
     

  drm.pcm.gov.lbعلى الرابط: وكافة التعاميم الرسمية الصادرة   التقريريمكن االطالع على 
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 الكبير  السراي الحكومي -إلدارة الكوارث  العمليات الوطنيةغرفة 
 COVID-19التقرير اليومي حول 

 
 

 
 17:00 وقت صدور التقرير: 007تقرير رقم:  2020آذار  25 األربعاءالتاريخ: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 

 
 
 

 المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات واإلجراءات المنفّذة 
 

 
 

 

حالة تم تسجيلها منذ 
 2020شباط  21

333 

 حالة جديدة

29 

 حالة حرجة

4 

 حالة تعافت

8 

 حالة وفاة

4 

 المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 

  فحص كورونا

5534 

وقف الرحالت من  
 ءة الموبووإلى البالد 
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 حسب األقضية المؤّكدةتوّزع الحاالت 
 

  
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 

 



  drm.pcm.gov.lbعلى الرابط: الصادرة  الرسمية وكافة التعاميم  التقريريمكن االطالع على 
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة العامةو  المعلومات الصادرة عن برنامج الترصد الوبائي : المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
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 أجهزة التنفس االصطناعي المؤمنة في المستشفيات الحكومية والخاصة
 

 المجموع الخاصة الحكومية النوع

 279 237 42 لألطفال عدد األجهزة 

 906 783 123 للبالغينعدد األجهزة 

 1185 1020 165 المجموع العام

 
 
 

 والخاصة ة الموجودة في المستشفيات الحكوميةاألسرّ 
 

 المجموع الخاصة الحكومية النوع

 1093 878 215 الطوارئ عدد أسّرة 

 2308 1972 336 العناية الفائقةعدد أسّرة 

 15195 12749 2446 )كافة أنواع األسّرة( ة العاماألسرّ عدد 

 
 
 

 جهوزية المستشفيات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 وزارة الصحة العامة نالمعلومات الصادرة ع : المرجع
 

 وزارة الصحة العامة نالمعلومات الصادرة ع : المرجع
 

 وزارة الصحة العامة نالمعلومات الصادرة ع : المرجع
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 المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة العامة إلجراء التشخيص المخبري لفيروس كورونا
 

 
 

 اإلجراءات قيد التطبيق 

 الموقع  المختبر 

 بيروت جامعي مستشفى رفيق الحريري ال 

بكبعل ومي بك الحكمستشفى بعل  

 بيروت مستشفى الجامعة األميركية 

 بيروت ) Merieuxمستشفى القديس يوسف ) 

 بيروت جاورجيوس  لقديس امستشفى 

 بيروت ( LAUمستشفى رزق )

 المتن ايكالحتشفى مس

 صيدا مستشفى عالء الدين

 العامة:وزارة الصحة 
 .وتتبّع الحاالت المحتملةالحكومية والخاّصة في المستشفيات  هاإصدار التقرير اليومي عن الحاالت الجديدة ووضع -
بة بفيروس كورونا مصا االتحر ليسر 22وفير وتحوصات جراء الفإللبك الحكومي ن عن جهوزية مستشفى بعاإلعال -

 .المستجد
 استمرار تجهيز المستشفيات الحكومية لرفع القدرة االستيعابية.  -

 الصليب األحمر اللبناني:
 حالة جديدة(. 33حالة جديدة مشتبه بها إلى المستشفيات ) 360نقل  -
 جدد(.  90مسعف مدّرب ) 572تدريب  -
 متطوع على التوعية.  520تدريب  -
 جدد(. 2) مركز اسعاف 26تدريب  -

 )التفاصيل على الموقع االلكتروني الرسمي للصليب األحمر اللبناني(   
 : )قوى األمن الداخلي، األمن العام، أمن الدولة، الجيش( األمنيةاألجهزة 

  تم حيث ، الوزراءالشّدة والحزم في تطبيق قرار مجلس  لواستعمدوريات في مختلف المناطق اللبنانية الجيش اللبناني  سيّر -
ومؤازرة عدد من   واق الخضارفي أسخاصة  في القرى والمدن وخاص ع عامتجمّ  18، تفريق ةتجاري تمحال 122إقفال 

   البلديات والهيئات األهلية للتعقيم والتوعية.
محضرا  مكتوبا   297ظهرا   12:00الساعة و صباحا   6:00بين الساعة آذار  25 األربعاء يومالداخلي  سّطرت قوى األمن -

ضر الضبط  حان العدد اإلجمالي لما، علما  ببحق مؤسسات وأفراد مخالفين لقرار مجلس الوزراء في مختلف المحافظات
 .  را  محض 2020قد بلغ آذار  8خ تاري المكتوبة منذ

