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

التاريخ :األربعاء  1نيسان 2020

وقت صدور التقرير17:00 :

تقرير رقم014 :

توزع الحاالت حسب الوضع الصحي
479

حالة تم تسجيلها منذ
 21شباط 2020

16

حالة جديدة

14

حالة وفاة

37

حالة شفاء

7289

فحص كورونا

المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

يمكن االطالع على التقرير وكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابطdrm.pcm.gov.lb :
أو عبر وسائل التواصل االجتماعي @DRM_Lebanon
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توزع الحاالت المؤّكدة حسب األقضية
ّ
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أجهزة التنفس االصطناعي المؤمنة في المستشفيات الحكومية والخاصة
النوع
عدد األجهزة لألطفال
عدد األجهزة للبالغين

الحكومية
42

الخاصة
237

المجموع
279

123

783

906

المجموع العام

165

1020

1185
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األسرة الموجودة في المستشفيات الحكومية والخاصة
ّ
النوع

الحكومية

الخاصة

المجموع

أسرة الطوارئ
عدد ّ

215

878

1093

أسرة العناية الفائقة
عدد ّ

336
2446

1972

2308

12749

15195

األسرة)
األسرة العام (كافة أنواع
عدد
ّ
ّ
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المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة العامة إلجراء التشخيص المخبري لفيروس كورونا
المختبر
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
مستشفى بعلبك الحكومي
مستشفى فتوح كسروان الحكومي  -البوار
مستشفى الجامعة األميركية
مستشفى أوتيل ديو ()Merieux/USJ
مستشفى القديس جاورجيوس
مستشفى رزق ()LAU
مختبر ( Notre Dames de Secoursمستشفى سيدة المعونات)

