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  حسب األقضيةالنشطة توّزع الحاالت 
 

  

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :عالمرج
 

 

 النشطة منحنى الحاالت 

 حالة قيد التحقق  13677 :مالحظة
 

 الجديد في التقرير:
الهاتف لعدد من الحاالت اإليجابية مما يؤثر على تتبّع الحاالت وتحديد أسماء المختبرات التي لم تحدد القضاء او مكان السكن أو رقم  -

 ساعة المنصرمة.  24المخالطين إلجراء الفحوصات الالزمة خالل الـ 

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


 البلدات توزع الحاالت حسب 
 226 لمتن قضاء ا  84 قضاء كسروان   279 قضاء بعبدا   71 قضاء الشوف       120 محافظة بيروت 

 9 برج حّمود  2 جونيه صربا   14 الشياح   5 الدامور   3 مريسةعين ال

 2 ة النبع  4 جونيه كسليك  16 الجناح   2 السعديات   1 راس بيروت 

 9 سن الفيل  8 ذوق مكايل   8 االوزاعي   3 ةالناعم  3 ة الروش

 2 حرش تابت   3 جونيه غدير  2 ر حسنئب  3 ةحارة الناعم  8 الحمرا 

 1 جسر الباشا   25 ذوق مصبح  8 الغبيري   8 مشحي  1 ة الصنوبر

 11 جديدة المتن  3 أدونيس   12 عين الرمانة   1 مزبود   8 المصيطبة 

 3 البوشرية   4 جونيه حارة صخر   7 فرن الشباك  1 دلهون  5 مارالياس 

 2 الدورة    4 جونيه ساحل علما   32 حارة حريك   3 داريا   1 ونيسكو األ

 4 الروضة    2 طبرجا   11 الليلكي   1 عانوت   2 الصنائع 

 5 سد البوشرية  1 ة أدما والدفن  37 برج البراجنة   5 برجا   5 الظريف 

 5 ة السبتي  3 عجلتون  6 المريجة   4 الجية  2 الحصن  ءمينا

 1 دير مار روكز   8 بلونة   1 رمل العالي   1 جدرا  10 المزرعة 

 22 الدكوانة  2 السهيلة   8 ر الغدي تحويطة  1 وادي الزينة   6 برج أبو حيدر 

 1 المكلس  1 عين الريحانة   3 بعبدا  1 بكيفا    1 الفوقا ةالبسط

 7 أنطلياس   2 غوسطا  12 الحازمية    1 الزعرورية   16 الطريق الجديدة

 11 جل الديب   2 الكفور    3 الفياضية   2 دير القمر   3 راس النبع  

 8 النقاش   2 حريصا    44 الحدث  1 ية  المغير  3 التحتا  ةالبسط

 1 نقاش الجديدة   1 عشقوت   3 بطشاي   1 عين زحلتا  1 الخضر  

 6 الزلقا   1 فيطرون  1 اللويزة   1 بعقلين   13 األشرفية 

 4 بياقوت   1 رعشين  1 الجمهور   3 نيحا   1 السيوفي 

 3 بلّفو   1 فاريا   10 كفر شيما   1 بعدران  27 قيد التحقق

 9 الضبية   4 قيد التحقق  3 وادي شحرور العليا   1 ي مرست  87 عكار ة ظمحاف

 13 المنصورية   49 جبيلقضاء   1 بعلشميه  1 بتلون  3 حلبا 

 11 الفنار   10 جبيل   1 راس الحرف   20 قيد التحقق  1 شيخ محمد 

 4 عين سعادة  2 مستيتا   1 العبادية   123 عاليه قضاء   1 دورة 

 5 روميه   4 بالط   1 ضهور العبادية   9 عمروسية شويفات ال   2 منيارة 

 1 بقنايا   6 عمشيت  1 الجمهور )عاريا(   20 حي السلم     1 قنطرة 

 3 بصاليم   3 حاالت   1 الكنيسة   2 شويفات القبة    3 مشحا

 2 نابيه   1 فيدار  3 حمانا   5 خلدة     2 عرقا

 2 المطيلب   1 نهر ابراهيم  28 قيد التحقق  19 شويفات االمراء     1 بقرزال

 2 ة الرابي  1 مشمش    47 نيةالمنية الضقضاء   8 عرمون     2 برج العرب 

 1 قرنة شهوان  1 عين الدلبة    3 دير عمار   1 )عرمون(  ةمونس   1 ذوق الحصينة

 1 اليسار    1 أدونيس   9 ة منيال  1 ة بعورت   1 ذوق الحبالصة

 4 الربوة   1 عبيدات   4 نية سير الض  11 بشامون    2 تكريت 

 5 بيت الشعّار   2 حبوب   1 بحصة  3 بليبل     2 بزبينا 

 4 ديك المحدي  16 قيد التحقق  1 بقاع صفرين  1 حومال    2 ة عكار العتيق

