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 إلدارة الكوارث  العمليات الوطنيةغرفة 

 COVID-19لتقرير اليومي حول ا
 

 
 
 
 

 20:30 وقت صدور التقرير:       206 تقرير رقم: 2020 تشرين األول 10 السبتالتاريخ: 

 
 
 

 

 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

  

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 منحنى الحاالت النشطة 

 ة قيد التحقق حال 9469 :مالحظة
 

 الجديد في التقرير: 

التدريس في المدارس والثانويات الرسمية  بموعد بدءالمتعلق  9/10/2020بتاريخ  2020/م/463التربية والتعليم العالي رقم قرار وزارة -
 والخاصة.
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 األقضية والبلداتالتوّزع اليومي لإلصابات حسب  
 206 المتن قضاء   49 كسروان قضاء   197 بعبدا قضاء   40 الشوف قضاء   127 محافظة بيروت 

 15 برج حّمود  2 جونيه صربا   14 الشياح   2 الدامور   5 راس بيروت 

 1 ة النبع  1 جونيه كسليك  5 الجناح   2 ةحارة الناعم  1 المنارة 

 4 سن الفيل  7 ذوق مكايل   2 االوزاعي   3 شحيم  2 قريطم

 1 الباشا جسر   9 جونيه غدير  2 ر حسنئب  1 عانوت   1 ة الروش

 11 جديدة المتن  5 ذوق مصبح  1 المدينة الرياضية   5 برجا   7 الحمرا 

 5 البوشرية   6 أدونيس   2 الغبيري   2 بعاصير   2 عين التينة

 2 الدورة   3 حارة صخر   7 عين الرمانة   2 الدبية  4 المصيطبة 

 1 سد البوشرية  1 ساحل علما   18 حارة حريك   1 الجية  2 الياس  مار

 2 ة السبتي  3 طبرجا   5 الليلكي   1 ينة وادي الز  2 تلة الخياط

 2 دير مار روكز   6 ة والدفنأدما   23 برج البراجنة   1 الرميلة   2 الفتوى  دار

 12 الدكوانة  1 الصفرا    6 المريجة   1 الزعرورية   2 الظريف 

 14 أنطلياس   1 البوار   9 تحويطة الغدير   1 بسابا   9 المزرعة 

 2 جل الديب   2 العقيبة   5 بداعب  1 بشتفين   7 برج أبو حيدر 

 4 النقاش   2 عجلتون  2 برازيليا   1 كفرفقود   5 الفوقا ةالبسط

 6 الزلقا   1 بلونة   2 الحازمية   1 بتلون  15 طريق الجديدة

 2 بياقوت   1 السهيلة   15 الحدث  1 الباروك   3 راس النبع 

 8 ضبية ال  2   عينطورة  1 كفر شيما   3 قيد التحقق    3 التحتا  ةالبسط

  1 الرميل 
   قضاء عاليه 

 
  1 حارة الست 

  8 غزير 
 6 المنصورية 

 5 الفنار   1 معاملتين   1 الهاللية  5 حي السلم     19 األشرفية

 6 عين سعادة  1 كفر حباب   1 عاريا   5 خلدة     60 قيد التحقق  

  قضاء صور  
 

  8 شويفات االمراء   
  9 فالوغا

 2 شننعير 
 

 22 روميه 

 2 بقنايا   1 غوسطا  25 قيد التحقق    2 دير قوبل    1 معروب 

 1 البازورية 
 

  17 عرمون   
    نيةالض  ةقضاء المني

 
 1 نمورة  

 
 10 بصاليم 

 2 المطيلب   1 حصين  1 النبي يوشع   4 بشامون    1 دير قانون النهر 

 3 بيت الشعّار   1 يحشوش  7 ة المني  1 عين عنوب    1 الحلوسية التحتا 

 4 ديك المحدي  1 ريفون   1 بحنين   1 حومال    1 العباسية 

 17 مزرعة يشوع  1 عشقوت   1 طاران   1 بسوس     7 قيد التحقق

  قضاء الهرمل 
 

 2 عاليه   
 

