
      

   http://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 

   
 20:00 وقت صدور التقرير: 181 تقرير رقم: 2020 أيلول 15 الثالثاءالتاريخ: 
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 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

  

252 
 مجموع حاالت الوفاة 

 25449 
 حالة تم تسجيلها  

 21/2/2020منذ 
   

6 
 جديدة  اةوف تحاال 

 

1480 
 وافدين 

23969 
 مقيمين

   

9216 
 شفاء   ةحال

 592 
 جديدة  ةحال

   

690 
 تم تسجيلها في القطاع الصحي  ةحال

 2 
 ينوافد

590 
 مقيمين 

   

12 
تم تسجيلها في القطاع الصحي   ةحال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ 

 
637,906 

 21/2/2020فحص كورونا منذ 

   

 
 8938 

فحوصات كورونا للمقيمين خالل الـ  

 ساعة المنصرمة  24
   

 
 2075 

كورونا للوافدين في المطار  فحص 

 المنصرمة  ساعة 42خالل الـ 
   

 

15981 
 ( Active Cases)حالة نشطة 

15545 
 في العزل المنزلي ةحال

 436 
 استشفاء ة حال

   

4 
جديدة متوسطة خالل الـ   تحاال

 ساعة المنصرمة  24

 321 
 مجموع الحاالت المتوسطة 

   

6 
جديدة في العناية الفائقة   تحاال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ 

 115 
مجموع الحاالت في العناية 

 الفائقة 
   

  عالميا   لبنان 
 عدد اإلصابات اإلجمالي  29,528,746 25449

   

 عدد الوفَيات  934,251 252
   

 نسبة الوفَيات  % 3,16 0,99%
   

 عدد حاالت الشفاء  21,349,379 9216
   

   

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 منحنى الحاالت النشطة 

 حالة قيد التحقق  5690 :مالحظة
 

 الجديد في التقرير: 

 إجراءات جديدة تتعلّق بجميع المسافرين القادمين إلى لبنان.-
 .ساعة المنصرمة 24ونسبة اإلشغال خالل الـ في المستشفيات عدد األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا لمتابعة إلكتروني رابط -

 .لمراقبة التزام القطاعات المختلفة بإجراءات التعبئة العامة لكترونيإابط ر-
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 األقضية والبلداتالتوّزع اليومي لإلصابات حسب  
 

 عدد الحاالت  كسروان قضاء   عدد الحاالت  قضاء المتن   عدد الحاالت  قضاء بعبدا   عدد الحاالت  محافظة بيروت 

