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 األقضية والبلداتالتوّزع اليومي لإلصابات حسب  
 

 45 قضاء كسروان   25 ف الشوقضاء   102 المتن قضاء   142 قضاء بعبدا   72 محافظة بيروت 
 6 جونيه صربا   6 ة الناعم   6 برج حّمود   13 الشياح   1 راس بيروت 

 1 جونيه كسليك   1 شحيم  2 ة النبع   4 الجناح   7 المنارة 

 4 ذوق مكايل   1 كترمايا   8 سن الفيل   5 االوزاعي   7 ة الروش

 1 جونيه غدير   1 عانوت   1 جسر الباشا   1 بير حسن  6 الحمرا )بيروت(

 1 ذوق مصبح   3 برجا   6 جديدة المتن   1 الغبيري  3 الياس   مار

 2 أدونيس   4 الجية   3 الدورة   10 عين الرمانة   3 تلة الخياط 

 4 جونيه حارة صخر   2 وادي الزينة   6 سد البوشرية   4 فرن الشباك   8 المزرعة  

 1 طبرجا   1 السمقانية   4 ة السبتي   20 حارة حريك   1 برج أبو حيدر 

 1 البوار   1 كفر حيم   10 الدكوانة   1 الليلكي   10 الطريق الجديدة 

 2 عجلتون   1 مجدل المعوش   4 أنطلياس   11 برج البراجنة   1 راس النبع 

 1 السهيلة   1 فوارة جعفر   5 النقاش   5 المريجة    1 التحتا  ةالبسط

 3 غزير   1 الجاهلية   4 الزلقا   2 تحويطة الغدير   12 األشرفية  

 2 شننعير   1 بقعاتا    3 الضبية   12 بعبدا   12 قيد التحقق 

 1 سطاغ  1 قيد التحقق   13 المنصورية    9 الحازمية    36 قضاء عاليه 

 2 بطحا  28 جبيل قضاء   3 الفنار   23 الحدث   1 شويفات العمروسية 

 1 غدراس  3 جبيل   3 روميه   1 الجمهور   7 حي السلم 

 3 قطين  2 مستيتا   2 بصاليم   2 كفر شيما   6 خلدة

 1 النمورة   4 إده  3 نابيه   8 بسابا   2 شويفات االمراء 

 2 ريفون   4 عمشيت   1 ة الرابي  1 دير الحرف   9 عرمون  

 2 عشقوت  2 حاالت  2 قرنة شهوان   9 قيد التحقق   2 بشامون 

 1 رعشين  1 حصرايل   3 الربوة   186 قضاء طرابلس   2 الكحالة 

 1 بشري  2 نهر ابراهيم   1 بريج    17 طرابلس القبة   2 غابون 

 2 قيد التحقق   1 حبالين   1 بكفيا   3 طرابلس الزاهرية   1 صوفر 

 54 قضاء المنية الضنية   2 قرطبا   1 بحرصاف   3 طرابلس التبانة   1 ة العّزوني
 32 ة المني  7 قيد التحقق   3 برمانا    77 مينا طرابلس   3 قيد التحقق 

 2 بحنين   18 ة عكار محافظ  2 بيت مري   4 القلمون   32 قضاء الكورة 

 3 سير الضنية   3 حلبا   2 قيد التحقق   10 البداوي   1 كفر عقا 

 1 البحصة   2 شيخ طابا   4 لبترون قضاء ا  72 قيد التحقق   1 بصرما 

 7 بقرصونة   1 كفر حره   1 شَكا  17 قضاء زغرتا   1 كوسبا 

 4 إيزال   2 ة عكار العتيق  2 بسبينا   2 زغرتا   1 بدبا 

 2 مراح السريج   1 نهر البارد   1 قيد التحقق   2 حرف )أرده(   2 بترومين 

 1 كَف الملول   1 بزال   2 قضاء بشري   1 مجدليّا    3 بتوراتج 

 1 مركبتا   1 قبعيت   1 بان   1 كفر شخنا   1 دده

 1 بخعون   1 جديدة القيطع  1 حصرون   1 إهدن  1 أنفه 

 30 صيدا قضاء   1 فنيدق   29 زحلة اء قض  1 مزيارة   5 راس مسقا 
 2 البرامية   1 الريحانية   2 زحلة حوش االمراء  2 مرياطا   7 ضهر العين 

