
       

 

 

 

 

  
 2021 آب 2 اإلثنين التاريخ:

 ت واألحدمي السبالواردة في التقرير عن يو المعلومات
 21:00ر التقريوقت صدور     477 تقرير رقم:

 

 
 

 عدد األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا ونسبة اإلشغال 
 

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

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

 Mobile-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRM :عبر الهاتف
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 ساعة المنصرمة  48توّزع الحاالت حسب البلدات خالل الـ  
 بيروت 189 صيدا  81 بعبدا  232 المتن 229 الشوف 31 كسروان  106

ن المريسة  1 الكنان 1 الشياح  15 برج حّمود 14 الدامور  1 رصبا 7  عي 

وت 4 الدكرمان 1 الجناح  21 ةالنبع 2 السعديات 1 كسليك ال 4  راس بي 

 قريطم 2 هاللية ال 1 االوزاع   1 سن الفيل  9 ةالناعم 5 ذوق مكايل  11

 ة الروش 9 حارة صيدا 9  حسن ي  ب 9 حرش تابت  2 شحيم  1 جونيه غدير 5

 الحمرا   16 مية ومية ال 2 المدينة الرياضية  1 جرس الباشا 3 عانوت 1 ذوق مصبح  7

ن  5 برجا 2 أدونيس   11 ي  13 جديدة المي  ن الحلوة  1 الغبي  ن التينة   1 عي   عي 

ن الرمانة   13 راس الجديدة  1 بعاصي   1 حارة صخر 4  المصيطبة  6 مجدليون 1 عي 

ية  6 الجية  3 ساحل علما 3 ا   2 فرن الشباك 4 البوشر  مارالياس 10 عير

جا 2  ونيسكواأل 1 قرية   2 حارة حريك  18 الدورة   2 جدرا 2 طير

ن الدلب 1 الليلك   9 الروضة   6 وادي الزينة  3 ةأدما والدفن 1  تلة الخياط  6 عي 

اجنة  6 ة السبتي 7 دير كوشه  1 الصفرا   3  الصنائع  2 غازية  4 برج الير

 الظريف  1 طنبوريت  1 المريجة   13 دير مار روكز 1 قود فكفر  1 البوار 1

 المزرعة   7 ابو االسود 1 تحويطة الغدير 2 الدكوانة  17 كفر حيم 1 العقيبة   1

ن  1 عجلتون  8  حيدر  برج أبر   5 أرزي 1 بعبدا 13 أنطلياس 6 بعقلي 

 الفوقا ةالبسط 3 خرايب   6 الحازمية   3 منقلة مزهر  3 بطمة  1 بلونة  2

زة  1 جل الديب  9 بعدران 1 السهيلة   11  الطريق الجديدة  13 زرارية ال 1 الي 

ن الريحانة   1  راس النبع   11 عدلون 8 الحدث 57 النقاش 3 عّماطور 2 عي 

خ كفر  1 جعيتا  6  التحتا ةالبسط 1 بابلية 3 بطشاي 2 الزلقا  5 نير

ن ال 2 ة  2 رصفندال 2 اللويزة   5 بياقوت  2 باتر 1 معاملتي  ن  الجمي 

 الجعيتاوي 1 بيسارية  2 الجمهور  3 الضبية  10 الباروك 1 كفر حباب 1

 مار مخايل النهر 2 كوثرية السياد  1 كفر شيما 2 مزرعة دير عوكر  1 قيد التحقق  1 بيادر برج الفتوح   1

فية   29 تفاحتا  1 وادي شحرور السفىل 1 المنصورية   17 عاليه 99 غوسطا  2  األشر

 فرن الحايك  1 سكسكية ال 7 وادي شحرور العليا  3 الديشونية  2 شويفات العمروسية    3 معراب 2

