
     

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

 

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

 
 

 
 17:00 وقت صدور التقرير: 009تقرير رقم:  2020آذار  27 الجمعةالتاريخ: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 

 
 
 

 المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات واإلجراءات المنفّذة 

  

  
 

 

 المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 

وقف الرحالت من  
 وإلى البالد الموبوءة 

حالة تم تسجيلها منذ 
 2020شباط  21

391 

 حرجة تحاال

4 

 حالة تعافت

20 

 وفاة تحاال

7 

 فحص كورونا 

5959 

 جديدةحالة 

23 
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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
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
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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
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 وزارة الصحة العامة إلجراء التشخيص المخبري لفيروس كوروناالمختبرات المعتمدة من 
 

 

  التنفيذاإلجراءات قيد 
 

 وزارة الصحة العامة
 إصدار التقرير اليومي عن الحاالت الجديدة ووضعها في المستشفيات الحكومية والخاّصة وتتبّع الحاالت المحتملة. -
أسّرة عناية   4منها  ا  سرير 73حيث تم تجهيز  الستقبال حاالت كورونا، البوار الحكومياإلعالن عن جهوزية مستشفى  -

 فائقة.  
 استمرار تجهيز المستشفيات الحكومية لرفع القدرة االستيعابية.  -

 

 الصليب األحمر اللبناني
 حالة جديدة(. 14حالة جديدة مشتبه بها إلى المستشفيات ) 398نقل  -
 .مسعف مدّرب 636تدريب  -
 متطوع على التوعية.  520تدريب  -
 .مركز اسعاف 29تدريب  -

 )التفاصيل على الموقع االلكتروني الرسمي للصليب األحمر اللبناني(   
 

 )الجيش، األمن الداخلي، األمن العام، أمن الدولة، الدفاع المدني( األمنيةاألجهزة 
الشّدة والحزم في تطبيق قرار مجلس الوزراء، حيث   لالجيش اللبناني دوريات في مختلف المناطق اللبنانية واستعم سيّر -

مؤازرة عدد  ، ضارفي القرى والمدن خاصة في أسواق الخ  وخاص تجّمع عام  24محالت تجارية، تفريق  343تم إقفال  
  500وتوزيع  وضبط مداخل مخيم نهر البارد لتنظيم الدخول والخروج من البلديات والهيئات األهلية للتعقيم والتوعية

 حصة غذائية في مدينة طرابلس. 
مجلس را  مكتوبا  بحق مؤسسات وأفراد مخالفين لقرار محض  221 لغاية الساعة الثانية عشرسّطرت قوى األمن الداخلي  -

 . الوزراء في مختلف المحافظات
نفّذت المديرية العامة لألمن العام دوريات في مختلف المناطق اللبنانية وتابعت نقل الحاالت المشتبه بها إلى المستشفيات،  -

المخالطين للحاالت التي تظهر إيجابية بعد التشخيص المخبري وحاالت الحجر الصحي للتأكد من التزامها بشروط العزل 
بسبب وجود حالة إيجابية بين األطباء المناوبين  أسبوعإقفال مستشفى بشري الحكومي لمدة عن  تم التبليغوقد ، منزليال

ووضع كل طاقم المستشفى في الحجر المنزلي، باإلضافة إلى مراقبة عدد من مراكز بيع المواد الغذائية للتأكد من اتخاذ 
 كافة التدابير الوقائية المطلوبة.  

للتأكد من نسبة االلتزام بقرار مجلس   المديرية العامة ألمن الدولة دوريّات استعالمية في مختلف المناطق اللبنانيةنفّذت  -
وتوجيه اإلنذارات الشفهية والمكتوبة للقطاعات المستثناة من قرار  دد من المحالت التجارية والمقاهيوإقفال ع الوزراء

 .  مة المطلوبةااللتزام بمعايير السال ماإلقفال بسبب عد
  ي بلدة ف   79ضمن    تعقيم الطرقات ومداخل األبنيةبنقل حالة مشتبه بها، باإلضافة إلى  قامت المديرية العامة للدفاع المدني   -

، فحص حرارة الماّرة على الطرقات والتأكد من االلتزام بالحجر المنزلي والتوعية من مخاطر  بنانيةلمختلف المناطق ال
 وباء كورونا المستجد. 

 

 
 

 الموقع المختبر

 بيروت مستشفى رفيق الحريري الجامعي

 بعلبك مستشفى بعلبك الحكومي 

 كسروان البوار - الحكومي فتوح كسروانمستشفى 

 بيروت مستشفى الجامعة األميركية

HDF/Merieux/USJ بيروت 

 بيروت مستشفى القديس جاورجيوس 

 بيروت (LAUمستشفى رزق )
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 وزارة الخارجية
متابعة التوصيات التي صدرت عن اللجنة الخاصة لمتابعة شؤون اللبنانيين في الخارج بخصوص التواصل مع البعثات  -

الظروف   توفّرتاللبنانية في الخارج للبدء بعملية إحصاء المعلومات عن الطالب الراغبين بالعودة إلى لبنان في حال 
در عن رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن بعد انقضاء المهلة  القرار الذي سيصوبناء على لذلك، الصحية المناسبة 
 . معابرالمحددة إلقفال ال

استمرار االجتماعات المفتوحة لخلية األزمة في الوزارة لبحث شؤون اللبنانيين المقيمين في الخارج السيما الطالب  -
 الموجودين في المناطق الموبوءة. 