-

-

-

الموقع
بيروت
بعلبك
كسروان
بيروت
بيروت
بيروت
بيروت
جبيل

اإلجراءات قيد التنفيذ
وزارة الصحة العامة
بلغ عدد المستشفيات الحكومية التي أصبحت جاهزة الستقبال الحاالت المصابة بفيروس كورونا المستجد عشرة ،وهي:
• مستشفى رفيق الحريري الجامعي.
• مستشفى النبطية الحكومي.
• مستشفى مشغرة الحكومي.
• مستشفى بعلبك الحكومي.
• مستشفى الهرمل الحكومي.
• مستشفى فتوح كسروان الحكومي  -البوار.
• مستشفى بشري الحكومي.
• مستشفى بنت جبيل الحكومي.
• مستشفى طرابلس الحكومي.
• مستشفى حلبا الحكومي.
صة وتتبّع الحاالت المحتملة.
إصدار التقرير اليومي عن الحاالت الجديدة ووضعها في المستشفيات الحكومية والخا ّ
استمرار العمل على زيادة جهوزية المستشفيات لناحية إجراء الفحوصات واستقبال الحاالت.
الصليب األحمر اللبناني
نقل  468حالة جديدة مشتبه بها إلى المستشفيات ( 11حالة جديدة).
مدرب.
تدريب  760مسعف ّ
تدريب  520متطوع على التوعية.
تدريب  31مركز اسعاف.
(التفاصيل على الموقع االلكتروني الرسمي للصليب األحمر اللبناني)
األجهزة العسكرية واألمنية
سيّر الجيش اللبناني دوريات في مختلف المناطق اللبنانية لمراقبة تطبيق قرار التعبئة العا ّمة ،حيث قام بإقفال  130محلا
تجاريا ا وتفريق  25تج ّمعا ا شعبيا ا .كما قام بمؤازرة  4بلديات في تطبيق القرارات وتوعية المواطنين حول سبل الوقاية من
انتشار الفيروس ،وأقفل مداخل مخيم نهر البارد باستثناء مدخلي العبدة والمح ّمرة.
س ّ
طرت قوى األمن الداخلي لغاية الساعة الثانية عشرة  294محضرا ا مكتوبا ا بحق مؤسسات وأفراد مخالفين لقرار مجلس
الوزراء في مختلف المحافظات.
ا
قامت المديرية العامة لألمن العام بمتابعة الحاالت المشتبهة والحاالت المؤكدة في الحجر المنزلي وأقفلت عددا من المحلت
وفرقت تجمعّات في مختلف المناطق اللبنانية خاصة أمام المصارف وماكينات سحب األموال.
التجارية المخالفة ّ
نفّذت المديرية العامة ألمن الدولة دوريّات استعلمية في مختلف المناطق اللبنانية للتأكد من نسبة االلتزام بالقرارات،
صة في جبل لبنان وفي الشمال ،وتوجيه إنذارات إلى المخالفين من
حيث قامت بإقفال عدد من المحلت التجارية وخا ّ
أفراد ومؤسسات لعدم االلتزام بقرار التعبئة العا ّمة.
قامت المديرية العا ّمة للدفاع المدني بتعقيم عدد من األماكن العامة والخاصة والقطاعات الحيوية المستثناة من قرار اإلقفال
المارة على الطرقات والتأكيد على المواطنين ضرورة
ضمن األقضية في مختلف المحافظات اللبنانية وفحص حرارة
ّ
التقيّد بقرارات التعبئة العامة لجهة الحجر المنزلي.
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وزارة الخارجية والمغتربين
 ضمن إطار الخطة التي يتم وضعها إلعادة اللبنانيين الراغبين إلى لبنان ومساعدة الطلب المغتربين ،قدّم الوزير تقريرااصلا إلى مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرارات والتدابير اللزمة ،هذا وتستكمل الوزارة عملية جمع المعلومات
مف ّ
عن اللبنانيين الراغبين بالعودة من خلل البعثات اللبنانية والقنصليات في الخارج.
 متابعة تنفيذ التعميم رقم  1610/5تاريخ  30/3/2020والذي تطلب بموجبه من البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانيةإيداعها أعداد اللبنانيين المغتربين الذين سجلوا أسماءهم على لوائح اإلجلء ليتم إدراجها ضمن الخطة الحكومية بهذا
اإلطار.
 متابعة تنفيذ التعميم رقم  1612/5تاريخ  30/3/2020والذي تطلب بموجبه من كافة البعثات اللبنانية إفادة الوزارةبالتصور العملني لخطة اإلجلء استنادا إلى أعداد اللبنانيين المسجلين على لوائح الراغبين بالعودة على أن يشمل التصور
ّ
المسار الكامل للمواطنين من أماكن تواجدهم إلى المطار مع تقييم دقيق للمخاطر التي يمكن أن تواجههم.
 أعدّت الوزارة استمارات خاصة لتتم تعبئتها من الطلب والمواطنين الذين يعانون من مشاكل في التحويلت المالية منالمصارف اللبنانية ليتم بحثها في اللجنة الوزارية التي أنشئت لهذا الغرض.
 تستمر وزارة الخارجية والمغتر بين بالتواصل اليومي مع كافة الدول الشقيقة والصديقة والجهات الخارجية بشأن تأمينمساعدات طبية لمواجهة الفيروس.
وزارة األشغال العامة والنقل
 هبوط وإقلع طائرة شحن كويتية مح ّملة بالبضائع المختلفة (هبوط  – 12:05إقلع .)13:05 هبوط وإقلع طائرة شحن  DHLقادمة من الدوحة مح ّملة بالبضائع المختلفة (هبوط  – 19:45إقلع .)20:45 هبوط وإقلع طائرة شحن قطرية مح ّملة بالبضائع المختلفة (هبوط  – 19:45إقلع .)20:45 هبوط واقلع طائرتي شحن تركيتين قادمتين من اسطنبول مح ّملتين بالبضائع المختلفة (هبوط  – 23:15إقلع .)00:45صة قادمة من النمسا لنقل مريض إلى جنيف (هبوط  – 14:20إقلع .)15:00
 هبوط وإقلع طائرة إخلء صحي خا ّ هبوط طائرة خاصة قادمة من أفريقيا على متنها مواطن لبناني مصاب بفيروس كورونا (هبوط  – 23:45إقلع .)00:30 مرفأ بيروت :دخول باخرة من مرفأ صيد لتحميل المستوعبات ،وباخرة ثانية من تركيا مح ّملة بالمستوعبات. مرفأ الجيّة :دخول باخرة مح ّملة بالفيول قادمة من رومانيا. المرافئ األخرى :لم تسجّل أية حركة دخول أو خروج للبواخر.مالحظة :قبل السماح بدخول أية باخرة إلى حرم المرفأ ،يتم فحص طاقم الباخرة بكامله من قبل جهاز تابع لوزارة الصحة
العامة للتأكد من عدم وجود اصابات بفيروس كورونا.
إجراءات أخرى
 تشرف اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على عملية الكشف علىصصة التي ش ّكلت لهذا الغرض.
مراكز العزل المحتملة في مختلف المناطق اللبنانية عبر اللجنة المتخ ّ
 أعلنت نقابة االختصاصيين في العمل االجتماعي في لبنان عن تأمين  25منسقا ا إقليميا ا و 250أخصائيا ا اجتماعيا ا للتدخلفي مختلف المحافظات للمساعدة في مراقبة حاالت الحجر المنزلي بالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة العامة والمحافظات
والبلديات من خلل خطة متكاملة وضعت لهذا الغرض.
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اإلجراءات على صعيد المحافظات والبلديات
المرجع :غرف عمليات المحافظات
عدد الحاالت في الحجر الصحي المنزلي
العدد