 2 مزرعة يشوع  73 طرابلسقضاء   10 نمرين   2 بدادون     2 تل عباس الغربي 

 1 زكريت   8 لس الزيتونابطر  5 بيت الفقس   16 عاليه     3 كويخات ال

 5 بكفيا   1 طرابلس باب الرمل    2 ةعين التين  1 غابون     1 حوشب 

 1 الدلب   3 طرابلس التل   1 سفيرة ال  4 بيصور     3 قليعات  

 1 بيت شباب   14 طرابلس القبة   2 قرصيتا   1 شمون  قبر   1 عمارة  

 1 ة الفريك  1 ة الزاهريطرابلس   2 حرف السياد  1 بحمدون المحطة     4 ببنين 

 2 قرنة الحمرا  8 1طرابلس  ءمينا  2 مركبتا   2 بحمدون الضيعة     1 محمرة  ال

 2 برمانا   1 بساتين المينا   3 بخعون  3 مجدل بعنا    2 نهر البارد

 1 جورة البلوط   1 قلمونال  2 قيد التحقق  1 صوفر    4 عبدة

 2 قنابة برمانا   4 بداوي لا  85 زحلةقضاء   1 بدغان      4 برقايل 

 1 مار شعيا   6 مدينة الجديدة  1 زحلة الميدان    1 وادي بدغان     2 قبعيت 

 1 بعبدات   1 وادي النحلة  1 زحلة حوش الزراعنة   5 بتاتر     1 حبشيت 

 3 بيت مري   4 مخيم البداوي  2 زحلة الراسية   1 إغميد     1 حرار 

 3 المنتفردي   21 قيد التحقق  1 ربارة  زحلة الب  1  العزونية   2 مشمش  

 1 قعقور ال  8 الكورة قضاء   4 زحلة المعلقة   1  ةالمشرف  4 فنيدق

 1 بتغرين   1 أميون  2 زحلة كرك نوح   2 قيد التحقق  1 مجدال 

 1 زغرين   1 كفر عقا   2 حوش االمراء أراضي   33 زغرتاقضاء   2 رحبه 

 1 كفر عقاب   1 كفريا    1 كرمة   4 زغرتا   2 وادي الجاموس

 2 بسكنتا   2 راس مسقا   4 زحلة حوش االمراء  1 رشعين  1 بيرة ال

 10 قيد التحقق  2 ضهر العين   1 زحلة أراضي   2 كفر حاتا    1 عين الزيت 

 9 راشيا قضاء   1 قيد التحقق  3 زحلة مار الياس   1 أرده   1 خربة شار 

 1 راشيّا الوادي    95 ك لببعقضاء   1 فرزل    5 حرف )أرده(   1 دوسا

 1 راشيّا الفوقا   25 بعلبك   2 أبلح  1 بشاما   1 جديدة عيدمون 

 1 عقبة راشيّا   1 راس العين   2 نيحا   4 مجدليّا   3 قبيات  ال

 1 ضهر االحمر   1 وافل  كمب  1 كسارا   1 حارة الجديدة    1 عندقت

 4 ينطا   2 دورس  1 وادي العرايش   2 علما  1 وادي خالد

 1 قيد التحقق  2 إيعات   6 شتورا   1 عقبة   1 الدبابية 

 48 صيدا قضاء   1 كفر دان  1 مكسة  1 كفر حورا   1 خالد وادي  –الهيشة 

 1 هاللية ال  1 راس بعلبك السهل   1 تعلبايا   5 مزيارة   2 أكروم 

 1 حارة صيدا   2 فاكهة  1 جديتا  1 حرف )مزيارة(   9 قيد التحقق

 1 عين الحلوة  1 جديدة الفاكهة  3 سعدنايل   1 ة مرياط  34 البقاع الغربي قضاء 

 8 عبرا   11 عين    11 قب الياس   3 قيد التحقق  3 مشغرة 

 1 قرية   1 ة حوارت  1 بر الياس   10 البترون قضاء   1 عانا 

 2 غازية ال  7 عرسال   2 عنجر   1 كفر عبيدا  3 منصورة  ال

 3 اريةاألنص  1 شعت   2 مجدل عنجر  1 إده   2 كامد اللوز 

 2 بابلية   2 دير االحمر  1 ناصرية   8 قيد التحقق  1 بعلول  

 4 صرفند ال  1 بدنايل    8 رياق   57 صورقضاء   4 قرعون ال

 1 عنقون  2 بيت شاما   1 حوش حاال  1 صور   3 مناره )حماّرة(  

 24 قيد التحقق  2 تمنين التحتا   1 قوسايا   1 صور المنارة   1 حوش الحريمة

 23 النبطيةقضاء   2 كفر دبش  2 رعيت   3 جل البحر الشمالي   1 جزيرة 

 1 نبطية الفوقا المنزلة   4 عقيدية  1 حارة الفيكاني   3 صور الرشيدية  1 صويري ال

 4 حبوش   5 شمسطار   3 تربل   1 صور معشوق   1 سحمر

 1 جرجوع  2 طاريا   1 دلهميه    7 برج الشمالي   4 مرج ال

 1 دير الزهراني   2 سرعين التحتا   5 كفر زبد   1 باتوليه   1 يحمر 

