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 حسب األقضية   النشطةتوّزع الحاالت 
 

  
 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع 

 

 

 
 

المناطق صابات حسب لإلتوّزع اليومي ال  

 
 2168 

 تم تسجيلها   ةحال

 2020/ 2/ 21ذ من
   

 

 

661 
 وافدين 

1507 
 مقيمين 

   

36 
 حالة وفاة

 86 
 جديدة حالة

   

1402 
 شفاء  لةحا

 19 
 ينوافد

67 
 مقيمين

   

  
  

مجموع فحوصات كورونا منذ 

21/2 /2020 
 172,675 

 
   

عدد فحوصات كورونا للمقيمين  

ساعة    24في المختبرات خالل الـ  
 المنصرمة

 4635 

 
   

عدد فحوصات كورونا للوافدين  

ساعة    24في المطار خالل الـ  
 المنصرمة

 
2193 

   

 

 

730 
 (Active Cases)نشطة  ةحال

691 
 في العزل المنزلي  ةحال

 39 
 حالة استشفاء 

   

  32 
 حالة متوسطة 

   

 
 7 

في العناية   تحاال
 الفائقة 

   

  عالميا   لبنان

 عدد اإلصابات اإلجمالي 12,719,660 2168
   

 عدد الوفيات  564,626 36
   

 نسبة الوفيات  % 4,43 % 1.66
   

 عدد حاالت الشفاء  7,416,047 1402

 pm 7:30مالحظة: آخر تحديث للمعلومات 
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 منحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات ال
  

 
 

 

 

 توّزع حاالت الشفاء حسب األقضية حسب األقضية  النشطةتوّزع الحاالت اإلجمالية والحاالت 

 

   

 توّزع الوفيات حسب األقضية

 

 توّزع الوفيات حسب الفئة العمرية 
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 التسلل الزمني للقرارات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت 
 

 
  

 
 

 طريقة التعّرض للعدوى بالفيروس        توّزع الحاالت حسب الوضع الصّحي 
 

 

 

 

  
 

 
 

 الفئة العمرية توّزع الحاالت حسب    الجنستوّزع الحاالت حسب 
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 توّزع الحاالت حسب الجنسية  

  
  

 

 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام 
 

  
 

 

 

 11/7/2020 – اإلجراءات قيد التنفيذ

 وزارة الصحة العامة 
  التنسيق والمتابعة مع وزارة التربية والتعليم العالي ورئاسة الجامعة اللبنانية حول اإلجراءات المتخذة لمنع انتشار الوباء في كليات -

 الجامعة اللبنانية.  

مواجهة فيروس بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية ل  2020/ 4/7تاريخ    37/ 2رقم  التعميم    تطبيقمتابعة   -

دوالر على أن يتم   50للوافدين بـ  PCR تكلفة فحص الـاإلجراءات المتعلّقة بالركاب القادمين إلى لبنان وبموجبه  عّدلتكورونا 

والتنسيق مع شركات التامين للتأكد من تغطية تكاليف العالج في   سنة على نفقة الوزارة 12إجراء الفحص لألشخاص تحت عمر 
 المستشفيات الحكومية.  

المتعلّق باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة   2020/ 6/ 30تاريخ  99 صدر عن الوزارة رقممراقبة تطبيق التعميم الذي  -

لكل الوافدين وتزويد المواطنين بكافة المعلومات لحين صدور    PCR وإجراء فحوصات الـ   لبنانإلى  العامة لجميع المسافرين القادمين  
النتائج، والتنسيق مع قوات اليونيفيل التي تطبّق البرتوكول المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة بإجراء الفحص األول قبل القدوم  

 يوماً.   14إلى لبنان وااللتزام بالحجر لمدة 
للحاالت المشتبه  PCRفحوصات  المناطق التي انتشر فيها الوباء إلجراءجوالت ميدانية إلى بتنفيذ  الفرق الطبية في الوزارة تستمر  -

 . بها وللمخالطين بهدف تحليل الواقع الوبائي فيها واتخاذ القرارات المناسبة
 المنزلي.  لوافدين بشكل يومي في المستشفيات وفي الحجر وللكافة الحاالت النشطة األوضاع الصحية تتابع الوزارة  -
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 الصليب األحمر اللبناني  

عدد الحاالت  
التي تم نقلها إلى  

 المستشفيات 

2454 
  تحاال  7)

 جديدة( 
 

عدد مراكز  
اإلسعاف التي  

 تستجيب

عدد مراكز   47
اإلسعاف اإلضافية  
 الجاهزة لالستجابة  

فحوصات  عدد  0
PCR  تم نقلها  التي

 إلى المختبرات 

28375 
  صاً فح 81)

 ( جديداً 

المستفيدين  عدد 
من حلقات  
 التوعية حول
COVID- 

63636 

مستفيداً   217)
 جديداً( 
 

  عدد المتدربين 
على إعداد خطط  

 استجابة محلية

8281 

متدرباً   19)
 جديداً( 
 

عدد المسعفين  
   المدّربين

عدد المتطوعين   1444
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 

166   
 

  عدد المتدربين 
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي 

8061 

متدرباً   19)
 جديداً( 
 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  
المدربين على  

 التوعية

550   
 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين  
على اقامة حلقات  

 توعية

عدد المتطوعين   217
المدربين  الجامعيين 

على اجراءات  
 الوقاية في الشركات  

967 
 

  المرافق عدد 
 التي تّم تعقيمها 

360 
رفقان  م)

 ( جديدان 
 

عدد الملصقات  
التي   والمنشورات 

   تم توزيعها

1206234 
 

عدد المعدات التي تم  
 توزيعها 

41936 

(51  
مجموعة  
معدات  
 جديدة( 
 

عدد المستفيدين من 
 ةلكترونياالالمنصات 

 فيروسالتثقيفية حول ال

3502 

  مستفيداً  21)
 ( جديداً 
 

 
 

