
       

 

 

 

 
 20:15: ر وقت صدور التقري 357تقرير رقم:  2021 آذار 10 األربعاء التاريخ:

 

 

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

 
 

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

 PC-cyHospitalsOccupan-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@ئل التواصل االجتماعي ر وساأو عب

 

 
غرفة العمليات الوطنية إلدارة 

 الكوارث 
 COVID-19تقرير يومي حول 

 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-HospitalsOccupancy-PC&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7C2b4fae1fa3bc48ff35a808d865128401%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637370477480870999&sdata=qm%2BlN1g5CifpAEHIJ0kiFz41OaHsWSW2hh0GN6kTKQc%3D&reserved=0
https://bit.ly/DRM-HospitalsOccupancy-Mobile
http://drm.pcm.gov.lb/


 توّزع الحاالت اليومية حسب البلدات 

 بيروت  252 بعبدا  518 المتن  219 الشوف  136 عاليه  180 كسروان 106
العمروسية    11 صربا 11  عين المريسة  4 الشياح  32 برج حّمود 18 الدامور  2 

حي السلم   32 كسليك 4 ح الجنا  23 النبعه  1 السعديات 6   رأس بيروت 4 

القبة   1 ذوق مكايل 8  المنارة  1 االوزاعي  17 سن الفيل  13 الناعمه 3 

خلدة   15 غدير  5  قريطم  4 بئر حسن  22 حرش تابت  1 حارة الناعمه 1 

االمراء   23 ذوق مصبح 11  الروشه 11 المدينة الرياضية  4 جسر الباشا 2 شحيم 10 

عرمون    26 أدونيس  2 المتن دة جدي 2 دلهون 1   الحمرا  8 الغبيري  20 

مونسه   1 حارة صخر  5  عين التينة  2 عين الرمانة  7 البوشرية 8 داريا   4 

بعورته    2 ساحل علما 9  المصيطبة  9 فرن الشباك  6 الدورة  2 كترمايا 10 

بشامون    20 كفر ياسين  2  وطى المصيطبة  1 حارة حريك  77 الروضة  3 عانوت 1 

بليبل   3 طبرجا 3  مار الياس  10 الليلكي  23 سد البوشرية  6 سبلين  2 

عاليه   13 أدما والدفنه 2  تلة الخياط  3 برج البراجنة 76 السبتيه  12 برجين  4 

الكحالة   2 الصفرا  4  دارالفتوى 2 المريجة  47 الدكوانة 17 برجا 24 

 الصنائع 3 تحويطة الغدير  3 المكلس  1 بعاصير  2 القماطية   2 البوار  9

عين السيدة   1 العقيبة  4  الظريف  4 بعبدا 12 أنطلياس  16 الدبية  4 

عين الرمانة   1 بلونة 1  مينا الحصن  3 الحازمية  8 جل الديب  8 الجية  4 

عين الجديدة   1 السهيلة 1  المزرعة  9 اليرزة  1 النقاش  4 جدرا  1 

بيصور  3 عين الريحانة  1 ج أبي حيدر رب 12 الحدث  62 الزلقا 10 وادي الزينة  4   

عين كسور    1 جعيتا 1  البسطا الفوقا 4 بطشاي 1 بياقوت  1 علمان   1 

كفر متى    1 كفر حباب  2  الطريق الجديدة  51 اللويزة   1 الضبية  8 الرميلة  3 

بحمدون الضيعة    3 بيادر برج الفتوح  1  الحرش  2 الجمهور  7 مزرعة دير عوكر 5 الوردانيه  3 