 1 بيت الفقس 
 

  1 فيطرون
 2 بكفيا 

 1 حماليا   3 كفر دبيان   1 بعزقون  2 كحالة     1 الهرمل 

   قضاء راشيا 
 

  1 رمحاال  
 2 بخعون

 
 2 حراجل 

 
 2 برمانا 

 2 بعبدات   2 فاريا   1 كفر ببنين   1 مجدل بعنا    1 راشيّا الفوقا 

   قضاء بنت جبيل  
 

 1 صوفر  
 

 1 قيد التحقق  
 

 5 قيد التحقق  
 

 1 بيت مري 

  1 عين إبل
 1 إغميد   

 
  قضاء مرجعيون 

 
  قضاء زغرتا 

 
 1 ضهر الصوان 

 1 بولونيا   5 تا زغر  1 مرجعيون   4 عين داره    1 رميش 

  قضاء جبيل 
 

  6 قيد التحقق  
 1 الخيام

 
 1 عردات 

 
 1 مار موسى الدوار 

 8 جبيل 
 

  قضاء طرابلس 
 

  1 ميس الجبل 
 3 كفر دالقوس

 
 15 قيد التحقق  

 1 مستيتا 
 

  8 طرابلس الزيتون
  1 الصوانة  

  4 مجدليّا
  قضاء النبطية  

 7 حبوش   1 علما  1 قيد التحقق  2 باب الرمل    1 بالط 

 6 عمشيت
 

 6 طرابلس القبة 
 

  قضاء زحلة 
 

 2 كفر زينا 
 

 1 جباع

 1 دير الزهراني   1 بسبعل   1 حوش الزراعنة   1 طرابلس الزاهرية   3 حاالت 
 1 جبشيت   2 كرم سده  3 زحلة المعلقة   2 طرابلس التبانة  3 نهر ابراهيم

 1 إنصار   1 إهدن  2 حوش االمراء  40 1طرابلس  ءالمينا  1 البرج )إهمج( 

 2 قصيبة  1 حرف )مزيارة(   2 أبلح  3 القلمون  1 عنَايا 

 1 قعقعية الجسر  3 ة مرياط  1 نيحا   40 طرابلس   1 بنتاعل 
 1 يحمر   1 قيد التحقق    4 كسارا   6 البداوي   2 حبوب 

  1 غرفين
  4 قيد التحقق  

  1 ة شتور
  قضاء صيدا 

 
 2 قيد التحقق

  1 قرطبا 
   ة  الكورقضاء 

 
  1 مكسة

 9 صيدا القديمة
 

  

 5 قيد التحقق  
 

 2 أميون
 

 2 جديتا
 

  1 البرامية 
 268 قيد التحقق 

  قضاء البقاع الغربي  
 

 3 كوسبا 
 

 2 سعدنايل 
 

 2 الهاللية
 

  

    1 قياعة  4 قب الياس   2 بتوراتج  1 جب جنين

 1 كامد اللوز 
 

 2 دده
 

  2 بر الياس 
  2 حارة صيدا 

  

 1 خيارة 
 

 1 أنفه 
 

  1 مجدل عنجر
    2 مية وميةال

    7 عين الحلوة  1 علي النهري   2 راس مسقا   1 )حماّرة(  ةالمنار 

    4 مجدليون  1 رعيت   6 العين ضهر   1 المرج 

    5 عبرا   2 تربل   2 قيد التحقق    2 الروضة )إسطبل( 

   قضاء بشري  
 

  عكار   محافظة
 

 3 عين كفر زبد
 

 1 قرية
 

  
    4 بقسطا   2 دلهميه  2 حلبا   1 الديمان

 1 حصرون 
 

 1 جديدة الجومه
 

 13 قيد التحقق  
 

  2 عين الدلب
  

  قضاء البترون
 

  1 مشحا
  قضاء بعلبك  

 
    1 الغازية 

    4 درب السيم  6 بعلبك   1 قبة شمرا  3 البترون 

    1 مطرية الشومر   2 دورس  1 ببنين   2 كفر عبيدا

    2 عدلون   2 عين    3 نهر البارد  1 كبَا 

    1 البابلية   1 عرسال   1 مشمش    1 سلعاتا 

    1 الخرطوم  2 بدنايل     2 فنيدق  3 شَكا

    1 الغسانية   1 قصرنبا   7 مجدال   1 بجدرفل

  2 عبرين
  1 ة رحب

 1 تمنين الفوقا 
 

    2 الصرفند 
    2 النجارية   1 بريتال   1 وادي الجاموس  1 ة النهري

    1 عرب طبَايا   2 قيد التحقق    3 قيد التحقق    1 راس نحاش 

 3 حامات 
   قضاء حاصبيا  

  
 