 قيد التحقق  55 مروانية ال 5 بسابا   3 الفنار 14 ح  السلم    19 شحتول  1

ن سعادة  12 شويفات القبة    2 عشقوت 2  زغرتا  9 عنقون  1 بعلشميه  1 عي 

ن   1 خلدة   4 فيطرون 1  زغرتا  2 قيد التحقق  16 العبادية 1 البساتي 

وبا 2 ن  1 روميه  1 شويفات االمراء    13 مي   إهدن 6 صور  153 راس المي 

 مزيارة  1 صور  34 عاريا 1 بصاليم 10 دير قوبل    2 حراجل 1

 البترون 9 صور البص   6 حمانا  1 نابيه 1   عرمون   15 فاريا 2

ون  3 جل البحر الشمال   1 الخلوات   2 المطيلب 2 بشامون    16 قيد التحقق   1  البي 

ن عنوب    1 جبيل  29 ا  6 الرشيدية  6 بتخنيه  1 ة الرابي 6 عي 
َ
 شك

 عكار 10 برج الشمال   13 فالوغا  4 قرنة شهوان 3 بسوس    1 جبيل 12

 تكريت  1 سماعية  2 ترشيش  1 الربوة  2 الكحالة    5 بالط   1

ن الرمانة   1 إده  1  بيت مالت 2 جويا 4 قيد التحقق  1 ديك المحدي  1 عي 

 عيون   1 مجادل 2 زحلة  13 ذوق الخراب 1 عيتات    1 عمشيت  1

 بيت يونس  1 عيتيت 1 الميدان  2 مزرعة يشوع  1 مجدل بعنا   1 حاالت  4

 شدرا 1 وادي جيلو 1 فرزل ال 1 بكفيا 1 صوفر    3 نهر ابراهيم 2

بارة   1  قشلق  1 باريش  1 كسارا 1 بيت شباب 4 بتاتر    2 الير

بيال  2 قانا  6 تعلبايا 1 العطشانة  2 قيد التحقق   10 بيت حّباق 1  شر

 عندقت 1 معركة  4 سعدنايل  1 قرنة الحمرا  2 بعلبك 10 غلبون 2

 بشري  1 معروب 1 بر الياس  1 برمانا   5 بعلبك 1 حصارات   1

 حدشيت 1 دردغايا 1 عنجر   3 بعبدات 2 فاكهة ال 1 معاد 1

ن  1 قيد التحقق  2 ن  4 عىل  النهري  1 بيت مري  8 عي   النبطية 54 صديقي 

ن بعال 2 دلهميه  1 المنتفردي  5 لبوة 1 طرابلس 68  نبطية التحتاال 5 عي 

غليةال 1 قيد التحقق   1 ضهر الصوان   1 نبحا الدمدوم  1 الزيتون  5  مزرعة كفر جوز  2 ير