 راس النبع  6 كفر شيما  7 المنصورية  5 جون 9   مجدل بعنا   1 غوسطا  1

صوفر   3 الكفور  1  الباشورة  2 وادي شحرور السفلى 1 الفنار  4 المغيرية  3 

شارون    3 غدراس  1  البسطا التحتا 9 وادي شحرور العليا 5 عين نجم  1 الزعرورية  5 

المريجات  2 القليعات  1 النهر خايل مار م 1 حارة الست 1 روميه 2 الشواليق  1   

 الرميل  2 بسابا  3 بقنايا 3 السمقانية  1 قيد التحقق  9 عشقوت  2

 األشرفية  20 بعلشميه  1 بصاليم 5 كفر فاقود 1 صور  250 فيطرون  3

 قيد التحقق  65 راس المتن  1 نابيه  2 دميت  1 صور 43 بقعاتة عشقوت  1

 عكار  113 شويت  2 المطيلب  4 فريديس   2 البص   6 رعشين  3

وبامير 1  حلبا 4 قبيع 1 الرابيه  3 عين زحلتا 1 جل البحر الشمالي  1 

 حكر الشيخ طابا 1 عاريا 8 بيت الككو  1 بعقلين  3 الرشيدية  12 حراجل  2

 جديدة الجومه 2 صليما   1 الربوة  1 عثرين  1 معشوق  1 فاريا 2

 الدورة  1 حمانا 1 بيت الشعّار 4 الجاهلية 1 برج الشمالي  26 قيد التحقق  2

 منيارة  1 القلعة  1 ديك المحدي 3 بقعاتا   3 دير قانون العين  6 النبطية  298

 دير دلوم 1 الشبانية  1 عين عار  2 بعدران  3 سماعية 1 نبطية التحتا 19

 برج العرب  1 الخريبة  1 مزرعة يشوع 6 الخريبة  1 جويا 6 السراي  5

 جبرايل  1 فالوغا 2 زكريت 1 كفر نبرخ  1 مجادل  2 نبطية الفوقا 3

 تكريت 1 قرنايل  1 بكفيا 3 مرستى 1 محرونه 1 عقيدة النبطية الفوقا 1

 بينو 2 بزبدين  2 بيت شباب  6 بتلون  2 عيتيت  6 علي الطاهر  1

 عيات  1 قيد التحقق  29 السفيلة  2 جباع   2 وادي جيلو 1 مزرعة كفر جوز 3

تيقه عكار الع 4 زحلة  273 الفريكه  1 الباروك 2 يانوح  1 زبدين  10  

 بالنة الحيصا 2 الميدان   1 برمانا  5 قيد التحقق  2 باريش  2 كفر رمان  9

 تل معيان 1 حوش الزراعنة  2 جورة البلوط  2 صيدا  201 سلعا  2 شوكين  8

الوسطاني   3 قانا 5 حبوش  14  تل بيره  1 مار مخايل  3 جوانيه  1 

ة الراسي 3 بعبدات 2 صيدا  القديمة 40 معركة  18 كفر تبنيت 8  تل حميرا  1 

 القليعات 1 البربارة  2 بيت مري 1 هاللية   7 معروب  2 كفور 2

 الكنيسة 1 المعلقة  15 عين السنديانة 1 قياعة  2 دردغايا 1 جباع  4

 العبودية 5 كرك نوح   7 عينطورة )المتن(  1 حارة صيدا  15 صديقين  5 عين قانا 1

نيوسأنطومار  1 بتغرين  4 مية ومية  5 عين بعال  6 جرجوع  2  شيخ زناد  1 

 ببنين  2 حوش االمراء 3 كفر عقاب 1 عين الحلوة  11 برغلية 6 صربا 1

 المحمرة  1 زحلة أراضي  6 بسكنتا  1 مجدليون  6 بازورية  9 عرب صاليم  6

 نهر البارد  4 مار الياس  6 قيد التحقق  3 عبرا   7 حناوي  3 رومين 3

 العبدة  1 فرزل  9 بعلبك  177 قرية  2 دير كيفا 2 حومين التحتا 1

 سيسوق  1 حزرتا 6 بعلبك  30 بقسطا  4 طير دبّه 6 عزه  2

 برقايل  1 أبلح  5 شراونة 1 عين الدلب  2 شهابية   4 زفتا 6

 دنبو 2 نيحا 1 دورس 2 غازية  16 أرزون  2 دير الزهراني  8

 قبعيت 2 كسارا  10 إيعات 1 مغدوشة  1 طورا 5 شرقية 7

 الحميرة  1 عين الغميقة  1 عدّوس 2 قناريت 2 دير قانون النهر  1 تول 11

 القرنة   1 شتورا 29 نحله  1 زيتا 1 صريفا 9 نميرية  2

 فنيدق  8 جالال  4 سعيدي  1 مطرية الشومر 6 حلوسية   1 حاروف  11

 رحبه  9 تعلبايا 19 راس بعلبك السهل  1 أرزي  1 عباسية 11 دوير 10

 وادي الجاموس 1 جديتا 2 فاكهة 4 خرايب   6 شبريحا 2 جبشيت 17

 شدرا 2 تعنايل  3 عين  5 مزرعة كوثرية الرز  4 شعيتية 4 ميفدون 5

 دوسا  1 سعدنايل 10 عين بعلبك حارة الشمالية   2 زرارية  1 جبال البطم  3 عدشيت الشقيف 1

ال  2 عب ا 11  نورا الفوقا 1 قب الياس  8 نبي عثمان  3 مزرعة دير تقال  1 برج رح 

نلوعد 4 شيحين  2 انصار  8  القبيات 10 مريجات  1 اللبوة  22 

 وادي خالد 3 بوارج  2 توفيقيه 5 إنصارية  3 قليلة  4 زوطر الغربية  9

 كلخا 1 بر الياس  28 قاع بعلبك  1 لوبية 1 حنية  1 زوطر الشرقية  4

 أكروم  1 مجدل عنجر  8 عيارة  1 غسانية 2 طير حرفا 1 قصيبة  15

صرية ا ن 1 شعت  1 صرفند  8 منصوري  5 أرنون  5  قيد التحقق  27 

 البقاع الغربي  111 رياق  26 رسم الحدث 1 قعقعية الصنوبر  2 مجدل زون 3 قعقعية الجسر  6

