
       

 

 
 

 19:30: ر وقت صدور التقري 292تقرير رقم:  2021  الثانيكانون  4 اإلثنين التاريخ:
 
 

 
 

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

 
 

 المحافظات حسب المستشفيات:  في مختلف  19-على كافة تفاصيل توّزع األسّرة المتوافرة لمرضى كوفيد يوميا  لالطالع 

 PC-ccupancyHospitalsO-https://bit.ly/DRMعبر الكومبيوتر: 

 Mobile-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRM :عبر الهاتف
 

 
 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@وسائل التواصل االجتماعي  عبرأو 
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 توّزع الحاالت اليومية حسب البلدات
 117 زحلة  75 صيدا  59 بعبلك 80 عكار 23 طرابلس 138 كسروان  74 الشوف 480 المتن 466 بعبدا  240 بيروت

 2 الميدان   5 يمةقدالصيدا  11 بعلبك  2 حلبا  1 الزيتون  8 صربا  1 الدامور  14 برج حّمود 28 الشياح  5 عين المريسة

 1 الراسية  2 هاللية ال 1 عين بورضاي  3 شيخ محمد ال 2 التل  8 كسليكال 2 السعديات  1 ة النبع 6 الجناح  1 راس بيروت 

 4 المعلقة  5 حارة صيدا  3 دورس 2 ة نفيسال 1 القبة  21 ذوق مكايل  1 ةالناعم 36 سن الفيل 3 االوزاعي  1 قريطم

 2 كرك نوح  5 مجدليون 1 إيعات  1 عدبل 5 1طرابلس  ءمينا 1 حارة المير  6 شحيم 4 ت حرش تاب 7 ر حسنئب 4 ة الروش

 4 حوش االمراء 2 عبرا  1 حوش تل صفية  1 حكر الشيخ طابا  2 البداوي  3 غدير 2 مزبود  10 جسر الباشا  9 محطة صفير  10 الحمرا 

 12 فرزل  ال 1 قرية  1 راس بعلبك السهل  1 ةجديدة الجوم 1 يم البداويخم 19 ذوق مصبح 2 دلهون 19 جديدة المتن 21 الغبيري  1 عين التينة 

 2 حزرتا  2 بقسطا  1 فاكهة ال 1 الزواريب  11 قيد التحقق 8 أدونيس  1 داريا  4 البوشرية  26 عين الرمانة  8 المصيطبة 

 6 أبلح 2 غازية ال 1 عرسال  2 منيارة  19 الكورة 3 حارة صخر  1 كترمايا  4 الدورة   13 فرن الشباك 4 مارالياس 

 5 نيحا  4 مغدوشة 12 توفيقيه  2 كرم عصفور  7 أميون 4 ساحل علما  2 عانوت  12 الروضة   50 حارة حريك  2 ونيسكو األ

 11 كسارا  1 درب السيم 1 زبود  1 مشحا 1 كفر عقا  2 طبرجا  2 سبلين 2 سد البوشرية 12 الليلكي  4 تلة الخياط

 1 عين الغميقة 1 أرزي  3 قاع بعلبك 1 حيزوق  2 بشمزين  6 ة أدما والدفن 1 برجين  12 ة تيالسب 24 برج البراجنة  5 الصنائع 

 2 شتورا  6 زرارية ال 2 نبحا الدمدوم 1 إيالت  1 عين عكرين  2 الصفرا   2 برجا  4 دير مار روكز  6 المريجة  4 الظريف 

 1 تعلبايا  1 عدلون  2 شعت  1 دير دلوم 1 كوسبا  11 البوار  1 الدبية 53 الدكوانة 11 تحويطة الغدير  11 المزرعة 

 4 جديتا 2 نصارية أ 1 مشيرفةال 1 ضهر ليسينه  1 كفتون 1 خرايب نهر ابراهيم 2 جدرا 17 أنطلياس  19 بعبدا 3 حيدر  يبرج أب

 1 تعنايل  2 صرفند ال 1 بيت شاما  2 تكريت  3 بدنايل   1 عجلتون 2 وادي الزينة  4 جل الديب  1 برازيليا  3 الفوقا ةالبسط