 1 كفر ملكي 
   

    16 قيد التحقق       4 حاصبيّا   3 قيد التحقق  
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 كورونا المستجد حسب األقضية مستوى خطر انتشار فيروس المنصة االلكترونية لقياس 
 

 
 يروس كورونا : المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وزارة الداخلية والبلديات، لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فالمرجع

 
مستوى خطر انتشار فيروس كورنا حسب األقضية بناء على عدد الحاالت المسّجلة يومياً  معرفة التفاعلية تتيح هذه المنصة 

 وعدد السكان في كل قضاء. للمزيد من المعلومات بشكل يومي، يمكن الدخول على الرابط التالي:  
RiskLevelInMunicipalities-https://bit.ly/DRM 

 

  ة العامة  المنصة االلكترونية لتتّبع التزام القطاعات في إجراءات التعبئ 
 

 
 

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

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

 http://bit.ly/covidsectordataالرابط التالي: 
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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 10 - أيلول 27اليومي ) الفحوصاتنسبة الحاالت اإليجابية من عدد 
 

 
 
 

 القضاءحسب  النشطةتوزع الحاالت 
 

 
 

 

 

 القضاء حسب الشفاءتوزع حاالت  
 

 

 
 

 

 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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 توّزع حاالت الوفاة حسب األقضية
 

 
 توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية  

 

 
 

 

 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 

 
 

 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية
   

 
 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 العامة المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة   :المرجع
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 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام
 

  
 

 

 الفئة العمريةتوّزع الحاالت حسب  جنسال توّزع الحاالت حسب
 

    
 10/2020/ 10اإلجراءات قيد التنفيذ       

 وزارة الصحة العامة
لرحالت وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ  PCR فحوصات الـاستكمال  عن وزارة الصحة العامة   أفادت -

 حيث تم تسجيل ،  2020/ 10/ 6اريخ  إلى بيروت بترحالت وصلت    اتإضافة إلى الدفعة األولى من فحوص  6/10/2020
 توّزعت على الرحالت التالية:   جديدة إيجابية ة( حال13) ثالثة عشر

 الحاالت عدد  رقم الرحلة الشركة رحلة قادمة من  التاريخ

 MEA 266 1 اسطنبول 6/10/2020

 MEA 266 1 اسطنبول

 2 139 العراقة  النجف  7/10/2020

 MEA 266 7 اسطنبول

 2 826 التركية  اسطنبول

 13  المجموع
 

 
 اللبناني   األحمرالصليب 

عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

6110 
حالة  57)

 جديدة( 
 

اإلسعاف عدد مراكز  
 التي تستجيب 

عدد فحوصات  48
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 

 

48273 
(304 

 فحوصات
 ( جديدة
 

عدد المستفيدين من 
متابعة حمالت  

 إجراءات الوقاية 

234025 
 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية 

80964 
(1070  

مستفيداً  
 جديداً(

 
 

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة 

 محلية 

8732 
 

عدد المسعفين  
 المدّربين

عدد المتطوعين   1498
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 

166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر  
 لصحي ا

8601 
متدربا  21)

 جديدا(
 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  

 المدربين على التوعية 

عدد المدربين  550
إقامة   على

 توعية حمالت

291 
 

المتطوعين  عدد 
الجامعيين المدربين 

على اجراءات  
 الوقاية في الشركات 

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها 

606 
  مرفقا 13)

 (جديدا
 

عدد الملصقات  
نشورات التي تم والم

 زيعهاتو

عدد المعدات   1240561
 التي تم توزيعها

95094 
(36 

مجموعة 
 جديدة( 

عدد المستفيدين من 
المنصات  
 االلكترونية 

4255 
  ينستفيدم 4)

 (جدد
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة 

 . CIMICالمدني العسكري   توزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون - الجيش 
 . إقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق ومساندة قوى األمن الداخلي في عزل البلدات -
 فيها الوباء.   ينتشرمساندة األجهزة األمنية في عزل المباني واألحياء التي  -

المديرية العامة  
 الداخلي  األمنلقوى 

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

 0 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة   8/3/2020

 20646 بيروت  0 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )األراكيل والتباعد االجتماعي(