 مشغرة 9 علي النهري  19 دير االحمر  1 بيسارية  4 يارين  1 بريقع  1

 عين التينة  1 قوسايا 1 يمونة  2 كوثرية السياد 1 ناقورة  7 كفر صير  5

حتاتفا  2 ظهيرة  1 يحمر  7  كفريا  2 حارة الفيكاني  4 بدنايل  4 

 عانا 1 تربل   1 مصنع 1 سكسكية  6 قيد التحقق  1 صير الغربية 12

 منصورة  3 ماسا  2 قصر نبا 1 مروانية 1 الكورة  62 قيد التحقق  34

 ميدون 1 عين كفر زبد  1 تمنين الفوقا 6 نجارية  3 أميون 5 المنيه الضنيه  70

 جب جنين  5 دلهميه   4 بيت شاما  3 اركي  2 كفر عقا 4 دير عمار  5

 الال 9 كفر زبد 4 حوش الرافقة 1 عنقون  1 كفر صارون  1 النبي يوشع  2

 كامد اللوز 3 فاعور  1 تمنين التحتا 7 كفر حت ا  3 بطرام  3 المنيه  27

 بعلول 2 قيد التحقق  14 شمسطار 5 كفر ملكي   6 بزيزا  1 بحنين   1

ر دار بعشتا  1 سير الضنية  3  غزة  5 بنت جبيل  38 حوش سنيد  1 قيد التحقق  9 

 سطان يعقوب   5 بنت جبيل  5 طاريا 1 مرجعيون  44 كوسبا  2 بقاع صفرين  1

 خيارة  5 عيناتا  6 سرعين التحتا 2 مرجعيون 1 عابا 3 حقل العزيمة 3

 قرعون  18 عين إبل  2 سرعين الفوقا 2 جديدة  4 المجدل   1 عين التينه 1

 مناره  1 عيترون  1 خضر   1 دبين  1 كفتون 2 بيت حاويك 1

 حوش الحريمة 1 رميش 6 نبي شيت 8 إبل السقي  5 بترومين  3 بشناتا 1

 صويري 5 عيتا الشعب 3 بريتال  10 بالط 1 بدنايل  2 عزقي  1

 سحمر 8 صفد البطيخ  1 بوداي 2 برج الملوك  1 بتوراتيج  2 كفر شالن 6

لتحقق قيد ا 35 قليعة 4 قلحات 3 كفر حبو 1  لبايا 2 بيت ياحون  2 

 مرج 7 ديرنطار  3 جبيل  57 خيام   8 دده 3 بخعون 14

 يحمر  16 قلويه 2 جبيل  13 عديسة   2 أنفه 4 قيد التحقق  3

 قاليا 2 صربين  2 مستيتا  6 كفر كال 4 راس مسقا  1 طرابلس  229

 زغرتا  53 فرون  1 قرطبون  1 دير سريان  1 بحصاص  1 الزيتون 31

 زغرتا 17 ياطر  2 بالط  5 طيبة  4 ضهر العين  10   باب الرمل 4

 كفر دالقوس 2 حانين  1 عمشيت  8 حوال 3 برسا 1 التل  4

 رشعين 1 بيت ليف  1 حاالت  3 مركبا 1 النخلة  2 القبة  16

 كفر حاتا   2 راشيّا  12 الريحانة 1 ميس الجبل  1 قيد التحقق  7 الزاهرية 2

ن رب الثالثي 1 البترون  35 التبانة  4  حرف أرده  1 تنورة  1 إهمج 2 

 أصنون  2 كفر قوق 1 عن ايا 2 مجدل سلم 1 البترون 7 بساتين طرابلس  9

1ميناء طرابلس  44  مجدليّا   10 كفر دنيس 1 أدونيس 3 قيد التحقق  1 كب ا  1 

 حارة الفوار  2 محيدثه  3 عبيدات  3 الهرمل  33 الهري  4 القلمون  4

 بسبعل 1 رفيد  2 حبوب 2 هرمل 22 شك ا  15 البداوي  29

 داريا   1 بيرة  2 غرفين  1 عقبة  2 جران البترون  1 مدينة الجديدة  1

 راس كيفا 1 مجدل بلهيص 1 قرطبا  1 قصر   5 عبرين  1 قيد التحقق  81

 كرم سده  1 قيد التحقق  1 الرميلة  1 كنيسة   2 راس نحاش  1  

 مزيارة  4 بشري 10 قهمز 1 ب وصاوايا  1 حامات  2  

 سبعل   1 بشري 7 العاقورة  1 قيد التحقق  1 نيحا 1  

 مرياطا 4 برحليون  1 حمى مار مارون عن ايا 1   تنورين الفوقا 2  

 كفريا 1 وادي قنوبين 1 قيد التحقق  2      

 قيد التحقق  2 حصرون  1        



 جزين  15 حاصبيّا  11        

 جزين  3 حاصبيّا  3        

 وادي جزين  1 هبّارية  2        

 بكاسين  2 عين قنيا  1        

 عاريه  2 شبعا  3        

 لبعا  1 خلوات 1        

 روم  1 عين فجور  1        

 عرمتى 4          

 قطراني  1   قيد التحقق 78      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصحة العامة المعلومات الصادرة عن وزارة   :المرجع

 



 بية والحاالت النشطةوّزع الحاالت اإليجات
 ة جماليتوزع الحاالت اإل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توّزع الحاالت النشطة 

 التراكمية حسب األقضية توّزع الحاالت 

 
 
 

 يوم الماضية حسب األقضية  14الحاالت اإليجابية خالل الـ   عدد

 
 

 
 

 http://drm.pcm.gov.lbسمية الصادرة على الرابط:  عاميم الر وكافة الت يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

  

المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
  

 صحة العامة  
 

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


 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 
 

 
 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 
 

 الفئة العمرية توزع حاالت الوفاة حسب 

 

 حسب األقضية  مةيوم المنصر  14نسبة الوفيات خالل الـ 

 
 
 
 

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

صحة العامة المعلومات الصادرة عن وزارة ال  :المرجع
 صحة العامة    

 

 

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


 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 توّزع حاالت الشفاء التراكمية حسب األقضية 

 

 يوم المنصرمة حسب األقضية  14عدد حاالت الشفاء خالل الـ  

 

 
 

 p://drm.pcm.gov.lbhttوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:   يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@واصل االجتماعي أو عبر وسائل الت

 

صحة العامة المعلومات الصادرة عن وزارة ال  :عالمرج
 صحة العامة    

 

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


 متابعة طلبات تنقل المواطنين خالل فترة اإلغالق الكامل وفق آلية طلب األذونات  

  

