غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث  -السراي الحكومي الكبير
التقرير اليومي حول COVID-19

التاريخ :األحد  5نيسان 2020

وقت صدور التقرير17:00 :

تقرير رقم018 :

ّ
توزع الحاالت حسب الوضع الصحّي
527

حالة تم تسجيلها منذ
 21شباط 2020

7

حاالت جديدة

18

حالة وفاة

54

حالة شفاء

9411

فحص كورونا

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

يمكن االطالع على التقرير وكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابطdrm.pcm.gov.lb :
أو عبر وسائل التواصل االجتماعي @DRM_Lebanon

المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات

وقف الرحالت من وإلى البلدان الموبوءة

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة
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المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة
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توزع الحاالت المؤّكدة حسب األقضية
ّ

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة
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جهوزية المستشفيات

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

أجهزة التنفس االصطناعي المؤمنة في المستشفيات الحكومية والخاصة
النوع
عدد األجهزة لألطفال
عدد األجهزة للبالغين

الحكومية
42

الخاصة
237

المجموع
279

123

783

906

المجموع العام

165

1020

1185

األسرة الموجودة في المستشفيات الحكومية والخاصة
ّ
النوع

الحكومية

الخاصة

المجموع

أسرة الطوارئ
عدد ّ

215

878

1093

أسرة العناية الفائقة
عدد ّ

336
2446

1972

2308

12749

15195

األسرة)
األسرة العام (كافة أنواع
عدد
ّ
ّ
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المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة العامة إلجراء التشخيص المخبري لفيروس كورونا
المختبر
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
مستشفى بعلبك الحكومي
مستشفى فتوح كسروان الحكومي  -البوار
مستشفى الجامعة األميركية
مستشفى أوتيل ديو ()Merieux/USJ
مستشفى القديس جاورجيوس
مستشفى رزق ()LAU
مستشفى سيدة المعونات الجامعي
مستشفى المظلوم
مستشفى هيكل
مستشفى سرحال
مستشفى بح ّنس
مستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي
مستشفى جبل لبنان
مستشفى السان جورج الحدث
مستشفى عين وزين
مستشفى حمود الجامعي

-

-

-

الموقع
بيروت
بعلبك
كسروان
بيروت
بيروت
بيروت
بيروت
جبيل
طرابلس
الكورة
المتن
المتن
بيروت
بعبدا
بعبدا
الشوف
صيدا

اإلجراءات قيد التنفيذ
وزارة الصحة العامة
تطبيق اإلجراءات الصحية المتفق عليها ضمن خطة الحكومة اللبنانية لعودة المغتربين اللبنانيين خالل الرحالت وفي
المطار وتحديد إجراءات العزل المطلوبة حسب الوضع الصحي للوافدين بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير
واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة األشغال العامة والنقل
والمديرية العامة لألمن العام وشركة طيران الشرق األوسط.
اإلعالن عن المختبرات المعتمدة من قبل الوزارة إلجراء الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا.
إصدار التقرير اليومي عن الحاالت الجديدة ووضعها في المستشفيات الحكومية والخاصة وتتبع الحاالت المحتملة.
استمرار العمل على زيادة جهوزية المستشفيات لناحية إجراء الفحوصات واستقبال الحاالت.
الصليب األحمر اللبناني
نقل  534حالة جديدة مشتبه بها إلى المستشفيات ( 14حالة جديدة).
تدريب  791مسعف مدرب ( 31جدد).
تدريب  520متطوع على التوعية.
تدريب  33مركز اسعاف ( 2جدد).
(التفاصيل على الموقع االلكتروني الرسمي للصليب األحمر اللبناني)
األجهزة العسكرية واألمنية
سيرت وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية دوريات لمراقبة تطبيق قرار التعبئة العامة ،حيث
قامت بإقفال  280محالا تجاريا ا ،تفريق  38تجمعا ا شعبيا ا ،مؤازرة  3بلديات في تطبيق القرارات ،التبليغ عن إقفال 126
طريقا ا فرعيا ا من قبل البلديات في مختلف المناطق وتوعية المواطنين باستخدام مكبرات الصوت في عدد من المناطق.
سطرت قوى األمن الداخلي لغاية الساعة الثانية عشرة  336محضرا ا مكتوبا ا منها  242محضرا ا بحق مؤسسات 94
محضرا ا بحق أفراد مخالفين لقرار مجلس الوزراء في مختلف المحافظات.
قامت المديرية العامة لألمن العام بمتابعة اإلجراءات والمستجدات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد حيث تقصت
عن الحاالت المشتبهة والحاالت المؤكدة في الحجر المنزلي وأقفلت عدداا من المحالت التجارية المخالفة وفرقت تجمعات
في مختلف المناطق اللبنانية خاصة في جبل لبنان والجنوب وعكار.
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-

