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  حسب األقضيةالنشطة توّزع الحاالت 
 

  

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 منحنى الحاالت النشطة 

 حالة قيد التحقق  12789 :مالحظة
 

 الجديد في التقرير:
صات إلجراء الفحو لطينحاالت وتحديد المخاتتبّع ال يؤثر علىمما  الت اإليجابيةامن الحاو مكان السكن لعدد ضاء حدد القلم تالمختبرات التي  أسماء

  .الالزمة
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األقضية والبلداتالتوّزع اليومي لإلصابات حسب    
 80 المتن قضاء   32 قضاء كسروان   80 قضاء بعبدا   36 قضاء الشوف        70 محافظة بيروت 

 6 برج حّمود   8 جونيه صربا  11 الشياح   2 ة الناعم  2 راس بيروت 

 1 ةالنبع  4 جونيه كسليك  7 الجناح  1 ةحارة الناعم  1 المنارة 

 6 سن الفيل   3 ذوق مكايل  4 ر حسنئب  8 شحيم  3 قريطم 

 4 جديدة المتن   1 جونيه غدير  1 المدينة الرياضية   1 دلهون   4 الحمرا  

 1 البوشرية   2 ذوق مصبح  10 الغبيري  3 كترمايا   4 المصيطبة

 4 الروضة    3 أدونيس    3 عين الرمانة   1 سبلين  2 مارالياس

 4 سد البوشرية   1 جونيه حارة صخر   3 فرن الشباك  2 الجية  2 تلة الخياط

 2 ةالسبتي  1 جونيه ساحل علما  11 حارة حريك  1 علمان   1 الفتوى  دار

 1 دير مار روكز   1 البوار   2 الليلكي  1 الرميلة    1 ز تلة الدرو

 3 الدكوانة   1 عين الريحانة   5 برج البراجنة  1 السمقانية  1 الظريف 

 1 أنطلياس  1 عينطورة    2 المريجة   1 عين زحلتا  9 المزرعة  

 1 جل الديب   2 غزير  1 تحويطة الغدير   2 الجاهلية  1 حيدر  يبرج أب

 1 النقاش   2 عرمون    2 بعبدا  1 الجديدة    9 يدة طريق الجد

 1 الزلقا   1 حراجل  1 المخاضة   1 عين وزين  4 راس النبع 

 1 بياقوت  1 قيد التحقق   1 رزة الي  1 الخريبة   1 النجمة

 5 الضبية  3 جبيل قضاء   9 الحدث   1 عّماطور  6 األشرفية  

 1 مزرعة دير عوكر   1 جبيل   4 للويزة( الجمهور )ا  1 المزرعة    1 العدلية 

 2 المنصورية    1 بالط   3 قيد التحقق   1 نبرخ كفر  18 قيد التحقق 

 1 فنار الجديدة   1 نهر ابراهيم   53 زحلة قضاء   1 مرستي  11 زغرتا قضاء 

 1 عين سعادة   60 طرابلس قضاء   2 زحلة حوش الزراعنة   2 بتلون  1 زغرتا

 8 روميه  12 طرابلس الحدادين  2 وح  كرك نزحلة   1 الباروك  6 رشعين

 2 بصاليم  2 طرابلس التل   4 زحلة حوش االمراء   2 قيد التحقق   1 أرده 

 1 نابيه   8 طرابلس القبة   3 زحلة أراضي   46 عاليه قضاء   1 صخرا 

 2 الربوة   1 طرابلس الزاهرية  1 زحلة مار الياس   5 شويفات العمروسية     1 كرم سده 

 2 بيت الشعّار   1 طرابلس التبانة  1 نبي ايالال  5 حي السلم     1 سبعل  

 1 مزرعة يشوع   2 1طرابلس   ءمينا  4 كسارا   6 شويفات االمراء     14 عكار  ة محافظ

