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وزارة الصحة العامة

-

بدأت وزارة الصحة العامة بإرسال دعوات لقاح فايزر للطالب مواليد  ٢٠١٠-٢٠٠٥والذين تسجلوا على المنصة حتى تاريخه
إضافة إلى خدمة  walk-inبفايزر لمن يرغب من األشخاص الذين تلقوا جرعة أولى  AstraZenecaمواليد١٩٧٦-١٩٧٢
كما وإستكمال إرسال مواعيد.١٩٩٨-١٩٩٢

الصليب األحمر اللبناني
الحاالت التي تم
نقلها إلى
المستشفيات
32,060

عدد فحوصات PCR
التي تم نقلها إلى
المستشفيات

عدد األشخاص الذين
تم نقلهم إلى مراكز
التلقيح

102,151

3,308

( 72حالة جديدة)

عدد المستفيدين
من حلقات التوعية
150,175

( 18مستفيدا ً جديداً)

عدد الزيارات المنزلية
لتسجيل
متلقّي لقاح كوفيد19-
62,349
( 1545زيارة جديدة)

عدد المستفيدين من
المنصات االلكترونية

6,405
( 2مستفيدين جديدين)

األجهزة األمنية والعسكرية
الجهة
الجيش

المديرية العامة لقوى
األمن الداخلي

المديرية العامة لألمن
العام
المديرية العامة ألمن
الدولة

اإلجراءات التي تم التبليغ عنها خالل الـ  48ساعة المنصرمة
▪ توزيع مساعدات اجتماعية ( 400ألف ليرة لبنانية) ومساعدات غذائية في كافة المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون
العسكري المدني.
▪ مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
▪ اإلفادة عن إجراء  /230/فحص  PCRلعناصر من الجيش ،حيث تبيّن وجود  /34/حالة إيجابية /17/ :خدمة فعلية،
 /0/طبابة عسكرية /15/ ،مدني /2/ ،متقاعد.
▪ صدر عن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ـ شعبة العالقات العامة توصيات االجتماع الدوري للجنة ّ
الطوارئ لرفع
حالة التأهب في السّجون اللّبنانية ،التي جاءت على النحو التالي:
 التشدّد في تنفيذ اإلجراءات الالزمة لمنع تف ّمتحور “دلتا” السريع
صة في ظ ّل ظهور
شي فيروس كورونا ،وبخا ّ
ّ
االنتشار.
ّ
صة لجهة متابعة تجهيز وصيانة المرافق الحيويّة في
 متابعة التواصل مع المنظمات الدوليّة والجمعيّات المخت ّالسجون.
 االستمرار في تلقيح السجناء والموقوفين في السجون وأماكن التوقيف واالحتجاز كافّة ،ومتابعة حمالت التوعيةحول هذا الموضوع.
▪ بلغ عدد المحاضر المنظمة اعتبارا ً من تاريخ  2021/01/14لغاية اليوم  51378محضرا ً
▪ اإلفادة عن  /2/إصابة جديدة بين عناصر األمن العام
▪ اإلفادة عن عدد الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات واألقضية.
▪ متابعة اإلجراءات المعتمدة على الحدود الجوية والبرية والبحرية بالتعاون مع فرق وزارة الصحة العامة.
▪ اإلفادة عن عدد الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات.
▪ اإلفادة عن حمالت التطعيم التي يتم تنفيذها في مختلف المناطق اللبنانية عبر وزارة الصحة العامة بالتعاون مع
البلديات والجهات المحلية.

وزارة األشغال العامة والنقل
مطار رفيق الحريري الدولي (خالل الـ  48ساعة الماضية)
الرحالت القادمة
عدد الرحالت
عدد الوافدين

الرحالت المغادرة
147
12414

عدد الرحالت
عدد المغادرين

152
23559

المرافئ (خالل الـ  48ساعة الماضية)
المرفأ
بيروت
طرابلس
المجموع

العدد
1
1
1
1

السفن القادمة
قادمة من
Kalamata
بيروت
اإلسكندرون
اإلسكندرون
4

الحمولة
غاز
فارغة
مستوعبات
فارغة

العدد
1
1

السفن المغادرة
الوجهة
أزمير
اإلسكندرون

الحمولة
مستوعبات
مستوعبات

2

قرارات  /إجراءات عامة
-

صدر عن شركة طيران الشرق األوسط بيانا عن شروط السفر الى بلجيكا ،جاء فيه :عطفا على القرار الصادر عن السلطات البلجيكية
بعد تخفيض تصنيف لبنان لناحية انتشار وباء كورونا ،يهم شركة طيران الشرق االوسط أن تعلن عن تعديل اجراءات السفر من لبنان
الى بلجيكا وفق ما يلي:
 .1يسمح لحاملي تأشيرة من نوع  C Typeوالملقحين بالكامل منذ أكثر من  14يوما بلقاح معترف به من قبل االتحاد األوروبي
بالدخول الى بلجيكا ،ويمنع من لم يتلق اللقاح من السفر الى بلجيكا.
 .2يجب على المسافرين الذين يحملون تأشيرة من نوع  C Typeغير المطعمين ،طلب وثيقة للسفر الضروري من السفارة البلجيكية
في لبنان وينبغي إجراء اختبار  PCRقبل  72ساعة من تاريخ السفر كحد أقصى
 .3اللقاحات المعترف بها من قبل االتحاد األوروبي هي : ASTRAZENECA, BIONTEC PFIZER, MODERNA,
JANSSEN & COVIDSHIELDحتى في حال إجرائها خارج أوروبا.
 .4يتوجب على جميع المسافرين إلى بلجيكا بغض النظر عن أعمارهم ضرورة التسجيل االلزامي عبر الرابط
التالي : https://www.info-coronavirus.be/nl/plf/
 .5لمزيد من المعلومات حول االختبار أو الحجر الصحي يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.info-
coronavirus.be/en/travels
 .6يتوجب على جميع الركاب المغادرين من بيروت الى بلجيكا تعديل حجوزاتهم لاللتزام باإلجراءات المفروضة أعاله ولن يتم قبول
أي راكب غير ملتزم بالشروط المفروضة .كما سيتم التأكد من تطبيق هذه اإلجراءات من قبل شركة طيران الشرق االوسط قبل
المغادرة ومن قبل سلطات مطار بلجيكا عند الوصول.

