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 وزارة الصحة العامة 

والذي يلّخص األحداث الجانبية التابعة   COVID19# عن األحداث الجانبية التابعة للقاحات  4نشرت وزارة الصحة العامة التقرير رقم  -

.تجدون  2021شباط واألول من آب  14والتي تم اإلبالغ عنها خالل حملة التلقيح الوطنية في الفترة الزمنية ما بين  COVID-19 للقاحات 

 / https://www.moph.gov.lb/ar/Pages/4/44742الملخص على الرابط التالي: التقرير الكامل و
 

 

 األجهزة األمنية والعسكرية            
 ساعة المنصرمة  48اإلجراءات التي تم التبليغ عنها خالل الـ   الجهة 

 الجيش 
 
 
 

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

 مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.   ▪
/ خدمة فعلية،  20: // حالة إيجابية37/لعناصر من الجيش، حيث تبيّن وجود    PCRفحص    / 439/اإلفادة عن إجراء   ▪

 / متقاعد.  2/ مدني، / 15، // طبابة عسكرية1/

المديرية العامة لقوى  
 األمن الداخلي 

 
 
 
 

لرفع  الّطوارئ    توصيات االجتماع الدوري للجنة المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ـ شعبة العالقات العامة    صدر عن  ▪
 حالة التأهب في الّسجون اللّبنانية، التي جاءت على النحو التالي: 

التشّدد في تنفيذ اإلجراءات الالزمة لمنع تفّشي فيروس كورونا، وبخاّصة في ظّل ظهور متحّور “دلتا” السريع  -
 االنتشار.

متابعة التواصل مع المنّظمات الدولّية والجمعيّات المختّصة لجهة متابعة تجهيز وصيانة المرافق الحيوّية في   -
 السجون. 

االستمرار في تلقيح السجناء والموقوفين في السجون وأماكن التوقيف واالحتجاز كافّة، ومتابعة حمالت التوعية   -
 حول هذا الموضوع. 

 محضراً  51378لغاية اليوم   14/01/2021باراً من تاريخ اعت  المنظمةبلغ عدد المحاضر  ▪
المديرية العامة لألمن  

 العام
 
 

 إصابات جديدة بين عناصر األمن العام  / 6اإلفادة عن /  ▪
 الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات واألقضية. اإلفادة عن عدد  ▪
 متابعة اإلجراءات المعتمدة على الحدود الجوية والبرية والبحرية بالتعاون مع فرق وزارة الصحة العامة.   ▪

المديرية العامة ألمن  
 الدولة 

 

 إصابات جديدة بين عناصر أمن الدولة  /67اإلفادة عن /  ▪
 ت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات.  اإلفادة عن عدد الحاال  ▪
بالتعاون مع   ▪ العامة  الصحة  اللبنانية عبر وزارة  المناطق  في مختلف  تنفيذها  يتم  التي  التطعيم  اإلفادة عن حمالت 

 البلديات والجهات المحلية.  

 

 

 ساعة الماضية(  48الدولي )خالل الـ مطار رفيق الحريري 

 الرحالت المغادرة  الرحالت القادمة 

 130 عدد الرحالت  131 عدد الرحالت 

 20056 عدد المغادرين 12384 عدد الوافدين 

 

 الصليب األحمر اللبناني 

الحاالت التي تم  
نقلها إلى  
 المستشفيات 

 PCRعدد فحوصات 
التي تم نقلها إلى  

 المستشفيات 

عدد األشخاص الذين  
تم نقلهم إلى مراكز  

 التلقيح

عدد المستفيدين  
 من حلقات التوعية 

عدد الزيارات المنزلية  
 لتسجيل  

 19-متلقّي لقاح كوفيد

عدد المستفيدين من  
 المنصات االلكترونية 

32,337 
 حالة جديدة(   38)

103,356 3,317 
150,313 

مستفيدين  98)
 جدد( 

69,181 
 زيارة جديدة(  906)

6,414 
 مستفيدين جدد(  4)

 وزارة األشغال العامة والنقل 

https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click


 ساعة الماضية(   48المرافئ )خالل الـ 

  

   

 

 المرفأ 
 السفن المغادرة  السفن القادمة 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