 3 بيت شباب   7 بساتين المينا   2 جالال   5 عرمون     3 نهر البارد 

 2 عين علق  1 قلمون ال  1 تعلبايا   2 بشامون     2 برقايل

 1 برمانا    1 بداوي ال  2 سعدنايل  1 عين عنوب     1 مشمش  

 1 قنابة برمانا   4 مخيم البداوي   4 قب الياس   9 عاليه    2 فنيدق

 1 بعبدات  21 قيد التحقق   4 بوارج   1 الكحالة    1 قبيات  ال

 3 بيت مري   5 الكورة قضاء   7 بر الياس   1 كيفون     5 قيد التحقق 

 1 مرجبا   1 رشدبين  2 مجدل عنجر  2 بيصور     17 نية المنية الضقضاء 

 1 قعقور ال  1 فيع  7 رياق  2 بحمدون الضيعة     1 دير عمار 

 1 بيت عيال  1 بترومين   1 علي النهري   1 مجدل بعنا    2 ةمنيال

 3 قيد التحقق   1 أنفه  6 قيد التحقق   2 بتاتر    3 بحنين  

 21 صور قضاء   1 ضهر العين   11 بقاع الغربي لا قضاء   1 حنان     1 سير الضنية 

 3 صور   1 جزين قضاء   1 فار قنخربة   3 قيد التحقق   3 بخعون 

 1 صور معشوق   1 لويزة    1 جب جنين  5 الهرمل قضاء   7 قيد التحقق 

 5 برج الشمالي  7 النبطية قضاء   3 الال   1 دورة    47 بعلبك قضاء 

 2 عين بعال   2 زهراني دير ال   1 غزة   4 قيد التحقق   3 بعلبك 

 1 بازورية ال  2 حاروف    1 قرعون ال  50 صيدا قضاء   1 شراونة ال

 1 حناوي  3 قيد التحقق   1 )حماّرة(  ةمنار  4 حارة صيدا   2 راس العين 

 1 طير دبّه   7 بنت جبيلقضاء   1 صويري ال  8 عين الحلوة   1 دورس 

 1 صريفا   1 رميش  2 قيد التحقق   1 عبرا    2 حوش تل صفية 

 1 شبريحا  1 برعشيت   2 مرجعيون قضاء   1 قرية    5 عرسال 

 1 شيحين  2 خربة سلم   1 طيبة   3 غازية  3 دير االحمر 

 1 يارين   1 كونين   1 تولين  1 قناريت  1 بدنايل 

 3 قيد التحقق   1 حانين      2 خرايب  ال  3 قصرنبا

    1 بيت ليف      1 بيساريةال  1 تمنين الفوقا

 136 قيد التحقق قضاء         1 عنقون  4 حوش الرافقة 

          28 قيد التحقق   4 تمنين التحتا 

          2 حاصبيا قضاء   1 كفر دبش 

          1 حاصبيّا   1 شمسطار 

          1 قيد التحقق   1 حوش النبي

             2 سرعين التحتا

             1 نبي شيت

             1 بريتال

             10 قيد التحقق 
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 المنصة االلكترونية لقياس مستوى خطر انتشار فيروس كورونا المستجد حسب األقضية 
 

 
 وروناالتدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس ك: المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وزارة الداخلية والبلديات، لجنة متابعة المرجع

 
على عدد الحاالت المسّجلة يومياً وعدد السكان في كل قضاء. للمزيد من  طر انتشار فيروس كورنا حسب األقضية بناء تتيح هذه المنصة التفاعلية معرفة مستوى خ

 المعلومات بشكل يومي، يمكن الدخول على الرابط التالي:  

RiskLevelInMunicipalities-https://bit.ly/DRM 

 

 

  امة  المنصة االلكترونية لتتّبع التزام القطاعات في إجراءات التعبئة الع 
 

  

 
بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمتابعة اإلجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا لفتح كافة القطاعات شرط 

تم إنشاء منصة الكترونية خاصة تتيح مراقبة  ، وضع الكمامة، وتعقيم اليدين(،  التعبئة العامة )المسافة اآلمنة  تااللتزام بتطبيق إجراءا
التالي:   الرابط  على  اليومية  التفصيلية  النتائج  على  االطالع  يمكن  مستمر.  بشكل  القطاعات  مختلف  قبل  من  االلتزام  نسبة  وقياس 

http://bit.ly/covidsectordata 
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 حاالت المصابة بفيروس كورونا  للعزل النسبة إشغال مراكز 

 
 

التالي:   الرابط  على  الدخول  إشغالها،  ونسبة  العزل  مراكز  توّزع  حول  المعلومات  من  http://bit.ly/DRM-للمزيد 

IsolationCentersProfiles . 
 