 2 جونيه صربا   2 برج حّمود   4 الشياح   2 المنارة  

 3 جونيه غدير   3 ة النبع   2 الجناح   1 الحمرا  

 1 أدونيس    3 سن الفيل   2 االوزاعي   4 عين التينة  

 1 أدما   5 جديدة المتن   2 بئر حسن  3 المصيطبة 

 3 البوار   1 البوشرية   4 الغبيري  3 الياس  مار

 1 عجلتون   2 الدورة   5 عين الرمانة   2 تلة الخياط 

 1 السهيلة   3 ة السبتي   1 فرن الشباك   1 الظريف 

 1 عينطورة    7 الدكوانة   5 حارة حريك   5 المزرعة 

 1 كفر حباب   1 المكلس   2 الليلكي   1 حيدر  ي برج أب

 1 جديدة غزير   3 أنطلياس   8 برج البراجنة   5 طريق الجديدة 

 1 اسطغ  1 جل الديب   9 المريجة    4 راس النبع  

 1 عشقوت  2 النقاش   1 الحازمية    10 األشرفية  

 1 قيد التحقق   2 الزلقا   1 الفياضية   14 قيد التحقق 

 عدد الحاالت  قضاء جبيل   4 ضبية ال  10 الحدث   عدد الحاالت  قضاء الهرمل 

 2 مستيتا   1 مزرعة دير عوكر   2 كفر شيما   1 القصر 

 1 قرطبون   3 المنصورية    1 بسابا    عدد الحاالت  ية الضن  ة قضاء المني

 1 بالط    3 عين سعادة  1 حمانا   2 ة المني

 1 عمشيت   67 روميه   1 رصون أ  2 بحنين  

 1 مشمش    1 ة الرابي  2 قيد التحقق   1 بقاع صفرين 

 1 كفر شبوح   3 بيت الشعّار   عدد الحاالت  قضاء عاليه   1 بيت الفقس 

 1 حبوب   1 عين عار   2 الشويفات العمروسية     1 سفيرةال

 عدد الحاالت  قضاء طرابلس   1 مزرعة يشوع   2 حي السلم     1 حبو كفر

 6 طرابلس القبة   1 بكفيا   5 خلدة     عدد الحاالت  قضاء الشوف 

 1 الزاهرية   1 مروج   1 الشويفات االمراء     3 الدامور 

 10 المينا طرابلس    1 كفر عقاب   7 عرمون     4 ة الناعم 

 1 القلمون   1 بسكنتا   2 بشامون     1 ة حارة الناعم

 29 قيد التحقق   3 قيد التحقق   1 بسوس     5 شحيم

 عدد الحاالت  قضاء البترون   عدد الحاالت  قضاء الكورة   1 كحالة  ال   1 داريا 

 2 شَكا  2 كوسبا   1 عين الرمانة     1 كترمايا 

 1 إده   1 دده  2 عين داره     2 برجا 

 1 دير بلاَل   1 أنفه   3 قيد التحقق   1 بعاصير 

 عدد الحاالت  محافظة عّكار   1 راس مسقا   عدد الحاالت  قضاء زغرتا   1 وادي الزينة 

 1 حلبا   1 بحصاص ال  2 زغرتا   1 علمان  

 2 العيون    2 ضهر العين   2 مجدليّا    1 الرميلة  

 1 البرج   3 قيد التحقق   1 كفر حورا   1 ة الورداني

 1 حيصا   عدد الحاالت  قضاء بشّري   1 إهدن  1 جون

 1 مسعوديه ال  1 حدشيت  1 ة مرياط  1 شواليق 

 4 ببنين   عدد الحاالت  قضاء زحلة   1 قيد التحقق   1 مجدل المعوش 

 1 نهر البارد   1 الزراعنة حوش   عدد الحاالت  قضاء بعبلك   1 بقعاتا  

 2 برقايل   1 زحلة المعلقة    1 س يدور  1 نيحا  

 1 جديدة القيطع  1 حزرتا   1 الحدث   1 عّماطور 

 1 رحبه   1 أبلح   1 النبي رشاده   1 نبرخ كفر

 1 وادي الجاموس   2 جالال   1 الفاكهة جديدة   1 بتلون 

 1 عين الزيت   1 مكسة  2 يونين   4 قيد التحقق 

 1 الغربية  ة دبابيال  1 تعلبايا   1 قصرنبا   عدد الحاالت  قضاء مرجعيون 

 1 شدرا  1 مجدل عنجر   1 بيت شاما   1 قيد التحقق 

 2 الريحانية   1 رياق   3 تمنين التحتا   عدد الحاالت  قضاء راشيا  

 1 القبيات   2 رعيت   1 حوش النبي   1 عين حرشة 

 4 قيد التحقق   4 كفر زبد   1 حزين   1 عين عطا 

 عدد الحاالت  قضاء صيدا    1 قيد التحقق   1 يحفوفا   1 عيتا الفخار 

 1 صيدا الوسطاني   عدد الحاالت  قضاء صور    2 بريتال   1 قيد التحقق 

 2 حارة صيدا   1 صور البصَ   3 قيد التحقق   عدد الحاالت  قضاء البقاع الغربي 

 1 المية ومية   2 صور الرشيدية   عدد الحاالت  قضاء النبطية    1 فار خربة قن

 4 عين الحلوة   1 جويا   1 النبطية السراي   1 جب جنين

 2 عبرا    1 معركة   1 شوكين  1 غزة

 1 مغدوشة  2 الشهابية    3 حاروف   1 الدكوة 

 1 زيتا   1 القليلة    3 جبشيت   عدد الحاالت  قضاء بنت جبيل  

 1 بنعفول   1 عمران   1 عدشيت الشقيف  2 رميش 

 8 قيد التحقق   2 قيد التحقق   1 صير الغربية   1 قيد التحقق 

       3 قيد التحقق   عدد الحاالت  قضاء جّزين 

          1 الريحان  

          1 العيشية 
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 اليومي المنحنى الوبائي حسب عدد اإلصابات
 

