
في لبنان19ترصد عدوى الكوفيد 

2023أيار 05

يد التلقيح ضد الكوف

نحو مناعة 19

المجتمع 

قاعدة : المصدر)

Impact)بيانات 

(+12y)التغطية  التراكمي امسليوم التلقيح

71.2% 3879017 - المسجلين

50.4% 2744948 47 (1)الجرعة 

44.4% 2418650 16 (2)الجرعة 

27.6%* 667287 29 (3)الجرعة 
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الفحوصاتنسبة إيجابية 

( أيام االخيرة7معدل )

عدد الجرعات حسب اليوم

عدد الوفيات حسب اليوم 

عدد االسرة المستعملة 
يوم األخيرة 14خالل 19ترصد كوفيد 

أيام 7خالل 

األخيرة 
الوبائيةالمؤشرات

13 7 عدد الوفيات

0.24 0.13 100000لكل نسبة الوفيات

7% 6.5% لكل مئة فحص PCRنسبة إيجابية فحص

15 8 100000نسبة الحدوث المحلية لكل 

نسبة االستعمال%  امسليوم (و قديمةحاالت جديدة)االستشفاء 

8% 35 االسرة المستعملة

8% 15(3) (طناعيتنفس أص)العناية المركزة المستعملة اسرة 

التراكمي ليوم امس الحاالت الجديدة 

10906 1 الوفيات  

1237127 61 (االخيرة7المعدل اليومي لأليام )الحاالت  

التراكمي ليوم امس الخط الساخن

466309 124 (1)1787اتصاالت 

779714 184 1214اتصاالت 

الخاصةالمؤشراتعلىالتركيزسيتم

.الشديدةبالحاالت

وفيات7تسجيلتماألخيرة،7األيامفي

مالاستعنسبةوبلغت.(الفمئةلكل0.13)

اصلمنأسرة15)%8الفائقةالعنايةاسرة

182).

قدفالمحليةالفحصواتإيجابيةنسبةاما

علىالمجتمعيالتفشيويصنف.%6.5بلغت

.3مستوى



COVID-19 surveillance in Lebanon

05 May 2023

COVID-19 

Vaccination

(source: Impact 

database) 

Past day Cumulative Coverage (12y+)

Registered - 3879017 71.2%

1st dose 47 2744948 50.4%

2nd dose 16 2418650 44.4%

3rd dose 29 667287 27.6%*

COVID-19 PCR positivity rate

Number of doses: daily and cumulative

* Percentage over recipients of 2nd dose

COVID-19 daily deaths

COVID-19 hospital daily bed 

occupancy 

COVID-19 

surveillance

The report will focus in severe 

cases.

In past 7 days, 7 deaths 

(0.13/100000). The ICU COVID-

19 occupancy was 8% (15 beds 

over 182).

The PCR local positivity rate was 

6.5%. The community 

transmission is at level 3.

Past 7 days Past 14 days

New deaths 7 13

Mortality rate /100000 0.13 0.24

PCR positivity rate % 6.5% 7%

Local Incidence rate /100000 8 15

All admissions Past day % Occupancy

Occupied beds 35 8%

Occupied ICU beds 15(3) 8%

New Past day Cumulative

Deaths 1 10906

Cases (average past 7 

days)
61 1237127

Hot line Past day Cumulative

1787 (1) 124 466309

1214 184 779714



توزيع الحاالت حسب االسبوع في محافظة النبطيةفي محافظة عكاراالسبوعتوزيع الحاالت حسب
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2023أيار 05لتاريخ ( حسب الترتيب االبجدي)رسومات بيانية لتوزيع الحاالت حسب االسبوع  والمحافظات 

Graphs with cases distribution by mohafaza of residence and by week – 05 May 2023

توزيع الحاالت حسب االسبوع في محافظة بيروتفي محافظة البقاع توزيع الحاالت حسب االسبوعاالسبوع في محافظة بعلبك الهرملتوزيع الحاالت حسب

االسبوع في محافظة الشمال توزيع الحاالت حسب االسبوع في محافظة الجنوبتوزيع الحاالت حسباالسبوع في محافظة جبل لبنانتوزيع الحاالت حسب

توزيع الحاالت حسب االسبوع في لبنان

3



2023أيار 05خرائط بيانية لنسب الحدوث ونسب الوفيات حسب االقضية لتاريخ 

Maps for incidence and mortality rates per district (caza) – 05 May 2023

الماضية لكل مئة الف نسمة14لاليامنسب الحدوث 

14-day incidence rate /100000
الماضية لكل مئة الف نسمة14لاليامنسب الوفيات 

14-day mortality rate /100000
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2023أيار 05األخيرة لتاريخ 14لاليامخريطة بيانية لعدد الحاالت حسب البلدات 

Map of distribution of cases for past 14 days by locality – 05 May 2023 5
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عدد االتصاالت المجاب عليها حسب اليوم

Number of answered calls by day

%   أيام 7توزيع االتصاالت حسب عمر المتصل خالل 

Distribution of calls by reason for past 7 days %

2023أيار 04لتاريخ (1تحويل )1787مؤشرات الخط الساخن 

COVID-19 call center 1787 (Option 1) – 04 May 2023
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%أيام 7توزيع االتصاالت حسب سبب االتصال خالل 

Distribution of calls by reason of call for past 7 days %

%  أيام 7توزيع االتصاالت حسب قضاء السكن للمتصل خالل 

Distribution of calls by caza of residence for past 7 days %
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