 4 سعدنايل  2 بيسارية ال 1 حوش الرافقة 1 قبوال 1 دده 6 بلونة  1 الرميلة  6 النقاش  39 الحازمية   6 الطريق الجديدة

 6 قب الياس  1 سكسكيةال 1 شمسطار  6 ة عكار العتيق 1 النخلة 3 السهيلة  2 المغيرية   1 اللويزة  6 اليرزة  9 راس النبع  

 2 مريجات ال 2 نجارية ال 2 حوش النبي  4 تل عباس الشرقي  1 قيد التحقق 2 الدورة   1 بسابا   2 عبدين   74 الحدث 2 التحتا  ةالبسط

 3 بوارج ال 1 كفر ملكي  1 سرعين التحتا  1 الكوشا  156 عاليه 1 عين الريحانة  2 دير القمر  1 عمارة شلهوب  1 ه سبني 1 النجمة

 1 بر الياس  28 قيد التحقق 1 حزين 2 حوشب  5 العمروسية  فات شوي  3 جعيتا  2 السمقانية  13 الزلقا  2 بطشاي  1 صيفي  ال

 6 عنجر  81 صور  2 نبي شيت ال 1 المسعوديه 15 حي السلم    2 غزير  1 بشتفين  5 بياقوت  9 اللويزة  2 الجميزة 

 4 اق ري 15 صور  9 قيد التحقق 1 تل معيان  4 خلدة    2 غوسطا 1 الكنيسة  9 الضبية  7 الجمهور  1 األشرفية العقارية 

 2 رعيت  1 صور البص   20 الهرمل 1 تل بيره  17 شويفات االمراء    1 حريصا   2 فقود كفر 4 مزرعة دير عوكر 16 كفر شيما  65 األشرفية 

 1 تربل  3 الرشيدية  16 هرمل ال 1 العبودية 2 دير قوبل   1 شحتول  1 دميت  56 المنصورية  5 وادي شحرور السفلى 7 اوتيل ديو 

 1 ماسا  10 برج الشمالي  1  حميرة  1 العريضة   18   عرمون   2 يحشوش 1 الورهانية  3 الديشونية  4 لعلياحرور اوادي ش 1 العدلية

 1 عين كفر زبد 4 باتوليه  3 قيد التحقق 1 العبدة  8 بشامون   1 بقعاتة عشقوت  1 عين زحلتا 28 الفنار  8 بسابا   2 السيوفي 

 28 قيد التحقق 1 ة محرون 9 راشيّا 2 سيسوق 6 بليبل    2 كفر دبيان  3 لين بعق 15 عين سعادة 2 بعلشميه 77 قيد التحقق

 9 البقاع الغربي  1 عيتيت  2 راشيّا الفوقا  3 برقايل  1 حومال   2 حراجل  3 غريفة  2 عين نجم  1 الهاللية  11 النبطية

 1 مشغرة  1 بياض  1 عيحا 1 بزال  1 بدادون    4 فاريا  1 الجاهلية  1 البساتين  4 العبادية  1 البياض 

 1 منصورة  ال 1 سلعا  1 تنورة  1 حرار  7 بسوس    8 قيد التحقق 1 المختارة  7 روميه  1 راس المتن 1 نبطية الفوقا ال

 2 غزة  1 معركة 1 عين عطا  1 القريات  21 عاليه    53 جبيل  2 بطمة 2 بقنايا  2 القصيبة   1 صربا 

 5 قيد التحقق 2 معروب  4 قيد التحقق 1 مشمش   2  حالةالك  2 جبيل  1 عين قني  24 بصاليم  3 عاريا  1 نميرية ال

 62 زغرتا  2 دردغايا  25 البترون 2 فنيدق 1 القماطية  2 مستيتا  1 الجديدة  5 نابيه  2 الجمهور  2 نصار أ

 20 زغرتا  4 طير دبّه 8 البترون  1 رحبه  5   عين الرمانة   2 بالط  3 بقعاتا  10 ة الرابي 1 العربانية  1 صير الغربية 