  
 ثناءات اإلغالق العام: طلب إذن انتقال األشخاص غير المشمولين باست - 2021/ 1/ 11/م ص تاريخ 26القرار رقم 

 1120ة نصية على ال رسال أو إرس COVID.PCM.GOV.LBوني ع االلكتر عبر الموق
 

 المنّصة االلكترونية لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا  

 
 

 الحملة الوطنية للتوعية حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا  
 أسئلة وأجوبة 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbابط:  مية الصادرة على الر وكافة التعاميم الرس يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 
اللقاحية  الجرعات  عدد  عن  ماذا 

 ؟  19-كوفيدضد المطلوبة 

 

كوفيد لقاحات  معظم  التي   19-تعتمد 

جرى اختبارها حتى اآلن على إعطاء 

 جرعتين لكل مستفيد 

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


 نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومية خالل الـ 14 يوم الماضية 
 

 
 
 
 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 
 
 

 زع الحاالت حسب العمرو ت
 

 
 

 
 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:   لى التقريرطالع عيمكن اال

 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 لمعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة ا  :المرجع
 

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


 بة بفيروس كورونانسبة إشغال مراكز العزل للحاالت المصا                  

 
 الرابط التالي: اكز العزل ونسبة إشغالها، الدخول على  مات حول توّزع مرللمزيد من المعلو

 IsolationCentersProfiles-tp://bit.ly/DRMht . 
 

ات، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  تم تجهيز هذه المراكز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلدي: مالحظة
 بة االختصاصيين في العمل االجتماعي. نان، نقامنظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسيف، وزارة الصحة العامة، نقابة الممرضات والممرضين في لب

 

 10/30/2021اإلجراءات قيد التنفيذ 
 العامة الصحةوزارة 

  34,884مواطناً قد تلقوا اللقاح لتاريخه،    46,971الذي أظهر بأن    2021شباط    27لغاية    13تقرير حملة التلقيح الوطنية من  صدر عن وزارة الصحة العامة   -

من قبل الوازرة. لمزيد من التفاصيل    منهم بموجب موعد محدد مسبقاً مع المراكز المعتمدة للتلقيح  12,087دد مسبقاً عبر المنصة ومنهم بموجب موعد مح

 https://moph.gov.lbدة موقع الوزارة  حول توزع اللقاحات على المراكز وفق المحافظات، يمكن زيا

، حيث تم  2021آذار   8و  7و  6  و   5 ارييخوبت لرحالت وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار    PCRات  استكمال فحوصعن   لعامة الصحة اوزارة   أفادت  -

 توّزعت على الشكل التالي:  ( حالة إيجابية46)  وأربعين  ستة  تسجيل
05/03 /2021    06/03 /2021    07/03 /2021    08/03 /2021   

قادمة 
 من 

كة   الشر
رقم 

 الرحلة 
عدد  

 الت الحا
قادمة  

 من 
كة   الشر

رقم 
 الرحلة 

عدد  
 الحاالت 

 قادمة  
 من 

كة   الشر
رقم 

 الرحلة 
عدد  

 الحاالت 
 قادمة  

 من  
كة   الشر

رقم 
 الرحلة 

عدد  
 الحاالت 

كية اسطنبول  1 406 األثيوبية  أديس ابابا  1 406 األثيوبية  أديس ابابا  Q6 201 1 دمشق  3 828 التر

كيةلا اسطنبول  1 957 االماراتية  دب     G9 385 3 الشارقة   1 953 االماراتية  دب     1 828 تر

 MEA 311 2 عمان   MEA 333 1 البرصة  MEA 266 3 طنبولاس  MEA 572 2 أبيدجان 

كية اسطنبول  3 139 العراقية  المجف   1 711 المرصية  القاهرة   MEA 216 1 بروكسل  1 826 التر

          MEA 212 1 باريس   MEA 323 3 دادبغ  MEA 268 1 اسطنبول

          MEA 327 4 النجف   RJ 403 2 عمان   MEA 429 2 دب   

          RB 183 1 دمشق  G9 387 1 الشارقة          

          MEA 268 3 اسطنبول  MEA 307 1 القاهرة          

          MEA 1423 1 الرياض                  

 9     المجموع  14     المجموع  13     المجموع  10     المجموع
 

 
 

 األحمر اللبناني لصليب ا 

عدد الحاالت التي  
تم نقلها إلى  
 المستشفيات

22,155 
 جديدة(  ةحال 187)

عدد مراكز  
اإلسعاف التي  

 تستجيب
48 

عدد فحوصات  
PCR  التي تم نقلها 

80,554 
 ( اً جديد فصاً  456)

عدد المستفيدين من  
حمالت متابعة  

 لوقايةإجراءات ا
241,227 

عدد المستفيدين  
 التوعيةمن حلقات 

146,352 
 مستفيداً جديداً(  150)

عدد المتدربين  
على إعداد خطط  

 استجابة محلية 
8,915 

عدد المسعفين  
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين  

المدربين على نقل  
 PCRفحوصات  

166 

عدد المتدربين  
على إدارة مراكز  

 الحجر الصحي
8,887 

عي  وعدد متط
ب االحمر  الصلي

المدربين على  
 التوعية

550 
  عدد المدربين على 

  إقامة حمالت
 توعية

321 

عدد المتطوعين  
الجامعيين  

المدربين على  
اجراءات الوقاية  

 في الشركات 

1025 

عدد المرافق التي  
 تّم تعقيمها 

1,273 
عدد الملصقات  

والمنشورات التي  
 تم توزيعها

1,274,023 
عدد المعدات التي  

 توزيعها تم
315,508 

المستفيدين من  عدد  
المنصات  
 االلكترونية

6,130 
 ( دجد ينمستفيد 4)
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 هزة األمنية والعسكريةجاأل
 ساعة المنصرمة   24اإلجراءات التي تم التبليغ عنها خالل الـ  الجهة 

