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 إلدارة الكوارث  العمليات الوطنيةغرفة 

 COVID-19التقرير اليومي حول 
 

 
 
 

 22:00 وقت صدور التقرير:  219 تقرير رقم: 2020 تشرين األول 23 الجمعةالتاريخ: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

  

 صحة العامة المعلومات الصادرة عن وزارة ال  :المرجع
 

 

 الحاالت النشطة منحنى 

 حالة قيد التحقق  12370 :مالحظة
 

 الجديد في التقرير: 

( مما يزيد من رقم الهاتفأسماء المختبرات التي ال تلتزم اإلجراءات المتبعة في تسجيل المعلومات المطلوبة عن المصابين )مكان السكن، أو -
 مجموع الحاالت قيد التحقق.

إقفال بعض القرى ب 18/10/2020تاريخ  1258المتعّلق بتعديل القرار  23/10/2020تاريخ  1334الداخلية والبلديات رقم قرار وزارة -
 والبلدات بسبب ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا فيها. 

 2021 – 2020المتعلق بتعديل موعد بدء التدريس لمرحلة الروضات للعام الدراسي  2020/م/498قراروزارة التربية والتعليم العالي رقم -

http://drm.pcm.gov.lb/
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األقضية والبلداتالتوّزع اليومي لإلصابات حسب    
 146 ن قضاء المت  58 قضاء كسروان   65 قضاء بعبدا   38 قضاء الشوف        78 محافظة بيروت 