 1 حارة صيدا   4 قيد التحقق   1 الفرزل   1 حيالن  2 برسا 

 2 عين الحلوة   4 النبطية قضاء   4 تعلبايا   6 قيد التحقق   1 بكفتين 

 1 عبرا   1 حاروف    3 سعدنايل   6 البقاع الغربي قضاء   6 قيد التحقق 

 1 القرية   1 نصار أ  7 بر الياس   1 عميق   3 صور قضاء 

 1 بقسطا  2 قيد التحقق   2 تربل   1 بعلبك   1 الرشيدية صور 

 1 الغسانية   1 مرجعيون قضاء   1 ة ميا الدله  1 عرسال   2 قيد التحقق 

 21 قيد التحقق   1 الخيام   3 كفر زبد   3 قيد التحقق   2 جزين قضاء 

       6 قيد التحقق   4 بنت جبيل قضاء   1 جزين 

          1 عيناتا   1 قيد التحقق 

          2 عين إبل    

          1 رميش    
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 المنحنى الوبائي حسب عدد اإلصابات اليومي

 

 
 
 

 (أيلول 20 - أيلول 7اليومي ) الفحوصاتنسبة الحاالت اإليجابية من عدد 
 

 
 
 

 القضاءحسب  النشطةتوزع الحاالت 
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 القضاء حسب الشفاءتوزع حاالت  
 

 
 
 

 توّزع حاالت الوفاة حسب األقضية
 

 
 
 
 

 توّزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية 
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 معدل عدد األيام الذي يتضاعف فيه عدد الحاالت

  
 

 

 توّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السكان 
 

 
 
 
 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية
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 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام
 

  
 

 

الجنس  ّزع الحاالت حسبوت  الفئة العمريةتوّزع الحاالت حسب  
 

  

 

 

 
 

 ساعة المنصرمة(  24الـ )خالل  عدد األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا ونسبة اإلشغال

 
 

 تشفيات:في مختلف المحافظات حسب المس 19-على كافة تفاصيل توّزع األسّرة المتوافرة لمرضى كوفيد يوميا  لالطالع 
 https://gisleb.cnrs.edu.lb/portal/apps/opsdashboard/index.html#/34b32db8030d4f229fc5db9ab686cca9يوتر: عبر الكومب

 https://gisleb.cnrs.edu.lb/portal/apps/opsdashboard/index.html#/976d6a23afc54fdd8cba04f1ab971d2b :عبر الهاتف
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 المنصة االلكترونية لتتّبع التزام القطاعات في إجراءات التعبئة العامة  
 

  

تدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا لفتح كافة نة الوطنية لمتابعة اإلجراءات والبناء على التوصية الصادرة عن اللج
التعبئة العامة )المسافة اآلمنة، وضع الكمامة، وتعقيم اليدين(، تم إنشاء منصة   تالقطاعات شرط االلتزام بتطبيق إجراءا

 عات بشكل مستمر. الكترونية خاصة تتيح مراقبة وقياس نسبة االلتزام من قبل مختلف القطا
 ovidsectordatahttp://bit.ly/cيمكن االطالع على النتائج التفصيلية اليومية على الرابط التالي:  

 
 9/2020/ 20اإلجراءات قيد التنفيذ       

 وزارة الصحة العامة

 
العامة على   - الصحة  بين تعمل وزارة  بفيروس كورونا  إصابات  بعد تسجيل  لبنان،  في  للسجون  استجابة سريعة  وضع خطة 

واإلنساني الصحي  المجال  في  الوزارة وشركائها  بين  بالتعاون  وذلك  ستالسجناء،  الخطة  تضمّ ، حيث  وإجران  ءات  خطوات 
 المطلوبة. واالستشفائيةالصحية  بناء على تقييم انتشار الفيروس بطريقة تسمح بتأمين المواكبة تصاعدية

 

 الصليب األحمر اللبناني  
عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

5028 
حالة  43)

 جديدة( 
 

عدد مراكز اإلسعاف 
 التي تستجيب 

عدد فحوصات  48
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 

 

44979 
(80 

فحصاً 
 جديداً(
 

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 

 إجراءات الوقاية 

228082 
(1355  

مستفيداً  
 جديداً(
 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية 

77206 
 

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة 

 محلية 

8591 
 

عدد المسعفين  
 المدّربين

عدد المتطوعين   1498
ى نقل  المدربين عل
 PCRفحوصات 

166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي 

8435 
متدربين   5)

 جدد(
 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  

 المدربين على التوعية 

عدد المتطوعين   550
الجامعيين 

المدربين على  
 التوعية 

عدد المتطوعين   217
الجامعيين المدربين 

على اجراءات  
 الوقاية في الشركات 

967 

المرافق  د عد
 التي تّم تعقيمها 

521 
  مرفقان)