ج األمم هذه المراكز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلديات، برنام تجهيز: تم مالحظة
نقابة الممرضات والممرضين في لب صاصيين في العمل نان، نقابة االخت المتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسيف، وزارة الصحة العامة، 

 االجتماعي. 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 
 

 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 ( تشرين األول 26 - تشرين األول 13نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومي )
 

 
 
 

 توزع الحاالت النشطة حسب القضاء

 
 

 

 

 توزع حاالت الشفاء حسب القضاء 
 

 

 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 درة عن وزارة الصحة العامة المعلومات الصا  :المرجع
 

 الصحة العامة درة عن وزارة المعلومات الصا  :المرجع
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 توّزع حاالت الوفاة حسب األقضية

 
   الفئة العمريةتوزع حاالت الوفاة حسب 

 

 
 

 

 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 

وجود امراض 
 مزمنة 

 العمر
 )سنة( 

 الجنس 
 السكن 

 )القضاء( 
 #  المستشفى 

 1 الهمشري  صيدا  ذكر 65 نعم

 2 االمل  دار بعلبك ذكر 60 نعم

 3 الهرمل الحكومي  الهرمل  ذكر 75 نعم

 4 الحدث  جرسان جو عاليه  ذكر 62 -

 5 سان جورج الحدث  الشوف  انثى 89 نعم

 6 المياس  جبيل ذكر 72 نعم

 7 بنت جبيل الحكومي حاصبيا  انثى 76 نعم

 8 بنت جبيل الحكومي بنت جبيل انثى 85 نعم

-  انثى 53 -  9 الهراوي الحكومي  

 10 الرياق  بعلبك ذكر 84 نعم

 11 بهمن عاليه  انثى 79 نعم

 12 الروم  كسروان  ذكر 75 نعم

 13 الحريري الحكومي بعبدا انثى 84 نعم

 14 بهمن صور  انثى 65 نعم

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 توّزع الحاالت حسب الجنسية
  

 
 

 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام
 

 

 
 

 الفئة العمريةتوّزع الحاالت حسب  الجنس توّزع الحاالت حسب
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 وزارة الصحة العامة  المعلومات الصادرة عن  :المرجع
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 10/2020/ 26التنفيذ قيد  اإلجراءات      
 وزارة الصحة العامة

العامة ب - لبنان  أكّدت وزارة الصحة  إلى  ا  قدأن  المخالطين  الوباء ودعت  الحجر    التزامجتاز مرحلة احتواء 
 . المنزلي

 تتواصل الوزارة مع المعامل الروسية ومصنّعي اللقاحات الصينية لحجز حق القطاع الخاص باالستثمار.  -
الأفادت   - العاوزارة  الـ استكمال فحوصعن   مةصحة  إلى بيروت وأجريت في  PCR ات  لرحالت وصلت 

  ( حالة إيجابية 69)  تينحيث تم تسجيل تسعة وس،  2020  ولتشرين األ  23و  22،  21  بتاريخ  ارمطال
 توزعت على الرحالت التالية: 

 عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من  التاريخ 

21/10/2020 

 asusPeg 756 1 اسطنبول 

 1 828 الشركة التركية  اسطنبول 

 MEA 266 7 اسطنبول 

 3 139 ة العراقيالشركة  النجف 

 8 826 الشركة التركية  اسطنبول 

22/10/2020 

 1 828 الشركة التركية  اسطنبول 

 MEA 266 7 اسطنبول 

 MEA 325 5 أربيل 

 1 7836 الشركة التركية  أضنا 

 MEA 202 1 لندن 

 MEA 333 4 البصرة 

 Pegasus 6700 1 أضنا 

 MEA 327 8 النجف 

 MEA 307 2 القاهرة 

 FZ 159 1 دبي 

 2 711 الشركة المصرية  القاهرة 

23/10/2020 

 Pegasus 756 1 اسطنبول 

 1 713 الشركة المصرية  القاهرة 

 3 131 الشركة العراقية  بغداد 

 1 416 ركة القطرية شال الدوحة 

 MEA 662 2 اسطنبول 

 MEA 268 6 اسطنبول 

 1 826 الشركة التركية  اسطنبول 

 MEA 307 1 القاهرة 

  69  المجموع 
 
 