 
 

 

 (أيلول 7 -آب  24اليومي )نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات 
 

 
 
 
 

 القضاءحسب  الشفاءتوزع حاالت  القضاءحسب  النشطةتوزع الحاالت 

 

  
 

 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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 التسلل الزمني للقرارات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت

 

 
  
 

 توّزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية توّزع حاالت الوفاة حسب األقضية

 

 
 ساعة المنصرمة(  24)خالل الـ  توّزع حاالت الوفاة حسب المستشفى  معدل عدد أيام تضاعف حاالت الوفاة في لبنان 

 
 
 

 
 

وجود أمراض  )سنة(لعمر ا س الجن السكن  ستشفى الم
 مزمنة 

 نعم 60 أنثى ة الضنيةالمني ميكوطرابلس الح 

 نعم 79 كرذ ة الضنيةالمني ميكوطرابلس الح 

 نعم 66 كرذ ة الضنيةالمني ميكوطرابلس الح 

 نعم 77 كرذ طرابلس  هيكل

 نعم 77 أنثى طرابلس  كلهي

 نعم 86 كرذ المتن  يري الحكوميالحر

 
 
 

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

   
 
 
 

 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام
 

  
 

 

 توّزع الحاالت حسب الجنس  توّزع الحاالت حسب الوضع الصّحي
 

 

 

 
 توّزع الحاالت حسب الفئة العمرية طريقة التعّرض للعدوى بالفيروس

 

 

 

 
 

 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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 ساعة المنصرمة( 24الـ )خالل  عدد األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا ونسبة اإلشغال

 
 

 في مختلف المحافظات حسب المستشفيات: 19-على كافة تفاصيل توّزع األسّرة المتوافرة لمرضى كوفيد يوميا  لالطالع 
 https://gisleb.cnrs.edu.lb/portal/apps/opsdashboard/index.html#/34b32db8030d4f229fc5db9ab686cca9يوتر: الكومبعبر 

 https://gisleb.cnrs.edu.lb/portal/apps/opsdashboard/index.html#/976d6a23afc54fdd8cba04f1ab971d2b :عبر الهاتف

 

 
 

   

 المنصة االلكترونية لتتبّع التزام القطاعات في إجراءات التعبئة العامة  

 

  

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

التعبئة العامة )المسافة اآلمنة، وضع الكمامة، وتعقيم اليدين(، تم إنشاء منصة   تالقطاعات شرط االلتزام بتطبيق إجراءا
 الكترونية خاصة تتيح مراقبة وقياس نسبة االلتزام من قبل مختلف القطاعات بشكل مستمر. 

 
 http://bit.ly/covidsectordataعلى الرابط التالي:  اليومية يمكن االطالع على النتائج التفصيلية 

 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgisleb.cnrs.edu.lb%2Fportal%2Fapps%2Fopsdashboard%2Findex.html%23%2F976d6a23afc54fdd8cba04f1ab971d2b&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7C5cbd4ad8b02b49cb921208d85981c7df%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637357761223553976&sdata=EJuNRBJcNHXAadPAoaVe8px9Xk%2FTey2yXYtgXELRo2Y%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fcovidsectordata&data=02%7C01%7CSawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7C4cd7e628449f4c2cc32708d858aa9a6c%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C1%7C637356837047522882&sdata=GSsuJJOUki%2BTwAcaQiEuWqmV54tFbsdFSgFcUDXildw%3D&reserved=0
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 15/9/2020 اإلجراءات قيد التنفيذ
 وزارة الصحة العامة

المتعلّقة بكل   - العامة بضمن اإلجراءات  الصحة  لبنان، ذّكرت وزارة  إلى  القادمين  المنصة  المسافرين  التسجيل على  ضرورة 

متابعة    بالوزارةالخاصة   COVID-19 MOPH PASS االلكترونية إرسالها إلمكانية  قبل  المعلومات  والتأكد من صّحة 

على التدابير واإلجراءات المطلوبة من العائدين    واالطالع   https://arcg.is/0GaDnG  :وضعهم الصّحي وذلك عبر الرابط التالي

