
       

 

 

 

 

  
 2021 آب 10 الثالثاء التاريخ:

 المعلومات الواردة في هذا التقرير هي عن أيام السبت واألحد واإلثنين
 20:45ر التقريوقت صدور     482 تقرير رقم:

 

 
 

 عدد األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا ونسبة اإلشغال 
 

 
 ختلف المحافظات حسب المستشفيات: في م  19-المتوافرة لمرضى كوفيد  على كافة تفاصيل توّزع األسّرة يوميا  الطالع ل

 PC-HospitalsOccupancy-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
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https://bit.ly/DRM-HospitalsOccupancy-Mobile
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 ساعة المنصرمة  72توّزع الحاالت حسب البلدات خالل الـ  
وت 475 صيدا 159 بعبدا  621 المت    492 الشوف 136 كرسوان 221  بير

 عين المريسة  13 الوسطاني  2 الشياح  33 برج حّمود 35 الدامور  5 صربا 11

 الجامعة االميركية 3 هاللية   5 اح جن ال 18 النبعه  3 الناعمه 6 كسليك 8

 رأس بيروت 27 حارة صيدا  4 االوزاعي  16 سن الفيل  30 حارة الناعمه 1 ذوق مكايل 25

 المنارة  1 مية ومية  1 بئر حسن  15 حرش تابت  1 المشرف  1 نهر الكلب 1

 قريطم  4 عين الحلوة  9 الغبيري  34 جسر الباشا 2 شحيم 12 غدير  21

 الروشه 9 مجدليون  1 عين الرمانة  29 جديدة المتن  16 مزبود 1 ذوق مصبح 26

 الحمرا  40 عبرا   9 فرن الشباك  20 رأس الجديدة  2 داريا   1 أدونيس  13

 عين التينة 1 قرية  1 تحويطة النهر  1 البوشرية 13 كترمايا 6 حارة صخر  10

 بة المصيط 10 بقسطا  4 حارة حريك  107 الدورة  7 عانوت 1 ساحل علما 4

 وطى المصيطبة  1 غازية  11 الليلكي  23 الروضة  5 سبلين  4 كفر ياسين  1

 مارالياس  7 زهراني  1 برج البراجنة 72 سد البوشرية  7 برجا 3 أدما والدفنه 3

 االونيسكو  2 مطرية الشومر 1 المريجة  35 السبتيه  8 الدبية  2 الصفرا  4

 تلة الخياط  5 خرايب   4 ير تحويطة الغد 8 دير مار روكز 3 الجية  5 البوار  5

 الظريف  5 زرارية  3 بعبدا 23 الدكوانة 43 وادي الزينة  1 العقيبة  1

 القنطاري  1 عدلون 3 الحازمية  20 أنطلياس  20 الرميلة   2 عجلتون  4

 المزرعة  19 إنصارية  2 مار تقال  1 منقلة مزهر 1 مغريقا 1 بلونة 5

 برج أبي حيدر  16 لوبية 2 اليرزة  2 جل الديب  22 الوردانيه  5 السهيلة  2

 البسطا الفوقا 4 بابلية  7 الحدث  101 النقاش  10 جون 2 عين الريحانة  1

 الطريق الجديدة  31 غسانية 4 بطشاي 1 الزلقا 19 المغيرية  3 جعيتا 10

 راس النبع  16 صرفند  6 اللويزة  2 بياقوت  14 دير القمر  2 عينطورة  2

 البسطا التحتا 6 قعقعية الصنوبر  1 الجمهور  1 بية الض 15 السمقانية  4 غزير  9

 الجميزة  1 بيسارية  3 كفر شيما  11 مزرعة دير عوكر 4 بشتفين  1 كفر حباب  2

 الجعيتاوي 1 كوثرية السياد 2 وادي شحرور العليا 13 المنصورية  45 دير كوشه  1 برج الفتوح  2