   الصليب األحمر اللبناني   
عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

6,997 
حالة  42)

 جديدة( 

عدد مراكز اإلسعاف 
 التي تستجيب 

عدد فحوصات  48
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 ختبرات الم 

52,571 
(175 

فحصاً 
 جديداً(
 

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 

 إجراءات الوقاية 

235,498 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية 

92,539 
(220 

مستفيداً  
 جديداً(

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة 

 محلية 

8,790 
 

عدد المسعفين  
 المدّربين

عدد المتطوعين   1498
نقل  المدربين على 

 PCRفحوصات 

166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي 

8,676 
مستفيداً  15)

 (جديداً 
 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  
المدربين على  

 التوعية 

عدد المدربين  550
إقامة   على

 توعية حمالت

291 
 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين 

اجراءات  على 
 الوقاية في الشركات 

967 

رافق  عدد الم
 تي تّم تعقيمها ال

694 
مرافق   7)

 جديدة( 
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم 

 توزيعها

عدد المعدات   1,249,800
 التي تم توزيعها

261,102 
(1,476  

مجموعة 
 جديدة(

عدد المستفيدين من 
المنصات  
 االلكترونية 

4,354 
ين  مستفيد 4)

 (جدد

 

 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة 

 جيش لا
 
 

 . CIMICتوزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العسكري  -
 وتفريق التجمعات.  إقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق ومساندة قوى األمن الداخلي في عزل البلدات -
 .  فيها الوباء ينتشرمساندة األجهزة األمنية في عزل المباني واألحياء التي  -
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المديرية العامة  
 لقوى األمن الداخلي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعبئة العامة: تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لقرارات  -
مجموع المحاضر منذ  ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

 4 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة   8/3/2020

 21515 بيروت  0 الجتماعي(محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )األراكيل والتباعد ا

 21009 جبل لبنان 197 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 201 المجموع 
 8953 البقاع

 7576 الشمال 

 7977 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

 67030 المجموع 29 3 31 131 7
 -  

المديرية العامة  
 لألمن العام 

 
 
 
 
 
 
 

 كورونا.  وفاة شخص في مستشفى الهرمل وآخر في بلدة حوش الحريمة بسبب فيروس  ة عنفاد اإل -
في قوى األمن الداخلي  ين من القوى األمنية بفيروس كورونا، ووفاة رائد متقاعد  عنصر  إصابة  اإلفادة عن -

 بلدة عكار العتيقة. في بسبب الفيروس 
 والبلديات:  اإلفادة عن التزام البلديات بقرار وزير الداخلية  -

 البلديات التي لم تلتزم بالقرار  البلديات التي التزمت بالقرار 

النبي ، ايا، أبلح، جديتا، بوارجلبتععين كفر زبد، حاريص، 
 شيت

الصويري، القبيات، بعقلين، عين زحلتا، المنارة، الروضة، 
 الباروك، الورهانية، كفرنبرخ

 الحدودية.  المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر متابعة تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية  -
   ة والحاالت في الحجر المنزلي. الحاالت المسّجلة في مختلف األقضيعن  التبليغ  -

المديرية العامة  
 ألمن الدولة 

 
 
 
 
 
 
 
 

الهرمل بتنفيذ    –% فقط من المؤسسات واإلدارات الرسمية والخاصة في قضائي بعلبك  10عن التزام  اإلفادة   -
 . ياتدوزارة الداخلية والبلقرار 

  للحاالت مالي  ليصبح العدد اإلجن الدولة  المديرية العامة ألمجديدة بين عناصر    حاالت شفاء  9  اإلفادة عن -

 . حالة 56اإليجابية 

ساعة    24  مة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـبقرار التعبئة العا  مالتبليغ عن نسبة االلتزا -
 المنصرمة: 

 جبل لبنان بعلبك الهرمل النبطية  البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت 

30 % 51 % 47.5 % 36 % 70 % 85 % 10 % 43 % -  

 عامة والنقلشغال الوزارة األ
 ساعة المنصرمة(  24مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ  