 الجيش 
 
 
 

 

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

 رة عن مجلس الوزراء.  رات الصادق القرا في تطبيمؤازرة األجهزة األمنية  -

  ائية.تفريق التجمعات وتوجيه المواطنين لضرورة االلتزام بالتدابير الوق  -

المديرية العامة  
لقوى األمن  

 الداخلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

كثّف، ورّي ومبشكل د  تزامناً مع مرحلة التخفيف التدريجي لقيود اإلغالق، باشرت المديرية العامة لقوى األمن الّداخلي،  -
دوريّ  قط  ات بتوجيه  من  امن  للتأّكد  أبوابها،  فتح  عاودت  التي  المؤّسسات  على  للكشف  العمالنيّة  التزامها   مدىعاتها 

/ على مختلف األراضي اللبنانيّة 2930باإلجراءات الاّلزمة واآلمنة لمباشرة العمل، بحيث بلغ عدد هذه المؤّسسات / 
عناصر قوى األمن الداخلي تقوم باإلجراءات    وأفادت بأن  (.، مصانع، وغيرهات صيانةت، شركاا)مصارف، سوبرمارك

الُمناسبة أثناء الكشف، كالتّأّكد من صّحة تسجيل هذه المؤسسات العاملين لديها عبر المنصة الرسميّة، وكذلك من نتائج 
ؤسسات  د أيضاً من اتّخاذ الموالتّأكّ ذكورة.  ما أدرجت وفقاً لألصول، عبر المنّصة الم  وإذاالعائدة لهم،   PCR الـفحوص  

 .فةكا الوقائيةجراءات اإل

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

مجموع المحاضر منذ   ساعة المنصرمة   24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

8 /3/2020 
 15 مخالفة لقرار التعبئة العامة ر خطية بحق مؤسسات اضمح

محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )منع تجول، تباعد  
 اجتماعي...( 

9 
 بيروت

51883 

 65075 جبل لبنان 29 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 53 المجموع 
 25467 البقاع 

 20660 الشمال 

 20622 الجنوب  الجنوب  الشمال  اع البق انجبل لبن بيروت

 183707 المجموع  0 0 30 0 23
  

المديرية العامة  
 لألمن العام

 

 

 
 

 

 . الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات والحاالت في الحجر المنزليعدد اإلفادة عن  -
 وعلى الحدود البرية.  ارفي المطمتابعة اإلجراءات التي تقوم بها الفرق الطبية في مراكز فحص الوافدين  -
الى قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة    استنادا  أعلنت المديرية العامة لألمن العام أنه -

بدخول اللبنانيين وأفراد عائالتهم العالقين في    سيسمحراحل التخفيف التدريجي لقيود اإلغالق،  " ومكورونا"فيروس  
من    اعتباراً   10/03/2021الى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخ    دةن بالعوسوريا والراغبي

ساعة    96نتيجته سلبية ال تزيد مدته عن     PCR، شرط حيازتهم على فحص  18:00ولغاية الساعة    9:00الساعة  
 . لعامةعلى الحدود من قبل فرق وزارة الصحة ا  PCRمن سوريا، على أن يخضعوا مجددا لفحص 

مديرية العامة  ال
 ة ألمن الدول

 
 
 
 
 
 
 

 

وتحرير    اإلغالق العام  قرارلمتابعة تنفيذ  ثابتة ومتحركة  وإقامة نقاط مراقبة  تسيير دوريات في مختلف المحافظات   -
 مخالفات بحق المخالفين بالتعاون مع البلديات وتنبيه المواطنين لاللتزام بالتدابير الوقائية.  

 ت وحرق إطارات في مختلف المناطق اللبنانية. رقا مطلبية وقطع ط اإلفادة عن تجمعات  -
نقل لقاحات فيروس كورونا من في  مندوبي وزارة الصحة العامة    بمؤازرةقيام دورية من سرية بيروت    االفادة عن -

 لمقاصد والجعيتاوي والكرنتينا أوتيل ديو والروم ورزق وامستشفى  كل من رفيق الحريري إلىمستشفى 
 قسماً جديداً للعناية الفائقة لمرضى كورونا في مستشفى بعلبك الحكوميالصحة العامة   ريعن افتتاح وز االفادة -

االلتزا - نسبة  عن  المح  مالتبليغ  في  العامة  التعبئة  التبقرار  النحو  على  جاءت  التي  الـ  افظات  خالل  ساعة    24الي 
 المنصرمة: 

 جبل لبنان لهرملبعلبك ا النبطية  البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت 

30 % 25 % 25 % 25 % 30 % 30 % 30 % 25 % 
 

 وزارة األشغال العامة والنقل 

 ساعة المنصرمة(  24مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ  

 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت 

 32 عدد الرحالت  33 عدد الرحالت 

  3046 عدد المغادرين  2619 عدد الوافدين 
 

 ساعة المنصرمة(  24ـ  المرافئ )خالل ال

 السفن المغادرة  السفن القادمة  المرفأ 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