 1 كفر حاتا   1 دير قانون النهر  2 كفر عبيدا 1 العامرية   1 بمكين    29 عمشيت 3 نيحا  6 الربوة  1 ةدليبال 4 قيد التحقق

 5 أرده  1 شحور  1 كب ا  1 مشتى حمود 2   عين الجديدة   3 حاالت  1 عين وزين 5 بيت الشعّار  1 صليما   17 بنت جبيل

 1 حرف  4 صريفا  1 سلعاتا  1 شدرا 1 سوق الغرب   2 نهر ابراهيم 1 عّماطور  2 ديديك المح 2 حاصبيّا المتن 1 بنت جبيل 

 2 أصنون  7 عباسية ال 1 جران البترون  1 تليل  2 كيفون   1 المنصف  1 الكحلونية  6 مزرعة يشوع 7 حمانا  1 عيناتا  

 2 مجدليّا  1 يتية عش 1 حلتا  4 القبيات   2  بيصور   1 حصون 1 المزرعة  3 زكريت  1 الشبانية  1 رميش 

ال  2 عبرين 2 عندقت 1 عيناب   1 بجه 2 نبرخ كفر 4 بكفيا  2 فالوغا 1 عيتا الشعب   1 حارة الجديدة   2 برج رح 

 3 علما 1 قليلة   1 بقسميا  2 وادي خالد 1 شمون  قبر  1 غرفين 1 ي مرست 1 مار بطرس كرم التين  1 بزبدين  2 تبنين 

 1 كفر ياشيت  9 ناقورة ال 1 حامات  1 ة العويد 1 كفر متى   1 عبود 1 معاصر الشوف  2 شباب بيت  28 قيد التحقق 2 صفد البطيخ

 3 كفر فو 1 علما الشعب 2 بشعلة 3 أكروم  8 بحمدون الضيعة    3 الرويس  1 باتر  1 بحرصاف  5 حاصبيّا 2 شقرا 

 1 مزرعة النهر   8 قيد التحقق 1 دير بل ال 10 د التحققيق 1 صوفر   5 قيد التحقق 4 قيد التحقق 1 عين الخروبة 2 هبّاريةال 3 خربة سلم

 7 مزيارة    4 قيد التحقق 2 بشري  1 بتاتر      99 جزين  3 حماليا  1 ميمس 1 كفرا 

 2 ة مرياط     2 بشري  1 ةالمشرف   3 جزين 1 عين علق  1 كفير الزيت  2 برج قلويه

 13 قيد التحقق     9 ة الضني ةالمني 5 داره عين      2 وادي جزين 2 قرنة الحمرا 1 قيد التحقق 1 دبل 

 620 قيد التحقق     3 ة المني 16 قيد التحقق   1 بكاسين  3 برمانا    2 مرجعيون 

       1 حبو كفر     1 عين المير  2 جورة البلوط    1 بالط 

       4 بحويتا      1 كفر جرة  6 بعبدات    1 حوال

       1 بخعون     1 قيد التحقق 5 بيت مري     

               5 المنتفردي     

               2 ضهر الصوان      

               1 مرجبا     

               2 دوار     

               1 مجدل ترشيش     

               2 مار موسى الدوار     

               2 بسكنتا     

               22 قيد التحقق    

                    

                    

                    

                    

                    

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 



       

 

 وّزع الحاالت اإليجابية والحاالت النشطةت
 ة توزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الحاالت النشطة توّزع 

 مية حسب األقضية توّزع الحاالت التراك

 
 
 

 يوم الماضية حسب األقضية  14الحاالت اإليجابية خالل الـ   عدد

 
 

 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 
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 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حسب األقضية التراكمية توّزع حاالت الوفاة 

 
 

 حسب األقضية  يوم المنصرمة 14نسبة الوفيات خالل الـ 

 
 
 

 tp://drm.pcm.gov.lbhtوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 
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 نالوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السكتوّزع حاالت 

 
 الوفيات حسب الفئة العمريةعدد 

 