 1 عدشيت الشقيف  1 سرعين الفوقا  5 قيد التحقق  3 دير قانون العين  8 قيد التحقق

 5 نصار أ  1 طليا   13 جزين قضاء   1 جويا   14 بنت جبيل قضاء 

 1 زوطر الشرقية   5 خضر   6 جزين  3 يانوح    1 بنت جبيل 

 1 يحمر   1 حور تعال  1 ين اسبك  1 قانا   1 مارون الراس 

 8 قيد التحقق  2 بوداي  2 حونة كفر  1 صديقين   1 رميش 

 9 مرجعيون قضاء   1 عالق التل  2 كفر جرة   1 شهابية ال  1 رامية 

 1 مرجعيون   6 قيد التحقق  2 عاضور   1 دير قانون النهر   1 تبنين 

 3 خيام ال  2 لالهرمقضاء   1 حاصبيا قضاء   3 عباسية ال  1 صفد البطيخ

 1 عديسة  ال  2 هرمل ال  1 حاصبيّا   3 شبريحا   2 خربة سلم

 2 طيبة ال     1 بشري قضاء   2 قليلة ال  1 حاريص 

 2 ميس الجبل      1 حصرون   1 بياضة    1 طيري 

          20 قيد التحقق  1 ياطر 

 332 قضاء قيد التحقق            2 دبل 

             1 بيت ليف 

              



 

 األقضية المنصة االلكترونية لقياس مستوى خطر انتشار فيروس كورونا المستجد حسب 
 

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

 
لية معرفة مستوى خطر انتشار فيروس كورنا حسب األقضية بناء على عدد الحاالت المسّجلة يومياً وعدد السكان في كل قضاء. للمزيد من  منصة التفاعتتيح هذه ال

 المعلومات بشكل يومي، يمكن الدخول على الرابط التالي:  
RiskLevelInMunicipalities-https://bit.ly/DRM 

 

 

  بئة العامة  المنصة االلكترونية لتتّبع التزام القطاعات في إجراءات التع 
 

  

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


 حاالت المصابة بفيروس كورونا  للعزل النسبة إشغال مراكز 

 
 

حول المعلومات  من  ونسب  للمزيد  العزل  مراكز  التالي:  توّزع  الرابط  على  الدخول  إشغالها،  ly/DRMhttp://bit.-ة 

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 
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 لصادرة عن وزارة الصحة العامة المعلومات ا  :المرجع
 

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


 ( تشرين األول 29 –تشرين األول  16نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومي )
 

 
 
 

 توزع الحاالت النشطة حسب القضاء

 
 

 

 توزع حاالت الشفاء حسب القضاء 
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 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 وزارة الصحة العامة المعلومات الصادرة عن   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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


 
 األقضيةتوّزع حاالت الوفاة حسب 

 

 
   توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية

 

 
 

 

 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 

وجود امراض 
 مزمنة 

 العمر
 )سنة( 

 جنس لا
 السكن 

 )القضاء( 
 #  المستشفى 

 1 طرابلس الحكومي طرابلس  ذكر 63 نعم

 2 طرابلس الحكومي ةالمني  أنثى  43 نعم

 3 سيدة المعونات  جبيل ذكر 47 نعم

 4 بعبدا الحكومي المتن  أنثى  53 نعم

 5 قلب يسوع  بعبدا  أنثى  89 نعم

 6 سيدة المعونات   المتن  ذكر 47 نعم

الجامعة األميركية    تبيرو أنثى  52 نعم  7 

 8 رياق بعلبك  ذكر 45 كال
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 عن وزارة الصحة العامة  المعلومات الصادرة  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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