، إلى المستشفياتبها المشتبه الحاالت نقل ابعت اطق اللبنانية وتدوريات في مختلف المنألمن العام يرية العامة لالمدت ذنفّ  -
لتأكد من التزامها بشروط العزل لة بعد التشخيص المخبري وحاالت الحجر الصحي المخالطين للحاالت التي تظهر إيجابي

ة التنقل  لديات لضبط حركعدد من القرى في مختلف المناطق اللبنانية من قبل البخل  ايات إقفال مدلغت عن عمكما بلّ   المنزلي.
 .  وبةبمعايير الحماية المطل رة المتنقلين والتأكد من االلتزامراوأخذ ح

  4 تجارية التمح 31ات استعالمية في مختلف المناطق اللبنانية، حيث قامت بإقفال من الدولة دوريّ المديرية العامة ألنفّذت  -
 شبان ع، باإلضافة إلى تفريق تجممها بالمعايير الصحيةلعدم التزاد الغذائية( وا)مستودع، شركة ومركزين لبيع الم مؤسسات

 المة المطلوبة.  لناحية عدم االلتزام بمعايير السيدليات  ومؤازرة شرطة البلديات ورصد مخالفات لدى بعض الص
ومداخل األبنية، فحص   لطرقاتيم اتعقاطق اللبنانية في  ختلف المنبلدية في م  62رة  بمؤازلعامة للدفاع المدني  يرية اقامت المد -

 .  مخاطر وباء كورونا المستجد عية منزام بالحجر المنزلي والتوالماّرة على الطرقات والتأكد من االلت حرارة
 وزارة الخارجية:

لمتابعة أوضاع اللبنانيين واالتصال بهم  غتربين اتصاالتها مع السفارات والقنصليات اللبنانيةارجية والمتكثّف وزارة الخ -
 م والوقوف على أحوالهم وظروف إقامتهم. طلباتهوالتأكد من تأمين مت

لبحث موضوع اللبنانيين المقيمين في الخارج السيما وحة مفتمغتربين اجتماعات جية والتعقد خلية األزمة في وزارة الخار -
 . ي المناطق الموبوءةجودين فالمو الطالب

لكافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج بشأن متابعة  2020آذار  23خ تاري  5/ 1543رقم ر تعميم صد -
وطلبت من البعثات اللبنانية التواصل   ،ختالطاالاإلرشادات الصحية وعدم بأوضاع اللبنانيين والتشديد عليهم ضرورة التقيد 
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 اإلجراءات على صعيد المحافظات والبلديات

 
 المرجع: غرف عمليات المحافظات

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع السلطات المحلية في مكان تواجد اللبنانيين ال سيما الطالب والمواطنين العابرين منهم لتسهيل ظروف تواجدهم ومكوثهم 
 األساسية في ظل هذه األوضاع الحرجة.  االحتياجاتوتأمين 

لمساعدات  لتلقي اأرقام الحسابات المصرفية التذكير بحول إعادة  2020آذار  23كّرر تاريخ م 5/ 1381صدر تعميم رقم  -
 ية.  مع إضافة رقم الحساب الخاص بالمساعدات االجتماع والتبرعات

بشأن تأمين الجهات الخارجية ع كافة الدول الشقيقة والصديقة وماليومي وزارة الخارجية والمغتربين بالتواصل  تستمر -
 واجهة الفيروس. مساعدات طبية لم

 امة والنقل:وزارة األشغال الع
 كويتيين.  نينعلى متنها مواط 6:55 الساعة  عندتغادر  فارغة الكويتي الطيران لشركة تابعة طائرة وصول -
 . في لبنان  الصينية  السفارة  لصالح  والتعقيم  لتطهيرل  بمستلزمات  لةمحمّ   صربيا  عبر  قادمة  صينية  عسكرية  طائرة  هبوط واقالع -
 .  للبواخرة دخول أو خروج حرك ةأيالمرافئ   ل فيتسجّ لم  -

 وزارة التربية والتعليم العالي:
ا صحافي ا    التربية والتعليم العالي  وزيرعقد   - ات رة والمنصّ المشروع الوطني للتعليم عن بعد والدروس المصوّ   لق خاللهطأمؤتمر 

 تصاالت.وزارة االو موزارة اإلعالبمساعدة ودعم شر تطبيقه يباالذي س التفاعلية
 والبلديات: الداخلية وزارة

  3/2020/ 15تاريخ    1وزراء رقم  س الثناة من قرار مجللمستت فتح وإقفال المؤسسات ال تحديد مواقيجدوالوزارة  عن  ر  صد -
                           .24/3/2020تاريخ  53/2020والقرار 

 وزارة الطاقة والمياه:
ارات والهيئات والمؤسسات إلى جميع اإلد 2020آذار  23خ تاري 2/2020رقم م يمقة والمياه تعصدر عن وزارة الطا  -

إعالن مجلس  ير وهل التعاقدية إلى حين تقرمديد كافة المصوص تاه بخيوالم الطاقة صاية وزارة والمصالح الخاضعة لو
 الوزراء انتهاء حالة الطوارئ الصحية.  