 ستوعبات م لالذقية ا 1 بنزين  Vasilkos 1 بيروت 

 لس ابطر

    مازوت اليونان  1

    صيانة  عرض البحر  1

 مواد خطرة  اتركي 1 مواد خطرة  / حديد االسكندرون  1

 بضائع مختلفة  وكو تاس 1   

    غازوالين قبرص  1 جونية 

 3 5 المجموع 
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 راءات عامة قرارات / إج
بالبيانات التنفيذية للقرار رقم    2021/ 7/3صدر بيان عن غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث بتاريخ   -   2/2021/ 6/م ص تاريخ  96إلحاقاً 

لقيود اإلغالق سيما  المتعلّق بت التدريجي  التخفيف  الثالثة المحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل  المرحلة  بدء  بتاريخ  لجهة  قررة 
للبيانات الصادرة بتاريخ    08/03/2021   الالمؤسسات التي  ، حيث تم تعديل  والتي ال تزال سارية المفعول  3/2021/ 2و  2021/ 20/2وتبعاً 

قدرتها  لعادة الفتح وفقاً إلاليها والتي ستكون مؤهلة  على إذن للذهاب  االستحصاليتوجب على المواطنين  لى المنصة ودون أنيستوجب تسجيلها ع

   :والتي تشمل https://bit.ly/3dUFQ8f المدرجة في الرابط  االلزاميةلجميع التدابير  االمتثالعلى 

  يتوجب على ال تحتاج إلذن من المنصة لكن    :ومصلحة تسجيل السيارات بكافة فروعها وخدماتهالتعليم العالي  التربية وا   دوائر وزارة  ▪
 المواطنين االستحصال على إذن من المنصة للذهاب إليها. 

اطنين الحصول  : ال تستوجب الحصول على اذن عمل لكن يستوجب على المومكاتب )مؤسسات/شركات(، الفنادق، صالونات الحالقة ▪
 على االذن للذهاب اليها 

. )على رب العمل إجراء فحوصات الـ  لتوجه إليهاغيرها(: ال يحتاجون الذن وال من يريد اأصحاب المهن الحرفية )نجارة سباكة و ▪
PCR   )للعاملين وابرازها عند الطلب 

 ( . http://drm.pcm.gov.lb: يمكن االطالع على النص الكامل للبيان على الرابط مالحظة)

 
ول تعليق أعمال التدريس عن بعد في جميع المدارس والثانويات والمعاهد  ح  2021/م/67التربية والتعليم العالي القرار رقم  صدر عن وزارة   -

 . 2021آذار  14لغاية مساء األحد  2021آذار   8الرسمية والخاصة اعتباراً من صباح االثنين  
 

األمين - برئاسة  الوقائية  واالجراءات  التدابير  متابعة  لجنة  محمود  عقدت  الركن  اللواء  للدفاع  األعلى  للمجلس  بتاريخ    العام  اجتماعاً  األسمر 
لوزارة الصحة العامة بإيداع غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء خالل    توصيات صدرت  أحيث    4/3/2021

 2021ن الثاني وشباط وكانو  2020ن تاريخه البيانات التالية الخاصة بأشهر كانون األول أسبوع م
 وها في العالج ضعمرية للمصابين بكورونا والذين أدخلوا إلى المستشفيات )غرف عادية( وعدد األيام التي أمعدد األشخاص وفقاً للفئة ال ▪
ا  ▪ للفئة العمرية للمصابين بكورونا والذين أدخلوا إلى المستشفيات )غرف عناية فائقة( وعدد  أمضوها في    أليام التي عدد األشخاص وفقاً 

 العالج
 لذين )دخلوا/خرجوا( من المستشفيات )اسرة عادية / عناية فائقة( العدد اليومي لمصابي كورونا ا  ▪
 ة عادية / عناية فائقة( عدد الوفيات نتيجة االصابة بكورونا )أسر ▪
 إلى العناية الفائقة وبالعكس. العدد اليومي لألشخاص المصابين بكورونا والذين جرى نقلهم إلى داخل المستشفيات من أسرة عادية  ▪

 
  2021/ 6/2ريخ  /م ص تا96إلحاقاً بالبيانات التنفيذية للقرار رقم    2021/ 28/2العمليات الوطنية إلدارة الكوارث بتاريخ    صدر بيان عن غرفة -

 فيه: ، تقّرر المتعلّق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود اإلغالق 

به اعتباراً م ▪ مع إلزامية ارتداء الكمامة عند التنقل    5:00ولغاية الساعة    20:00ن الساعة  أن يبقى حظر الخروج والولوج معموالً 
 والتجول.  

 الحدائق العامة مغلقة.   وإبقاءالشواطئ واألرصفة )باستثناء الرياضة الفردية( نع التجمعات على م ▪
 دينية واالجتماعية.  منع كافة التجمعات والمناسبات ال ▪

% من سعة باقي وسائل النقل العامة مع إلزامية  50ناً عند االنتقال بواسطة السيارات العمومية وأشخاص مع السائق ضم  3التقيّد بعدد  ▪
 كمامة.  ارتداء ال

بالتنقل ضمن توقيت حظر  ساعة، حيث يسمح لهم    24في القطاعات المسموح لها العمل    ون" أعاله العامل1يستثنى من أحكام البند رقم "  ▪
 التجول وفقاً لدوام عملهم.  

المنصة  تحدي ▪ عبر  إليها  للذهاب  إذن  على  االستحصال  المواطنين  على  يتوجب  التي  والقطاعات  المؤسسات  ة  االلكتروني د 

 https://covid.pcm.gpv.lb. 