 ( جديدان

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم 

 توزيعها

عدد المعدات   1236031
 التي تم توزيعها

89817 
 

عدد المستفيدين من 
المنصات  
 االلكترونية 

4205 
 واحد )مستفيد
 ( جديد
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 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة 

 . CIMICدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العسكري مساع توزيع - الجيش 
 . إقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق ومساندة قوى األمن الداخلي في عزل البلدات -
 يتنشر فيها الوباء.  مساندة األجهزة األمنية في عزل المباني واألحياء التي  -
 

المديرية العامة  
 من الداخلي لقوى األ 

في    Radissonالبلديات في عزل بلدة برقايل )عكار(، مركز عزل في بلدة دميت )الشوف(، فندق مؤازرة   -

 في الحمرا )بيروت(.   Golden Tulipعين المريسة )بيروت( وفندق  
 تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة:  -

المحاضر منذ مجموع  ة ساعة المنصرم 24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

 3 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة   8/3/2020

 20639 بيروت  1 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )األراكيل والتباعد االجتماعي(

 18813 جبل لبنان 19 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 23 المجموع 
 8030 البقاع

 6784 الشمال 

 6778 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع لبنانجبل  بيروت 

 61044 المجموع 12 1 7 1 2
 -  

المديرية العامة  
 لألمن العام

 متابعة تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.   -
   لي.الداخ  قوى األمنالجيش وإصابات جديدة بين عناصر  خمسالتبليغ عن  -
 التبليغ عن الحاالت المؤكدة في مختلف المحافظات.   -

 
المديرية العامة  

 ألمن الدولة 
  صدور نتائج إصابة أحد الموظفين لحين    على أثرالتبليغ عن إقفال مركز أحراج جبيل التابع لوزارة الزراعة   -

 الفحوصات للموظفين وتعقيم المركز.  
 التبليغ عن الحاالت المؤكدة في مختلف المناطق.   -
ساعة    24بقرار التعبئة العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ    مالتبليغ عن نسبة االلتزا -

 المنصرمة: 
 جبل لبنان بعلبك الهرمل النبطية  البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت 

  - % 30 غير محدد % 50 غير محدد غير محدد % 60 % 53 غير محدد

 
 

 النقلوزارة األشغال العامة و
 ساعة المنصرمة(  24رفيق الحريري الدولي )خالل الـ   مطار

 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت

 39 عدد الرحالت  38 عدد الرحالت 

  4321 عدد المغادرين 2818 عدد الوافدين 
 

 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  
 السفن المغادرة السفن القادمة  المرفأ

 الحمولة الوجهة العدد  حمولةلا قادمة من  العدد 

 مستوعبات  اإلسكندرية  1 عبات مستو روسيا 1 بيروت

    مازوت  يت مرفأ عمش 1

    مستوعبات  بور سعيد 1

    فارغة  قبرص 1 طرابلس 

 مازوت  طرابلس  1 وت ماز بيروت 1 جبيل

  2 5 المجموع
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 عامة إجراءات  /قرارات 
 التوصيات التالية:   16/9/2020الوقائية لفيروس كورونا بتاريخ صدر عن اجتماع لجنة متابعة التدابير واإلجراءات  -

ً موثوق PCR وزارة الصحة العامة بإعداد الئحة بالبلدان التي يعتبر فيها فحص الـ قيام • في لبنان والئحة أخرى بالبلدان التي يعد   اً ومعتمد ا
 ثوق وغير معتمد في لبنان.  فيها هذا الفحص غير مو

 وزارة األشغال العامة والنقل عبر المديرية العامة للطيران المدني على الجهات المعنية اإلجراءات المعتمدة على النحو التالي:  تعميم •
 وق وغير معتمد في لبنانغير موث PCR الـالبلدان التي يعتبر فيها فحص  في لبنان  ا  ومعتمد ا  موثوق PCR البلدان التي يعتبر فيها فحص الـ

ساعة كحد   96حيازة الوافد على نتيجة فحص سلبية تعود لغاية  -
 أقصى من تاريخ الوصول إلى لبنان. 

 ساعة.   72أيام أو إعادة الفحص بعد مدة  9اختيار الحجر مّدة  -

ساعة كحد أقصى من   96حيازة الوافد على نتيجة فحص سلبية تعود لغاية  -
 ن. تاريخ الوصول إلى لبنا

 وله إلى مطار بيروت الدولي.  لدى وص  PCRإجراء فحص  -
أيام )مكان اإلقامة أو الفندق حسب التعليمات    5االلتزام بالحجر لمدة  -

 المعتمدة(. 
يستثنى أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان من إجراء الفحص   -

الحجر  د إجراء الفحص بعد انتهاء مدة يعند الوصول إلى المطار على أن يع
 لخمسة أيام. 