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


 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حسب األقضية التراكمية  توّزع حاالت الشفاء 

 

 حسب األقضية يوم المنصرمة   14  عدد حاالت الشفاء خالل الـ

 

 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  التقرير مكن االطالع على ي
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 
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 نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومية خالل الـ 14 يوم الماضية 
 

 
 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنس  ى المرض توّزع الحاالت حسب مستو 
 

 

 

 
 
 

 توزع الحاالت حسب العمر
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 ة الصحة العامة المعلومات الصادرة عن وزار   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 الحاالت اليومية وبائي حسب عدد نى الالمنح
 

 

 االلتزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة 
 

 

 نسبة إشغال مراكز العزل للحاالت المصابة بفيروس كورونا
 
 

 
 

http://bit.ly/DRM-للمزيد من المعلومات حول توّزع مراكز العزل ونسبة إشغالها، الدخول على الرابط التالي: 

IsolationCentersProfiles . 
 

ديات،  : تم تجهيز هذه المراكز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلمالحظة
نان، نقابة  العالمية، منظمة اليونسيف، وزارة الصحة العامة، نقابة الممرضات والممرضين في لب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة  

 االختصاصيين في العمل االجتماعي. 

 
 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير

 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 
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http://drm.pcm.gov.lb/


 

 4/1/2021اإلجراءات قيد التنفيذ 
 العامة الصحةوزارة 

إقفال جميع حضانات األطفال طيلة األسبوع المقبل على جميع األراضي اللبنانية تحسبًا    عن قراروزير الصحة العامة    أعلن -

، على أن يتم تقدير الموقف في ضوء قرارات لجنة كورونا الوزارية  Covid-19 بـرتفاع الحاصل في عدد اإلصابات  من اال

 .ومعطيات الواقع الصحي
ارة الصحة تتجه، في ظل االرتفاع الكبير في أعداد اإلصابات بكورونا،  وزير الصحة العامة أن اللجنة العلمية في وز  لنأع -

اإلقفال العام لمدة أسبوعين قابلة للتجديد بحسب المعطيات التي  :  هي   الوزاريةعرضها على لجنة كورونا    تملتوصيات ثالث  
الطلب من األجهزة األمنية التشدد  و،  خاصةدة عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات اليتم تسجيلها ميدانيا، التشديد على زيا

بحث قابلية إقفال بعض المناطق  مع    في تطبيق إجراءات الوقاية واقتراح فرض غرامات لمن ال يلتزم الكمامة ومنع االكتظاظ
 . إذا لم تكن هناك إمكانية إلقفال البلد كله

  كما ، لمرضى كورونان سريرا إضافيا للعناية الفائقة خمسي   حوالينت قد أمّ المستشفيات الخاصة  مة بأن أعلن وزير الصحة العا -

سرير إضافي مع كل   ( 100مائة )اشترت  وقد    فائقة العناية  لل  اً سرير 296اصل تجهيز المستشفيات الحكومية بـ  تو  الوزارة أن  
سيتم وضع هذه األسرة في طوارئ المستشفيات  ي، حيث  شهر الجار في الثامن عشر من الإلى لبنان  التجهيزات المطلوبة تصل  

 .  خاصة المستشفيات ال وبعضالحكومية  
العامة  أفادت  - الصحة  فحوصعن   وزارة  بتاريخ PCR اتاستكمال  المطار  في  وأجريت  بيروت  إلى  وصلت    يلرحالت 

 التالية:  توزعت على الرحالت  حاالت إيجابية ( 10)  عشر حيث تم تسجيل  2/1/2021و 2021/ 1/1
 عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  ادمة من رحلة ق 

1/1 /2021 

 1 1311 العراقية  بغداد

 PEGASUS 6700 2 أضنا

 1 711 المصرية  القاهرة

 MEA 268 3 إسطنبول 

 1 826 التركية إسطنبول 

 MEA 307 1 القاهرة

2/1 /2021 

 1 713 المصرية  القاهرة

 10  المجموع 

 
 