 .  https://moph.gov.lb/ar/MoPHPASS :الرابط التالي عبر
 المتعلق بتعديل اإلجراءات الخاصة بالوافدين إلى لبنان.   2020/ 14/9تاريخ    142التعميم رقم  صدر عن وزارة الصحة العامة   -

بناء  19-حول اعتماد بروتوكول إدارة مرضى كوفيد  2020/ 14/9تاريخ    141المذكرة رقم  صدر عن وزارة الصحة العامة   -
الرابط   الموجودة على  المعدية والسريرية  اللبنانية لألمراض  االلكتروني: على التوصيات والتوجيهات الصادرة عن الجمعية 

https://moph.gov.lb/userfiles/files/news/LSIDCM.pdf.  

حيت تم تسجيل   2020أيلول    12صدر عن وزارة الصحة العامة نتائج فحوصات إضافية للرحالت القادمة إلى لبنان بتاريخ   -
 توّزعت على الرحالت التالية:   تينجديد تينإيجابي حالتين

 

12/9 /2020 

 عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  قادمة من 

 1 135 العراقية الشركة  البصرة 

 MEA 325 1 إربيل 

  2 المجموع 
 

 الصليب األحمر اللبناني  
عدد الحاالت  

التي تم نقلها إلى  
 المستشفيات 

4814 
حالة  48)

 جديدة( 
 

عدد مراكز اإلسعاف 
 التي تستجيب 

عدد فحوصات  48
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 

 

44319 
(52 

فحصاً 
 جديداً(
 

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 

 إجراءات الوقاية 

216947 
(2675  

مستفيداً  
 جديداً(
 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية 

75236 
(671 

مستفيداً  
 جديداً(
 

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة 

 محلية 

8575 
(28 

متدرباً 
 جديداً(

عدد المسعفين  
 المدّربين

عدد المتطوعين   1498
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 

166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي 

8409 
متدرباً  39)

 جديداً(
 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  

 المدربين على التوعية 

عدد المتطوعين   550
الجامعيين 

المدربين على  
 التوعية 

عدد المتطوعين   217
الجامعيين المدربين 

على اجراءات  
 الوقاية في الشركات 

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها 

499 
  مرفقاً  11)

 (جديداً 
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم 

 توزيعها

عدد المعدات   1233426
 التي تم توزيعها

88063 
(304 

  اتمجموع
 جديدة( 
 

عدد المستفيدين من 
المنصات  
 االلكترونية 

4184 
 اً مستفيد 35)

 (جديداً 
 

 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة 

 . CIMICتوزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العسكري  - الجيش 
 إقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق ومساندة قوى األمن الداخلي في عزل البلدات.  -

المديرية العامة  
 لقوى األمن الداخلي 

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

محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة )القدرة االستيعابية والتدابير  8/3/2020
 الوقائية(

0 

 20603 بيروت  0 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )األراكيل والتباعد االجتماعي(

 18767 جبل لبنان 23 لقرار وضع كمامة محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين 

 23 المجموع 
 7994 البقاع

 6776 الشمال 

 6724 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

 60864 المجموع 5 0 4 14 0

 مؤازرة البلديات في عزل أحياء ومبان في بلدة برقايل في محافظة عكار، وبلدة دميت في قضاء الشوف.  -
 -  

المديرية العامة  
 لألمن العام

 متابعة تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.   -
 اللبنانية.  مؤكدة في كافة المحافظاتالحاالت الالتبليغ عن   -
 التبليغ عن إصابة جديدة في مخيم البداوي في طرابلس.   -
 قوات الطوارئ الدولية.   الكتيبة الغانية في عناصر إصابة مؤكدة من 88التبليغ عن  -
   . عناصر من أمن الدولة ةإصابة معاون في الجيش وتلميذ في المدرسة الحربية وثالثعن  التبليغ  -

http://drm.pcm.gov.lb/
 https:/arcg.is/0GaDnG
https://moph.gov.lb/ar/MoPHPASS
https://moph.gov.lb/userfiles/files/news/LSIDCM.pdf
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المديرية العامة  
 ألمن الدولة 

 إصابة.   34التبليغ عن أربع إصابات جديدة في المديرية العامة ألمن الدولة، حيث أصبح العدد اإلجمالي   -
ساعة    24بقرار التعبئة العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ    م التبليغ عن نسبة االلتزا -

