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 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

  
 

160 
 مجموع حاالت الوفاة 

 16870 
 حالة تم تسجيلها  

 21/2/2020منذ 
   

5 
 جديدة  اةوف تحاال 

 

1361 
 وافدين 

15509 
 مقيمين

   

4657 
 حالة شفاء 

 595 
 جديدة  ةحال

   

620 
 ة تم تسجيلها في القطاع الصحي حال

 28 
 ينوافد

567 
 مقيمين 

   

36 
حي  تم تسجيلها في القطاع الص  ةحال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ 

 
507,599 

 21/2/2020فحص كورونا منذ 

   

 
 6763 

فحوصات كورونا للمقيمين خالل الـ  

 ساعة المنصرمة  24
   

 
 1879 

فحص كورونا للوافدين في المطار  

 المنصرمة  ساعة 42ل الـ خال
   

 

12053 
 ( Active Cases)حالة نشطة 

11733 
 في العزل المنزلي ةحال

 320 
 ء حالة استشفا

   

2 
  24جديدة متوسطة خالل الـ   ةحال

 ساعة المنصرمة 

 227 
 المتوسطة مجموع الحاالت 

   

2 
جديدة في العناية الفائقة  ةحال

 ساعة المنصرمة  24ل الـ خال

 93 
مجموع الحاالت في العناية 

 الفائقة 
   

  عالميا   لبنان 
 عدد اإلصابات اإلجمالي  25,285,594 16870

   

 عدد الوفَيات  848,484 160
   

 نسبة الوفَيات  % 3,35 0.94%
   

 عدد حاالت الشفاء  17,615,963 4657
   

   

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 صادرة عن وزارة الصحة العامة المعلومات ال  :المرجع
 

 

 لحاالت النشطة منحنى ا

 حالة قيد التحقق  3906 :مالحظة
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 األقضية والبلداتالتوّزع اليومي لإلصابات حسب  
 

 عدد الحاالت  كسروان  قضاء  د الحاالت دع المتن  قضاء  عدد الحاالت  بدا بع قضاء  االت الحعدد  بيروت  ةمحافظ