 اللبناني الصليب األحمر 

الحاالت  عدد 
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

12,051 
حالة  115)

 جديدة( 

عدد مراكز  
اإلسعاف التي  

 تستجيب
48 

عدد فحوصات 
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 

61,335 
(7 

فحوصات 
 جديدة( 
 

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 
 إجراءات الوقاية

240,965 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية 

140,913 
مستفيداً  430)

 جديداً(

عدد المتدربين  
على إعداد خطط  

 استجابة محلية 
8,907 

عدد المسعفين  
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين  

المدربين على نقل  
 PCRفحوصات 

166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي 

8,879 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  
المدربين على  

 التوعية 

550 
المدربين عدد 

إقامة   على
 توعية حمالت

321 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين 

على اجراءات  
 الوقاية في الشركات 

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها 

1,133 
مرافق   7)

 جديدة( 
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي  

 تم توزيعها 
1,273,258 

عدد المعدات  
 التي تم توزيعها

269,339 
 

تفيدين من مسالعدد 
المنصات  
 االلكترونية 

4,836 
)مستفيد واحد 

 ( جديد
 

 

 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة

 الجيش 

 
 
 

ألف ليرة لبنانية( ومساعدات غذائية في كافة المناطق اللبنانية عبر مكتب   400توزيع مساعدات اجتماعية ) -

 . CIMICالتعاون العسكري المدني 
وتفريق التجمعات ومساندة األجهزة   ق قرارات التعبئة العامة نين والسائقين لتطبي تنبيه وتوجيه المواط -

 .األمنية
المديرية العامة  

ن  لقوى األم
 الداخلي 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

في مختلف المناطق وتسطير محاضر  ثابتة ومتحركة  ونقاط مراقبة تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية   -
 . مةالتعبئة العا اتضبط بحق المخالفين لقرار

ساعة المنصرمة   24وّزعت المحاضر التي تم تسطيرها بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة خالل الـ ت  -
 على النحو التالي: 

مجموع المحاضر منذ  ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

 7 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة لقرار التعبئة العامة  8/3/2020

 39819 بيروت  61 ع تجول، تباعد اجتماعي...(محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )من

 43213 جبل لبنان 167 األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة محاضر خطية بحق  

 235 المجموع 
 16472 البقاع

 13716 الشمال 

 13588 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

   126808 موعالمج 0 0 0 3999 136



المديرية العامة  
 لألمن العام

 

 

  الجديدة في مختلف المحافظات واألقضية والحاالت في الحجر المنزلي الحاالت اإليجابية  عدد  اإلفادة عن   -
 وحاالت الوفاة. 

 . متابعة اإلجراءات التي تقوم بها الفرق الطبية في مراكز فحص الوافدين في المطار وعلى المعابر الحدودية  -

المديرية العامة  
 ة ألمن الدول

 
 
 
 
 
 

 

 التعبئة العامة لمتابعة تنفيذ قرار ثابتة ومتحركة وإقامة نقاط مراقبة تسيير دوريات في مختلف المحافظات   -
المواطنين   الوقائيةوتنبيه  بالتدابير  أدوار  لاللتزام  تنظيم  التجارية بضرورة  والمؤسسات  المتاجر  وتنبيه   ،

 تظاظ والحفاظ على التباعد االجتماعي. دخول الزبائن منعاً لالك
اإلفادة عن قرار مدير عام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بإعادة العمل في مكتب ضمان طرابلس   -

لكافة المستخدمين والتأكد من عدد وجود    PCR بعد إجراء فحوصات الـ  4/1/2021اعتباراً من تاريخ  
 أية إصابات بين الموظفين.  