 7 برج حّمود   2 جونيه صربا  11 الشياح   2 الدامور   1 راس بيروت 

 4 سن الفيل   2 جونيه كسليك  1 الجناح  1 السعديات   2 المنارة 

 6 جديدة المتن   5 ذوق مكايل  1 االوزاعي  5 ة الناعم  3 ة الروش

 4 البوشرية   1 جونيه غدير  2 بير حسن  3 شحيم  16 الحمرا  

 4 الدورة    4 ذوق مصبح  3 الغبيري  2 دلهون   2 المصيطبة

 6 الروضة    2 جونيه حارة صخر   8 حارة حريك  1 داريا    2 مارالياس

 4 سد البوشرية   1 ةأدما والدفن  2 الليلكي  1 كترمايا   1 األونيسكو

 4 ةالسبتي  1 البوار   7 برج البراجنة  4 برجا  1 تلة الخياط

 11 الدكوانة   1 العقيبة   1 المريجة   2 الجية  1 الفتوى   دار

 3 أنطلياس  3 عجلتون  1 تحويطة الغدير   1 دير القمر   3 الصنائع

 2 جل الديب   3 بلونة  1 بعبدا  2 السمقانية  3 المزرعة  

 8 النقاش   3 جعيتا   1 حارة المجادلة   1 كفرفقود   3 حيدر  يبرج أب

 7 الزلقا   1 غزير  1 برازيليا  1 دميت  10 الطريق الجديدة 

 1 بياقوت  1 غوسطا   4 الحازمية   1 الورهانية  1 الحرش  

 2 الضبية  2 غدراس   11 الحدث   2 بعقلين  2 راس النبع 

 2 مزرعة دير عوكر   2 القليعات    1 الجمهور )اللويزة(   1 بقعاتا    2 البطركية

 3 صورية  منال  2 عشقوت   1 وادي شحرور العليا  1 نيحا    1 المرفأ  

 4 الفنار   1 فيطرون   2 راس المتن  1 عّماطور  12 األشرفية  

 2 عين سعادة   1 دبيان كفر   1 الجمهور )عاريا(  1 معاصر الشوف   3 قيد التحقق 

 4 روميه  1 بقعتوتا   1 حاصبيّا المتن   1 الباروك  34 طرابلس قضاء 

 1 بقنايا   32 يل بجقضاء   1 قرنايل  36 عاليه قضاء   1 طرابلس جسرين  

 5 بصاليم  2 جبيل   1 كفر سلوان   3 شويفات العمروسية     2 طرابلس القبة 

 1 نابيه   2 مستيتا   6 البترونقضاء   5 حي السلم     1 طرابلس الزاهرية

 2 المطيلب   1 عمشيت  6 شَكا  3 خلدة     2 1طرابلس   ءمينا

 3 ةالرابي  1 حاالت  10 عكار  محافظة   3 شويفات االمراء     1 بداوي 

 1 قرنة شهوان   1 فيدار   2 حلبا   6 عرمون     13 قيد التحقق 

 2 الربوة   1 إهمج  1 عبودية  2 بشامون     2 الكورة قضاء 

 3 بيت الشعّار   1 شخنايا   1 عبدة  1 دقون     2 بكفتين 

 2 ديك المحدي   1 حصون  1 حويش  2 عين عنوب     17 زغرتا قضاء 

 2 مزرعة يشوع   1 شامات  1 فنيدق  4 يه الع   5 زغرتا

 2 زكريت   1 عاقورة   1 بيرة   3 الكحالة    1 قره باش 

 2 بكفيا   1 ترتج  1 وادي خالد   1 شارون     1 كفر حاتا 

 2 بيت شباب   1 قيد التحقق   1 عبدين   1 معصريتي      2 أرده 

 1 عين الخروبة  2 راشيا ء قضا  7 المنية الضنية قضاء   1 عين داره     1 مجدليّا 

 4 برمانا    2 عيحا   3 ةمنيال  1 قيد التحقق   1 عقبة 

 1 الرويسة    83 صيدا قضاء   2 بيت الفقس   52 بعلبك قضاء   2 كرم سده 

 1 بعبدات  6 صيدا القديمة  1 بخعون   7 بعلبك   1 إهدن 

 2 الخنشارة   1 براميةال  1 قيد التحقق   1 دورس   2 عشاش

 1 عينطورة    3 هاللية ال  52 صور قضاء   2 إيعات  1 حقق قيد الت

 1 ضهور الشوير   1 قياعة  3 برج الشمالي  1 مقنة  21 زحلة قضاء 

 3 بسكنتا   3 حارة صيدا   1 جويا   1 كفر دان   2 زحلة حوش االمراء 

 1 جزين قضاء   1 مية ومية   1 عيتيت  7 عرسال   2 زحلة مار الياس 

 1 عيشيةال  7 عين الحلوة   1 يانوح   1 لبوة  1 رزل  الف

 25 النبطية قضاء   1 مجدليون  1 ديرعامص   1 شعت   1 كسارا 

 2 مزرعة كفر جوز   4 عبرا    1 قانا   1 يونين   1 شتورا 

 3 جباع    1 عين الدلب   1 صديقين   2 تمنين الفوقا  1 تعلبايا 

 1 ينروم  11 غازية  3 شهابية ال  2 تمنين التحتا   2 قب الياس 

 1 دير الزهراني   1 زيتا  1 دير قانون النهر   1 سرعين التحتا  1 بر الياس 

 1 حاروف    1 خرايب  ال  1 شحور   1 حزين  1 مجدل عنجر

 2 جبشيت  1 بابلية   2 عباسية   3 بريتال  6 رياق

 3 إنصار   1 خرطوم   1 شبريحا  1 بوداي   1 تربل 

 3 قصيبة    1 غسانيةال  1 احلمالكية الس  1 عالق التل   2 كفر زبد 

 1 قعقعية الجسر   1 صرفند ال  1 جبال البطم  7 قيد التحقق   14 بنت جبيلقضاء 

 1 يحمر   2 بيساريةال  2 شيحين  3 حاصبيا قضاء   2 جميجمة 

 1 قيد التحقق   1 سكسكية ال  1 قيد التحقق   2 حاصبيّا   1 برعشيت 

    1 نجاريةال  4 البقاع الغربي قضاء   1 شبعا  2 حاريص

 * 741 قيد التحقق   5 عنقون  1 ميدون  6 مرجعيون قضاء   5 ديرنطار 

    2 قيد التحقق   1 حوش الحريمة  4 كفر كال   1 ياطر

    1 قضاء بشري   1 مرج  ال  1 بليدا  2 دبل  

    1 بشري   1 قيد التحقق   1 قيد التحقق   1 بيت ليف 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 حاالت قيد التحقق بسبب عدم التزام عدد من المختبرات بتزويد وزارة الصحة العامة بمعلومات حول السكن أو رقم الهاتف الحاالت المصابة.   704* يوجد  
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 انتشار فيروس كورونا المستجد حسب األقضية ستوى خطر المنصة االلكترونية لقياس م
 

 
 ورونا: المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وزارة الداخلية والبلديات، لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كالمرجع

 
اء. للمزيد من  األقضية بناء على عدد الحاالت المسّجلة يومياً وعدد السكان في كل قض تتيح هذه المنصة التفاعلية معرفة مستوى خطر انتشار فيروس كورنا حسب  

 المعلومات بشكل يومي، يمكن الدخول على الرابط التالي:  

RiskLevelInMunicipalities-https://bit.ly/DRM 

 

 

  المنصة االلكترونية لتتّبع التزام القطاعات في إجراءات التعبئة العامة   
 

  

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

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

http://bit.ly/covidsectordata 

 

 

 
 