 
 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية
  

 
 

 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام
 

  
 

 الفئة العمريةتوّزع الحاالت حسب  الجنس توّزع الحاالت حسب
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   /:drm.pcm.gov.lb/httpعلى الرابط: وكافة التعاميم الرسمية الصادرة   لتقريريمكن االطالع على ا
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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


 

 

 10/2020/ 29اإلجراءات قيد التنفيذ       
 وزارة الصحة العامة

في شتورا، ولفتت   في مستشفى الميّاس  المعاجة مرضى وباء كورون  افتتحت وزارة الصحة العامة قسماً جديداً  -
البلديات إلى ي لمناطق أشمل لكي تتم السيطرة على الوباء، كما ودعت  إلى أنه يجب أن يكون هناك إقفال فعل

 تحمل مسؤولياتها وبأن تكون على قدر من الحرص والمسؤولية على حياة المواطنين. 
  

 

   الصليب األحمر اللبناني   
عدد الحاالت  

التي تم نقلها إلى  
 المستشفيات

7,127 
 

عدد مراكز اإلسعاف  
 ي تستجيبالت

عدد فحوصات   48
PCR   التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات

53,000 
 

عدد المستفيدين من  
حمالت متابعة  

 إجراءات الوقاية  

235,498 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية

95،274 
(1,363  

مستفيداً  
 جديداً(

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة  

 محلية 

8,804 
درباً  مت 14)

 جديداً(
 

عدد المسعفين  
 المدّربين

عدد المتطوعين   1498
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات  

166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي

8,701 
 

عدد متطوعي الصليب  
ين على  االحمر المدرب
 التوعية

عدد المدربين   550
  إقامة حمالت على

 توعية

291 
 

عدد المتطوعين  
دربين الجامعيين الم

على اجراءات الوقاية  
 ي الشركات ف

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها

728 
(12  ً   مرفقا

 (جديداً 
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم  

 توزيعها 

عدد المعدات التي   1,249,835
 تم توزيعها

261,535 
(131  

مجموعة 
 جديدة(

عدد المستفيدين من  
 المنصات االلكترونية 

4,388 
مستفيداً   29)

 (ديداً ج 

 

 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة 

 الجيش 
 
 
 

 . CIMICتوزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العسكري  -
 وتفريق التجمعات.  األمن الداخلي في عزل البلدات تلف المناطق ومساندة قوى إقامة حواجز ظرفية في مخ -
 فيها الوباء.   ينتشرمباني واألحياء التي ألمنية في عزل المساندة األجهزة ا -

المديرية العامة  
 لقوى األمن الداخلي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 0 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة   8/3/2020

 21696 بيروت  0 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )األراكيل والتباعد االجتماعي(

 21396 جبل لبنان 374 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 374 المجموع 
 9070 البقاع

 7604 الشمال 

 8124 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

69 219 43 8 35 374 67890 
 -  

المديرية العامة  
 لألمن العام 

 
 
 
 
 
 
 

 . من القوى األمنية بفيروس كوروناعنصراً  11إصابة  اإلفادة عن -
 اإلفادة عن التزام البلديات بقرار وزير الداخلية والبلديات:   -

 البلديات التي لم تلتزم بالقرار  ي التزمت بالقرار ات التالبلدي 

تعلحاريص،  الهرمل،   زبد،  كفر  جديتا،  عين  أبلح،  بايا، 
، دير  ، تمنين الفوقا، تمنين التحتا، كفردانالنبي شيت،  بوارج
 األحمر 

بعقلين، عين زحلتا، القبيات، الصويري، المنارة، الروضة، 
 ، كفركال، القليعة ايل، بدنالباروك، الورهانية، كفرنبرخ

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

المديرية العامة  
 ألمن الدولة 

 
 
 
 

ساعة    24امة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ  تعبئة العبقرار ال  مالتبليغ عن نسبة االلتزا -
 المنصرمة: 

 جبل لبنان بعلبك الهرمل النبطية  البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت 

50 % 52 % 80 % 50 % 61 % 85 % 15 % 30 % -  

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

 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت

 31 عدد الرحالت  32 عدد الرحالت 

  4107 عدد المغادرين 3139 عدد الوافدين 
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 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  
 السفن المغادرة السفن القادمة  المرفأ