ان استمرارية  ضملاء  متعلّق بتنفيذ قرار مجلس الوزر  2020آذار    23تاريخ    629قة والمياه رقم  صدر كتاب عن وزارة الطا -
 نين.ساسية للمواطمات األأمين الخدت
 الصناعة: ة وزار

ية  جية الصناعمكن من اآللية اإلنتابخصوص الحفاظ على الحد األدنى الملديات  لبإلى وزارة الداخلية وا  150رقم  كتاب  توجيه   -
   الجتماعي. ي إطار األمن الصّحي واالقتصادي واف

عدد في الحجر ال المحافظة
 الصحي

نين نسبة المواط
جر الملتزمين بالح

 المنزلي
 % 100 103  الشمال
 % 90 270 عكار

 % 95 45 بعلبك الهرمل
 % 96 38 البقاع

 % 90 241 جبل لبنان
 % 95 145 الجنوب
 % 90 102 النبطية
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 أهداف غرفة العمليات الوطنية
 

 تعمل غرفة العمليات الوطنية على توحيد وتنسيق كافة الجهود الوطنية الرسمية والخاصة من أجل تحقيق األهداف التالية: 
 

 تخفيف االحتكاك المباشر بين الناس، ه عبر تطبيق التدابير االحترازيةئالحد من انتشار الفيروس واحتوا  الهدف األول:
 الصحيحة.  لتعميم المعلوماتوعية والتالتواصل مع الناس  عملية تعزيزو

حديد الخدمات األساسية ومتطلبات من خالل ت تأمين استمرارية الخدمات األساسية على الصعيد الوطني  الهدف الثاني:
الحد األدنى المطلوب المرتبط باالقتصادية واالجتماعية  اتخاذ التدابير، تشجيع العمل عن بعد، الصيانة

  بتطبيق القرارات.
من خالل مسح الموارد المتوافرة واالحتياجات بشكل مستمر زيادة قدرات القطاع الصحي لالستجابة   الثالث: الهدف

يادة القدرة االستيعابية للمستشفيات وز استقطاب التمويل والمساعدات التقنية مقارنة مع المنحنى الوبائي،
 . وإدارة الحاالت

 
 العامةالتوجيهات  الفيروسالمخاطر المؤثرة في سرعة انتشار 

 عدم التزام المواطنين بتدابير الوقاية. •
 عدم االلتزام بتدابير الحجر المنزلي اإللزامي.   •
 شار الوباء في األماكن المكتظة.  تان •
عدم االلتزام الكامل بمنع التجّمعات  •

 واالختالط. 

 

االلتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس   •
 صعيد اإلدارات العامة والخاصة والبلديات.الوزراء على 

االلتزام بمالزمة المنازل وعدم الخروج ااّل للعمل أو عند   •
 الضرورة القصوى.  

االلتزام بغسل اليدين المتكرر ومراعاة كل شروط السالمة   •
 الواجب اتخاذها وفق وزارة الصحة العامة. 

الحرص على االبتعاد عن األماكن المزدحمة وتجنب  •
المخالطة االجتماعية وااللتزام بالمسافة اآلمنة بين 

 األفراد.
االتصال مباشرة على الرقم الساخن لوزارة الصحة العامة   •

 . 592699/76أو  1214: عوارضعند الشعور بأية 

 

 
 المحافظة

  

االلتزام   نسبة
 باإلقفال

 المخالفةالقطاعات 

 م سراي طرابلسأمامطلبية تجمعات  % 85  الشمال

 % 85 عكار

  في العامة التعبئة بقرار التزام يوجد ال
 العبدة،  برقايل، مثل البلدات  من عدد
 الحصنية  المحمرة، الحرب، برج

 المعيشي  الوضع  لناحية خاصة

 ن حرةمؤسسات تجارية ومه % 95 بعلبك الهرمل

 ن حرةمؤسسات تجارية ومه % 95 البقاع

 ن حرةمؤسسات تجارية ومه % 90 جبل لبنان

 ن حرةمؤسسات تجارية ومه % 90 الجنوب

 ن حرةمؤسسات تجارية ومه % 95 النبطية

 