 

http://drm.pcm.gov.lb/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-RiskLevelInMunicipalities&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7C2b4fae1fa3bc48ff35a808d865128401%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637370477480870999&sdata=bOLNZ4FKhEdSniHAW%2FS%2F8Xt5yJy3ixY4rKk97lrC8Ls%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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 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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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-IsolationCentersProfiles&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7Ca34067a41ce648b7c42e08d8692b5702%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637374982152143161&sdata=d7x638EWp6e3MFnbVDAgA13QBVBHYmvQ8kglsrra3II%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-IsolationCentersProfiles&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7Ca34067a41ce648b7c42e08d8692b5702%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637374982152143161&sdata=d7x638EWp6e3MFnbVDAgA13QBVBHYmvQ8kglsrra3II%3D&reserved=0
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 ( تشرين األول 23 - تشرين األول 10نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومي )
 

 
 
 

 توزع الحاالت النشطة حسب القضاء
 

 
 

 

 

 توزع حاالت الشفاء حسب القضاء 
 

 

 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 رة عن وزارة الصحة العامة المعلومات الصاد  :المرجع
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 توّزع حاالت الوفاة حسب األقضية

 
 توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية  

 

 
 

 

 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 
 السكن  المستشفى 

 )القضاء(
 وجود أمراض مزمنة  العمر )سنة( الجنس 

 نعم 1967 ذكر المتن  رزق 

 نعم 1949 ذكر عاليه  لحدث االسان جورج 

 نعم 1961 ذكر عاليه  سان شارل لا

 نعم 1951 ذكر طرابلس  النيني

 كال 1938 أنثى زحلة  الياس الهراوي الحكومي زحلة  

 نعم 1948 أنثى راشيا رياق 

 نعم 1928 أنثى بعلبك بعلبك الحكومي  

 
 
 
 
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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

 
 
 

 بة االلتزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونس
 

  
 

 الفئة العمريةتوّزع الحاالت حسب  الجنس الحاالت حسبتوّزع 
 

   
 
 
 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع 
 

 وزارة الصحة العامة المعلومات الصادرة عن   :المرجع
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 10/2020/ 23اإلجراءات قيد التنفيذ       
 وزارة الصحة العامة

العامة    أفادت  - الصحة  فحوصعن  وزارة  في    PCRات استكمال  وأجريت  بيروت  الى  وصلت  تاريخ لرحالت  من  بكل  المطار 
 توزعت على الرحالت التالية:  ( حالة إيجابية26ست وعشرين )حيث تم تسجيل  ،19/10/2020و  17/10/0202

 عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من  التاريخ 

17/10/2020 
 MEA 325 1 أربيل

 3 711 الشركة المصرية القاهرة 

19/10/2020 

 1 416 القطرية الشركة  الدوحة 

 G9 385 2 الشارقة 

 MEA 266 10 اسطنبول 

 6 139 العراقيةالشركة  النجف

 MEA 236 1 ميالنو 

 MEA 307 1 القاهرة 

 1 131 العراقيةالشركة  بغداد 

 26  المجموع 
 

 

  الصليب األحمر اللبناني    
عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

6,840 
حالة  65)

 جديدة( 

عدد مراكز اإلسعاف 
 التي تستجيب 

عدد فحوصات  48
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 

52,162 
(858 

 فحصاً 
 (جديداً 

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 

 إجراءات الوقاية 

235,498 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية 

90,124 
(1435  

مستفيداً  
 جديداً(

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة 

 محلية 

عدد المسعفين   8,772
 دّربينالم

عدد المتطوعين   1498
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 

166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي 

8,658 
مستفيداً  12)

 جديداً(
 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  
المدربين على  

 التوعية 

عدد المدربين  550
إقامة   على

 توعية حمالت

291 
 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين 

اجراءات  على 
 الوقاية في الشركات 

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها 

569 
مرافق   8)

 جديدة(

 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم 

 توزيعها

عدد المعدات   1,246,602
 التي تم توزيعها

259,626  
(738  

مجموعة 
 جديدة(

عدد المستفيدين من 
المنصات  
 االلكترونية 

4,347 
 يدينمستف 6)

 (جدد

 

 منية والعسكريةزة األاألجه
 المهام الجهة 

 الجيش 
 
 

 . CIMICتوزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العسكري  -
 وتفريق التجمعات.  إقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق ومساندة قوى األمن الداخلي في عزل البلدات -
 فيها الوباء.   ينتشرمباني واألحياء التي مساندة األجهزة األمنية في عزل ال -

المديرية العامة  
 لقوى األمن الداخلي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 0 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة   8/3/2020

 21189 بيروت  0 لفين )األراكيل والتباعد االجتماعي(حق أشخاص مخامحاضر خطية ب

 20245 جبل لبنان 396 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 396 المجموع 
 8653 البقاع

 7488 الشمال 

 7686 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

 65261 المجموع 61 38 60 128 109
 -  

المديرية العامة  
 لألمن العام 

 
 
 
 
 

بسبب فيروس   أشخاص من رشكنانية/صور وحوش الحريمة/البقاع الغربي والعقبة/راشيا   3اإلفادة عن وفاة  -
 كورونا.