 18898 جبل لبنان 12 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 12 ع جموالم 
 8077 البقاع

 6872 الشمال 

 6938 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

 61431 المجموع 7 5 0 0 0
 -  

المديرية العامة  
 لألمن العام 

 .  األمن العاماإلفادة عن إصابة جديدة بين عناصر  -
 اإلفادة عن التزام البلديات بقرار وزير الداخلية والبلديات:   -

 البلديات التي لم تلتزم بالقرار  التزمت بالقرار ت التي البلديا

 جمرة جزين: كفر  ▪
عاليه: بحمدون الضيعة، العزونية، الكحالة، سوق الغرب، عين   ▪

 دارة، حومال.  
 عكار: القبيات، الشيخ طابا، مجدال. ▪
 زحلة: الفرزل، نيحا، قاع الريم، سعدنايل، بر الياس، شتورة.  ▪

 الشمال: المحمرة  ▪
نوت، شحيم، برجا، الرملية، الجاهلية، عرورية، عاالشوف: الز ▪

 بتلون، بطمة، الخريبة، نيحا. كفرحيم، دير القمر،
 

 متابعة تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.   -
   لي. الحاالت المسّجلة في مختلف األقضية والحاالت في الحجر المنزعن  التبليغ  -

المديرية العامة  
 ألمن الدولة 

بعد ثبوت وجود إصابة بين   15/10/2020لغاية  9/10/2020مركز محافظة البقاع من اإلفادة عن إقفال  -
   الموظفين. 

 حالة.   62عدد الحاالت اإلجمالي في المديرية العامة ألمن الدولة ليصبح  إصابة جديدةتسجيل اإلفادة عن  -
ساعة    24بقرار التعبئة العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ    مزاالتبليغ عن نسبة االلت -

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

  - % 50 ال التزام % 60 % 42 % 40 % 57 % 41 % 50

 
 والنقل العامة األشغالوزارة 

 ساعة المنصرمة(  24ل الـ  رفيق الحريري الدولي )خال  مطار
 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت

 36 عدد الرحالت  35 عدد الرحالت 

  3855 عدد المغادرين 3547 عدد الوافدين 
 

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

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

    مواشي  االسكندرون 1 بيروت

    مواشي  النروج 1

    مواشي  تركيا 1

    مستوعبات  روسيا 1

    بارجة حربية - 1

    فارغة  ليماسول 2 طرابلس 

  7 المجموع

   
 

 قرارات / إجراءات عامة 
القرار   - العالي  والتعليم  التربية  وزارة  عن  بد  9/10/2020بتاريخ    2020/م/463رقم  صدر  بموعد  المدارس  المتعلّق  في  التدريس  ء 

 . أبرز ما جاء في القرار: 2020/2021للعام الدراسي  والثانويات الرسمية والخاصة

للتالمذة في الصف التاسع والثاني والثالث ثانوي،    21/10/2020بدء التدريس في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ابتداء من   •
للتالمذة في صفوف الحلقتين   2/11/2020فوف الروضات والسابع والثامن أساسي واألول ثانوي،  للتالمذة في ص  26/10/2020

 األولى والثانية.  

 . 21/10/2020في المدارس والثانويات الخاصة والرسمية للتالمذة غير اللبنانيين بدوام بعد الظهر ابتداء من  بدء التدريس   •

 %.  50الـ وصية كل مؤسسة تعليمية شرط أال تتعدى نسبة إشغال الصف اعتماد سيناريو التعليم المدمج مع مراعاة خص  •

 شرط احترام مبدأ التباعد والمسافة اآلمنة بين الطالب.   18لـ اال يتعدى الطالب مجموع كان يبقى الصف مجموعة واحدة في حال  •

فال المدرسة عمالً بقرار وزير الداخلية والبلديات  تنظيم لوائح بأسماء الطالب وأرقام هواتف ذويهم ومكان سكنهم للتبليغ في حال تقرر إق •
 للحد من انتشار الوباء.   
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إلى جميع شركات    9/10/2020بتاريخ    57/2رقم  صدر عن المديرية العامة للطيران المدني في وزارة األشغال العامة والنقل التعميم   -
ولي في بيروت حول اإلجراءات المتعلّقة بالركاب القادمين من  الطيران وشركات الخدمات األرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الد