-

-

نفذت المديرية العامة ألمن الدولة دوريات في مختلف المناطق اللبنانية للتأكد من نسبة االلتزام بقرارات التعبئة العامة،
حيث قامت بإقفال عدد من المحالت التجارية وتوجيه إنذارات إلى المخالفين من أفراد ومؤسسات لعدم االلتزام ،كما أقفلت
سوق السمك في صور.
ا
قامت المديرية العامة للدفاع المدني بتدريب  50عنصرا في جهوزية تامة معززين بـ  10سيارات إسعاف للتدخل عند
الضرورة في عمليات نقل المصابين بفيروس كورونا المستجد .كما نفذت مهمات تعقيم لعدد من األماكن العامة والخاصة
والقطاعات الحيوية المستثناة من قرار االقفال ضمن األقضية في مختلف المحافظات وفحص حرارة المارة على الطرقات
والتأكيد على المواطنين ضرورة التقيد بقرارات التعبئة العامة لجهة الحجر المنزلي.
وزارة الخارجية والمغتربين
تتابع الوزارة وصول اللبنانيين المغتربين من الدول التي شملتها المرحلة األولى من خطة الحكومة اللبنانية من الرياض
وأبو ظبي والغوس وأبيدجان ،وذلك بالتنسيق المباشر مع اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة
فيروس كورونا ووزارة الصحة العامة والمديرية العامة لألمن العام والمديرية العامة للطيران المدني وشركة طيران
الشرق األوسط للتأكد من تطبيق كافة اإلجراءات المتفق عليها.
تستكمل الوزارة اتصاالتها مع كافة السفارات اللبنانية في دول العالم من أجل تحضير جداول مفصلة بأسماء اللبنانيين
الذين سيتم اجالؤهم حسب األولويات التي وضعتها الحكومة اللبنانية ،وذلك من خالل االستمارتين المعممتين عبر الرابطين
اإللكترونيين على صفحة الوزارة:
https://mfa.gov.lb/arabic/students-abroad - https://mfa.gov.lb/arabic/return-to-lebanon

-

-

تتلقى الوزارة تقاريرا ا يومية عن قيام عدد كبير من المغتربين بالتبرع للطواقم الطبية والمستشفيات الحكومية عبر أرقام
الحسابات المصرفية التي عُممت على كافة البعثات اللبنانية.
تستمر وزارة الخارجية والمغتربين بالتواصل اليومي مع البعثات اللبنانية وكافة الدول الشقيقة والصديقة والجهات
الخارجية بشأن تأمين مساعدات طبية لمواجهة الفيروس.
وزارة األشغال العامة والنقل
وصول أربع طائرات تابعة لشركة طيران الشرق األوسط على متنها  396مواطنا ا لبنانيا ا من الدول التالية:
 الرياض رحلة رقم  ME425الساعة .11:00 أبو ظبي رحلة رقم  ME419الساعة .14:00 الغوس رحلة رقم  ME572الساعة .21:55 أبيدجان رحلة رقم  ME576الساعة .23:59وصول طائرة خاصة عند الساعة  17:25على متنها ثمانية مواطنين لبنانيين.
وصول طائرة قادمة من الغابون على متنها خمسة مواطنين لبنانيين.
وصول طائرة شحن إماراتية محملة بالبضائع المختلفة.
مرفأ بيروت :وصول باخرة من فالنسيا لتحميل وتفريغ المستوعبات وأخرى محملة بالخضار ،ومغادرة باخرتين فارغتين.
مرفأ طرابلس :وصول باخرة قادمة من تركيا محملة بالشاحنات وأخرى من مصر محملة بالخضار.
مرفأ شكا :مغادرة باخرة فارغة.
المرافئ األخرى :لم تسجل أية حركة دخول أو خروج للبواخر.

مالحظة :قبل السماح بدخول أية باخرة إلى حرم المرفأ ،يتم فحص طاقم الباخرة بكامله من قبل جهاز تابع لوزارة الصحة
العامة للتأكد من عدم وجود إصابات بفيروس كورونا.
وزارة الداخلية والبلديات
 صدر عن الوزارة قرار رقم  475بتاريخ  5نيسان  2020حول توقيت سير السيارات والشاحنات والدراجات الناريةحسب ارقام اللوحات على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا ا من تاريخ  6نيسان  2020حتى إشعار آخر.
 صدر عن الوزارة مذكرة رقم /43أ.م 2020/حول تعديل المذكرة المتعلقة بتحديد أوقات فتح وإقفال المؤسسات المستثناةبموجب قراري رئيس مجلس الوزراء رقم  2020/53تاريخ  2020/3/24وقرار رقم  2020/54تاريخ .2020/3/26
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اإلجراءات على صعيد المحافظات والبلديات