    مستوعبات دمياط 1 بيروت

    حديد خردة  طرابلس  1 صيدا

    حديد خردة  مصر 1 

    غاز أويل  اليونان  1 الجية 

 فارغة  تركيا  1 مازوت  جورجيا  1 طرابلس 

 مستوعبات الالذقية  1 مستوعبات طرطوس  1 

 فارغة  بلغاريا  1    

 فارغة  أوروغواي  1    

 4 6 المجموع 

 قرارات / إجراءات عامة 
حول اإلجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان    09/2021/ 09تاريخ    35/2صدر عن المديرية العامة للطيران المدني التعميم رقم   -

 ، حيث يطلب من جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي التقيد بالتعليمات التالية: 2021أيلول  10ابتداًء من 
سلبي من إحدى المختبرات المعتمدة في البلدان القادمين منها،   PCRعلى جميع الراغبين بالقدوم إلى لبنان أن يكون لديهم فحص   .1

ضمناً باستثناء فحوصات    QR Codeساعة كحد أقصى، مع إلزامية وجود الـ    96سنة وذلك خالل    12باستثناء من هم دون الـ  
حدة األميركية، كندا، أستراليا، نيوزيالندا، كوريا الجنوبية، اليابان، وجميع الدول األوروبية من  الصادرة من الواليات المت   PCRالـ  

 ، على أن يمنع من ال يحمل نتيجة سلبية من ركوب الطائرة القادمة إلى لبنان.  QR Codeوجود الـ  
سنة وقوات اليونيفيل، على أن    12ن  باستثناء من هم دو  PCRخضوع جميع القادمين إلى مطار رفيق الحريري الدولي لفحص   .2

$ عن كل راكب يرغب بالقدوم إلى لبنان وتدفع المبالغ إلى المختبرات التي أجرت الفحوصات  50تحصل شركات الطيران مبلغ  
 يوماً. 15بموجب فواتير مصدقة من قبل وزارة الصحة العامة وذلك كل 

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

 في المطار.  PCRمن الدول القادمين منها على أن يخضعوا لفحص   PCRتسبق تاريخ سفرهم إلى لبنان من إجراء فحص 
ال .2 من البلدان القادمين منها على أن     PCRـ  إعفاء الركاب الذين غادروا لبنان وعادوا إليه خالل فترة أسبوع من إجراء فحص 

 في المطار.  PCRيخضعوا لفحص 
في المطار على ان يلتزموا بالحجر لحين      PCRساعة من إجراء فحص    48يسمح لطواقم الطائرات القادمة لمدة ال تزيد عن   .3

 . مغادرتهم
 

 التوصيات التالية:  12/08/2021صدر عن اجتماع لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا الذي عقد بتاريخ  -
التأكيد على التوصية السابقة في ما خص اجراء التعاميم الالزمة من قبل كل من: المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء،   .4

الداخلية والبلديات، االق التربية والتعليموزارات  العامة،  السياحة، الصحة  العالي والعمل لجهة وجوب منح   تصاد والتجارة، 
اللقاح لكافة العاملين في القطاع العام والقطاعات الخاصة الخاضعة إلشرافها على أن يقع على عاتق األشخاص الذين يرفضون  

 التكلفة المادية للفحص على نفقتهم الخاصة.  ساعة بحيث تكون  72سلبية كل   PCRتلقي اللقاح وجوب إبراز نتيجة 
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي، المديرية العامة ألمن الدولة: التشدد في قمع    - وزارة السياحة، وزارة الداخلية والبلديات   .5

سيما بحق    2/  31المخالفات المتعلقة بعدم االلتزام بالحجر الصحي الفندقي موضوع تعميم المديرية العامة للطيران المدني رقم  
 األشخاص الذين يتعمدون ترك جوازات السفر العائدة لهم واالدعاء بفقدانها الحقاً أو يقومون بحجوزات فندقية وهمية. 

إجراء التعميم الالزم إلعفاء الركاب الذين غادروا لبنان ويريدون العودة خالل فترة اسبوع  المديرية العامة للطيران المدني:   .6
فور وصولهم الى مطار     PCRفي البلدان التي يرغبون بالعودة منها على أن يخضعوا لفحص  PCRمن إجراء فحص ال  

 . 31/2إحدى الدول موضوع التعميم رقم رفيق الحريري الدولي كما وإعفائهم من موجب الحجر الفندقي في حال قدومهم من 
 

 
 594459/01أو  1214عند الشعور بأية عوارض، االتصال مباشرة على الرقم الساخن لوزارة الصحة العامة: 



      

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


