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

 
 

 
 18:00 :ور التقريروقت صد 003: تقرير رقم 2020ار آذ 21بت السالتاريخ: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرجع: وزارة الصحة العامة، برنامج الترصد الوبائي، مصلحة الطب الوقائي( )

 

 

 
 نفّذة واإلجراءات الم اباتصإلل اليوميعدد الحسب ى الوبائي منحنال

 
 
 

 
 
 

 

حالة تم تسجيلها منذ 
 2020شباط  21

206 

 حالة جديدة

43 

 حرجةحالة 

4 

 تعافتحالة 

4 

 وفاةحالة 

4 

ليومي لإلصاباتالعدد اى الوبائي حسب المنحن  
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 حسب األقضية دةالمؤكّ الت توّزع الحا
 

 

 



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

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 



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

 

 ت الحكومية والخاصةفياستشؤمنة في المالمناعي أجهزة التنفس االصط
 

 المجموع الخاصة الحكومية النوع

 279 237 42 لألطفال جهزة عدد األ

 906 783 123 للبالغينجهزة عدد األ

 1185 1020 165 المجموع العام

 
 

 والخاصة حكوميةة الموجودة في المستشفيات الاألسرّ 
 

 المجموع الخاصة الحكومية النوع

 1093 878 215 الطوارئ ة أسر  عدد 

ةأسعدد   2308 1972 336 العناية الفائقة ر 

 15195 12749 2446 ة(كافة أنواع األسر  ) امة العاألسر  عدد 

 
 

 جهوزية المستشفيات
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 صحة العامة إلجراء التشخيص المخبري لفيروس كوروناة من وزارة الختبرات المعتمدالم
 

 
 

 اف غرفة العمليات الوطنيةأهد
 

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

 تخفيف االحتكاك المباشر بين الناس، الحد من انتشار الفيروس واحتواءه عبر تطبيق التدابير االحترازية  الهدف األول:
 الصحيحة.  لتعميم المعلوماتوعية والتالتواصل مع الناس  عملية تعزيزو

حديد الخدمات األساسية ومتطلبات من خالل ت تأمين استمرارية الخدمات األساسية على الصعيد الوطني  الهدف الثاني:
الحد األدنى المطلوب المرتبط باالقتصادية واالجتماعية  اتخاذ التدابير، تشجيع العمل عن بعد، الصيانة

  بتطبيق القرارات.
من خالل مسح الموارد المتوافرة واالحتياجات بشكل مستمر زيادة قدرات القطاع الصحي لالستجابة   الثالث: الهدف

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

 

 التطبيق  اإلجراءات قيد

ختبر الم  الموقع  

 بيروت مستشفى رفيق الحريري الحكومي 

 بيروت مستشفى الجامعة األميركية 

 بيروت ) Merieux)  يس يوسفقدمستشفى ال

 وطى عمارة شلهوب  مستشفى الروم 

 بيروت ( LAUمستشفى رزق )

 وزارة الصحة العامة:
تتبّع الحاالت والحكومية والخاّصة  حالية في المستشفياتاليومي عن الحاالت الجديدة ووضع الحاالت إصدار التقرير ال -

 .ملةالمحت
ق نسيبالت  ابط صارمةلي اإللزامي مع ضولهم إلى العزل المنزتحويتم  تعافوا سريرياً و  الذين  مواطنينال  إضافي منعدد  تسريح   -

 ألمن الداخلي. مع قوى ا
 اللبناني: الصليب األحمر

 حالة جديدة(. 25حالة جديدة مشتبه بها إلى المستشفيات ) 245تم نقل  -
 جدد(.  65مسعف مدّرب ) 447تدريب  -
 متطوع على التوعية.  520تدريب  -
   (.جديد 2مركز اسعاف ) 24تدريب  -

 )التفاصيل على صفحة الموقع االلكتروني الرسمي للصليب األحمر اللبناني(   
 : )قوى األمن الداخلي، األمن العام، أمن الدولة، الجيش، الصليب األحمر اللبناني( األمنيةألجهزة ا
 نزلي.  لماطق اللبنانية وحاالت الحجر الصحي والتأكد من التزامها بشروط العزل اتتبع الحاالت المحتملة في مختلف المن -
 في مختلف المحافظات.  راءالوزس ؤسسات مخالفة لقرار مجلمبحق  محضر مكتوب 61تنظيم  -
 قرار مجلس الوزراء.خالفين لبحق أشخاص محاضر خطية م 6تنظيم  -
 .  الوزراءلفة لقرار مجلس إنذار شفهي بحق مؤسسات مخا 149توجيه  -
 متابعة الحاالت في العزل المنزلي.   -
 . وتفريقها ضبط التجمعات العامة -
 تلف المناطق اللبنانية.  المتاجر والمؤسسات والمقاهي والمطاعم في مخالمصانع و بير منق عدد كإغال -
 في الجمهورية اللبنانية بتعليق صالة الجمعة. قبة التزام المساجد بتطبيق قرار دار الفتوى مرا -
 التعبئة العامة.   في المدن للتأكد من تطبيق قرار دورياتسيير ت -
بضائع والتأكد  من وزارة االقتصاد من أجل وضع األسعار على كافة ال  بطلبد الغذائية  ت بيع الموامحال  لىعتسيير دوريات   -