 مار مخايل النهر  3 تاتفاح 4 حارة الست 1 الديشونية 4 كفر فاقود 1 غوسطا  2

 الجسر   1 سكسكية  4 بسابا  5 الفنار  21 كفر حيم 2 دلبتا 3
 الرميل  2 مروانية 1 بعلشميه  1 عين سعادة 15 دميت  1 حريصا  1

 األشرفية  41 نجارية  1 العبادية  9 روميه 5 عين زحلتا 1 العزرانة  1

 لية عدال 3 عنقون  1 رأس المتن  1 بصاليم 11 بعقلين  7 نهر الدهب 1
 كورنيش النهر  1 كفر حتَا  3 عاريا 8 نابيه  1 الغريفة  3 يحشوش 1

 قيد التحقق  201 كفر ملكي   2 العربانية  1 المطيلب  5 الجاهلية 2 عشقوت  4
 عاليه  307 سفنتا 1 صليما   1 الرابيه  13 عين قني  1 فيطرون  3

 العمروسية    44 قيد التحقق  56 حمانا 1 قرنة شهوان 3 الجديدة   2 كفر دبيان  1

 حي السلم   31 صور  442 بحاال  1 اليسار   2 بقعاتا   10 فقرا  5
 القبة   3 صور 111 قيد التحقق  6 الربوة  6 نيحا   3 بقعتوتا 3

 خلدة   21 البصَ  8 النبطية  152 بيت الشعّار 5 عين وزين  6 ميروبا 11

 االمراء   15 لي ر الشما جل البح  2 نبطية التحتا 12 ديك المحدي 2 المزرعة  1 فاريا 10

 دير قوبل   3 الرشيدية  10 نبطية الفوقا المنزلة  1 عين عار  2 كفر نبرخ  3 قيد التحقق  5

 عرمون    32 معشوق  4 مزرعة كفر جوز 7 مزرعة يشوع 6 بتلون  1 جبيل  75

 بعورته    1 برج الشمالي  37 زبدين  1 زكريت 3 الباروك 1 جبيل  17

 بشامون    30 باتوليه  4 كفر رمان  6 بكفيا 2 قيد التحقق  21 مستيتا  3

 عين عنوب    1 دير قانون العين  4 شوكين  2 بيت شباب  3 الكورة  54 بالط  5

 بليبل   2 سماعية 9 حبوش  12 عين الخروبة  1 أميون 2 إده  2
 حومال   3 جويا 17 كفر تبنيت 5 حماليا 1 كفر عقا 8 عمشيت  12
 بسوس    2 دبعال  1 عرب اللويزة  1 مرا الح  قرنة 4 كفر صارون  1 حاالت  6

 عاليه   19 مجادل  4 كفور   4 برمانا  7 بشمزين 2 فيدار  1
 الكحالة   11 مزرعة المشرف  2 عين قانا 1 جورة البلوط  1 بطرام  2 الريحانة 3

 القماطية   4 محرونه 1 صربا   1 بعبدات 15 بزيزا  2 نهر ابراهيم  1
 عيتات   1 عيتيت  2 حومين الفوقا 4 يمر بيت 5 كفر حزير  1 عنَايا 1