حول إعادة التذكير بأرقام الحسابات المصرفية لتلقي المساعدات   2020آذار  23مكّرر تاريخ  5/ 1381تعميم رقم  -
 والتبرعات مع إضافة رقم الحساب الخاص بالمساعدات االجتماعية.  

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

 

 وزارة األشغال العامة والنقل
 .األمريكيةمن الجنسية  ا  راكب 21على متنها  00:50اقالع طائرة لبنانية الى فرانكفورت في تمام الساعة  -

                                                                                                                                             .(17:45 اقالع –  16:45)هبوط  DHLطائرة شحن  وصول -
بشكل يجري تعقيمها التي قاعات الوصول والمغادرة  أسبوعيا، باستثناءثالث مرات لكل مرافق المطار تعقيم إجراء  -

 .     مستمر
بواخر فارغة وباخرة   5  ومغادرة  ،سياراتالقمح والمواشي وبالوبمواد غذائية أولية  لة  بواخر محمّ   5رفأ بيروت: وجود  م -

بتاريخ ستغادر مستوعبات بلة واحدة محمّ ، باإلضافة إلى باخرة مستوعبات وباخرة حربية واحدةبلة واحدة محمّ 
27/3/2020  . 

 بالحديد. باخرة واحدة محملة  باخرة، ومغادرةم يسجل حركة دخول ألية مرفأ صيدا: ل  -
وباخرة واحدة   2020/ 26/3ثالث بواخر فارغة بتاريخ  م يسجل حركة دخول ألية باخرة، ومغادرةمرفأ طرابلس: ل  -

 . 3/2020/ 27فارغة بتاريخ 
 الحديد وبضائع مختلفة. مرفأ صيدا: دخول باخرة قادمة لتحميل  -
 .فيولبالة ه: دخول باخرة واحدة محملّ مرفأ الجيّ  -
 مغادرة باخرتين فارغتين.م يسّجل حركة دخول ألية باخرة، ومرفأ الزهراني: ل -
 .    م يسجل حركة دخول ألية باخرةمرفأ صور: ل -

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

 

 الداخلية والبلديات وزارة
جدول تحديد مواقيت فتح وإقفال المؤسسات المستثناة من حول  3/2020/ 26بتاريخ  2020/أ.م/ 40رقم  تعميمصدر  -

                           .3/2020/ 24تاريخ   53/2020والقرار  2020/ 15/3تاريخ  1قرار مجلس الوزراء رقم 
 

 وزارة الطاقة والمياه
إلى جميع اإلدارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الخاضعة لوصاية وزارة    2020آذار    23تاريخ    2/2020تعميم رقم   -

 صحية.  الطاقة والمياه بخصوص تمديد كافة المهل التعاقدية إلى حين تقرير وإعالن مجلس الوزراء انتهاء حالة الطوارئ ال
 

 الزراعة وزارة
المزادات    بموجبها  تألغي  بخصوص التدابير الوقائية من الكورونا في مزادات وأسواق األسماك وفي المسامك  صدور تعميم -

ار والزبائن على حد  كما شددت على ضرورة االلتزام بالمعايير الوقائية من قبل التجّ  ،العامة والخاصة حتى اشعار آخر
 تم ابالغ نقابات وتعاونيات صيادي األسماك بهذه التدابير. وقد  سواء،
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 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: 
 

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

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   لهدف الثالث:ا

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

 
 

 المحافظة
العدد في الحجر 

 الصحي

 نسبة المواطنين الملتزمين  
 بالحجر المنزلي

 % 100 129  الشمال
 % 90 270 عكار

 % 88 50 بعلبك الهرمل
 % 87 54 البقاع

 % 90 279 جبل لبنان
 % 95 122 الجنوب
 % 95 91 النبطية

 
 المحافظة

  

االلتزام   نسبة
 باإلقفال

 المخالفةالقطاعات 

 ومحالت تجارية مختلفةمقاهي  % 85 بيروت

  مقاهي % 85  الشمال

 مقاهي ومحالت تجارية % 85 عكار

 مقاهي ومحالت تجارية % 75 بعلبك الهرمل

 دراجات نارية، مهن حرة % 75 البقاع

 معارض سيارات، مكتبات، مقاهي % 85 جبل لبنان

 مؤسسات تجارية ومهن حرة % 85 الجنوب

 % 85 النبطية
مقاهي، صالونات صيانة سيارات، 

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

 واالختالط. 

 

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

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. 

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

 األفراد.
االتصال مباشرة على الرقم الساخن لوزارة الصحة العامة   •

 . 592699/76أو  1214: عوارضعند الشعور بأية 

 