 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت

 43 لرحالت عدد ا 42 عدد الرحالت 

  4701 عدد المغادرين 4277 عدد الوافدين 
 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  

 السفن المغادرة السفن القادمة  المرفأ

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  دد الع

 بيروت
 مستوعبات  مالطا  1 سيارات  اليونان  1

    مستوعبات   1

 فارغة  مالطا  1 مازوت  روسيا 1 طرابلس 

    غاز سائل Aghi Theodor 1 الزهراني 

 2 4 المجموع

   
 

 قرارات / إجراءات عامة 
باستمرار إقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع    المتعلّق   25/10/2020تاريخ    1336قم  روزارة الداخلية والبلديات    تطبيق قرار  -

غّرة التابعة للجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا.  وذلك بناء على توصيات اللجنة المص  ،إصابات كورونا فيها
   أبرز ما جاء في القرار: 

ً  الشوارع إلى والولوج االستمرار بالعمل بتوقيت منع الخروج   •  . ما بين الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ولغاية السادسة صباحا

 . ة دون استثناءات وتحت طائلة إحالة المخالفين إلى القضاء وذلك حتى إشعار آخراستمرار إقفال الحانات والمالهي والمراقص الليلي  •

 . ء الكمامة وتغطية الفم واألنف وتفادي التجمعات والمحافظة على المسافة اآلمنةوجوب االلتزام بارتدا •

 فقط.  لي وزارة التربية والتعليم العاب قرار فتح أو إقفال المؤسسات التعليمية في البلدات والقرى  حصر  •

 . تحديد أعداد المتنقلين بوسائل النقل العامة والخاصة •

على    المناسبات االجتماعية فيها  وإلغاء كافةا وكل ما فيها من إدارات ومؤسسات رسمية وخاصة  إقفال القرى والبلدات التالية أسماؤه •
 أن يتم التنسيق مع المرجعيات الدينية لجهة إقفال دور العبادة في: 

 لمرداشة، كفرسلوان قضاء بعبدا: ا ▪
 المنصورية، الكلس، الديشونية قضاء المتن: ▪
 جا، الجية، الزعرورية، الجاهلية، نيحاكترمايا، برقضاء الشوف: شحيم، داريا،  ▪
 قضاء عاليه: عين عنوب، حومال، بيصور، مجدل بعنا ▪
 قضاء كسروان: بلونة، عينطورة، الكفور ▪
 المنصف، إهمج، مشمش  ،إبراهيمقضاء جبيل: حبوب، بالط، عمشيت، نهر  ▪
 قضاء طرابلس: الميناء ▪
 قضاء الكورة: بتوراتيج ▪
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 باش، مجدلياقضاء زغرتا: قره  ▪
 عكار: رحبة، عندقت  قضاء  ▪
 الضنية: طاران، بخعون - قضاء المنية  ▪
 قضاء زحله: قاع الريم، جديتا، عين كفر زبد، كفر زبد  ▪
 قضاء البقاع الغربي: المنارة ▪
 ت منين الفوقا، تمنين التحتا، النبي شي قضاء بعلبك: كفر دين، بدنايل، ت  ▪
 جة عبرا، الحالبرامية، حارة صيدا،  قضاء صيدا:  ▪
 قانون رأس العين، يانوح، معروب، صديقين، دير قانون النهر، زبقين  قضاء صور: دير ▪
 النبطية: حومين الفوقا، الدوير، أنصار ▪
 مون، حاريصطق  –بنت جبيل: رميش  ▪
 عديسة، كفركالالمرجعيون: القليعة،  ▪
 حاصبيا: حاصبيا، الفرديس  ▪

الم مستودعات توزيع الغاز واالوكسيجين ومصرف  الغذاء وقطاع الصناعة( واإلعاستثناء بعض القطاعات )القطاع الصحي وقطاع   •
 . لبنان وفروعه في كافة المناطق، والضمان االجتماعي وفروعه ومراكز البلديات وشرطتها من القرار وذلك ضمن ضوابط محددة 