  96في مهلة    PCR، حيث أصبح على جميع الركاب القادمين من العراق أن يكونوا قد أجروا فحص  12/10/2020العراق ابتداء من  
قبل وزارة الصحة العامة على    وذلك في مختبرات معتمدة من  ساعة كحد أقصى من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول إلى لبنان

 النحو التالي: 

 الرحالت القادمة من بغداد: فحص صادر عن مستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب والمختبر االستشاري الطبي في اليرموك.   •

ً الرحالت القادمة من البصرة والنجف: فحص صادر من أي مختبر على أن يكون مختوم •  عنها.   بختم دائرة الصحة الصادرة  ا

ً الرحالت القادمة من إربيل: فحص صادر من أي مختبر في المحافظة على أن يكون مختوم •  بختم دائرة الصحة في المحافظة.   ا
 

لمنزلي أو  االلتزام بالحجر امع  كما يخضع جميع الركاب القادمين من العراق لفحص فور وصولهم إلى مطار بيروت وفق اآللية المعتمدة  
ساعة من تاريخ وصولهم إلى لبنان لحين تبلغهم نتيجة الفحص الذي أجروه في المطار، ويلغى شرط وجود حجز فندقي    48الفندقي لمدة  

 مسبق.  
 

 التوصيات التالية:  2020/ 7/10صدر عن لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في اجتماعها بتاريخ  -

وذلك لصفوف    12/10/2020خالل التعليم المدمج، الجزئي والتدريجي اعتباراً من    من  2021-2020العام الدراسي  بدء   •
التاسع، الحادي عشر والثاني عشر في التعليم األكاديمي وما يوازيها في التعليم المهني على ان تتبعها تدريجياً باقي الصفوف  

 لعالي.  وفق برنامج تضعه وزارة التربية والتعليم ا

التر • المؤسسات  الداخلية  تقفل  قبل وزارة  المرتفعة والتي ستحدد من  القياسية  اليومية  ذات معدل اإلصابات  البلدات  بوية في 
ر على التالمذة واألساتذة واإلداريين والعاملين القاطنين في هذه البلدات االنتقال إلى مراكز عملهم  والبلديات في حينه، كما يحظّ 

 اإلغالق. طيلة فترة 

وإلغاء البند    2020/ 21/9تاريخ    52/2المديرية العامة للطيران المدني رقم    – شغال العامة والنقل  تعديل تعميم وزارة األ  •
المتعلق بإلزام الركاب القادمين من العراق باستثناء اللبنانيين واألجانب المقيمين في لبنان أن يكون لديهم حجز فندقي مدفوع  

لوافدة من العراق من قبل وزارة الصحة العامة بالتعاون  ن يتم تتبع الحاالت ا ساعة في أحد الفنادق المحددة على أ  72مسبقاً لمدة  
 مع وزارة الخارجية والمغتربين والسفارة العراقية في لبنان.  

 إغالق كافة المالهي الليلية، المراقص والحانات حتى إشعار آخر وفقاً لتطور الواقع الوبائي.   •

لتتبع الحاالت اإليجابية وتعميمها  IMPACTات بتفعيل المنصة  ارة الداخلية والبلدي قيام وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وز •
 .  PCR الـعلى كافة المختبرات المعتمدة إلجراء فحوصات 

تحديد البلدات ذات معدل اإلصابات اليومية القياسية المرتفعة بشكل دوري أسبوعي على أن يشملها قرار اإلغالق الصادر عن   •
 .  والبلديات لمدة أسبوعوزارة الداخلية 

الغذاء و • قطاعات  توزيع  استثناء  في  العاملة  والمؤسسات  والغاز  المحروقات  توزيع  في مجال  العاملة  الصناعة والمؤسسات 
 األدوية وكابالت لبنان من قرار اإلغالق الصادر في قرار وزارة الداخلية والبلديات.  

خاذ أي إجراءات إدارية أو مسلكية بحق العاملين رسمية والخاصة عدم ات قيام وزارة العمل بالتعميم على كافة المؤسسات ال •
 المقيمين في بلدات يشملها قرار اإلغالق.  