 المنصرمة: 
 جبل لبنان بعلبك الهرمل النبطية  البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت 

50 % 50 % 60 % 45 % 55 % 60 % 20 % 35 % -  

 

 وزارة األشغال العامة والنقل
 ساعة المنصرمة(  24مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ  

 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت

 36 عدد الرحالت  33 عدد الرحالت 

  3543 عدد المغادرين 2343 عدد الوافدين 
 

 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  
 السفن المغادرة السفن القادمة  المرفأ

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

 فارغة  روسيا 1 حديد  االسكندرون 1 بيروت

 سيارات  اإلسكندرية  1 نفط تركيا 1

    أخشاب  رومانيا  1 طرابلس 

    فيول أويل  الكويت  1 الزهراني 

  2 4 المجموع
 

 عامة إجراءات  /قرارات 

المتعلّق بتعديل مواقيت فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية، حيث   8/9/2020بتاريخ   1056تطبيق قرار وزارة الداخلية والبلديات رقم  -
لغاية الساعة السادسة صباحاً، كما سمح القرار تم تعديل توقيت الخروج والولوج إلى الشوارع ليصبح من الساعة األولى من بعد منتصف الليل 

تدابير  بفتح الحانات والمالهي والنوادي الليلية ومحالت األلعاب االلكترونية والحدائق العامة والمسارح ودور السينما مع التشدد في تطبيق ال
المالهي والمساحات الداخلية المخصصة أللعاب األطفال   واإلجراءات الوقائية المعتمدة على أن تبقى المسابح والمالعب الرياضية الداخلية ومدن

 .مقفلة
 مخالفات قرارات التعبئة العامة

 تجمعات مطلبية ومظاهرات.  -
اظ على  عدم االلتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية المطلوبة في عدد من المحالت واألسواق )وضع الكمامة أو قناع الوجه، تعقيم اليدين، الحف -

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

 594459/01أو   1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن ، عند الشعور بأية عوارض 
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 PCR الئحة بالمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـ
 

 

 المستشفيات الحكومية 

 الموقع  اسم المستشفى   الموقع  اسم المستشفى  

 بنت جبيل مستشفى بنت جبيل الحكومي بيروت الحريري الجامعيمستشفى رفيق 

 زحلة مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي طرابلس  مستشفى طرابلس الحكومي

 البترون مستشفى البترون الحكومي كسروان  البوار  -مستشفى فتوح كسروان الحكومي 

 حلبا  مستشفى حلبا الحكومي بعلبك  مستشفى بعلبك الحكومي

   تبنين  مستشفى تبنين الحكومي

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

 بيروت ( LAUمستشفى رزق ) بيروت Saint George Hospitalمستشفى القديس جاورجيوس 

 طرابلس  المظلوم مستشفى  جبيل  CHU-NDS مستشفى سيدة المعونات الجامعي

 بعبدا مختبر الهادي  طرابلس  مستشفى المنال

 جبيل  مختبر عقيقي الكورة  مستشفى هيكل 

 صور  MDC مختبر المشرق المتن مستشفى سرحال 

 صور  مستشفى جبل عامل  بيروت HLGمستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي 

 بيروت  مختبر مركز األطباء  بعبدا MLHمستشفى جبل لبنان 

 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

 زحلة MCCمختبر  النبطية  مستشفى الشيخ راغب حرب 

 الحازمية SACRE-COEURمستشفى قلب يسوع  زغرتا CHNمختبر الشمال االستشفائي 

 المنصورية  BELLEVUEمستشفى  الحازمية CLINIGENمختبر 

 طرابلس    LMSEمختبر مكروبيولوجيا الصحة والبيئة  الغبيري المختبرات الحديثة 

 بيروت األعظم مستشفى الرسول   بيروت AMERICAN DIAGNOSTIC CENTERمختبر 

 طرابلس  مستشفى النيني زحلة مستشفى خوري 

   الحمرا   Medical Diagnostic Treatment Centerمختبر 

الوباء ال تتضّمن رقم هاتف لتتبع الحاالت مما يساهم في انتشار   مالحظة: بعض نتائج الفحوصات اإليجابية التي ترسل من هذه المختبرات إلى وزارة الصحة العامة  
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