 كيفون    6 وادي جيلو 2 عرب صاليم  5 المونتفردي  7 بصرما 1 لحفد  1

 شمالن    1 يانوح  5 رومين 2 المتين  1 كوسبا  3 عبيدات  1

 كفر عميه    1 بافليه 5 حومين التحتا 1 بولونيا 1 عابا 1 ميفوق 1

 بيصور   1 ديرعامص  3 زفتا 3 المروج  1 كفر حاتا   3 كفون 1

 شرتون    1 باريش  3 دير الزهراني  11 الخنشارة  2 كفر قاهل 1 حبوب 1

 قبر شمون    1 سلعا  11 شرقية 4 عينطورة  1 دده 3 حصارات  1

 كفر متى    4 قانا 16 تول 2 شوير 2 أنفه 3 كفر مسحون  2

 لضيعة  بحمدون ا  2 معركة  6 نميرية  2 ضهور الشوير 1 راس مسقا  1 يانوح  1

 مجدل بعنا    2 معروب  3 حاروف  2 بتغرين  1 ضهر العين  5 قيد التحقق  15

 صوفر   5 رشكنانيه  9 دوير  3 دوار  1 برسا 3 طرابلس  83

 قيد التحقق  60 جناتا 1 جبشيت 2 بسكنتا  1 بكفتين  1 الزيتون 8

 زحلة  38 صديقين  1 عدشيت الشقيف 7 قيد التحقق  5 النخلة  1 القبة  1

 المعلقة  1 عين بعال  6 عبَا 3 البترون  27 زغرتا المتاولة  1 يةاهر الز 1

 كرك نوح   1 برغلية 4 إنصار  14 البترون 1 قيد التحقق  9 التبانة  1

 سيدة النجاة   1 بازورية  23 قصيبة  7 كفر عبيدا  3 بنت جبيل  196 القلمون  2

 مراءحوش اال 4 حناوي  3 أرنون  4 شَكا  3 بنت جبيل  3 قيد التحقق  59

 كسارا  1 دير كيفا 2 قعقعية الجسر  2 دريا  2 مارون الراس  3 البداوي  3

 شتورا 1 طير دبّه 6 بريقع  1 عبدللي  1 عين إبل  6 مدينة الجديدة  7

 جالال  2 شهابية   18 كفر صير  3 كفيفان  1 عيترون  4 مخيم البداوي 1

 تعلبايا 6 رمادية 1 يحمر  2 بسبينا 1 يارون  4 المنيه الضنيه  15

 جديتا 2 طورا 7 صير الغربية 5 أصيا 1 لشعبعيتا ا 8 المنيه  2

 سعدنايل 3 دير قانون النهر  3 قيد التحقق  10 عبرين  1 رامية 9 سير الضنية  1

 قب الياس  5 صريفا 4 زغرتا  48 بقسميا  1 تبنين  6 بقرصونة  1

 بر الياس  1 كنيسة   1 زغرتا 6 راس نحاش  2 سلطانية  16 كفر حبو 4

 رياق  3 طير فلسيه 2 رشعين 7 البشعلة 1 صفد البطيخ  2 بحويتا 1

 علي النهري  1 بدياس  2 كفر حاتا   3 حدتون 1 جميجمة 8 دير نبوح 1

 دلهميه 2 عباسية  20 أرده  3 تنورين الفوقا 1 عيتا الجبل   1 بخعون 5

 قيد التحقق  4 شبريحا 10 حرف  ارده  3 قيد التحقق  7 برعشيت 8 مرجعيون  49

 البقاع الغربي  14 شعيتية 1 مجدليّا   1 عكار  5 شقرا  9 مرجعيون 1

 عين التينة  2 برج رَحال  18 بعلسب 2 برج العرب  1 حداثا 2 جديدة مرجعيون  2

 عيتنيت  1 زبقين  2 كفر ياشيت 1 عكار العتيقه  3 خربة سلم 13 إبل السقي  1

 جب جنين  1 قليلة  2 إهدن 9 العبدة  1 بيت ياحون  3 بالط 4

 كامد اللوز 3 قاسمية 4 أيطو 3 بشري 7 حاريص  28 خيام  2

 بعلول 3 حنية  1 مزيارة  5 بشري 2 ديرنطار  8 عديسة   2

يه  1 حميص 3 طورزا  1 طيري  1 بني حيان  1  سطان يعقوب   1 عّزِّ

 قرعون  1 طير حرفا 6 قيد التحقق  2 قنات  3 كفرا  2 كفر كال 6

 يحمر  2 منصوري  4 جزين  14 بقرقاشا 1 قلويه 3 دير سريان  1

 بعلبك  12 مجدل زون 2 جزين  1 الهرمل  3 برج قلويه  4 طيبة 4

 بعلبك  4 ناقورة  2 طيونة   1 هرمل 3 صربين  3 حوال 2

 مقاصد 1 بستان  2 بكاسين 1 راشيّا  1 غندورية 2 طلوسة  1

 راس بعلبك السهل  1 قيد التحقق  4 كفر فالوس  1 مجدل بلهيص 1 ياطر  13 مركبا 8

 جديدة الفاكهة  1 حاصبيّا  4 كفر جرة  1 قيد التحقق  211 بيت ليف  5 محيبيب 1

 تمنين التحتا 1 حاصبيّا 2 سريرة  2   قيد التحقق  22 ميس الجبل  1

 شمسطار 1 كفر حمام 1 عرمتى  1     عدشيت   1

 شليفا 1 هبّارية  1 مليخ  1     قبريخا 1

 قيد التحقق  2   ريحان  1     مجدل سلم 6

     قيد التحقق  4     بليدا  2

           قيد التحقق  2
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 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة :المرجع