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

 بيروت
 فارغة  طرابلس  1   

 مستوعبات  مرسين 1   

 2 0 المجموع

   
 

 قرارات / إجراءات عامة 
 على الشكل التالي:  بلدات وقرى عدة تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في قرارات   4لبنان محافظة جبل  عن صدر -

 )الزعرورية، المطلة، بسابا، جون، حصروت، مزرعة الضهر( الجنوبي  اقليم الخروب : القرار األول  •
  GYM الـ لألطفال والنوادي وقاعات  واقفال المقاهي واالكسبرسات ومحالت التجمعات المغلقة    الغاء كافة المناسبات االجتماعية ▪

 والحدائق العامة دون استثناء.
بالقطاع الصحي  التجارية الغذائية وغير الغذائية    تحديد مواقيت عمل المؤسساست  ▪ باستثناء االفران والمؤسسات ذات الصلة 

%  50لتزام بنسبة الـ  . كما على المطاعم اال، مستوصفات...( ومستودعات توزيع المحروقات والغازصيدليات  )مستشفيات،
 . سالمة العامةلصحية واجراءات الوقاية والعلى أن يتم التقيد بالشروط ان التشغيل، وم

 . االجراءات الوقائيةالعامة و في تطبيق اجراءات السالمةتكليف البلديات بالتشدد   ▪
قوى االمن الداخلي التنسيق مع شرطة البلديات وشرطة اتحاد إقليم الخروب الجنوبي لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيــــم  تكليف   ▪

   األصول.محضر وفق 

 . الواقعة في قضاء الشوف  دة عّماطورلعزل ب : القرار الثاني •
 أنواعها. ت والسهرات والتجمعات على اختالف كافة المناسبات االجتماعية والحفال وإلغاءلمدة أسبوع  إقفال البلدة بشكل تام ▪
بالقطاع الصحي )مستشفيات،من قرار االقفال    تستثنى حصراً  ▪ فران  واألصيدليات، مستوصفات...(    المؤسسات ذات الصلة 

ا  المواد الغذائية على اختالف انواعهمحالت بيع  كما وتحديد ساعات العمل بالنسبة ل  ،يع المحروقات والغازومستودعات توز
 . على أن يتم التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسالمة العامة

 . ف بلدية عماطور التشدد في تطبيق االجراءات الوقائيةي تكل ▪
 األصول. لدية عماطور لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق ف قوى االمن الداخلي التنسيق مع ب ي تكل ▪

 . رة الناعمة الواقعة في قضاء الشوف حا  -: عزل بلدة الناعمة  القرار الثالث  •
 أنواعها. كافة المناسبات االجتماعية والحفالت والسهرات والتجمعات على اختالف  وإلغاءلمدة أسبوع  إقفال البلدة بشكل تام ▪
بالقطاع الصحي )من قرار االقفال    تستثنى حصراً  ▪ فران  واألصيدليات، مستوصفات...(    مستشفيات،المؤسسات ذات الصلة 

محالت بيع المواد الغذائية على اختالف انواعها  كما وتحديد ساعات العمل بالنسبة ل  ،تودعات توزيع المحروقات والغازومس
 . لسالمة العامةعلى أن يتم التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية وا

 . التشدد في تطبيق االجراءات الوقائية البلدية ف ي تكل ▪
 األصول. لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق  حارة الناعمة – ة مالناعسيق مع بلدية ف قوى االمن الداخلي التن ي تكل ▪

 . قضاء الشوف - إقليم الخروب الشمالي : القرار الرابع •
  GYM الـ واالكسبرسات ومحالت التجمعات المغلقة لألطفال والنوادي وقاعات  اعية واقفال المقاهي  الغاء كافة المناسبات االجتم ▪

 العامة دون استثناء.والحدائق 
المؤسسا  ▪ مواقيت عمل  الغذائية  تحديد  وغير  الغذائية  التجارية  الصحي  ت  بالقطاع  الصلة  ذات  والمؤسسات  االفران  باستثناء 

%  50. كما على المطاعم االلتزام بنسبة الـ  لمحروقات والغاز.( ومستودعات توزيع ا، مستوصفات..صيدليات  )مستشفيات،
 . يتم التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسالمة العامةعلى أن من التشغيل، و

  . االجراءات الوقائيةالعامة و في تطبيق اجراءات السالمةتكليف البلديات بالتشدد   ▪
لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم    الشماليلديات وشرطة اتحاد إقليم الخروب  التنسيق مع شرطة الب   قوى االمن الداخلي تكليف   ▪