-

أعلنت شركة "طيران الشرق األوسط" أنه "عطفا على القرار الصادر عن السلطات االلمانية بعد خفض تصنيف لبنان لناحية انتشار وباء
كورونا ،يهم شركة طيران الشرق االوسط أن تعلن تعديل اجراءات السفر من لبنان الى المانيا بدءا من  2أيلول  2021وفق ما يلي:
 .7يسمح لحاملي تأشيرة ) (VISAمن نوع  C Typeوالملقحين بالكامل منذ أكثر من  14يوما بلقاح معترف به من قبل االتحاد
األوروبي بالدخول الى المانيا ويمنع من لم يتلق اللقاح من السفر الى المانيا.
 .8اختبار  PCRو  Antigenلم يعد مقبوال لحاملي تأشيرة من نوع .Type C
 .9اللقاحات المعترف بها من قبل االتحاد األوروبي هي : ASTRAZENECA, BIONTEC PFIZER, MODERNA
AND JANSSENحتى في حال إجرائها خارج أوروبا.
 .10يسمح لمواطني ومقيمي ألمانيا ودول االتحاد األوروبي وحاملي تأشيرة  VISAمن نوع  D Typeدخول المانيا شرط إجراء فحص
 72 ،PCRساعة قبل دخولهم الى المانيا كحد أقصى (نتيجة سلبية) أو إجراء فحص 48 ، Antigenساعة قبل دخولهم الى المانيا
كحد أقصى (نتيجة سلبية) أو حيازة شهادة تلقيح( جرعتين منذ  14يوما على األقل أو جرعة واحدة وقد أصيبوا بـ COVID -
19مع إبراز وثيقة تثبت اإلصابة.
 .11يسمح لألطفال دون سن ال  12عاما غير المطعمين بالدخول شرط السفر مع أحد الوالدين على األقل تم تطعيمه بالكامل.
 .12يتوجب على جميع الركاب التسجيل عبر الرابط اإللكتروني التاليhttps://www.einreiseanmeldung.de
 .13التدابير األخرى ال تزال سارية المفعول.
 .14لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي:
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civilprotection/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13797140bodyText2

 .15يتوجب على جميع الركاب المغادرين من بيروت الى ألمانيا تعديل حجوزاتهم اللتزام اإلجراءات المفروضة أعاله ،ولن يتم قبول
أي راكب غير ملتزم الشروط المفروضة .كما سيتم التأكد من تطبيق هذه اإلجراءات من قبل شركة طيران الشرق االوسط قبل
المغادرة ومن قبل سلطات مطار فرانكفورت عند الوصول.
-

صدر عن اجتماع لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا الذي عقد بتاريخ  2021/08/12التوصيات التالية:
 .1التأكيد على التوصية السابقة في ما خص اجراء التعاميم الالزمة من قبل كل من :المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ،وزارات
الداخلية والبلديات ،االقتصاد والتجارة ،السياحة ،الصحة العامة ،التربية والتعليم العالي والعمل لجهة وجوب منح اللقاح لكافة العاملين
في القطاع العام والقطاعات الخاصة الخاضعة إلشرافها على أن يقع على عاتق األشخاص الذين يرفضون تلقي اللقاح وجوب إبراز
نتيجة  PCRسلبية كل  72ساعة بحيث تكون التكلفة المادية للفحص على نفقتهم الخاصة.
 .2وزارة السياحة ،وزارة الداخلية والبلديات  -المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،المديرية العامة ألمن الدولة :التشدد في قمع
المخالفات المتعلقة بعدم االلتزام بالحجر الصحي الفندقي موضوع تعميم المديرية العامة للطيران المدني رقم  2 /31سيما بحق
األشخاص الذين يتعمدون ترك جوازات السفر العائدة لهم واالدعاء بفقدانها الحقا ً أو يقومون بحجوزات فندقية وهمية.
 .3المديرية العامة للطيران المدني :إجراء التعميم الالزم إلعفاء الركاب الذين غادروا لبنان ويريدون العودة خالل فترة اسبوع من
إجراء فحص ال  PCRفي البلدان التي يرغبون بالعودة منها على أن يخضعوا لفحص  PCRفور وصولهم الى مطار رفيق
الحريري الدولي كما وإعفائهم من موجب الحجر الفندقي في حال قدومهم من إحدى الدول موضوع التعميم رقم .2/31
عند الشعور بأية عوارض ،االتصال مباشرة على الرقم الساخن لوزارة الصحة العامة 1214 :أو 01/594459

