غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث  -السراي الحكومي الكبير
التقرير اليومي حول COVID-19
التاريخ :األربعاء  8تموز 2020

تقرير رقم112 :

541

1945

حالة نشطة ()Active Cases

حاالت تم تسجيلها
منذ 2020/2/21

1329
مقيمين
6

616
وافدين

39
حالة جديدة
15
24
وافدين
مقيمين
157,124
2560

998

وقت صدور التقرير17:00 :

36
حالة وفاة
1368
حالة شفاء
مجموع فحوصات كورونا منذ
2020/2/21
عدد فحوصات كورونا للمقيمين
في المختبرات خالل الـ  24ساعة
المنصرمة
عدد فحوصات كورونا للوافدين
في المطار خالل الـ  24ساعة
المنصرمة

27
حالة استشفاء
20
حالة متوسطة
7
حاالت في العناية
الفائقة

514
حالة في العزل المنزلي

عالميا

لبنان

1945
عدد اإلصابات اإلجمالي 11,995,641
عدد الوفيات
36
547,592
الوفيات
نسبة
1.85 %
4,56 %
عدد حاالت الشفاء
1368
6,943,738
مالحظة :آخر تحديث للمعلومات 4:30 pm
المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

توزع الحاالت النشطة حسب األقضية
ّ
التو ّزع اليومي لإلصابات حسب المناطق
البلدة
الحمرا (بيروت)
عين التينة (بيروت)
المزرعة (بيروت)
البسطة (بيروت)
طريق الجديدة (بيروت)
راس النبع (بيروت)
عين الرمانة (بعبدا)
برج البراجنة (بعبدا)
الغبيري (بعبدا)
بعبدا (بعبدا)
الشياح (بعبدا)
حارة حريك (بعبدا)
بسكنتا (المتن)
رومية (المتن)
الشويفات (عاليه)
حي السلم (عاليه)
جدايل (جبيل)
المعرض (طرابلس)
طرابلس (طرابلس)
كفرعقّا (الكورة)
تعلبايا (زحلة)
ضهور زحلة (زحلة)
البابلية (صيدا)
الخرايب (صيدا)
العباسية (صور)
مزرعة مشرف (صور)
عيناتا (بنت جبيل)
قيد التحقق

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

العدد
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
2
2
1
1
1
3
39

مالحظة :تم حذف حالة في الشوف
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مقيم/وافد
مقيم
وافد
مقيم
مقيم
مقيم
مقيم
مقيم
مقيم
مقيم
وافد
مقيم
مقيم
وافد
مقيم
مقيم
مقيم
مقيم
وافد
مقيم
وافد
مقيم
وافد
وافد
وافد
وافد
وافد
وافد
مقيم/وافد

المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

توزّع الحاالت اإلجمالية والحاالت النشطة حسب األقضية

توزع الوفيات حسب األقضية
ّ

توزّع حاالت الشفاء حسب األقضية

توزع الوفيات حسب الفئة العمرية
ّ

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة
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التسلل الزمني للق اررات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

توزّع الحاالت حسب الوضع الصحّي

التعرض للعدوى بالفيروس
طريقة ّ

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

توزع الحاالت حسب الجنس
ّ

توزع الحاالت حسب الفئة العمرية
ّ

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

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

توزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام
ّ

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

اإلجراءات قيد التنفيذ – 2020/7/8
وزارة الصحة العامة

-

-

-

متابعة تطبيق التعميم رقم  37/2تاريخ  2020/7/4بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس
كورونا عدّلت بموجبه اإلجراءات المتعلّقة بالركاب القادمين إلى لبنان وتكلفة فحص الـ PCRللوافدين بـ  50دوالر على أن يتم
إجراء الفحص لألشخاص تحت عمر  12سنة على نفقة الوزارة والتنسيق مع شركات التامين للتأكد من تغطية تكاليف العالج في
المستشفيات الحكومية.
مراقبة تطبيق التعميم الذي صدر عن الوزارة رقم  99تاريخ  2020/6/30المتعلّق باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة
العامة لجميع المسافرين القادمين إلى لبنان وإجراء فحوصات الـ PCRلكل الوافدين وتزويد المواطنين بكافة المعلومات لحين صدور
النتائج ،والتنسيق مع قوات اليونيفيل التي تطبّق البرتوكول المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة بإجراء الفحص األول قبل القدوم
إلى لبنان وااللتزام بالحجر لمدة  14يوماً.
تستمر الفرق الطبية في الوزارة بتنفيذ جوالت ميدانية إلى المناطق التي انتشر فيها الوباء إلجراء فحوصات  PCRللحاالت المشتبه
بها وللمخالطين بهدف تحليل الواقع الوبائي فيها واتخاذ القرارات المناسبة.
تتابع الوزارة األوضاع الصحية لكافة الحاالت النشطة ول لوافدين بشكل يومي في المستشفيات وفي الحجر المنزلي.
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الصليب األحمر اللبناني
عدد الحاالت
التي تم نقلها إلى
المستشفيات

2430
( 8حاالت
جديدة)