 محافظين بـ:  تكليف ال •
 اإلقفال والمتداخلة فيما بين البلدات الواردة في بند تحديد النطاق البلدي في البلدات الكبرى   ▪
 عند الضرورة.  من قوى األمن الداخلي المؤازرة تنفيذ هذا القرار وطلب  ▪
 ( بمعايير السالمة العامة )الكمامات، عدم التجول واالختالط االلتزام ة التشديد على السكان بضرور ▪
بهدف التدقيق    IMPACTصة ن معلى  راجعة لوائح الحاالت االيجابية يومياً  الطلب من القائمقامين اإليعاز إلى رؤساء البلديات م ▪

 .والتصحيح حيث يلزم وذلك بالتنسيق مع طبيب القضاء والصليب األحمر اللبناني

 محاضر ضبط بحق المخالفين. وتنظيم ع المخالفات وقم  تكليف المديرية العامة لقوى األمن الداخلي التشدد في تطبيق القرار  •

 . لزم المواطن االنتقال من منزلهلدى حصول أي طارئ ي  112الزامية االتصال بخط الطوارئ  •
 
 

 تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة   لمالمختبرات التي 

 ساعة المنصرمة  24الـ خالل  حول المعلومات المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة
 

 ساعة المنصرمة( 24الـ )خالل حدد القضاء تالمختبرات التي لم 

 

 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ نسكتحدد مكان ال المختبرات التي لم 

 المختبرات / المستشفيات
عدد الحاالت اإليجابية  

 تحديد رقم الهاتفدون 

 68 ضيةفيالا  -  INOVIEبر مخت

 21 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

 18 بعلبك  -مستشفى دار األمل 

ات   ADC 17مختبر

ات الكريم   15 مختبر

 13 كية  مب  مستشفى الجامعة األ 

ات الهادي  12 حريك حارة  –  مختبر

 6 زحلة  - ي مستشفى الياس حور 

 5 زق تشفى ر مس 

 4 صيدا - مستشفى حمود 

ات فونتانا   2 مختبر

 المختبرات / المستشفيات
عدد الحاالت اإليجابية دون  

 تحديد مكان السكن 

 64 ضيةفيالا  -  INOVIEبر مخت

 21 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

 12 بعلبك  -مستشفى دار األمل 

 7 كية  مب  مستشفى الجامعة األ 

 6 زحلة  - ي مستشفى الياس حور 

 5 زق تشفى ر مس 

ات الهادي  4 ك حريحارة  –  مختبر

ات فونتانا   2 مختبر

 1 صيدا - مستشفى حمود 
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 مخالفات قرارات التعبئة العامة

 تفع النتشار الوباء. بإقفال البلدات التي لديها خطر مر ةلمتعلّقت اوزارة الداخلية والبلديا  ات عدم التزام بعض البلديات بقرار -
 تجمعات مطلبية ومظاهرات.  -
ة في عدد من المحالت واألسواق )وضع الكمامة أو قناع الوجه، تعقيم اليدين، الحفاظ  عدم االلتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية المطلوب  -

 على المسافة اآلمنة(. 
 ألعاب التسلية. من اإلشغال في عدد من المطاعم ومراكز % 50عدم االلتزام بنسبة الـ  -
 تجمعات في مناسبات اجتماعية.  -
 منزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية. عدم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل ال -

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

 

       
 
 
 

 PCR ختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـالئحة بالم

 
 

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص جراءإل المؤھلة  الحكوميةالمختبرات 
 المختبر الموقع 

 RHUH مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيروت 

 مستشفى حلبا الحكومي  حلبا 

 مي مستشفى طرابلس الحكو طرابلس 

 مستشفى البترون الحكومي  البترون 

 مستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار(  كسروان

 بّري الحكومي الجامعي نبيه   مستشفى النبطية 

 الحكومي تبنينمستشفى  تبنين 

 مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل 

 الحكومي مستشفى بعلبك  بعلبك 

 الحكومي الرئيس الياس الهراوي مستشفى  زحلة

 
 
 
 

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

 AUBMC األميركية مستشفى الجامعة  بيروت 

  Hôtel Dieu de France مستشفى أوتيل ديو الجامعي  بيروت 

 Laboratoires Rodolphe Mérieux المتحف( – اليسوعيةمختبرات رودولف ميريو )الجامعة   بيروت 