ن  1   بدنايل  1 باب الرمل   2  حبوش  4 بازورية ال 3 البقاع الغربي  16 المتي 

ن التحتا 1 القبة  1 ن التينة   1 الخنشارة  3 تمني   كفر تبنيت  2 حناوي  6 عي 

 كفور   1 دير كيفا  1 عيتنيت 2 ضهور الشوير  1 نبر  شيت  2 الزاهرية  4

ن قانا 2 شهابية   2 كامد اللوز  2 شويا   1 بوداي 1 البداوي 3  عي 

 صاليم عرب 2 أرزون 1 قرعونال 1 قيد التحقق  5 الهرمل 2 مدينة الجديدة  6

   1 رمادية  4 سحمر  2 بنت جبيل 14 هرمل ال 1 مخيم البداوي 1
 دير الزهرابن

ا  1 قيد التحقق  46 قية  1 طورا 3 لبايا 1 عيناتا  1 بيت حي   شر

 تول  2 دير قانون النهر 3 يحمر 6 مارون الراس  1 مرجعيون  20 الكورة 8

ية ال 1 رصيفا 1 قيد التحقق  1 عيتا الشعب  2 جديدة  3 أميون 1  نمي 

 دوير   1 حلوسية   1 جزين  5 برعشيت  1 بالط   1 بشمزين  1

 جبشيت 1 طي  فلسيه 1 طيونة  ال 1 حاريص 4 خيام   4 بتعبورة 1

 ميفدون 1 بدياس 3 لبعا 2 ديرنطار  1 كفر كال  2 برغون  1

 عدشيت الشقيف  3 عباسية   11 وادي بعنقودين  1 ياطر 1 طيبة   1 أنفه  1

ا 2 شعيتية  1 جنسنايا 1 قيد التحقق   3 حوال  1 قيد التحقق   3  عب 

 إنصار  7 مالكية الساحل  1     مركبا 3 د التحقققي 355

 قصيبة   2 جبال البطم  1     ميس الجبل  4  

ال 6     مجدل سلم  1    كفر صي   3 برج رح 

ن  1          صي  الغربية  2 زبقي 

 قيد التحقق  9 منصوري   3        

   قيد التحقق   10        
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 وّزع الحاالت اإليجابية والحاالت النشطةت
 ة توزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توّزع الحاالت النشطة 

 توّزع الحاالت التراكمية حسب األقضية 

 

 
 
 

 يوم الماضية حسب األقضية  14عدد الحاالت اإليجابية خالل الـ 
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 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 
 

 

 توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية 

 

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

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 توّزع حاالت الشفاء التراكمية حسب األقضية 

 

 يوم المنصرمة حسب األقضية  14عدد حاالت الشفاء خالل الـ 
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 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 34 462 

10-19 90 1621 

20-29 163 2718 

30-39 123 2148 

40-49 95 1494 

50-59 51 882 

60-69 21 397 

70-79 9 212 

80+ 10 150 

 1462 1 غير محدد

 11546 597 المجموع
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 المنّصة االلكترونية لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا 
 

         
 

        
 
 
 
 

     اللقاح المضاد لفيروس كورونا  للتسجيل على منصةالحملة الوطنية للتوعية 
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 وزارة الصحة العامة
 

ة  اد هدف زي بكورونا  د لفيروس  جيل ألخد اللفاح المضاسوسائل التواصل االجتماعي للتشجيع على الت وم  اإلعالتنفذ وزارة الصحة العامة حملة إعالنية عبر وسائل   -
في  قاح  ، وطلبات اللألخذ اللقاح   في الخارجاإلجراءات التي يمكن اتباعها من قبل الطالب اللبنانيين    الحملة   ضمنتت  .على انتشار الوباء يطرة  سلل   المناعة المجتمعية 

 . ل في الخارجقاح من خارج الفئة العمرية المحددة أو االلتحاق بجامعة أو عماالت الصحية التي تتطلب أخذ اللالحاالت االستثنائية كالح
مئة وتسع وسبعين أظهرت النتائج وجود    حيث  تموز،  30و  27لرحالت وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين    PCRاتاستكمال فحوص عن  افادت وزارة الصحة العامة   -

 :يةلرحالت التالتوزعت على ا، ( حالة إيجابية179)
27/7/2021 42 

 عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من  عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من 

 3 131 العراقية  بغداد A3 946 3 أثينا 

 1 824 التركية  اسطنبول 1 406 األثيوبية  أديس أبابا

 MEA 252 1 أثينا  RJ 407 1 عمان 

 G9 385 1 الشارقة  1 135 العراقية  البصرة

 MEA 427 4 دبي  AJ 7846 1 أنطاليا

 MEA 333 4 البصرة FZ 571 1 دبي 

 2 1311 العراقية  بغداد 1 139 العراقية  النجف 

 MEA 325 1 أربيل MEA 262 3 الرنكا

 2 301 راقية الع  بغداد 1 953 اإلماراتية دبي 

 MEA 202 3 لندن  1 426 القطرية  الدوحة

 VY 7620 2 برشلونة MEA 212 1 باريس

 MEA 307 1 القاهرة PEGASUS 1826 1 دلمان

     MEA 268 1 اسطنبول

 
28/7/2021 35 

 عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من  عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من 