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 وّزع الحاالت اإليجابية والحاالت النشطةت
 ة توزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توّزع الحاالت النشطة 

 الحاالت التراكمية حسب األقضية توّزع 

 

 
 
 

 يوم الماضية حسب األقضية  14عدد الحاالت اإليجابية خالل الـ  
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 فاة وزع حاالت الوت

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة :المرجع
 صحة العامة   

 

  

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة :المرجع
 امة صحة الع  

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 
 

 

 حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية توزع 

 

 حسب األقضية  يوم المنصرمة 14نسبة الوفيات خالل الـ 
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 توّزع حاالت الشفاء 

المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
صحة     

 العامة
 

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 التراكمية حسب األقضية توّزع حاالت الشفاء 

 

 يوم المنصرمة حسب األقضية  14عدد حاالت الشفاء خالل الـ  

  
 
 
 

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


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

 
 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 

 
 
 

 حسب الفئة العمرية   توّزع الحاالت

 
 

الفئة 
 العمرية 

عدد  
الحاالت 
 ليوم أمس 

عدد الحاالت  
  14الـ  لأليام 

 األخيرة 

0-9 73 668 

10-19 202 2172 

20-29 348 3863 

30-39 297 3081 

40-49 207 2195 

50-59 124 1310 

60-69 66 596 

70-79 26 286 

80+ 20 183 

 2129 230 غير محدد

 16483 1593 المجموع
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 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة :عالمرج 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة :المرجع
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 لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكترونية المنّصة اال 
 

         
 

        
 
 
 
 

     اللقاح المضاد لفيروس كورونا  للتسجيل على منصةالحملة الوطنية للتوعية 
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 صحة العامة  
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 وزارة الصحة العامة
بصحة  عب  الل، وأضاف أن  التحويالت الماليةإضافة إلى  ة الدواء  مما أدى إلى أزملكارتيالت تخوض حربا ضد اإلستيراد الطارىء  أفاد وزير الصحة العامة أن ا  -

 المواطن يعادل مجزرة 
 .  إنتاجها في سوريارسالة من نظيره السوري يبدي فيها جهوزية بالده إلمداد لبنان باحتياجاته من األصناف الدوائية التي يتم العامة تلقى وزير الصحة    -
واكبا المراحل النهائية إلبرام العقد النهائي بين  عدة مواضيع كما  حيث تم التباحث في   ووزير الصناعة زيارة استمرت خمسة أيام لروسيا الصحة العامة  اختتم وزير    -

 . Sputnik Liteو  Sputnik V لقاحيلبنان إلنتاج وجبات تجارية من  -صندوق اإلستثمار الروسي وشركة أروان للصناعات الدوائية 
   ثالثمئ أظهرت النتائج وجود    آب حيث  6و  تموز  30لمطار بين  لرحالت وصلت إلى بيروت وأجريت في ا PCR استكمال فحوصعن   وزارة الصحة العامةأفادت   -

 موزعة على الرحالت التالية:  ( حالة إيجابية319) ة وتسع عشرة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 األجهزة األمنية والعسكرية             
 ساعة المنصرمة   24اإلجراءات التي تم التبليغ عنها خالل الـ  الجهة 

 الجيش 
 
 
 