نسبة المواطنين الملتزمين

المحافظة
الشمال

201

%80

عكار

346

%90

بعلبك الهرمل

42

%78

البقاع

52

%90

جبل لبنان

354

%90

الجنوب

89

%90

النبطية

33

%90

نسبة االلتزام باإلقفال
المحافظة

النسبة المئوية

بيروت

%80

الشمال

%80

عكار

%75

بعلبك الهرمل

%88

البقاع

%90

جبل لبنان

%90

الجنوب

%85

النبطية

%80

القطاعات المخالفة
حركة سير ناشطة ،محلت تجارية
وتجمعات أمام مراكز سحب األموال والمصارف
وماكينات الـATM
محلت تجارية ،تظاهرة أمام السراي،
تجمعات أمام مراكز سحب األموال وماكينات الـATM
تجمعات أمام ماكينات الـATM
وعدم التزام عدد من القرى بالتعبئة العامة
حركة سير نشطة ،تج ّمعات عامة في األسواق،
محلت تجارية وتجمعات أمام المصارف ومراكز
سحب األموال وماكينات الـATM
تجمعات أمام مراكز سحب األموال وماكينات الـATM
محلت تجارية وتجمعات أمام مراكز سحب األموال
وماكينات الـATM
تجمعات في األحياء
حركة سير نشطة ،تج ّمعات عامة في األسواق،
محلت تجارية وتجمعات أمام المصارف ومراكز
سحب األموال وماكينات الـATM
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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:
الهدف األول:
الهدف الثاني:
الهدف الثالث:

الحد من انتشار الفيروس واحتوائه عبر تطبيق التدابير االحترازية ،تخفيف االحتكاك المباشر بين الناس
وتعزيز عملية التواصل مع الناس والتوعية لتعميم المعلومات الصحيحة.
تأمين استمرارية الخدمات األساسية على الصعيد الوطني من خلل تحديد الخدمات األساسية ومتطلبات
الصيانة ،تشجيع العمل عن بعد ،اتخاذ التدابير االقتصادية واالجتماعية بالحد األدنى المطلوب المرتبط
بتطبيق القرارات.
زيادة قدرات القطاع الصحي للستجابة من خلل مسح الموارد المتوافرة واالحتياجات بشكل مستمر
مقارنة مع المنحنى الوبائي ،استقطاب التمويل والمساعدات التقنية وزيادة القدرة االستيعابية للمستشفيات
وإدارة الحاالت.

المخاطر المؤثرة في سرعة انتشار الفيروس
•

عدم التزام المواطنين بتدابير الوقاية.

•

عدم االلتزام بتدابير الحجر المنزلي اإللزامي.

•

انتشار الوباء في األماكن المكتظة.

•

التجمعات
عدم االلتزام الكامل بمنع
ّ

واالختالط.

التوجيهات العامة
•

االلتزام بتطبيق الق اررات الصادرة عن رئاسة مجلس
الوزراء على صعيد اإلدارات العامة والخاصة والبلديات.

•

االلتزام بمالزمة المنازل وعدم الخروج االّ للعمل أو عند
الضرورة القصوى.

•

االلتزام بغسل اليدين المتكرر ومراعاة كل شروط السالمة
الواجب اتخاذها وفق و ازرة الصحة العامة.

•

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

•

االتصال مباشرة على الرقم الساخن لو ازرة الصحة العامة
عند الشعور بأية عوارض 1214 :أو .76/592699
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