 األسعار. من عدم التالعب ب
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 ت والبلدياتااإلجراءات على صعيد المحافظ

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الخارجية:وزارة 
شأن تأمين ب ةجيالجهات الخارة الدول الشقيقة والصديقة وكافمع اليومي وزارة الخارجية والمغتربين بالتواصل  تستمر -

 س. الفيروواجهة اعدات طبية لممس
وافقت الصين على تقديم مساعدات عينية )مجموعة مستلزمات ومعدات طبية ومعدات الحماية الشخصية للفرق الطبية(:   -

 مقياس حرارة يدوي.  PCR ،200وحدة  3000
 .  الطبيةنية تقديم المساعدات النقدية والعيل استعدادها أبدت الجاليات اللبنانية  -
ئة العليا لإلغاثة الستقبال تعميم أرقام الحسابات المصرفية لدى مصرف لبنان الستقبال المساعدات النقدية وعنوان الهي -

 المساعدات العينية. 
 وزارة األشغال العامة والنقل:

 .  قطر   لىإ  18:20  الساعة  عند  اللبنانية  راضياأل  تغادرو  16:50  الساعة  تمام  في  قطر  من  قادمة  قطرية  شحن  طائرة  وصول -
  مطار  الى 18:20 الساعة  عند تغادروفيها مساعدات طبية  باريس من قادمة  17:45 الساعة عند  خاصة طائرة وصول -

 .براغ
 .ثالثة ويغادر بواخر ثالثة مرفأ بيروت الى يصل ن أ 3/ 21 السبت يوم نهاية في المتوقع -

 وزارة التربية والتعليم العالي: 
 .فظاتعدد من المحافي الوزارة لقاء عن بعد حول تقنية العمل بالمنصة االلكترونية مع مديري الثانويات الرسمية  تنظمّ  -
من أجل متابعة كل يوم خميس نيات والمهالرسمية اء والنّظار في المدارس درالمناوبة محول  الوزيرالبدء بتنفيذ قرار  -

 .  إجراءات التعليم عن بعد
 وزارة االتصاالت:

 . mtcو alfaمجانية للمشتركين في خدمات شركتي  MB 500لزيادة رة  صدور تعميم عن الوزا -
 . touchو alfaتمديد مهلة الصالحية لشهر إضافي للخطوط الخلوية المسبقة الدفع  -

 وزارة الداخلية والبلديات:
 فيروس كورونا  لمواجهةالتوجيهات العامة    ن حوليللمحافظوزير الداخلية والبلديات    الذي صدر عن  8/20  تعميم رقم  متابعة -

 .  دياتعيد البلعلى ص

في الحجر عدد ال المحافظة
 الصحي

 38  الشمال
 250 عكار

 3 بعلبك الهرمل
 25 البقاع

 151 جبل لبنان
 91 الجنوب 
 81 النبطية

 
 حافظةالم

  

 القطاعات المخلة باإلقفال االلتزام  نسبة

 %80  الشمال
ك، الكورنيش سوق الخضار، سوق السم

 ي البحر

   المناطق بعض في   صلوت  إقامة %85 عكار

بعلبك 
 الهرمل 

88% 
محالت تجارية والقطاع الترفيهي  

 )مقاهي، إكسبرس ومحالت خليوية( 

 %90 البقاع
مقاهي وبعض  أندية،  /ينمتجول عةبا

 المحالت التجارية 

 ستيك ومحالت تجارية معمل بال %82 جبل لبنان

 . الخاصة ؤسساتمال بعض %90 الجنوب 

 . القرى  إحدى  في  وتجمع  حرة مهن %85 النبطية
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 العامة التوجيهات المخاطر المؤثرة في سرعة انتشار الفيروس
 الوقاية.عدم التزام المواطنين بتدابير  •
 عدم االلتزام بتدابير الحجر المنزلي اإللزامي.   •
 . انشار الوباء في األماكن المكتظة •
 . واالختالط عاتم  منع التجلتزام الكامل بعدم اال •

 

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

 والبلديات. 
االلتزام بمالزمة المنازل وعدم الخروج اال  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   •

وااللتزام بالمسافة   المخالطة االجتماعيةوتجنب 
 اآلمنة بين األفراد.

االتصال مباشرة على الرقم الساخن لوزارة الصحة   •
أو   1214: عوارضالعامة عند الشعور بأية 

592699/76 . 

 
 
 
 

 

 