 

 

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

 مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.   -
  / 24/  خدمة فعلية،   /32/  :ةإيجابي  ةحال   /61/  وجود  ، حيث تبيّنلعناصر من الجيش   PCR  فحص  /373/اإلفادة عن إجراء   -

 / طبابة عسكرية.1، /متقاعد  /5، / يمدن

المديرية العامة لقوى األمن  
 الداخلي 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 محضراً  51378لغاية اليوم   14/01/2021لغ عدد المحاضر المنظمة اعتباراً من تاريخ ب -

العامة    مجموع   توّزع - التعبئة  لقرارات  التي تم تسطيرها بحق المخالفين  النحو    8/3/2021ذ  منالمحاضر  المناطق على  حسب 
 التالي: 

 2020/ 3/ 8مجموع المحاضر منذ  

 54305 بيروت

 68409 جبل لبنان

 27728 البقاع 

 21177 الشمال 

 21213 الجنوب 

 192832 المجموع 
 

 لمديرية العامة لألمن العام ا
 

 

 . ةواألقضي اإلفادة عن عدد الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات -
 متابعة اإلجراءات المعتمدة على الحدود الجوية والبرية والبحرية بالتعاون مع فرق وزارة الصحة العامة.   -

 المديرية العامة ألمن الدولة 
 

 

 اإلفادة عن عدد الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات.   -
بالتعاون مع البلديات والجهات    بنانية عبر وزارة الصحة العامةاإلفادة عن حمالت التطعيم التي يتم تنفيذها في مختلف المناطق الل -

 المحلية.  

ميزان حرارة رقمي من قبل وحدة "سيميك" التابعة لقوات    40اإلفادة عن تقديم معدات طبية عبارة عن قوارير أوكسيجين و -
 .الطوارئ الدولية لطبابة قضاء مرجعيون

 
 
 
 

 الصليب األحمر اللبناني 

الحاالت التي تم نقلها  
 إلى المستشفيات 

 PCRدد فحوصات  ع
إلى   التي تم نقلها

 المستشفيات 

الذين تم  عدد األشخاص 
 قلهم إلى مراكز التلقيح ن

عدد المستفيدين من  
 حلقات التوعية 

عدد الزيارات المنزلية  
لتسجيل متلقّي لقاح  

 19-كوفيد

عدد المستفيدين من  
 المنصات االلكترونية 

30,513 
 حالة جديدة(  55)

98,270 
 فحوص جديدة(  103)

3,230 
149,179 

 مستفيداً جديداً(  16)
37,051 

 جديدة( زيارة  1026)
6,363 

 ( )مستفيداً جديداً واحداً 



 

 
 ساعة الماضية(   72فيق الحريري الدولي )خالل الـ  مطار ر

 الرحالت المغادرة  الرحالت القادمة 

 157 عدد الرحالت  155 عدد الرحالت 

 24545 عدد المغادرين  15518 الوافدين عدد 

 
 ساعة الماضية(  72المرافئ )خالل الـ  

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المرفأ 
 السفن المغادرة  السفن القادمة 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

 مستوعبات  عمشيت  1 مستوعبات  For sur mer 1 بيروت 

 مستوعبات  اإلسكندرية  1 فارغة اإلسكندرية  1 

 فارغة اليونان  1 مازوت بيروت  1 جبيل 

 فارغة ليماصول  1    الجية 

 مستوعبات  مرسين 1 مستوعبات  االسكندرون  1 طرابلس 

 تلفة بضائع مخ تاسوكو  2 شاحنات وبضائع  تاسوكو  1 

 مستوعبات  الالذقية  1 للصيانة  األردن 1 

 مستوعبات  بيروت  1 مازوت الرنكا 1 

 فارغة رومانيا  1    

 10 7 المجموع 

 
 قرارات / إجراءات عامة 

س  آب، صدر عن رئيس مجل 4نظراً لتزايد عدد اإلصابات بفيروس كورونا وحفاظاً على سالمة وصحة المواطنين الذين سيشاركون في ذكرى   -
قراراً قضى بتكليف األمانة العامة للهيئة العليا    3/8/2021بتاريخ    1118الوزراء، بناء على كتاب األمانة العامة للمجلس األعلى للدفاع رقم  