عدد المستفيدين
من حلقات
التوعية حول
COVIDعدد المتدربين
على إدارة
مراكز الحجر
الصحي

62949
( 232مستفيداً
جديداً)

عدد مراكز
اإلسعاف التي
تستجيب
عدد المتدربين
على إعداد خطط
استجابة محلية

7979
( 11متدربا ً
جديداً)

عدد متطوعي
الصليب االحمر
المدربين على
التوعية

350

47

عدد مراكز
اإلسعاف اإلضافية
الجاهزة لالستجابة

0

عدد فحوصات
 PCRالتي تم نقلها
إلى المختبرات

27833
( 130فحصا ً
جديداً)

8207
( 11متدربا ً
جديداً)

عدد المسعفين
المدرّ بين

1444

عدد المتطوعين
المدربين على نقل
فحوصات PCR

166

550

عدد المتطوعين
الجامعيين المدربين
على اقامة حلقات
توعية

217

عدد المتطوعين
الجامعيين المدربين
على اجراءات
الوقاية في الشركات

967

41717
(22
مجموعة
معدات
جديدة)

عدد المستفيدين من
المنصات االلكترونية
التثقيفية حول الفيروس

3440
( 15مستفيداً
جديداً)

1204887
عدد الملصقات
والمنشورات التي
تم توزيعها

عدد المرافق
التي ت ّم تعقيمها

عدد المعدات التي تم
توزيعها

األجهزة العسكرية واألمنية
المهام
 -تسيير دوريات راجلة ومدولبة لتنظيم اكتظاظ المواطنين وتفريق التجمعات.

الجهة
الجيش

 -إقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق اللبنانية.

المديرية العامة لقوى األمن  -تسطير محاضر بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة:
عدد المحاضر التي تم تسطيرها بحق المخالفين لقرار
الداخلي

مجموع المحاضر التي تم تنظيمها بحق المخالفين
لقرارات التعبئة العامة منذ 2020/3/8
50045

وضع الكمامة منذ 2020/5/29
2842
(محضر واحد جديد)

المديرية العامة لألمن العام

المديرية
المدني

العامة

-

للدفاع -
-

تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.
تقصّي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين والوافدين.
التبليغ عن الفحوصات العشوائية التي تقوم بها وزارة الصحة العامة والهيئات الصحية في مختلف
المناطق اللبنانية وفي المخيمات.
تعقيم عدد من األماكن العامة والخاصة والقطاعات الحيوية ومراكز إجراء فحوصات الـPCR
ضمن األقضية في مختلف المحافظات اللبنانية.
تأمين الجهوزية للتدخل عند الضرورة ( 427عنصراً مدربا ً على عمليات نقل المصابين بفيروس
كورونا المستجد ،و 69سيارة إسعاف جاهزة لنقل الحاالت المصابة بالفيروس).

وزارة األشغال العامة والنقل
 مراقبة تطبيق التعاميم التي صدرت عن المديرية العامة للطيران المدني المتعلّقة باإلجراءات الواجب التقيّد بها من قبلالوافدين إلى لبنان والمتواجدين في المطار من مسافرين وعاملين ابتداء من ( 2020/7/1لالطالع على اإلجراءات
بالتفصيل ،الدخول إلى الموقع االلكتروني المذكور أدناه).
مطار رفيق الحريري الدولي (خالل الـ  24ساعة المنصرمة)
الرحالت القادمة
24
1623

عدد الرحالت
عدد الوافدين

عدد الرحالت
عدد المغادرين

الرحالت المغادرة
26
963

المرافئ (خالل الـ  24ساعة المنصرمة)
المرفأ

دخول
العدد

البلد/الجهة

نوع الحمولة

مرفأ بيروت
مرفأ طرابلس
المجموع

مغادرة
العدد
1
1
2

البلد/الجهة
مرسين
تركيا

نوع الحمولة
مستوعبات
مستوعبات

قرارات عامة

 بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ  2020/6/30واستناداً إلى اإلنهاء الصادر عن المجلس األعلى للدفاع تم إقرار تمديدالتعبئة العامة لغاية  2020/8/2ضمن اإلجراءات المحددة التي تصدر عن الوزارات المختصة مع التأكيد على ضرورة االلتزام
بكافة التدابير واإلجراءات الوقائية لمنع انتشار الوباء.
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مخالفات قرارات التعبئة العامة
-

تجمعات مطلبية ومظاهرات وقطع طرقات وأعمال
شغب.
عدم التزام المطاعم والمقاهي بالمسافة اآلمنة بين
األشخاص.
عدم االلتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية المطلوبة في
األسواق (وضع الكمامة ،تعقيم اليدين ،الحفاظ على
المسافة اآلمنة).
تجمعات أمام المصارف ومحالت الصرافة ومكاتب
تحويل األموال وماكينات الصراف اآللي من دون
االلتزام بالتدابير الوقائية.
تجمعات في األحياء وعلى الشواطئ واألرصفة البحرية
دون االلتزام بالتدابير الوقائية.
تجمعات في المناسبات االجتماعية دون االلتزام بالتدابير
الوقائية.

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

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