 أقضية المنية الضنية وطرابلس وزغرتا والمتن.  ام شبه معدوم بالتدابير الوقائية في اإلفادة عن التز -
  24بقرار التعبئة العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ  مالتبليغ عن نسبة االلتزا -

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

45% 50% 40% 35% 45% 50% 40% 40% 
 

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

 الرحالت المغادرة  القادمة   الرحالت
 55 عدد الرحالت  56 عدد الرحالت 

  7277 عدد المغادرين  4152 عدد الوافدين 
 (ساعة المنصرمة  24المرافئ )خالل الـ  

 المغادرة السفن  السفن القادمة  المرفأ 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

 بيروت 
 مستوعبات  االسكندرون  1   

 مستوعبات  مرفأ طرابلس  1   

 فارغة مالطا  1    الزهراني 

  3  المجموع 
 

 قرارات / إجراءات عامة 
لجن  - التدابير  ة صدر عن  الوقائي   متابعة  يوم  واإلجراءات  الذي عقد  اجتماعها  في  كورونا  فيروس  لمواجهة  بتاريخ   األربعاءة 

 : الصحة العامة بضرورة إيداع اللجنة لوزارة  توصية 30/12/2020
 . نتائج الدراسة التي تجريها حول حاالت الوفاة الناتجة عن االصابة بفيروس كورونا داخل غرف العناية الفائقة ▪
 . الحكومية والخاصة لجهة الجهوزية واالجراءات والتجهيزات الطبيةتقييم المستشفيات   تقرير منظم حول  ▪

 

لجن  - عن  التدابير  ة صدر  كورونا  متابعة  فيروس  لمواجهة  الوقائية  عقد    واإلجراءات  الذي  اجتماعها  بتاريخ  في  اإلثنين  يوم 

في المملكة المتحدة  نا  الساللة الجديدة لفيروس كورو  ظهورحول اإلجراءات المطلوب اتخاذها في ظل    توصية  21/12/2020
حيث تقرر  بناء على المعطيات العلمية المتوافرة لتاريخه وبناء على احتمالية انتشار هذه الساللة الجديدة في عدة بلدان أوروبية،  

بإجراء فحص   تقوم وزارة الصحة العامة  إلى مطار  لج  PCRأن  لبنان عند وصولهم  إلى  المتحدة  المملكة  الوافدين من  ميع 

للمرة الثانية بعد    PCR  لدولي على نفقة شركة طيران الشرق األوسط، مع إلزامية قيام هؤالء الوافدين بإجراء فحصبيروت ا

  وزارة الصحة العامة تتولى   كما .المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة العامة  أحدساعة من دخول األراضي اللبنانية في  72
ن يتم حجر الحاالت  أ علومات المتعلقة بعناوين هؤالء الوافدين ليصار إلى تتبعهم، وتزويد وزارة الداخلية والبلديات بكافة الم

 يحدد ساللة الفيروس المصابين به.  صعند ظهور النتائج في مراكز الحجر الصحي المعتمدة لحين إجراء فح اإليجابية 
 

 

 مخالفات قرارات التعبئة العامة

 نات( للعدد المسموح من الركاب. مخالفة سائقي النقل المشترك )الباصات والفا -
  احترام المسافة اآلمنة بين الزبائنتنظيم األدوار على صناديق الدفع وعدم وعدم والتجارية  اكتظاظ في محالت بيع المواد الغذائية  -

 . االلتزام بوضع الكماماتو
 . وعدم مراعاة التدابير الصحية  تجمعات امام ماكينات سحب األموال ومكاتب تحويل األموال  -
 %(. 50) تقديم النرجيلة والعدد المسموح للزبائن منعمخالفة بعض المقاهي لقرار  -
 . 1556قرار لمخالفة بعض الحانات والمالهي الليلية ل -
 . منزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية عدم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل ال -
 

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

 

 
 

 
 

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

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


 
 

 لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة  لمختبرات التيا

 ساعة المنصرمة  24للحاالت المصابة خالل الـ حول المعلومات المطلوب تسجيلها 
 

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

 

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

 المختبرات / المستشفيات 
  دون  عدد الحاالت اإليجابية 

 مكان السكن تحديد 

ات   559 الفياضية  INOVIEمختبر

ي مركز فحوصات الوافدي
 
 29 لي ري الدوطار رفيق الحريمن ف

ات الهادي حارة حري  28 ك مختبر

 23 ومي صيدا الحك  تشف  مس

 12 الحريري الجامعي  تشف  مس

 12 جبل لبنان   تشف  مس

 9 رزق   تشف  مس

 5 تشف  تل شيحا مس

ات المش    4 ق مختبر

 2 المستشف  العسكري 

 1 مستشف  عي   وزين 

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@تماعي أو عبر وسائل التواصل االج 