 آب.  4لصالح المشاركين في ذكرى  Antigenفحص   5000ة شراء حوالي لإلغاث
 

سيخضع جميع الركاب القادمين الى لبنان    6/8/2021في بيان أنه ابتداء من  الخطوط الجوية اللبنانية،  -علنت شركة طيران الشرق االوسط  أ -
 :لإلجراءات التالية

الملزمة بالحجر الفندقي ▪   - اإلمارات العربية المتحدة  -البرازيل    -تركيا    -قبرص    -المملكة المتحدة    القادمين منالركاب  :  الفئات 
الزامية  مع  غامبيا وسيراليون )وليس الركاب العابرين عبر هذه الدول(  -كينيا    -ا  ليبيري  -زامبيا    -أثيوبيا    -مالوي    -الهند  -العراق  

ال يسمح للركاب الذين ليس لديهم حجز  و  ، ليال في أحد الفنادق المعتمدة   3أيام /    4حيازة حجز فندقي على نفقتهم الخاصة، لمدة  
  رة.فندقي بالصعود على متن الطائ

 : قيالفئات المستثناة من الحجر الفند  ▪
 .البعثات الدبلوماسية الوطنية واالجنبية وعائالتهم على أن تلتزم بالحجر لمدة أربعة أيام في مقر إقامتها -
 . دون تحديد للمدة  Covid-19 تلقوا جرعة واحدة على االقل من أي لقاحالركاب الذين سبق أن   -
قب - ل تاريخ سفرهم الى لبنان وذلك بعد ابراز وثيقة  الركاب الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه ضمن مدة تسعون يوماً 

 .رسمية تثبت ذلك
 . روتبي-الركاب العابرون براً الى سوريا عبر مطار رفيق الحريري الدولي  -
 .سنة سواء كانوا قادمين بمفردهم أو برفقة أهلهم  18الركاب القاصرون دون   -

مع إلزامية وجود   PCR ميع الركاب أن يكونوا قد أجروا فحصعلى ج:  قبل القدوم الى لبنان PCR الفئات الملزمة بإجراء فحص ▪
دور نتيجة الفحص لغاية الوصول الى  ساعة كحد أقصى من تاريخ ص  96في إحدى المختبرات المعتمدة وذلك خالل   QRرمز

بية بالصعود على  لبنان وأن يقوموا بإظهار نتيجة الفحص عند تسجيل الحقائب. وال يسمح للركاب الذين ال يحملون نتيجة فحص سل
 .متن الطائرة القادمة الى لبنان

 : قبل القدوم الى لبنان PCR الفئات المستثناة من إجراء فحص ▪
)الذي هو عبارة عن   Covid-19 أو جرعة كاملة من لقاح Covid-19 تلقيهم الجرعة الثانية من لقاحالركاب الذين مر على    -

 .جرعة واحدة فقط(، فترة ال تقل عن أسبوعين
 .كاب الذين أصيبوا بفيروس كورونا ضمن مدة تسعون يوماً تسبق تاريخ سفرهم الى لبنان بعد إبرازهم وثيقة رسمية تثبت ذلكالر -

  باستثناء بيروت،  -عند وصولهم الى مطار رفيق الحريري الدولي PCR جميع الركاب القادمين الى لبنان لفحص   مالحظة: يخضع  ▪
 .ل اليونيفيسنة و قوات   12االطفال دون 

 

 التوصيات التالية:  07/2021/ 27تاريخ  الذي عقد بصدر عن اجتماع لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا  -
وزارة الصحة العامة، بهدف تفعيل خطة الفحص والتتبع والوصول الى أكبر شريحة مستهدفة: العمل على استخدام مراكز العناية الصحية   .1