 األصول. فق محضر و
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 صحة العامة  المختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة ال

 ساعة المنصرمة  24حول المعلومات المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة خالل الـ 

 

 ساعة المنصرمة( 24المختبرات التي لم تحدد القضاء )خالل الـ 

 

 ساعة المنصرمة( 24المختبرات التي لم تحدد مكان السكن )خالل الـ

 المختبرات / المستشفيات 
دون  عدد الحاالت اإليجابية 

 مكان السكن تحديد 

 190 الفياضية  - INOVIEمختبر 

 32 مركز المشرق

 27 جامعة األميركيةال ىمستشف

 25 حريكحارة  –مختبر الهادي 

 16 عين وزين ىمستشف

 14 رفيق الحريري الجامعي ىمستشف

 9 ستشفى العسكريالم

 7 حرباغب ر ىمستشف

 6 جبل لبنان  ىمستشف

 5 فيق الحريري الدولي طار رمركز فحوصات الوافدين في م

 5 حكوميالنبطية ال ىمستشف

 4 قدسالقلب األ ىمستشف

 3 الرسول األعظم ىمستشف

 2 مختبر الكريم 

 1 طرابلس الحكومي  ىمستشف

 

 ساعة المنصرمة(  24المختبرات التي لم تحدد رقم الهاتف )خالل الـ

 المختبرات / المستشفيات 
الحاالت اإليجابية دون  عدد 

 تحديد رقم الهاتف 

 7 نن وزييع ىمستشف

 3 جبل لبنان  ىمستشف

 2 حريكحارة  –دي هامختبر ال

 1 يريري الجامعرفيق الح ىمستشف

 1 اغب حربر ىمستشف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شفيات المختبرات / المست 
دون  عدد الحاالت اإليجابية 

 القضاء تحديد 

 190 ة الفياضي - INOVIEمختبر 

 18 حريكحارة  –مختبر الهادي 

 17 ميركيةى الجامعة األمستشف

 14 الدولي  ريريى رفيق الحمستشف

 5 دولي طار رفيق الحريري المركز فحوصات الوافدين في م

 3 القلب األقدس ىمستشف

 2 مركز المشرق

 1 جبل لبنان  ىمستشف

 1 عين وزين ىمستشف

 1 راغب حرب ىمستشف

 1 طرابلس الحكومي  ىمستشف



 
 
 
 

 مخالفات قرارات التعبئة العامة

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

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

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

 

       
 
 

 PCR الئحة بالمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـ

 
 

 PCR-RT الـ بطريقةي لفيروس كورونا المخبر التشخيص إلجراءالمؤھلة  الحكوميةالمختبرات 
 المختبر الموقع 

 RHUH مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيروت 

 ستشفى حلبا الحكومي م حلبا 

 مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

 مستشفى البترون الحكومي  البترون 

 مستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار(  كسروان

 لجامعي بّري الحكومي ا نبيه  مستشفى  النبطية 

 الحكومي تبنينمستشفى  تبنين 

 مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل 

 الحكومي مستشفى بعلبك  بعلبك 

 الحكومي الرئيس الياس الهراوي مستشفى  زحلة

 

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءالمختبرات الخاصة المؤھلة 
 المختبر الموقع 

 AUBMC األميركية ة مستشفى الجامع بيروت 

  Hôtel Dieu de France مستشفى أوتيل ديو الجامعي  بيروت 

 Laboratoires Rodolphe Mérieux المتحف( – اليسوعيةريو )الجامعة  مختبرات رودولف مي 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  بيروت 

  Doctors’ Center  ءمختبر مركز األطبا  بيروت 

  Fontana Laboratories  فونتانا )الحمرا(مختبر  بيروت 

 General Security Laboratories ( العدليةم )مختبر األمن العا  بيروت 

 Ghorra-Jabre Laboratories  مختبرات جبر وغّرة بيروت 

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center مختبر مارك السان   بيروت 

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثة المختبرات  لغبيري ا

 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 بهمن  مستشفى 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  تبر كلينيجانمخ الحازمية 

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال   المتن 

 Life for Trans medical  فور اليف  مختبر ترانسميديكال 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 وراه، الجامعة اللبنانيةالمعهد العالي للدكتوالبيئة، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 

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

 Boulos & Akiki Lab  مختبر عقيقي وبولس بيل ج

  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  حرب مستشفى الشيخ راغب 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  تشفى خوريمس 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 شياح ال

  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 

 
 

 