 1 406 األثيوبية  أديس أبابا 1 953 اإلماراتية دبي 

 RJ 407 1 عمان  MEA 212 1 باريس

 1 957 اإلماراتية دبي  RJ 403 1 عمان 

 1 131 العراقية  بغداد MEA 202 1 لندن 

 GM 850 1 زيورتش HV 6307 1 أمستردام 

 1 824 التركية  اسطنبول 4 301 العراقية  بغداد

 UBD 105 1 بغداد 4 830 التركية  اسطنبول

 MEA 266 1 اسطنبول MEA 268 1 اسطنبول

 G9 385 1 الشارقة  MEA 576 1 أبيدجان 

 TO 3330 2 أورلي  1 826 التركية  سطنبولا

 2 139 العراقية  النجف  PEGASUS 862 1 اسطنبول

 MEA 262 2 الرنكا MEA 429 2 دبي 

     MEA 323 1 بغداد

 
 

29/7/2021 72 

 عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من  عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من 

 1 713 المصرية  القاهرة MEA 333 2 البصرة

 MEA 204 1 لندن  8 139 العراقية  النجف 

 RJ 407 2 عمان  3 1311 العراقية  بغداد

 2 828 التركية  اسطنبول MEA 262 6 الرنكا

 2 406 األثيوبية  أديس أبابا 1 953 اإلماراتية دبي 

 1 133 العراقية  السليمانية MEA 325 1 أربيل

 MEA 311 1 عمان  W5 1152 9 طهران

 UBD 105 3 بغداد MEA 202 1 لندن 

 MEA 405 1 الكويت  UBD 705 2 أربيل

 AIR FRANCE 564 1 باريس MEA 200 1 أمستردام 

 MEA 276 3 يرفان  1 301 العراقية  بغداد

 FZ 157 1 دبي  MEA 307 1 القاهرة

 LH 1306 1 فرانكفورت  AIR FRANCE 562 1 باريس

 1 826 التركية  اسطنبول MEA 327 12 النجف 

     MEA 268 2 اسطنبول

 
30/7/2021 30 

 عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من  عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من 

 1 418 القطرية  الدوحة MEA 252 1 أثينا 

 RLU 5501 1 كراسنودار  AIR FRANCE 564 1 باريس

 PEGASUS 756 3 اسطنبول 8 139 لعراقية ا النجف 

 1 828 التركية  اسطنبول MEA 214 2 جينيف 

 1 406 األثيوبية  أديس أبابا MEA 262 1 الرنكا

 3 131 العراقية  بغداد 1 953 اإلماراتية دبي 

 MEA 305 1 القاهرة RJ 403 1 ن عما

 1 824 التركية  اسطنبول HV 6307 1 أمستردام 

 EY 533 1 أبو ظبي 1 830 التركية  اسطنبول
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 األجهزة األمنية والعسكرية            
 ساعة المنصرمة  48اإلجراءات التي تم التبليغ عنها خالل الـ   الجهة 

 الجيش 
 
 
 

 

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

 مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.   -
  / 24/  : ةإيجابي   ة حال   / 61/  وجود   ، حيث تبيّنلعناصر من الجيش  PCR  فحوصات جديدة  /308/اإلفادة عن إجراء   -

 متقاعد. / 11، /يمدن  /26/  خدمة فعلية،

المديرية العامة لقوى  
 الداخلي األمن 

 
 
 
 
 

 
 

 

 .  14/1/2021محضراً مكتوباً بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة منذ  51,374تسطير  -

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

 2020/ 3/ 8مجموع المحاضر منذ  

 54305 بيروت 

 68405 جبل لبنان 

 27728 البقاع 

 21177 الشمال 

 21213 الجنوب 

 192828 المجموع 
 

لمديرية العامة لألمن  ا
 العام

 