 . بفيروس كورونا   إصابة عنصر في الجيش اللبنانياإلفادة عن  -
 اإلفادة عن التزام البلديات بقرار وزير الداخلية والبلديات:   -

 البلديات التي لم تلتزم بالقرار  التزمت بالقرار ت التي البلديا

، الخريبةالمجدل، العبودية،  المنارة، الروضة، الصويري،   عين كفر زبد، تعلبايا، أبلح، جديتا، بوارج ،القبيات
ز عين  الشوف،  جديدة  الورهانية، بعقلين،  الباروك،  حلتا، 

   ، عرب صاليمكفرنبرخ

 ية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.  ءات األمنية والوقائ متابعة تطبيق اإلجرا -
   الحاالت المسّجلة في مختلف األقضية والحاالت في الحجر المنزلي. عن  التبليغ  -

المديرية العامة  
 ألمن الدولة 

 
 
 
 

 تم حجرهم في منازلهم. بفيروس كورونا من أمن الدولة عناصر  3إصابة اإلفادة عن  -
 . إصابة 77إلى   لمديرية العامة ألمن الدولةوصول عدد اإلصابات اإلجمالي في ااإلفادة عن  -

ساعة    24بقرار التعبئة العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ    مالتبليغ عن نسبة االلتزا -
 المنصرمة: 

 نانجبل لب بعلبك الهرمل النبطية  البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت 

  - % 45 التزامال  % 58 % 66 % 40 % 43 % 48 % 50
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 والنقلوزارة األشغال العامة 
 ساعة المنصرمة(  24مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ  

 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت

 49 عدد الرحالت  47 عدد الرحالت 

  5153 عدد المغادرين 4070 عدد الوافدين 
 

 اعة المنصرمة(س   24المرافئ )خالل الـ  
 السفن المغادرة السفن القادمة  المرفأ

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

 مستوعبات  بور سعيد 1    بيروت

 مستوعبات  ازمير  1   

 فارغة  اليونان  1    طرابلس 

 فارغة  أوكرانيا 1   

    حديد  االسكندرون 1 صيدا 

 4 1 المجموع

   
 

 اءات عامة قرارات / إجر
والبلديات    عن  صدر - الداخلية  رقم  ال وزارة  ب الذي    10/2020/ 23تاريخ    1334قرار    المتعلّق   1258رقم  القرار    تعديليقضي 

وذلك بناء على توصيات اللجنة المصغّرة التابعة للجنة    ،باستمرار إقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها
   راءات الوقائية لفيروس كورونا. أبرز ما جاء في القرار:متابعة التدابير واإلج

 : 10/10/2020تاريخ  1258قفال التام رقم شطب القرى والبلدات التالية من جدول قرار اإل  •
 كسروان قضاء   – أرده ▪
 كسروان قضاء   – عجلتون ▪
 قضاء كسروان  – فيطرون  ▪
 قضاء كسروان   – ذوق مصبح ▪
 قضاء كسروان  – غزير ▪
 نكسروا قضاء   –غوسطا  ▪
 كسروان  قضاء  –ريفون  ▪
 قضاء المتن  – علقعين  ▪
 المتنقضاء  –برمانا  ▪
 قضاء المتن  - جل الديب/بقنايا  ▪
 قضاء المتن  -سن الفيل   ▪
 بعبداقضاء  - بعبدا/اللويزة  ▪
 الشوف قضاء  -بتلون  ▪
 البقاع الغربي قضاء   -الروضة   ▪
 النبطية قضاء   -قعقعية الجسر   ▪

 
ال  عن  صدر - العالي  والتعليم  التربية  م /498قرار رقم  وزارة  القرار رقم  23/10/2020تاريخ    2020/  بتعديل  والذي يقضي   ،

والمدارس في التعليم الرسمي  بحيث يبدأ التدريس في مرحلة الروضات في رياض األطفال    9/10/2020تاريخ    2020/م/463
 . 26/10/2020بدالً من نهار اإلثنين في  2/11/2020يوم اإلثنين بتاريخ  2021-2020للعام الدراسي 

