  1214: عوارضعند الشعور بأية 

 


