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 المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات 

   
 

 

 

 المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
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 توّزع الحاالت المؤّكدة حسب األقضية
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 أجهزة التنفس االصطناعي المؤمنة في المستشفيات الحكومية والخاصة
 

 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
 



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

 

 المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة العامة إلجراء التشخيص المخبري لفيروس كورونا
 

 

  قيد التنفيذاإلجراءات 
 وزارة الصحة العامة

 الحاالت المحتملة.إصدار التقرير اليومي عن الحاالت الجديدة ووضعها في المستشفيات الحكومية والخاّصة وتتبّع  -
 استمرار تجهيز المستشفيات الحكومية لرفع القدرة االستيعابية.  -

 الصليب األحمر اللبناني
 حالة جديدة(. 16حالة جديدة مشتبه بها إلى المستشفيات ) 446نقل  -
 .مسعف مدّرب 729تدريب  -
 متطوع على التوعية.  520تدريب  -
 .مركز اسعاف 31تدريب  -

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

 محلا  188إقفال  ب قام، حيث لمراقبة تطبيق قرار التعبئة العاّمة الجيش اللبناني دوريات في مختلف المناطق اللبنانية سيّر -
ا تجاري ا تجّمع 16تفريق و ا وفي توعية المواطنين حول سبل الوقاية من   بلديات في تطبيق القرارات 5ومؤازرة شعبياا  ا

 .  الشمالفتح عدد من الطرقات المقطوعة في بش ت عناصر الجيقامكما . انتشار الفيروس
د مخالفين لقرار مجلس محضراا مكتوباا بحق مؤسسات وأفرا  184  لغاية الساعة الثانية عشرةسّطرت قوى األمن الداخلي   -

 الوزراء في مختلف المحافظات. 
د في تطبيق القرارات المتخذة لمواجهة  تشدّ ى الولة علمن الد أل ةفي المديرية العامّ لت مختلف المديريات اإلقليمية عم -

تنبيه المواطنين الذين  ب  قامتتلفها، كما على اخ والخاّصة امة الع األماكنعات في فيروس كورونا خاصة لجهة منع التجمّ 

ختلف المناطق اللبنانية من مخاطر االزدحام وذكرتهم بضرورة التقيّد في م ATMل سحب األمواأمام ماكينات  تجّمعوا
    ى عدد منهم. زات والكمامات علع القفاعملت على توزي كما لصحية باإلجراءات الوقائية ا

  المحلت التجارية نفّذت المديرية العامة ألمن الدولة دوريّات استعلمية في مختلف المناطق اللبنانية للتأكد من نسبة التزام   -
محلا   39حيث قامت بإقفال  محلت بيع المواد الغذائية للتأكد من تطبيق إجراءات الحماية،  عدد من  على    باإلقفال وكشفت

ا، باإل  لعدم االلتزام الكامل بإجراءات الحماية.  الغذائية ذير إلى عدد من مراكز بيع المواد توجيه تحضافة إلى تجاريا
العامة والخاصة والقطاعات الحيوية المستثناة من قرار اإلقفال    األماكنعدد من  قامت المديرية العاّمة للدفاع المدني بتعقيم   -

األقضية في مختلف المحافظات اللبنانية وفحص حرارة الماّرة على الطرقات والتأكيد على المواطنين ضرورة  ضمن 
 .  التقيّد بقرارات التعبئة العامة لجهة الحجر المنزلي

 والمغتربين وزارة الخارجية
والذي تطلب بموجبه من البعثات  30/ 2020/3تاريخ  1610/ 5وزارة الخارجية والمغتربين التعميم رقم  أصدرت -

هم على لوائح اإلجلء ليتم إدراجها  ءالدبلوماسية والقنصلية اللبنانية إيداعها أعداد اللبنانيين المغتربين الذين سجلوا أسما
 ضمن الخطة الحكومية بهذا اإلطار.

والذي تطلب بموجبه من كافة البعثات اللبنانية إفادة   30/ 3/ 2020تاريخ  5/1612زارة أيضا التعميم رقم أصدرت الو -
مل  إلى أعداد اللبنانيين المسجلين على لوائح الراغبين بالعودة على أن يش  استنادا اإلجلء    لخطة ر العملني  الوزارة بالتصوّ 

 .تواجههمتواجدهم إلى المطار مع تقييم دقيق للمخاطر التي يمكن أن  المسار الكامل للمواطنين من أماكنالتصور 
التحويلت المالية من  مشاكل فيخاصة لتتم تعبئتها من الطلب والمواطنين الذين يعانون من  استماراتأعّدت الوزارة  -

 ت لهذا الغرض. ئالمصارف اللبنانية ليتم بحثها في اللجنة الوزارية التي أنش

 الموقع المختبر

 بيروت مستشفى رفيق الحريري الجامعي

كلببع الحكوميلبك مستشفى بع  

 كسروان البوار -فتوح كسروان الحكومي ستشفى م

 بيروت مستشفى الجامعة األميركية

HDF/Merieux/USJ بيروت 

 بيروت مستشفى القديس جاورجيوس 

 بيروت (LAUمستشفى رزق )

 جبيل ( المعونات ستشفى سيدة )م Notre Dames de Secoursمختبر 
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  وذلك اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان، السيما الطلّب،  متابعة  بشأن    2020/ 27/3تاريخ    1601/5متابعة تعميم رقم   -
 عهم ورفع تقارير بشأنهم إلى الوزارة والجهات اللبنانية المعنية. لكي تتمكن السفارات والقنصليات من متابعة أوضا