 المختبرات / المستشفيات 
دون  عدد الحاالت اإليجابية 

 القضاء تحديد 

ات   542 الفياضية  INOVIEمختبر

ي مركز فحوصات الوافدي
 
 29 لي ري الدوطار رفيق الحريمن ف

ات الهادي حار   21 ة حريك مختبر

 12 لجامعي الحريري ا  تشف  مس

 9 رزق   تشف  مس

 6 جبل لبنان   تشف  مس

 1 عي   وزين   تشف  مس

 المستشفيات المختبرات / 
عدد الحاالت اإليجابية دون  

 رقم الهاتف تحديد 
ات   102 اضية الفي INOVIEمختبر

ات الهادي حارة حريك   3 مختبر

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


 

 PCR لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـالمحّدثة لالئحة ال

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

 RHUH الحريري الجامعي مستشفى رفيق  بيروت 

 HALBA Governmental Hospital لبا الحكومي مستشفى ح حلبا 

 TRIPOLI Governmental Hospital مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

 BATROUN Governmental Hospital مستشفى البترون الحكومي  البترون 

 Ftouh Kesserwan Gov. Hospital مستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار(  كسروان

 Sebline Governmental Hospital الحكوميسبلين  مستشفى سبلين 

 Saida Governmental Hospital صيدا الحكومي  مستشفى صيدا 

 NABIH BERRI Gov. Hospital بّري الحكومي الجامعي نبيه  مستشفى  النبطية 

 TEBNIN Governmental Hospital الحكومي تبنينمستشفى  تبنين 

 BINT JBEIL Governmental Hospital مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل 

 BAALBECK Gov. Hospital مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك 

 Hermel Governmental Hospital الهرمل الحكومي مستشفى الهرمل

 ELIAS EL HRAWI Gov. Hospital الحكومي الرئيس الياس الهراوي مستشفى  زحلة

 Baabda Governmental Hospital مستشفى بعبدا الحكومي  بعبدا 

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  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  وي الجعيتامستشفى اللبناني  بيروت 

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire الوردية مستشفى  بيروت 

 Clemenceau Medical Center مركز كليمونصو الطبي  بيروت 
(CMC) 

 Doctors’ Center مركز األطباء مختبر  بيروت 

 Fontana Laboratories مختبر فونتانا )الحمرا( بيروت 

 General Security Laboratories ( العدليةتبر األمن العام )مخ بيروت 

 CEMA مختبر سيما  بيروت 

 Ghorra-Jabre Laboratories مختبرات جبر وغّرة  األشرفية 

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center مارك  مختبر السان األشرفية 

 PHD PHDمختبر  بيروت 

 Saint Joseph Medical Center مختبر مركز مار يوسف الطبي  بيروت 

 Dar al Hawraa Medical Center مختبر دار الحوراء  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  ج البراجنة بر

 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 

 INOVIE Liban- INOVIEمختبر بعبدا 

 Molecular Biology and Cancer مختبر علم األحياء الجزئيّة في الجامعة اللبنانية  الحدث 
immunology Laboratory in LU 

 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 

 Hopital St. Joseph )مركز ريموند وعايدة نجار ) مستشفى مار يوسف المتن 

 Haroun Hospital مستشفى هارون  الزلقا 

 St. Michel Lab مختبرات سان ميشال للتحاليل الطبية  المتن 

  حي ش.م.ل مختبر مركز الشرق األوسط الص  بصاليم 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو  المنصورية 

 Haykal Albert Hôpital مستشفى هيكل  الكورة 



 University of Balamand مختبر جامعة البلمند  الكورة 

 Hopital El Koura مستشفى الكورة  الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) االستشفائي مركز الشمال  زغرتا