مراكز العزل التي تمت الموافقة عليها من قبل

اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا
لتاريخ :األربعاء  1نيسان 2020

المتخصصة المكّلفة بالكشف على مراكز العزل
تضم اللجنة
ّ
المحتملة ضابطا من األمانة العامة للمجلس األعلى للدفاع،

المحافظة

عدد المراكز

جبل لبنان

10

الشمال

2

ضابطا طبيبا من الطبابة العسكرية في الجيش ،ضابطا مهندسا

الجنوب

1

من الجيش وممثال عن نقابة الممرضات والممرضين في لبنان.

عكار

5

البقاع

5

المجموع لتاريخه

23

تكثّف اللجنة زياراتها الميدانية للكشف على مراكز العزل الممكنة
بالتنسيق مع المحافظات والبلديات المعنية.

نسبة االلتزام باإلقفال
المحافظة

النسبة
المئوية

بيروت

%80

الشمال

%80

عكار

%75

بعلبك الهرمل

%71

البقاع

%80

جبل لبنان

%85

الجنوب

%80

حركة سير شبه طبيعية ،تجمعات أمام مراكز بيع المواد الغذائية

النبطية

%75

تجمعات أمام مراكز بيع المواد الغذائية ،حركة سير ناشطة جدا ،محالت
ومؤسسات تجارية

القطاعات المخالفة
حركة سير ناشطة ،محالت تجارية ،تجمعات أمام ماكينات الصراف اآللي
ATM
عدم االلتزام من بعض المساجد في منطقة القبة في طرابلس وبعض المناطق في
قضاء المنية الضنية بقرار التعبئة العامة ،محالت تجارية
تجمعات أمام ماكينات الصراف اآللي  ،ATMمحالت تجارية ،تجمعات عامة
حركة سير طبيعية خاصة في بعلبك وتمنين ،تجمعات أمم مراكز بيع المواد
الغذائية ،مراسم زواج
حركة سير ناشطة ،محالت تجارية ،تجمعات أمام تجمعات أمام ماكينات
الصراف اآللي  ،ATMتجمعات أمام مراكز بيع المواد الغذائية
حركة سير ناشطة ،تجمعات أمام ماكينات الصراف اآللي ATM
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متابعة المحافظات والبلديات
عدد الخاليا المحلية إلدارة
األزمة على صعيد البلديات

عدد حاالت الحجر
الصحي المنزلي

نسبة المواطنين الملتزمين
بالحجر

الشمال

237

%80

81

عكار

195

%90

123

بعلبك الهرمل

47

%87

44

البقاع

72

%85

126

جبل لبنان

416

%90

171

الجنوب

97

%90

116

النبطية

47

%95

86

المحافظة

أهداف غرفة العمليات الوطنية
تعمل غرفة العمليات الوطنية على توحيد وتنسيق كافة الجهود الوطنية الرسمية والخاصة من أجل تحقيق األهداف التالية:
الهدف األول:
الهدف الثاني:
الهدف الثالث:

الحد من انتشار الفيروس واحتوائه عبر تطبيق التدابير االحترازية ،تخفيف االحتكاك المباشر بين الناس
وتعزيز عملية التواصل مع الناس والتوعية لتعميم المعلومات الصحيحة.
تأمين استمرارية الخدمات األساسية على الصعيد الوطني من خالل تحديد الخدمات األساسية ومتطلبات
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
مقارنة مع المنحنى الوبائي ،استقطاب التمويل والمساعدات التقنية وزيادة القدرة االستيعابية للمستشفيات
وإدارة الحاالت.

المخاطر المؤثرة في سرعة انتشار الفيروس
•

عدم التزام المواطنين بتدابير الوقاية.

•

عدم االلتزام بتدابير الحجر المنزلي اإللزامي.

•

انتشار الوباء في األماكن المكتظة.

•

التجمعات
عدم االلتزام الكامل بمنع
ّ

واالختالط.

التوجيهات العامة
•

االلتزام بتطبيق الق اررات الصادرة عن رئاسة مجلس
الوزراء على صعيد اإلدارات العامة والخاصة والبلديات.

•

االلتزام بمالزمة المنازل وعدم الخروج االّ للعمل أو عند
الضرورة القصوى.

•

االلتزام بغسل اليدين المتكرر ومراعاة كل شروط السالمة
الواجب اتخاذها وفق و ازرة الصحة العامة.

•

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

•

االتصال مباشرة على الرقم الساخن لو ازرة الصحة العامة
عند الشعور بأية عوارض 1214 :أو 01/594459
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