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

 وزارة األشغال العامة والنقل
ا مواطن 235  لنقل تينعراقيطائرتين  وصول -  ة.  عراقي من الجنسية ال ا
 ( 17:40اقلع   - 16:40)هبوط  ة من البحرين محّملة بالبضائع المختلفةقادم DHLكة وإقلع طائرة شحن لشر هبوط -
 (. 10:05إقلع  –  09:05فة )هبوط لة بالبضائع المختلكويتية محمّ ئرة هبوط وإقلع طا -
 .رة عسكرية مصريةهبوط طائ -
 البنزين.  وأخرى محّملة ب خضارمحّملة بال ةمرفـأ بيروت: وصول باخر -
 غادرة. خول أو مة حركة دلم يسّجل أيمرفأ طرابلس:  -
 غادرة. خول أو مة حركة دلم يسّجل أيمرفأ صيدا:  -
 غادرة. خول أو مة حركة دلم يسّجل أيمرفـأ الجية:  -
 غادرة. خول أو مة حركة دلم يسّجل أيمرفأ الزهراني:   -
 . غادرةخول أو مة حركة دلم يسّجل أيمرفأ صور:  -
 

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

 زراعةوزارة ال
ل عليها في مزادات يجب العمباإلجراءات التي  يتعلّق    2020/ 30/3بتاريخ    195/1صدر عن وزارة الزراعة القرار رقم   -

   ئ.طوارة الناء حالسماك أثوأسواق بيع األ

 التربية والتعليم العالي وزارة
ا حددأصدر وزير التربية والتعليم العالي  - ساعات الفريق المتعدد االختصاصات، والمربّين   بموجبه كيفية احتساب تعميما

ومستخدمي المكننة والخدمة والنظافة في الوزارة والوحدات اإلدارية التابعة لها وفي   المختصين في المدارس الدامجة،
 .فيروس كورونا انتشارفترة االقفال القسري الناتج من  في خللالمدارس والثانويات الرسمية 

احتساب ساعات متعاقدي المواد اإلجرائية في المدارس   والتعليم العالي تعميما حدد بموجبه كيفيةأصدر وزير التربية  -
 .والثانويات الرسمية التي تنفذ في إطار خطة التعليم عن بعد أسوة بساعات المتعاقدين والمستعان بهم

 إجراءات أخرى
ا متطّوع 2245لتاريخه بّت أنها قد دربيسف منظمة اليون نتأعل -  من المؤسسات العامة، الجمعيات األهلية، النقابات  ا

  ل المنزلي ا المستجد والعزنيروس كوروفجراءات الوقاية من انتشار ع المحلي حول إمن المجتم ومجموعات تحاداتواال
مراكز حدودية    5وولية  مركزاا للرعاية الصحية األ  192عن تجهيز  المنظمة    أعلنتكما  .  ّرضة للعدوىفئات المعوحماية ال

  100باإلضافة إلى تزويد حوالي    شار العدوىلوقاية من انتااالت ولحي عن اللكشف األول  األساسية  المعدات والتجهيزاتب
   باألدوات األساسية للنظافة. ( منزلألف  20)معدل ف نازح سوري أل
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 اإلجراءات على صعيد المحافظات والبلديات
 المرجع: غرف عمليات المحافظات

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العمليات الوطنيةأهداف غرفة 
 

 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:
 تواصل مع الناس والتوعية لتعميم المعلومات الصحيحة. وتعزيز عملية ال

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

 يق القرارات. بتطب
زيادة قدرات القطاع الصحي للستجابة من خلل مسح الموارد المتوافرة واالحتياجات بشكل مستمر   الهدف الثالث:

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

 
 

 عدد الحاالت في الحجر الصحي المنزلي

 نسبة المواطنين الملتزمين   العدد   المحافظة 

 %75 188  الشمال
 %75 341 عكار

 %89 32 بعلبك الهرمل
 %90 43 البقاع

 %90 353 جبل لبنان
 %90 82 الجنوب 
 %90 63 النبطية

 نسبة االلتزام باإلقفال

 
 المحافظة 

  

 المخالفة القطاعات  %  النسبة 

 حلت تجارية م %90 بيروت

 %85  الشمال
م  اماتجمعات ، مطلبيةتظاهرة ، كثيفة حركة سير

 ATMماكينات سحب األموال 

 %75 عكار
م ماكينات سحب  اما كثيفة، تجمعاتحركة سير 

 ATMاألموال 

 %78 بعلبك الهرمل
م ماكينات سحب  اما كثيفة، تجمعاتحركة سير 

 ، ورش بناءATMاألموال 

 النارية  والدراجات   لسياراتا %90 البقاع

 ATMم ماكينات سحب األموال اما تجمعات %90 جبل لبنان

 حياء في عدد من األ اتعتجم %85 الجنوب 

 قاهي تجمعات وم %80 النبطية
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 العامةالتوجيهات  المؤثرة في سرعة انتشار الفيروسالمخاطر 
 عدم التزام المواطنين بتدابير الوقاية. •
 عدم االلتزام بتدابير الحجر المنزلي اإللزامي.   •
 شار الوباء في األماكن المكتظة.  تان •
عدم االلتزام الكامل بمنع التجّمعات  •

 واالختالط. 

 

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

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

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

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

 األفراد.
االتصال مباشرة على الرقم الساخن لوزارة الصحة العامة   •

 . 592699/76أو  1214: عوارضعند الشعور بأية 

 