 وعند الحاجة التنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية الستخدام المستوصفات التابعة لها لهذه الغاية   PCRالـ األولية ألخذ عينات 
 المديرية العامة للطيران المدني:  –امة والنقل  وزارة األشغال الع .2

بين بالقدوم الى لبنان من  المتعلق بإلزام الراغ  2/  19اجراء التعميم الالزم لجهة تطبيق ذات اإلجراء المعتمد ضمن تعميمها رقم   ▪
باستثناء الذين تلقوا جرعة    أيام وذلك لتنفيذ الحجر  4ليالي /    3بعض الدول بأن يكون لديهم حجز فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة  

 واحدة على األقل من اللقاح وذلك للوافدين من البلدان التالية: العراق، تركيا، قبرص.  
 قادمة أسبوعياً الى لبنان من البلدان التالية: تركيا، العراق، أثيوبيا، قبرص.  العمل على تخفيض عدد الرحالت ال ▪
 المجراة من لوافدين في الخارج.  PCRلـ ضمن نتيجة فحوصات ا QRتعميم وجوب وجود رمز  ▪
ع من اجراء فحص الـ  الغاء الفقرة المتعلقة بإعفاء الركاب الذين لم يتلقوا اللقاح وغادروا لبنان ويريدون العودة خالل فترة أسبو ▪

PCR  في الخارج 
المجراة من   PCRجة فحوصات الـ  ضمن نتي QRوزارة الصحة العامة: التعميم على المختبرات العاملة في لبنان وجوب تضمين رمز  .3

 قبلها 
لتجارة، العمل والسياحة  بهدف حماية االقتصاد والوصول الى اقتصاد خاٍل من الكورونا قيام كل من وزارة الداخلية والبلديات، االقتصاد وا .4

 بإجراء ما يلي: 
 كافة الموظفين واألجراء في القطاع العام المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء إجراء التعميم الالزم لجهة وجوب منح اللقاح ل ▪
ا  -وجوب تلقي اللقاح بصورة فورية لجميع العاملين في القطاعات التالية: المستشفيات   ▪ العيادات    -لصحية  دور األيتام والرعاية 

المراكز    -المصارف    – الجامعات    –المؤسسات التربوية    -مراكز العناية بذوي اإلحتياجات الخاصة    -المستوصفات    – الطبية  
 التجارية ومؤسسات بيع المواد الغذائية 



 
 

 
 
 
 

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ  ي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامةلمختبرات التا

 القضاء التي لم تحدد مكان  المختبرات
 المختبرات / المستشفيات

 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 
 القضاءمكان 

ات   INOVIE 37مختبر

ات العا  22 ئلةمختبر

 15 المعوناتسيدة مستشفى ا

 6 مستشفى جبل لبنان 

ة وغرة ات جبر  5 مختبر

 4 مستشفى أوتيل ديو 

 4 مستشفى الجعيتاوي 

ق  4 المشر

 2 مركز النقاء الطبر  

فية  –مستشفى سان جوزف   2 أشر

 1 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

ك    1 مركز التشخيص األمبر

ات مديالند   1 مختبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ص الذين يبرزون شهادة وجوب قيام المؤسسات للعمل ضمن بيئة آمنة خالية من الكورونا من خالل حصر زبائنها وروادها باألشخا  ▪
ال   أعمارهم  تفوق  للّذين  اللقاح وذلك  مناعة    16تلقي  السابقة  يثبت اإلصا  QRيحتوي رمز    IgG testسنة، مستند فحص  بة 

 سريع والسماح لهم باالستفادة من خدمات هذه المؤسسة على ضوء النتيجة  Antigenبكورونا أو اجراء فحص  
 لكمامة في جميع األماكن العامة التأكيد والتشديد على إلزامية وضع ا .5

 

 التعليمات التالية: والذي تضمن  2021/ 07/ 30تاريخ  31/2صدر عن المديرية العامة للطيران المدني التعميم رقم  -
 % من معدل الركاب الذين قدموا خالل شهر تموز. 70خفض عدد الركاب القادمين إلى لبنان بنسبة   .1
سلبي من إحدى المختبرات المعتمدة في البلدان القادمين منها باستثناء    PCRن يكون لديهم فحص  على جميع الراغبين بالقدوم إلى لبنان أ  .2

ضمناً على أن يمنع من ال يحمل نتيجة سلبية    QRساعة كحد أقصى، مع إلزامية وجود رمز الـ    96سنة وذلك خالل    12من هم دون الـ  
 من ركوب الطائرة القادمة إلى لبنان. 