(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  لجامعيا الجعيتاوي مستشفى اللبناني  بيروت 

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire   الورديةمستشفى  بيروت 

  Doctors’ Center  مختبر مركز األطباء وت بير

  Fontana Laboratories  مختبر فونتانا )الحمرا( بيروت 

 General Security Laboratories ( العدليةمختبر األمن العام ) بيروت 

 Ghorra-Jabre Laboratories  مختبرات جبر وغّرة بيروت 

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center مختبر مارك السان   بيروت 

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثة المختبرات  الغبيري 

 Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل   الغبيري 

  Al Zahraa Hospital لزهراء الجامعي مستشفى ا الغبيري 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital  مستشفى الرسول األعظم برج البراجنة 
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 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

  سيرفسدياغنوستك   ناشيونالمختبر  حارة حريك 
 كومباني 

National Diagnostic Services Company (NDSC)  

 Center Diagnostic Medical  الطبية التحاليلمركز  -محمود عثمان  مختبر الدكتور المريجة 

 ADC (Center Diagnostic American) تر مختبر أميريكن دياغنوستك سن الجناح 

 Mount Lebanon Hospital  مستشفى جبل لبنان بعبدا 

 Hadath – George-Saint Hôpital  مستشفى السان جورج الحدث بعبدا 

  Laboratory Al Hadi    الهاديمختبر  بعبدا 

 Liban- INOVIE مختبر بعبدا 

 Sacré - Coeur Hôpital  مستشفى قلب يسوع الحازمية 

 Clinigene  مختبر كلينيجان الحازمية 

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال   المتن 

 Life for Trans medical  مختبر ترانسميديكال فور اليف المتن 

 Haroun Hospital  ستشفى هارونم الزلقا 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو   المنصورية 

 Haykal Albert Hôpital  هيكل مستشفى الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) الشمال مركز  االستشفائي زغرتا

 Mazloum Hospital  مستشفى المظلوم طرابلس 

 Al Mounla Hospital  مستشفى المنال  طرابلس 

  Nini Hospital  النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE المعهد العالي للدكتوراه، الجامعة اللبنانية والبيئة، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 

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

 Boulos & Akiki Lab  مختبر عقيقي وبولس جبيل 

  Wakim Centre Médical  مختبر واكيم جونية 

 Hospital Wzein Ain  وزين عبنمستشفى  الشوف 

 UMC Hospital Hammoud  حمود الجامعيمستشفى  صيدا 

 Al Karim Medical Laboratory (KML) مختبر الكريم   صيدا 

 Hospital Harb Ragheb Sheikh  مستشفى الشيخ راغب حرب النبطيّة 

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) اح مختبر الصبّ  النبطية 

  Jabal Amel Hospital  مستشفى جبل عامل صور

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) ر المشرق  مختب صور

  Hospital University Dar Al Amal  مستشفى دار األمل الجامعي بعلبك 

 Hospital General Khoury  مستشفى خوري زحلة

 MCC (Center Care Medical)  ميديكال كير سنترتبر مخ زحلة

 
 العسكرية المستشفياتمختبرات 

  Hôpital Central Militaire  كري المركزي في بيروتالمستشفى العس بيروت 

 

  Drive-Thruبطريقة "  األنفية"المسحات  عينات ألخذالمختبرات المؤھلة 
 Medical Diagnostic Treatment سنتر )الحمراء(  تريتمانت دياغنوستكمختبر ميديكال  بيروت 

Center (MDTC)  

 ALS CIC SAL Med-Lab الجفينور – لحمراء ب امختبر ميد ال  بيروت 

  Itani Medical Laboratories  مختبرات عيتاني بيروت 

 ABC Laboratories  مختبر أ ب سي األشرفيّة 

 Mouawad Medical Laboratory  الطبيةمختبرات معّو ض  الشياح 

  Rihan Medical Center  مختبرات الشياح )د. فؤاد ريحان( الشياح 

  Lab Expert  ت البمختبر إكسبر المنصوريّة 

 LAB Life  مختبر اليف الب بعلبك 

 Rayyak Hospital  مستشفى رياق رياق 
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