دون أن يتوجب على المواطنين االستحصال على إذن من    t.ly/3dUFQ8fhttps://bi لمنصةعلى اتحديد المؤسسات الواجب تسجيلها   ▪

 للذهاب إليها.  المنصة 
 التي ال يستوجب تسجيلها على المنصة وال يتوجب على المواطنين االستحصال على إذن للذهاب إليها.  تحديد المؤسسات ▪

 . http://drm.pcm.gov.lb: يمكن االطالع على النص الكامل للبيان على الرابط مالحظة
 
والرياضة   - الشباب  الرياضية   2021/ 1/1التعميم رقم  أصدرت وزيرة  والجمعيات  االتحادات  لكتاب رئاسة مجلس    إلى  التنفيذية  للبيانات  إلحاقا 

، حيث  مراحل التخفيف التدريجي لقيود اإلغالقالمتعلق بتحديث إستراتيجية مواجهة فيروس كورونا و  2/202/ 6/م ص تاريخ  96الوزراء رقم  
قات محلية أو خارجية التقدم من االتحاد الرياضي الذي تنتمي إليه بطلب الحصول  جمعيات الرياضية التي لديها تدريبات ملحة الستحقاطلب من ال

ذي يثبت إقامة االستحقاق، والئحة بأسماء الجهازين  على إذن من وزارة الشباب والرياضة إلقامة تلك التدريبات، على أن يتضمن الطلب المستند ال
على أن تكون ما بين الساعة التاسعة صباحا لغاية الساعة السابعة مساء، والمكان المنوي    ني واإلداري للفريق وصفتهم، وموعد وساعات التدريبالف

كورونا المدرجة    لجميع التدابير اإللزامية الوقائية لمنع انتشار وباء  إقامة التدريبات فيه، باإلضافة إلى مستند تعهد من إدارة النادي بوجوب االمتثال
التالي   الرابط  الـ    https://bit.ly/3dUFQ8fعلى  فحوصات  نتائج  والسيارات     PCRوهي  للتمارين  المخصصة  األمكنة  اكتظاظ  وعدم 

 المخصصة للتنقل. 
 

 
 

 594459/01أو   1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن ، بأية عوارض  عند الشعور 
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 لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة ا

 ساعة المنصرمة  24تسجيلها للحاالت المصابة خالل الـ حول المعلومات المطلوب 
 ساعة المنصرمة( 24المختبرات التي لم تحدد القضاء )خالل الـ 

 

 

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

ر  اتر/رالمستشفياترالمختب 
تحديدرررردونرررعددرالحاالتراإليجابيةر
 مكانرالسكنر

ات   INOVIE 93مختت 

 52 مستشفى راغب حرب 

 25 الحريري الجامع  مستشفى رفيق 

ات السالم  11 مختت 

 8 مركز األطباء 

 6 مستشفى حمود 

ات العائلة الطبية   5 مختت 

 4 ة الحكوم  مستشفى النبطي

 4 مستشفى الياس الهراوي الحكوم  

ق ات المشر  3 مختت 

 2 المركزيمستشفى اليوسف 

كية مستشفى   2  الجامعة األمتر

 2 الجعيتاوي  مستشفى 

 1 ساحل الستشفى م

 1 المركز الطب   الحديث 

فية  –مستشفى سان جوزف   1 األشر

 الحكوم  
ى  1 مستشفى سبلير

  وبولس
ات عقيفر  1 مختت 

 1 مستشفى شحال 

  الفرنس  
 1 المستشفى اللبنابى

 

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

اتر/رالمستشفياتر رالمختب 
دونررعددرالحاالتراإليجابيةرر

 القضاءرحديدررتر
 34 مستشفى راغب حرب 

 25 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

ات العائلة الطبية   5 مختت 

كية   الجامعة األمتر
 2 مستشفى

 1  الساحل مستشفى 

 1 الجعيتاوي  مستشفى 

 الحكوم  
ى  1 مستشفى سبلير

ات  قمختت   1 المشر

اتر/رالمستشفياتر رالمختب 
تراإليجابيةردونرتحديدررعددرالحاالر

 رقمرالهاتفر
 5 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

  مستشفى 
 2 النيبى

 1 مظلوممستشفى 

ات الهادي  1 مختت 
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 PCR مة إلجراء فحوصات الـلمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العاالمحّدثة لالئحة ال

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

 RHUH مستشفى رفيق الحريري الجامعي  بيروت

 HALBA Governmental Hospital مستشفى حلبا الحكومي  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 سبلين الحكومي  مستشفى بلينس

 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 جبيل الحكومي مستشفى بنت  بنت جبيل

 BAALBECK Gov. Hospital مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك

 Hermel Governmental Hospital الهرمل الحكومي  مستشفى الهرمل 

 ELIAS EL HRAWI Gov. Hospital الحكومي   الرئيس الياس الهراويمستشفى  زحلة 

 Baabda Governmental Hospital مستشفى بعبدا الحكومي  بعبدا
 

 

 PCR-RT الـ ةبطريقالمخبري 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(  – يسوعيةالمختبرات رودولف ميريو )الجامعة   بيروت

(Université Saint-Joseph) 

 George-Saint UMC Hospital جيوس الجامعي مستشفى القديس جاور بيروت

 General Makassed Hospital مستشفى المقاصد بيروت

 LAU Medical Center - Rizk Hospital مستشفى رزق الجامعي  بيروت

 CHU - Geitawi Libanais Hospital الجامعي  الجعيتاويشفى اللبناني مست بيروت

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire الورديةمستشفى  بيروت

 Clemenceau Medical Center (CMC) مركز كليمونصو الطبي بيروت

 Doctors’ Center مختبر مركز األطباء  بيروت

 Fontana Laboratories مختبر فونتانا )الحمرا(  بيروت

 General Security Laboratories ( العدليةمختبر األمن العام ) 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 ز مار يوسف الطبيمختبر مرك بيروت