قيام لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بدعوة كافة وسائل اإلعالم للتعاون من أجل وضع خطة   •
 ورجال الدين.    مع الجمعيات األهلية مخاطر فيروس كورونا بالتنسيق منتوعية 

 
بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع عدد اإلصابات   المتعلّق  2/10/2020بتاريخ  1205وزارة الداخلية والبلديات رقم  تطبيق قرار  -

ن الساعة األولى من بعد  بفيروس كورونا فيها، حيث أبقى القرار على العمل بتوقيت منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بي 
واقع الوبائي  البناء على تحليل  ناطق اللبنانية  بلدة في مختلف الم  111  إقفال   شمل القرار   ا منتصف الليل لغاية الساعة السادسة صباحاً، كم

األحد   يوم  ابتداء من  أسبوع كامل  لمدة  وذلك  تطبيق   12/10/2020لغاية    4/10/2020فيها  وآلية  االستثناءات  تحديد  القرار    مع  تنفيذ 
 بالتعاون بين المحافظين والبلديات واألجهزة األمنية كافة.  

 
 

 العامةمخالفات قرارات التعبئة 

المتعلّق بإقفال البلدات التي لديها خطر مرتفع النتشار   2020/ 1025عدم التزام بعض البلديات بقرار وزارة الداخلية والبلديات رقم  -
 الوباء. 

 ت. تجمعات مطلبية ومظاهرا -
الكمامة أو قناع الوجه، تعقيم اليدين، الحفاظ  عدم االلتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية المطلوبة في عدد من المحالت واألسواق )وضع  -

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

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

 

 

http://drm.pcm.gov.lb/


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

 

       
 

 PCR إلجراء فحوصات الـالئحة بالمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة 

 
 

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءالمؤھلة  الحكوميةالمختبرات 
 المختبر الموقع 

 RHUH مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيروت 

 مستشفى حلبا الحكومي  حلبا 

 مستشفى طرابلس الحكومي  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 

 مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك 

 الحكومي الرئيس الياس الهراوي مستشفى  زحلة

 

 PCR-RT الـ بطريقةخبري لفيروس كورونا الم 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  الجامعي الجعيتاوي مستشفى اللبناني  بيروت 

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire   الورديةمستشفى  ت بيرو

  Doctors’ Center  مختبر مركز األطباء بيروت 

  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 مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital  مستشفى الرسول األعظم جنة برج البرا

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

  سيرفسدياغنوستك   ناشيونالمختبر  حارة حريك 
 كومباني 

National Diagnostic Services Company (NDSC)  

 Center Diagnostic Medical  الطبية التحاليلمركز  -مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة 

 ADC (Center Diagnostic American) مختبر أميريكن دياغنوستك سنتر  الجناح 

 Mount Lebanon Hospital  مستشفى جبل لبنان بعبدا 

 Hadath – George-Saint Hôpital  مستشفى السان جورج الحدث بعبدا 

  Laboratory Al Hadi    مختبر الهادي 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  مستشفى هارون الزلقا 

 Bellevue Medical Center (BMC) ى بلفو  مستشف المنصورية 

 Haykal Albert Hôpital  مستشفى هيكل الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) الشمال مركز  االستشفائي زغرتا

 Mazloum Hospital  مستشفى المظلوم طرابلس 

 Al Mounla Hospital  مستشفى المنال  طرابلس 
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  Nini Hospital  النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE الجامعة اللبنانيةالمعهد العالي للدكتوراه، 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  وف الش

 UMC Hospital Hammoud  مستشفى حمود الجامعي 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) مختبر المشرق   صور

  Hospital University Dar Al Amal  مستشفى دار األمل الجامعي بعلبك 

 Hospital General Khoury  مستشفى خوري زحلة

 MCC (Center Care Medical)  مختبر ميديكال كير سنتر زحلة

 
 العسكرية المستشفياتمختبرات 

  Hôpital Central Militaire  المستشفى العسكري المركزي في بيروت بيروت 

 
 
 

  Drive-Thruبطريقة "  األنفية"المسحات  عينات ألخذالمختبرات المؤھلة 
 Medical Diagnostic Treatment تريتمانت سنتر )الحمراء(  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  مختبرات معّو ض الطبية الشياح 

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

  Lab Expert  مختبر إكسبرت الب المنصوريّة 

 LAB Life  مختبر اليف الب بعلبك 

 Rayyak Hospital  مستشفى رياق رياق 
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