 اإلفادة عن عدد الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات والحاالت في الحجر المنزلي.  -
 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.   -
 اإلفادة عن حمالت التطعيم التي يتم تنفيذها في مختلف المناطق اللبنانية عبر وزارة الصحة العامة.   -

 
 

 ساعة الماضية(   48مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ  

 الرحالت المغادرة  الرحالت القادمة 

 92 عدد الرحالت  90 عدد الرحالت 

 13004 عدد المغادرين 9980 الوافدين عدد 
 ساعة الماضية(  48المرافئ )خالل الـ  

 الصليب األحمر اللبناني 
الحاالت التي تم  

نقلها إلى  
 المستشفيات 

  PCRدد فحوصات ع
إلى   التي تم نقلها 

 المستشفيات 

عدد األشخاص الذين  
تم نقلهم إلى مراكز  

 التلقيح  

عدد المستفيدين من  
 حلقات التوعية 

عدد الزيارات المنزلية  
لتسجيل متلقّي لقاح  

 19-كوفيد 

عدد المستفيدين من  
 المنصات االلكترونية 

30,045 
97,705 

(60   ً  ( اً جديد  فحصا
3,184 

148,905 
 

29,683 
 زيارة جديدة(  169)

6,356 
 ( ان جديدانمستفيد)

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المرفأ 
 السفن المغادرة  السفن القادمة 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

 بيروت

 ستوعباتم جدة  1 زيت دوار الشمس  روسيا  1

 مستوعبات مرسين 1 فارغة  ر سعيد بو 1

 طرابلس  المغرب  1   

 طرابلس 

 مستوعبات بيروت 1 وبضائع  شاحنات   اسوكو ت  1

 قم طاتغيير  رومانيا 1 تغيير طاقم  س طرطو  1

 شاحنات وبضائع وكو تاس 1   

 6 4 المجموع 
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 قرارات / إجراءات عامة 

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

المستوصفات    الستخدام  االجتماعيةوعند الحاجة التنسيق مع وزارة الشؤون    PCR  العناية الصحية األولية ألخذ عينات الـ 
 التابعة لها لهذه الغاية  

 المديرية العامة للطيران المدني:  –وزارة األشغال العامة والنقل  .2
بالقدوم الى   المتعلق بإلزام الراغبين 2/ 19اجراء التعميم الالزم لجهة تطبيق ذات اإلجراء المعتمد ضمن تعميمها رقم  ▪

 باستثناء أيام وذلك لتنفيذ الحجر    4ليالي /    3لبنان من بعض الدول بأن يكون لديهم حجز فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة  
   .، قبرص ، تركياالعراق :الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل من اللقاح وذلك للوافدين من البلدان التالية

 : تركيا، العراق، أثيوبيا، قبرص.  ادمة أسبوعياً الى لبنان من البلدان التاليةالعمل على تخفيض عدد الرحالت الق ▪
 . المجراة من لوافدين في الخارج PCRضمن نتيجة فحوصات الـ   QRتعميم وجوب وجود رمز   ▪
الغاء الفقرة المتعلقة بإعفاء الركاب الذين لم يتلقوا اللقاح وغادروا لبنان ويريدون العودة خالل فترة أسبوع من اجراء   ▪

 في الخارج   PCRفحص الـ 
  PCRضمن نتيجة فحوصات الـ  QRوزارة الصحة العامة: التعميم على المختبرات العاملة في لبنان وجوب تضمين رمز   .3

 المجراة من قبلها
والتجارة،    االقتصادوالوصول الى اقتصاد خاٍل من الكورونا قيام كل من وزارة الداخلية والبلديات،    االقتصاد دف حماية  به .4

 العمل والسياحة بإجراء ما يلي: 
الموظفين واألجراء في   ▪ لكافة  اللقاح  الالزم لجهة وجوب منح  التعميم  الوزراء إجراء  العامة لرئاسة مجلس  المديرية 

 م القطاع العا
  - دور األيتام والرعاية الصحية    - وجوب تلقي اللقاح بصورة فورية لجميع العاملين في القطاعات التالية: المستشفيات   ▪