 1 عجلتون  3 انطلياس  36 عين الرمانة  2 راس بيروت 

 1 العقيبة  2 بعبدات  6 دابعب  1 المنارة

 1 أدما  8 ج حمود بر  1 بئر حسن   7 الروشة 

 2 أدونيس   1 الضبية  25 برج البراجنة  6 الحمرا

 1 بلونة  11 الدكوانة   1 ا بساب  1 المصيطبة

 4 البوار   2 الفنار   17 الشياح   5 مار الياس

 1 اجلحر  1 تبحرش تا  1 دير الحرف   1 تلة الخياط

 3 جونيه غدير  3 جل الديب   1 الغبيري  1 ميناء الحصن

 4 حارة صخر   3 جديدة المتن   9 الحدث   8 المزرعة 

 3 ساحل علما  1 وط جورة البل  6 حارة حريك  1 ي حيدر برج أب

 6 صربا  3 المنصورية   4 ميةالحاز  1 الفوقاة  سطالب

 1 ابكفرحب  1 مزرعة يشوع   1 اللويزة   10 ريق الجديدة ط

 2 قيد التحقق   1 المروج   4 الجناح  2 بعراس الن

 عدد الحاالت  طرابلس  قضاء  1 الرابية  2 المريجة  46 األشرفية 

 2 داوي الب  1 الربوة   3 قيد التحقق   3 قيد التحقق 

 4 الميناء  3 بوشرية روضة ال  3 األوزاعي  عدد الحاالت  الشوف  قضاء

 4 القبة   1 ةرومي  1 رويسة البلوط   1 اطورعم

 1 التبانة   1 السبتية  1 دير تحويطة الغ  2 الناعمة 

 4 قيد التحقق   1 شرية البو سد   عدد الحاالت  جبيل  قضاء  1 قيد التحقق 

 عدد الحاالت  الكورة  قضاء  1 الفيل سن   1 عمشيت  عدد الحاالت  عاليه  قضاء

 1 برسا  عدد الحاالت  زغرتا  قضاء  3 بالط  1 عاليه

 1 اص البحص  1 إهدن   1 حاالت  11 عرمون

 1 كوسبا  1 حارة جديدة مجدليا  2 جبيل   3 بشامون

 2 قيد التحقق   2 مجدليا  1 إبراهيم نهر   2 بحمدون الضيعة 

 عدد الحاالت  زحلة  قضاء  2 زغرتا  1 قرطبا  2 مراء ت األشويفا

 1 س قب اليا  1 قيد التحقق   1 ترتج  3 شويفات العمروسية

 5 زحلة المعلقة   عدد الحاالت  عكار  محافظة  1 قيد التحقق   1 م حي السل 

 عدد الحاالت  صيدا  قضاء  3 فنيدق  عدد الحاالت  المنية الضنية  قضاء  5 خلدة 

 1 عين الحلوة   1 الحيصة  1 بخعون   عدد الحاالت  البترون  قضاء

 1 المية ومية  3 جديدة القيطع   1 دير عمار   1 البترون

 1 السكسكية   1 منيارة   5 المنية  3 كفر عبيدة 

 1 قيد التحقق   4 الريحانية   عدد الحاالت  البقاع الغربي  قضاء  1 حلدا كفر 

    1 قيد التحقق   1 خربة قنفار   1 قيد التحقق 

 181 قيد التحقق   عدد الحاالت  جزين  قضاء  عدد الحاالت  ية النبط قضاء  عدد الحاالت  صور  قضاء

    1 قيد التحقق   1 عدشيت الشقيف   2 برج الشمالي

 595 المجموع   عدد الحاالت  بعلبك  قضاء  1 رباص  1 دير كيفا 

    1 بريتال  1 قيد التحقق   1 صور 

    1 شمسطار   عدد الحاالت  بنت جبيل  قضاء  4 بص صور ال

    1 حوش سنيد   1 تبنين   3 شدية صور الرا

    1 إيعات      

 
 

 حسب األقضية الشفاءتوّزع حاالت  األقضية  حسبتوّزع الحاالت 

 
 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 لمعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة ا  :المرجع
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 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومي 
 

 
 
 

 (2020آب  24إلى  11اليومي )ن عدد الفحوصات اإليجابية م نسبة الحاالت
 

 
 
 
 

 التسلل الزمني للقرارات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت

 

 
 لعامة المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة ا  :المرجع  

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 صادرة عن وزارة الصحة العامة المعلومات ال  :المرجع
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 ئة العمرية الفحسب  ةالوفاوزع حاالت ت قضيةب األحس حاالت الوفاةوزع ت

 

 

 

 بحسب المستشفى  الجديدةة توزع حاالت الوفا الت اإليجابيةحاف عدد ال تضاع عدد أيام معدل 
 

 

 

 

 
 
 

 الت حسب الجنسيةتوزع الحا

   
 
 
 
 

 رة الصحة العامة المعلومات الصادرة عن وزا  :المرجع
 

 لعامة المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة ا  :المرجع
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 المحافظات ونسبة االلتزام عزل المنزلي فيتوّزع حاالت ال
 

  
 
 
 

توّزع الحاالت حسب الوضع  
 الصّحي

طريقة التعّرض للعدوى  
الفيروس ب  

توّزع الحاالت حسب الفئة   توّزع الحاالت حسب الجنس 
 العمرية

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 2020/ 30/8 – فيذاإلجراءات قيد التن

 وزارة الصحة العامة
المركز    - في مركز مستشفى الزهراء   Covid-19 الصحة العامة الجناح المخصص لمعالجة المصابين ب   وزارة  ت افتتح -

الدعوة التي وجهتها وزارة الصحة العامة للمستشفيات الخاصة للمساهمة في  لجامعي، والذي تم تجهيزه تجاوبا مع  الطبي ا
 ا.محلي لفيروس كورون ات الطبية، في إطار مواجهة التفشي التقديم الخدم

العامة   - الصحة  وزارة  عن  رقم  صدر  المقرّ   8/2020/ 25بتاريخ    126المذكرة  المخالطين  بتحديد  )تتعلّق   closeبين 
contacts قب يومين  أو  ( ضمن  )للحالة مع عوارض(  العوارض  دون  يومين  ل ظهور  )للحالة من  الحالة  تشخيص  من 

 ، وذلك على الشكل التالي:  عوارض(

 ة المثبتة.  الحالفي ذات المنزل مع  المقيمين المخالطين •

 المخالطين العاملين في نفس مكان عمل الحالة المثبتة.   •

 دقائق.    10ة وجها لوجه على مسافة تقل عن متر ونصف ألكثر من شكل مباشر مع حالة مثبت ذين تحدثوا ب المخالطين ال •
 تنفس.  الجهوزيته الستقبال مرضى كورونا كتأمين المعدات وأجهزة   ستشفائي لزيادةالتي تقّدم للقطاع االتتابع الوزارة الهبات  -
 التي تم وضعها لكبح تفشي فيروس كورونا.  تتابع الوزارة عبر فرق عملها تطبيق االستراتيجية  -
  حاالت إيجابية   خمس تم تسجيل  ث  حي   2020آب    28  27لرحالت القادمة بتاريخ  إضافية لصدر عن الوزارة نتائج فحوصات   -