 Mazloum Hospital مستشفى المظلوم  طرابلس 

 Al Mounla Hospital مستشفى المنال  طرابلس 

 Nini Hospital النيني مستشفى  طرابلس 

 LMSE المعهد العالي للدكتوراه، الجامعة اللبنانيةوالبيئة، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 

 Islamic Charitable المستشفى اإلسالمي الخيري  طرابلس 
Hospital 

 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  الشوف 

 Eva Lab مختبر إيفا الب  عرمون 

 UMC Hospital Hammoud معي مستشفى حمود الجا صيدا 

 Al Karim Medical Laboratory (KML) مختبر الكريم  صيدا 

 Family Medical Laboratories مختبر العائلة  الغازية 

 Hospital Harb Ragheb Sheikh مستشفى الشيخ راغب حرب  النبطيّة 

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) اح مختبر الصبّ  النبطية 

 Al Salam Laboratories ر السالم مختب النبطية 

 Jabal Amel Hospital مستشفى جبل عامل  صور

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) مختبر المشرق  صور

 Dar Al Hikmah Hospital دار الحكمة  بعلبك 

 Hospital University Dar Al Amal مستشفى دار األمل الجامعي بعلبك 

 - Medical Care Laboratories مختبرات العناية الطبية  بعلبك 

Baalbek 

 - Medical Care Laboratories مختبرات العناية الطبية  اللبوة 
Labweh 

 Hospital General Khoury مستشفى خوري  زحلة

 MCC (Center Care Medical) مختبر ميديكال كير سنتر زحلة

 Hopital Libano-Francais المستشفى اللبناني الفرنسي  زحلة

 Hopital Reyak مستشفى رياق  رياق 

 Hopital El Mayas مستشفى المياس  شتورة 
 

 العسكرية المستشفياتمختبرات 
 Hôpital Central Militaire المستشفى العسكري المركزي في بيروت بيروت 

 
 

 Drive-Thruبطريقة "  األنفية"المسحات  عينات ألخذالمختبرات المؤھلة 
تريتمانت سنتر   ياغنوستكدمختبر ميديكال  بيروت 

 )الحمراء(
Medical Diagnostic Treatment 
Center (MDTC) 

 ALS CIC SAL Med-Lab الجفينور – لحمراء ب امختبر ميد ال  بيروت 

 Itani Medical Laboratories مختبرات عيتاني  بيروت 

 Sakiet Al Janzir Laboratories مختبر ساقية الجنزير  بيروت 

 ABC Laboratories بر أ ب سي مخت األشرفيّة 

 Mouawad Medical Laboratory مختبرات معّو ض الطبية  الشياح 

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

 United Healthcare Center مختبرات المتحدة للرعاية الصحية  الشياح 

 Al Naqaa Medical Center مختبر النقاء الطبي  األوزاعي

 Laboratoire le Boulevard البولفار مختبرات   بدارو

 CHU Al Yussef مركز اليوسف االستشفائي التعليمي حلبا 

 Kesserwan Medical Center مركز كسروان الطبي  كسروان

 Lab Expert مختبر إكسبرت الب  المنصوريّة 

 Saint Elie Laborator مختبر سانت ايلي  انطلياس 

 BMP Laboratory بر ب م پ مخت ذوق مصبح 

 Laboratoire Dr. Elie Taleb مختبر الدكتور إيلي طالب  جونية 

 MEMER Leb مختبرات الشرق األوسط للتحاليل الطبية جونية 

 Family Clinic مختبر فاميلي كلينيك  صيدا 

 First Lab مختبر فيرست الب  العاقبية 

 Riyad Medical Laboratories مختبرات الرياض الطبية  جب جنين

 ADC مختبر مركز التشخيص الطبي  جب جنين

 LAB Life مختبر اليف الب  بعلبك 

 Beqaa Medical Lab مختبر مركز البقاع الطبي  زحلة

 Laboratoires Saint George مختبرات السان جورج  زحلة

 Araibi Medical Laboratories مختبرات العريبي الطبّيّة  رياق 

 