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

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

من خدمات هذه المؤسسة على    باالستفادة سريع والسماح لهم    Antigenيثبت اإلصابة السابقة بكورونا أو اجراء فحص  
 ضوء النتيجة

 التأكيد والتشديد على إلزامية وضع الكمامة في جميع األماكن العامة  .5
 

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

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

على جميع الراغبين بالقدوم إلى لبنان من المملكة المتحدة، قبرص، تركيا، البرازيل، اإلمارات العربية المتحدة، العراق، الهند،   .3
لياٍل   3أيام/  4يا وسيراليون أن يكون لديهم حجز فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة ماالوي، أثيوبيا، زامبيا، ليبيريا، كينيا، غامب

آخر    PCRفي أحد الفنادق المعتمدة على أن تتولى الباصات التابعة للفنادق عملية نقل المسافرين، كما يخضع المسافر لفحص  
 خالل مدة إقامتهم.

 سنة وقوات اليونيفيل. 12باستثناء من هم دون  PCRحص خضوع جميع القادمين إلى مطار رفيق الحريري الدولي لف .4
 
 

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

في    PCRيخضعوا لفحص    من الدول القادمين منها على أن PCRيوماً تسبق تاريخ سفرهم إلى لبنان من إجراء فحص  
 المطار. 

في المطار على ان يلتزموا بالحجر      PCRساعة من إجراء فحص    48يسمح لطواقم الطائرات القادمة لمدة ال تزيد عن   .2
 لحين مغادرتهم.

ألقل من  يستثنى من الحجر الفندقي: البعثات الدبلوماسية الوطنية واألجنبية وعائالتهم، الركاب الذين تلقوا جرعة واحدة على ا .3
 سنة(.  18اللقاح، الركاب العابرون إلى سوريا، الركاب القاصرون )تحت 
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 ساعة المنصرمة  48خالل الـ  لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامةا
 

 القضاء التي لم تحدد مكان   المختبرات

 المختبرات / المستشفيات
 الحاالت اإليجابية دون تحديد عدد 

 القضاءمكان 

ات   ADC 169مختير

 71 لجامع  مستشفن رفيق الحريري ا

ات   INOVIE 42مختير

ات العائلة  11 مختير

 4 ل ديو تيأو  مستشفن 

 3 حرب راغب  مستشفن 

 1 سان جورج الحدث  مستشفن 

 1 الجعيتاوي  مستشفن 

 1 رزق  مستشفن 

ق ات المرسر  1 مختير

 1 كوم  إهدن الح مستشفن 
 

 السكن التي لم تحدد مكان   المختبرات

 المختبرات / المستشفيات
 اإليجابية دون تحديد عدد الحاالت 

 السكن مكان 

 ADC 169ات مختير 

 71 ي الجامع  الحرير رفيق  مستشفن 

ات   INOVIE 42مختير

ات العائلة  11 مختير

 9 راغب حرب  مستشفن 

 8 مركز األطباء 

 7 أوتيل ديو  مستشفن 

 7 حمود  مستشفن 

ات ا  6 لسالممختير

ق ات المرسر  6 مختير

 4 الجعيتاوي  مستشفن 

ات الحديثة  3 المختير

  و 
ات عقيف   2 بولسمختير

 1 ج الحدث ان جور س مستشفن 

 1 ي فؤاد خور  مستشفن 

 1 رزق  مستشفن 

 1 إهدن الحكوم   مستشفن 

 1 ي زحلة الياس الهراو  مستشفن 
 

 رقم الهاتف التي لم تحدد    المختبرات

 المختبرات / المستشفيات
 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 

 رقم الهاتف

 1 رفيق الحريري الجامع   مستشفن 

ات   ADC 1مختير

 1 أوتيل ديو  مستشفن 

فية سان ج مستشفن   1 ورج األشر

ات   PHD 2مختير
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 PCR لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـالمحّدثة لالئحة لا
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