 توّزعت على الشكل التالي:   جديدة
 د الحاالت اإليجابية عد رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من 

 )الدفعة األخيرة(  2020/ 27/8

 3 828 الشركة التركية  اسطنبول 

28/8 /2020 

 1 418 كة القطرية الشر الدوحة 

 MEA 305 1 القاهرة 

 5  المجموع 

  

 
 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 حمر اللبناني  ب األالصلي

عدد الحاالت التي  
تم نقلها إلى  
 المستشفيات

4159 
حالة   35)

 جديدة(
 

عدد مراكز اإلسعاف  
 التي تستجيب

عدد مراكز اإلسعاف   47
الجاهزة  اإلضافية 

 لالستجابة 

  PCRفحوصات عدد   0
التي تم نقلها إلى  
 المختبرات

42828 
  فحصا   169)

 (جديدا  

عدد المستفيدين  
  من حلقات
 التوعية حول
COVID- 

67541 
 

على   عدد المتدربين
إعداد خطط استجابة  

 محلية 

8534 
 

عدد المسعفين  
   المدّربين

متطوعين  ال  عدد 1444
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات  

166   
 

  عدد المتدربين
مراكز  على إدارة 

 الحجر الصحي

8340 
 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  
  المدربين على
 التوعية

550   
 

متطوعين  ال  عدد
المدربين الجامعيين 

 على التوعية

عدد المتطوعين   217
الجامعيين المدربين 
على اجراءات الوقاية  

 ات  في الشرك

967 
 

التي   المرافقعدد  
 تّم تعقيمها 

434 
مرافق   3)

 جديدة(
 

عدد الملصقات  
التي تم    والمنشورات
 توزيعها 

1221777 
 

عدد المعدات التي تم  
 زيعها تو

77202 
(200  
وعة جمم

 جديدة(
 

المستفيدين من  عدد  
 ة المنصات االلكتروني

4101 
  واحد مستفيد)

 د(يجد
 

  

 

   ة األمنيالعسكرية واألجهزة 
 م المها الجهة  

 .في مختلف المناطق اللبنانيةتسيير دوريات راجلة ومدولبة  - الجيش 
 . CIMICني العسكري  مكتب التعاون المدتوزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر  -
 إقامة حواجز ظرفية ومساندة قوى األمن الداخلي في عزل البلدات.   -
العامة   المديرية 

 الداخلي لقوى األمن  
 تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لقرار اإلقفال العام:  -

المحاضر التي تم مجموع  ساعة المنصرمة  24خالل الـ عدد محاضر الضبط 
بحق المخالفين   تنظيمها

منذ  رات التعبئة العامةلقرا

8/3/2020 

محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة )القدرة االستيعابية والتدابير 
 0 الوقائية(

اضر خطية بحق أشخاص مخالفين قرار التعبئة العامة )األراكيل  حم
 االجتماعي( والتباعد 

0 
 بيروت

20498 

 17589 ن لبناجبل  78 وضع كمامة  محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار

 78 المجموع
 7829 البقاع 

 6773 الشمال

 6578 الجنوب  الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

 59267 المجموع 0 2 28 48 0

 
 المناطق للسيطرة على وباء كورونا:   ضعزل بع -

 الموقع المحافظة / القضاء 

 عزل البلدةمؤازرة بلدية مجدلبعنا في  - قضاء بعبدا 

  مؤازرة بلدية داريا في عزل البلدة  - قضاء الشوف
العامة   المديرية 

 لألمن العام
 لحدودية.  تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر ا -
في مختلف    وافدينتقّصي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين وال -

 .  ق اللبنانيةالمناط
   بين عناصر القوى األمنية.  التبليغ عن الحاالت الجديدة  -

العامة   المديرية 
 ألمن الدولة 

واأل  - المحافظات  مع  بالتعاون  البلديات  بها  تقوم  التي  اإلجراءات  عن  األمنية  التبليغ  انتشار  لجهزة  من  لحد 
 . الفيروس

 ت في الحجر المنزلي للمقيمين والوافدين. تقّصي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاال -
 : ت التجاريةامة وإقفال المؤسسا بقرار التعبئة الع المحافظات التبليغ عن نسبة التزام  -

 لبنانجبل  الهرملبعلبك  النبطية  البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت 

85 % 52 % 65 % 52 % 50 % 60 % 40 % 48 % 

          
 