   األمنيةالعسكرية واألجهزة 
 م المها الجهة  

 . التجمعاتتسيير دوريات راجلة ومدولبة لتنظيم اكتظاظ المواطنين وتفريق  - الجيش 
توزيع حصص غذائية على العائالت األكثر فقراً في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون العسكري   -

 .  CIMICالمدني 

المديرية العامة لقوى األمن  
 الداخلي 

بعد تسجيل عدد من اإلصابات بفيروس كورونا في بلدتي البازورية وجبال البطم في صور منعت   -
البلديتان الدخول والخروج من وإلى بلدة جبال البطم وبعض األحياء في بلدة البازورية إال عند  
الضرورة القصوى، وأقيمت حواجز ثابتة لقوى األمن الداخلي على المداخل باإلضافة إلى إقفال  

 كافة المحال التجارية باستثناء الصيدليات والمحالت الغذائية.  
 العامة:   تسطير محاضر بحق المخالفين لقرارات التعبئة  -

التي تم تسطيرها بحق المخالفين لقرار  عدد المحاضر 

 29/5/2020وضع الكمامة منذ 

بحق المخالفين   تنظيمها المحاضر التي تم مجموع 

 8/3/2020منذ لقرارات التعبئة العامة 

2857 
 ( محضر واحد جديد )

50069 

 على المرافئ والمعابر الحدودية.  في المطار وتطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة  - العام المديرية العامة لألمن  
 للمقيمين والوافدين.  الحجر المنزلياإليجابية والحاالت في المشتبه بها وتقّصي ومتابعة الحاالت   -

 تقّصي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين والوافدين.  - المديرية العامة ألمن الدولة 
 التبليغ عن نتائج الفحوصات التي تجرى للمخالطين والحاالت المشتبه بها.   -

المديرية العامة للدفاع  
 المدني

  PCR ومراكز إجراء فحوصات الـ تعقيم عدد من األماكن العامة والخاصة والقطاعات الحيوية  -
 ضمن األقضية في مختلف المحافظات اللبنانية. 

على عمليات نقل المصابين بفيروس  عنصراً مدرباً  427)تأمين الجهوزية للتدخل عند الضرورة  -

  وس(.جاهزة لنقل الحاالت المصابة بالفير سيارة إسعاف  69، وكورونا المستجد
 

       وزارة األشغال العامة والنقل 

د بها من قبل الواجب التقيّاإلجراءات المتعلّقة ب المديرية العامة للطيران المدنيالتعاميم التي صدرت عن مراقبة تطبيق  -

لالطالع على اإلجراءات  )  1/7/2020ابتداء من وعاملين  مسافرينوالمتواجدين في المطار من إلى لبنان الوافدين 
 (. مذكور أدناه، الدخول إلى الموقع االلكتروني البالتفصيل

 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ  مطار رفيق الحريري الدولي     
 المغادرةالرحالت  القادمة الرحالت 

 32 عدد الرحالت  33 عدد الرحالت 

  1585 عدد المغادرين  2600 عدد الوافدين 

 ساعة المنصرمة(  24)خالل الـ   لمرافئا
 مغادرة  دخول  المرفأ 

 نوع الحمولة  الجهة /البلد العدد  نوع الحمولة  الجهة /البلد العدد 

 مستوعبات  مصر  1 مشتقات نفطية  إيطاليا  1 مرفأ بيروت 

    غاز  ليماسول  1

    مستوعبات  فالينسيا  1

    مستوعبات  مرسين  1

 شاحنات وبضائع  تركيا  1 ملح  بور سعيد  1 مرفأ طرابلس 

 2 5 المجموع 
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 قرارات عامة  
تمديد واستناداً إلى اإلنهاء الصادر عن المجلس األعلى للدفاع تم إقرار  30/6/2020بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ  -

ضمن اإلجراءات المحددة التي تصدر عن الوزارات المختصة مع التأكيد على ضرورة االلتزام    2020/ 2/8التعبئة العامة لغاية  
 ية لمنع انتشار الوباء.  بكافة التدابير واإلجراءات الوقائ

عن إضافة "المركز   10/7/2020اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بتاريخ  أعلنت  -
الثقافي الرياضي" في المريجة كمركز للحجر الصحي بهدف تأمين الرعاية الصحية المطلوبة للمصابين بفيروس كورونا من 

وطنية، كما أعلنت عن بدء استقبال الحاالت المحالة إلى الحجر الصحي في "المستشفى اللبناني الكندي" ابتداء من  ضمن الخطة ال 
 المقبل بعد أن تم تجهيزه بدعم من المنظمات الدولية العاملة في لبنان.   األسبوع

 

  مخالفات قرارات التعبئة العامة 

 

وأعمال  تجمعات مطلبية ومظاهرات وقطع طرقات  -
 شغب.

المسافة اآلمنة بين  بعدم التزام المطاعم والمقاهي  -
 األشخاص.  

عدم االلتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية المطلوبة في   -
األسواق )وضع الكمامة، تعقيم اليدين، الحفاظ على  

 المسافة اآلمنة(.
تجمعات أمام المصارف ومحالت الصرافة ومكاتب   -

صراف اآللي من دون  تحويل األموال وماكينات ال
 االلتزام بالتدابير الوقائية.  

تجمعات في األحياء وعلى الشواطئ واألرصفة البحرية  -
 دون االلتزام بالتدابير الوقائية.  

تجمعات في المناسبات االجتماعية دون االلتزام بالتدابير   -
 الوقائية. 

 
 
 
 
 

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

594459 /01 

 