 Dar al Hawraa Medical Center مختبر دار الحوراء  بيروت

 Bey Lab – Furn El Shubbek مختبر باي الب  فرن الشباك 

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثةالمختبرات   الغبيري 

 Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل  الغبيري 

 Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital ألعظممستشفى الرسول ا برج البراجنة

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

 National Diagnostic Services Company (NDSC) كومباني سيرفسدياغنوستك  ناشيونالمختبر  حارة حريك 

 Center Diagnostic Medical الطبية التحاليلمركز   -مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة 

 ADC (Center Diagnostic American) مختبر أميريكن دياغنوستك سنتر  ناحالج

 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 immunology بر علم األحياء الجزئيّة في الجامعة اللبنانية مخت الحدث 

Laboratory in LU 

 Saint-Michel Lab مختبر سان ميشال للتحاليل الطبية الضبية

 Sacré - Coeur Hôpital مستشفى قلب يسوع  الحازمية

 Clinigene مختبر كلينيجان الحازمية

 Dr. Samir Serhal Hospital سرحالمستشفى  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 

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي ش.م.ل بصاليم 

 Bellevue Medical Center (BMC) فى بلفو مستش المنصورية

 Haykal Albert Hôpital مستشفى هيكل  الكورة 

 University of Balamand مختبر جامعة البلمند الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) ئي االستشفامركز الشمال   زغرتا

 Saydet Zghorta University Medical المركز الجتمعي الطبي –سيدة زغرتا  زغرتا

Center 

 Family Medical Center – Zghorta المركز العائلي الطبي  زغرتا

 Mazloum Hospital مستشفى المظلوم طرابلس 



 Al Mounla Hospital مستشفى المنال  طرابلس 

 Nini Hospital النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE دكتوراه، الجامعة اللبنانيةالمعهد العالي للوالبيئة، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 

 Islamic Charitable المستشفى اإلسالمي الخيري  طرابلس 

Hospital 

 Dar El Chifaa الشفاءمختبر مستشفى دار   طرابلس 

Hospital 

 Secours des Dame-Notre – CHU فى سيدة المعونات الجامعي مستش جبيل

 Boulos & Akiki Lab مختبر عقيقي وبولس جبيل

 Wakim Centre Médical مختبر واكيم جونية 

 Elite Medical Center مختبر إيليت الطبي جعيتا

 Hospital Wzein Ain وزين  عبنمستشفى  الشوف 

 Eva Lab مختبر إيفا الب  عرمون 

 UMC Hospital Hammoud مستشفى حمود الجامعي  صيدا 

 Al Karim Medical Laboratory (KML) مختبر الكريم  صيدا 

 Al Labib Medical Center لبيب الطبي مركز صيدا 

  Lebanese Diagnostic Centerمختبر الـ   صور 

 Family Medical Laboratories مختبر العائلة  الغازية

 Hospital Harb Ragheb Sheikh الشيخ راغب حرب مستشفى  النبطيّة

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) اح مختبر الصبّ النبطية

 Al Salam Laboratories مختبر السالم النبطية

 Hopital Du Secours Populaire مختبر مستشفى النجدة الشعبية النبطية

 Jabal Amel Hospital مستشفى جبل عامل  صور 

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) للتشخيص الطبي  بر المشرقمخت صور 

 Dar Al Hikmah Hospital دار الحكمةمستشفى  بعلبك

 Hospital University Dar Al Amal مستشفى دار األمل الجامعي  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Baalbek مختبرات العناية الطبية  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Labweh ة الطبية مختبرات العناي اللبوة 

 Tal Chiha Hospital مستشفى تل شيحا  زحلة 

 Hospital General Khoury وري مستشفى خ زحلة 

 MCC (Center Care Medical) مختبر ميديكال كير سنتر  زحلة 

 Hopital Libano-Francais المستشفى اللبناني الفرنسي زحلة 

 Hopital Reyak مستشفى رياق  رياق
 

 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 ي مختبرات عيتان بيروت

 Sakiet Al Janzir Laboratories الجنزير مختبر ساقية  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

 United Healthcare Center رات المتحدة للرعاية الصحيةمختب الشياح

 Al Naqaa Medical Center مختبر النقاء الطبي األوزاعي

 Laboratoire le Boulevard مختبرات البولفار  بدارو

 CHU Al Yussef مركز اليوسف االستشفائي التعليمي  احلب

 Hopital El Koura مستشفى الكورة  الكورة 

 Kesserwan Medical Center ز كسروان الطبيمرك  كسروان 

 Lab Expert مختبر إكسبرت الب  المنصوريّة

 Saint Elie Laborator مختبر سانت ايلي انطلياس 

 BMP Laboratory مختبر ب م پ  ذوق مصبح 

 Laboratoire Dr. Elie Taleb مختبر الدكتور إيلي طالب  جونية 

 MEMER Leb ل الطبيةمختبرات الشرق األوسط للتحالي جونية 

 Family Clinic مختبر فاميلي كلينيك صيدا 

 First Lab الب مختبر فيرست   العاقبية

 Riyad Medical Laboratories مختبرات الرياض الطبية  جب جنين

 ADC مختبر مركز التشخيص الطبي  نينجب ج

 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

  مختبر مستشفى البقاع  البقاع 
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