      قلوزارة األشغال العامة والن
 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ  مطار رفيق الحريري الدولي  

 مغادرة لاالرحالت  القادمة  الرحالت

 44 عدد الرحالت  44 عدد الرحالت 

 5137 المغادرينعدد  2608 عدد الوافدين 
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 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ  لمرافئا
 مغادرة دخول المرفأ

 على متنها  الوجهة د العد على متنها  قادمة من  العدد 

 حديد خردة اليونان  1 فارغة  السعودية  1 مرفأ طرابلس 

    فارغة  ليبيا  1

    مستوعبات  مصر 1

    حديد خردة مصر 1 صيدا مرفأ

 1 4 المجموع

   

 الفات قرارات التعبئة العامةمخ
لي  ابحق ملهى لي  ضبط  ومحضر  Ballroomبحق مؤسسة    ضبط  احة محضرسطرت مصلحة الضابطة السياحية في وزارة السي -

العامة    30/8/2020جونية حارة صخر بتاريخ    منطقة  فين  واقعاالالسهر   التعبئة  وعدم    2020/ 1032رقم  بسبب مخالفة قرار 
 حمر. ما بالشمع األ وتم اقفاله لتزام بالتدابير الوقائية والعدد المسموح من الزبائناال

 تجمعات مطلبية ومظاهرات.  -
)وضع الكمامة أو قناع الوجه، تعقيم اليدين،  األسواق  وعدد من المحالت    لمطلوبة فيعدم االلتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية ا -

 الحفاظ على المسافة اآلمنة(. 
 تجمعات في مناسبات اجتماعية.   -
 ت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية.  عدم التزام المخالطين لحاال -

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

  
 

 PCR العامة إلجراء فحوصات الـئحة بالمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة ال

 

تشفيات الحكوميةالمس  

 الموقع اسم المستشفى   الموقع اسم المستشفى  

بيلبنت ج مستشفى بنت جبيل الحكومي  بيروت مستشفى رفيق الحريري الجامعي   

 زحلة  مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي  طرابلس  مستشفى طرابلس الحكومي

 البترون الحكومي  مستشفى البترون كسروان  البوار   -كسروان الحكومي مستشفى فتوح 

 حلبا مستشفى حلبا الحكومي  بعلبك مستشفى بعلبك الحكومي 

   تبنين  كومي مستشفى تبنين الح

 المستشفيات الخاصة 

 الموقع اسم المستشفى / المختبر  الموقع المستشفى / المختبر  اسم

 بيروت ( HDF/Mérieux/USJمستشفى أوتيل ديو دو فرانس ) بيروت AUBMC األميركيةمستشفى الجامعة 

 بيروت (LAUمستشفى رزق )  بيروت Saint George Hospitalمستشفى القديس جاورجيوس 

 طرابلس  مستشفى المظلوم جبيل CHU-NDS مستشفى سيدة المعونات الجامعي

 بعبدا  مختبر الهادي طرابلس  مستشفى المنل 

 جبيل مختبر عقيقي الكورة مستشفى هيكل

 صور  MDC المشرقمختبر  المتن  مستشفى سرحال 

 صور  مستشفى جبل عامل  بيروت HLGمستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي 

 بيروت  باء مختبر مركز األط بعبدا MLHجبل لبنان  مستشفى

 صيدا  KMLمختبر الكريم  بعبدا مستشفى السان جورج الحدث 

 النبطية SDCمختبر الصباح  الشوف  مستشفى عين وزين 

 بعبدا  INOVIEمختبر  صيدا  مستشفى حمود الجامعي  

 المتن  TRANSMEDICALمختبر  بعلبك مستشفى دار األمل الجامعي 

حلة ز MCCمختبر  النبطية  ى الشيخ راغب حرب مستشف  

 الحازمية SACRE-COEURمستشفى قلب يسوع  زغرتا CHNمختبر الشمال االستشفائي 

 المنصورية BELLEVUEمستشفى  الحازمية CLINIGENمختبر 

 طرابلس   LMSEمختبر مكروبيولوجيا الصحة والبيئة  الغبيري  برات الحديثةالمخت

 بيروت عظم األمستشفى الرسول   بيروت AMERICAN DIAGNOSTIC CENTERمختبر 

 طرابلس  مستشفى النيني زحلة  مستشفى خوري 

   الحمرا    Medical Diagnostic Treatment Centerمختبر 

وزارة الصحة العامة  إلى مختبرات ال  اإليجابية التي ترسل من هذه نتائج الفحوصاتبعض حظة: مال  
اهم في انتشار الوباء رقم هاتف لتتبع الحاالت مما يس  تتضّمنال   