مع حصر    2011/ 174وزارة السياحة على المطاعم والمقاهي والمطاعم والمؤسسات السياحية االلتزام التام بقانون الحد من التدخين    متعمي •
 تقديم النراجيل في األماكن المفتوحة والتقيد بكافة التدابير الوقائية المعممة من قبل الوزارة بهذا الخصوص.  

%  50المسارح، مدن المالهي والبارك والمساحات الداخلية المخصصة أللعاب األطفال على أن يتم التقيد بنسبة إشغال  دور السينما،    إعادة فتح •

 .  كحد أقصى وااللتزام بكافة التدابير واإلجراءات الوقائية
لمؤسسات الصناعية والتجارية،  ت فتح وإقفال االمتعلق بتعديل مواقي   2020/ 17/9تاريخ    1129رقم  الداخلية والبلديات    وزارة  تطبيق قرار •

الليل لغاية الساعة السادسة صباحاً من كل يوم،  العمل بتوقيت منع الخروج والولوج إلى الشوارع بين الساعة األولى من منتصف    أبقى  الذي
 .  9/2020/ 16كورونا بتاريخ وأقًر التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس 

 

 مخالفات قرارات التعبئة العامة

 تجمعات مطلبية ومظاهرات.  -
اظ على  عدم االلتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية المطلوبة في عدد من المحالت واألسواق )وضع الكمامة أو قناع الوجه، تعقيم اليدين، الحف -

 . المسافة اآلمنة(
 اإلشغال في عدد من المطاعم ومراكز ألعاب التسلية. % من 50عدم االلتزام بنسبة الـ   -
 تجمعات في مناسبات اجتماعية.  -
 عدم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية.  -
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 PCR الئحة بالمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـ
 

 

 المستشفيات الحكومية 

 الموقع  اسم المستشفى   الموقع  اسم المستشفى  

 بنت جبيل مستشفى بنت جبيل الحكومي بيروت مستشفى رفيق الحريري الجامعي

 زحلة مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي طرابلس  تشفى طرابلس الحكوميمس

 البترون مستشفى البترون الحكومي كسروان  البوار  -مستشفى فتوح كسروان الحكومي 

 حلبا  مستشفى حلبا الحكومي بعلبك  مستشفى بعلبك الحكومي

   تبنين  مستشفى تبنين الحكومي

 بيروت (HDF/Mérieux/USJمستشفى أوتيل ديو دو فرانس ) بيروت AUBMC األميركيةمستشفى الجامعة 

 بيروت ( LAUمستشفى رزق ) بيروت Saint George Hospitalمستشفى القديس جاورجيوس 

 طرابلس  مستشفى المظلوم  جبيل  CHU-NDS مستشفى سيدة المعونات الجامعي

 بعبدا مختبر الهادي طرابلس  مستشفى المنال

 جبيل  مختبر عقيقي رة الكو مستشفى هيكل 

 صور  MDC مختبر المشرق المتن مستشفى سرحال 

 صور  مستشفى جبل عامل  بيروت HLGمستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي 

 بيروت  مختبر مركز األطباء  بعبدا MLHمستشفى جبل لبنان 

 صيدا  KMLمختبر الكريم  بعبدا مستشفى السان جورج الحدث 

 النبطية SDCختبر الصباح م الشوف  مستشفى عين وزين

 بعبدا INOVIEمختبر  صيدا  مستشفى حمود الجامعي 

 المتن TRANSMEDICALمختبر  بعلبك  مستشفى دار األمل الجامعي

 زحلة MCCمختبر  النبطية  مستشفى الشيخ راغب حرب 

 الحازمية SACRE-COEURمستشفى قلب يسوع  زغرتا CHNمختبر الشمال االستشفائي 

 المنصورية  BELLEVUEمستشفى  الحازمية CLINIGENمختبر 

 طرابلس    LMSEمختبر مكروبيولوجيا الصحة والبيئة  الغبيري المختبرات الحديثة 

 بيروت األعظم مستشفى الرسول   بيروت AMERICAN DIAGNOSTIC CENTERمختبر 

 طرابلس  مستشفى النيني زحلة مستشفى خوري 

   الحمرا   Medical Diagnostic Treatment Centerمختبر 
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