المتعلقة  بتمديد العمل بقرار اإلجراءات الطارئة    المتعلق  23/10/2020تاريخ    353/2020رقم    قرارالمحافظ جبل لبنان    صدر عن -
 وأبرز ما جاء فيه:  قضاء عاليه،  –ي بلدة بيصور انتشار فيروس كورونا ف حد من بال
لمدة أسبوع إضافي من تاريخه إضافة إلى تفعيل  في بلدة بيصور    15/10/2020تاريخ    347/2020تمديد العمل بالقرار رقم   ▪

 . ي فرضها القرار المذكور وذلك خالل فترة التمديدت وتنفيذ التدابير واالجراءات ال
 والشرطة البلدية التشدد في تطبيق هذا القرار وتنظيم محاضر بحق المخالفين وفقاً لألصول تكليف القوى األمنية   ▪
 لتنفيذ مضمون هذا القرار بلدية بيصور  تكليف قوى األمن الداخلي التنسيق مع ▪

 

 مخالفات قرارات التعبئة العامة

 بإقفال البلدات التي لديها خطر مرتفع النتشار الوباء.  ةلمتعلّقت اوزارة الداخلية والبلديا  ات عدم التزام بعض البلديات بقرار -
 تجمعات مطلبية ومظاهرات.  -
المطلوبة في عدد من المحالت واألسواق )وضع الكمامة أو قناع الوجه، تعقيم اليدين، الحفاظ  عدم االلتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية  -

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

 
 594459/01أو   1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن ، عند الشعور بأية عوارض 
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 أسماء المختبرات التي ال تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة 
 لوب تسجيلها للحاالت المصابةحول المعلومات المط

 

 المختبرات / المستشفيات
اإليجابية دون  عدد الحاالت 

 وجود رقم هاتف
عدد الحاالت اإليجابية دون  

 تحديد مكان السكن 

 33 33 مستشفى بهمن 

 7 7 مستشفى الرسول األعظم

 16 16 مستشفى القلب المقدس

 7 7 مستشفى سان جورج الحدث

 83 81 مستشفى جبل لبنان 

 INOVIE  22 58مختبرات 

 ADS 7 7مختبرات 

 16 6 رفيق الحريري الدولي مركز فحوصات مطار 

 41 33 مستشفى بعلبك الحكومي 

 25 25 مستشفى دار األمل

 119 119 المستشفى العسكري

 55 55 مستشفى الجامعة األميركية

 11 - مستشفى سان جورج األشرفية

 20 20 مستشفى ألبير هيكل

 21 21 رات واكيممختب

 47 46 مستشفى أبو جودة 

 18 18 مستشفى هارون 

 30 30 مستشفى سرحال

 36 36 مستشفى المظلوم 

 10 - مستشفى النيني

 13 13 مركز االستشفاء في الشمال 
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 PCR الئحة بالمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـ

 
 

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءالمؤهلة  الحكوميةرات المختب
 المختبر الموقع 

 RHUH مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيروت 

 مستشفى حلبا الحكومي  حلبا 

 مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

 مستشفى البترون الحكومي  البترون 

 لبوار( مستشفى فتوح كسروان الحكومي )ا 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 بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءالمختبرات الخاصة المؤهلة 
 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  الجامعي  مستشفى القديس جاورجيوس 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  بيروت 

  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 برج البراجنة 

 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) ر أميريكن دياغنوستك سنتر مختب 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  ب يسوعمستشفى قل  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) مستشفى بلفو   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 

  Nini Hospital  النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE الجامعة اللبنانيةالمعهد العالي للدكتوراه، والبيئة، يولوجيا الصحة مختبر ميكروب طرابلس 

 Secours des Dame-Notre – CHU  مستشفى سيدة المعونات الجامعي جبيل 

 Boulos & Akiki Lab  مختبر عقيقي وبولس جبيل 
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  Wakim Centre Médical  مختبر واكيم جونية 

 Hospital Wzein Ain  وزين عبنمستشفى  الشوف 

 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

 
 يةالعسكر المستشفياتمختبرات 

  Hôpital Central Militaire  المستشفى العسكري المركزي في بيروت بيروت 

 

  Drive-Thruبطريقة "  األنفية"المسحات  عينات ألخذالمختبرات المؤهلة 
 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  مختبرات الشياح )د. فؤاد ريحان( الشياح 

  Lab Expert  مختبر إكسبرت الب المنصوريّة 

 LAB Life  مختبر اليف الب بعلبك 

 Rayyak Hospital  مستشفى رياق رياق 
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