ن المملكة المتحدة، قبرص، تركيا، البرازيل، اإلمارات العربية المتحدة، العراق، الهند، ماالوي،  بالقدوم إلى لبنان م  على جميع الراغبين .3
لياٍل في أحد الفنادق المعتمدة    3أيام/    4أثيوبيا، زامبيا، ليبيريا، كينيا، غامبيا وسيراليون أن يكون لديهم حجز فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة  

 آخر خالل مدة إقامتهم.  PCRللفنادق عملية نقل المسافرين، كما يخضع المسافر لفحص    تولى الباصات التابعةعلى أن ت
 سنة وقوات اليونيفيل.  12باستثناء من هم دون   PCRخضوع جميع القادمين إلى مطار رفيق الحريري الدولي لفحص   .4

 : االستثناءات
يوماً تسبق    90عن أسبوعين أو أصيبوا بفيروس كورونا ضمن مدة  رونا في فترة ال تقل  اعفاء القادمين إلى لبنان والذين تلقوا لقاح كو .1

 في المطار. PCRمن الدول القادمين منها على أن يخضعوا لفحص  PCRتاريخ سفرهم إلى لبنان من إجراء فحص 
 لحين مغادرتهم.   لى ان يلتزموا بالحجرفي المطار ع    PCRساعة من إجراء فحص    48يسمح لطواقم الطائرات القادمة لمدة ال تزيد عن   .2
اللقاح،   .3 يستثنى من الحجر الفندقي: البعثات الدبلوماسية الوطنية واألجنبية وعائالتهم، الركاب الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل من 

 سنة(.  18الركاب العابرون إلى سوريا، الركاب القاصرون )تحت 
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 594459/01أو   1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن ، عند الشعور بأية عوارض 

 

 

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


 السكنالتي لم تحدد مكان  المختبرات
 المختبرات / المستشفيات

 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 
 السكن مكان 

ات   INOVIE 39مختبر

ات العا  22 ئلةمختبر

 15 المعوناتسيدة مستشفى ا

 15 مستشفى حمود 

ق  10 المشر

  وبولس
ات عقيف   8 مختبر

ات السالم  8 مختبر

 النبطية الحكوم  
 7 مستشفى

 6 مستشفى جبل لبنان 

ة وغرة ات جبر  5 مختبر

 4 مستشفى أوتيل ديو 

 4 مستشفى الجعيتاوي 

  الفرنس  مستشفى ال
 4 اللبنانى

 3 المركز الطبر  المتطور 

فية  –مستشفى سان جوزف   3 أشر

 3 مستشفى فؤاد خوري 

 2 مركز النقاء الطبر  

 الحكوم  
ى  2 مستشفى سبلير

 1 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

ك    1 مركز التشخيص األمبر

ات مديالند   1 مختبر

 1 شحال مستشفى 

 
 رقم الهاتفالتي لم تحدد  المختبرات

 المختبرات / المستشفيات
 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 

 رقم الهاتف

 الحكوم  
ى  2 مستشفى تبنير

 1 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

 PHD 1مركز 

  وبولس
ات عقيف   1 مختبر

 1 مستشفى هارون 

ات العا  1 ئلةمختبر

 إهدن الحكوم  
 1 مستشفى

 1 الحدث  –مستشفى سان جورج 

ق  1 المشر

ات حسن علوية   1 مختبر
 

 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  طالع على التقريريمكن اال
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 
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 PCR وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـلمختبرات المعتمدة من قبل المحّدثة لالئحة لا
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