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الخطة الوطنیة للقاح الكوفید 19
قامت وزارة الصحة العامة بتشكیل لجنة وطنیة ألدارة ملف لقاح الكوفید بدایة تشرین  

:األول 2020 وذلك لـ
وضع الیة لتسجیل و استالم و توزیع و إدارة عملیة التلقیح..1

 رصد االثار الجانبیة والتاثیرات غیر المرغوبة..2

.19 مراقبة سلسلة التبرید و كل ما یتعلق بالحفاظ على جودة لقاح الكوفید .3

 ضمان وصولھ الى الفئات المستھدفة..4

تقدیم الخطة التفصیلیة النھائیة..5
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اللجنة الوطنیة للقاح الكوفید 19
ً الدكتور عبد الرحمن البزري – رئیسا

الدكتور جاك مخباط

الدكتورة عاتكة بري – رئیسة مصلحة الطب الوقائي

الدكتورة ندى غصن- رئیسة برنامج الترصد الوبائي

الدكتورة رندة حمادة – رئیسة برنامج التحصین

الدكتورة رشا حمرة – رئیسة دائرة التثقیف الصحي

الدكتورة كولیت رعیدي- رئیسة مصلحة الصیدلة

الدكتورة ریتا كرم – رئیسة برنامج الیقظة الدوائیة

األنسة ھیلدا حرب- رئیسة دائرة األحصاءات

ممثل عن منظمة الصحة العالمیة- الدكتورة الیسار راضي

Dr. Genevieve Begkoyianممثل عن منظمة الیونیسیف-

ممثل عن البنك الدولي- الدكتورة ندوى رافع

ممثل عن نقابة األطباء-بیروت- الدكتور مروان زغبي

رئیسة الجمعیة اللبنانیة لألمراض الجرثومیة- الدكتورة مادونا مطر

ممثل عن نقابة أطباء الشمال- الدكتور رشاد علم الدین

 نقیبة الممرضات و الممرضین - الدكتورة میرنا ضومط

 نقیب الصیادلة- الدكتور غسان األمین

ممثلین عن نقابة األسنان – بیروت و الشمال

الصلیب األحمر اللبناني- السید جورج كتانة

ممثل عن الطبابة العسكریة- العمید جورج یوسف

ممثل عن األمن الداخلي

ممثل عن األمن العام

ممثل عن أمن الدولة

وزارة االعالم

Arcencielجمعیة 

- الدكتور عبد الحكیم شناعUNRWAممثل عن  

- الدكتور اسعد كاظمUNHCRممثل عن  

الدكتورة تالیا عراوي-خبیرة علوم األخالقیات

Medical Engineerالسید بسام طبشوري-

Infection Controlالدكتورة ریمة مغنیة
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أھداف الخطة
% خالل العام70تحقیق مستویات عالیة من التلقیح في المجتمع لتصل الى •

2021- 2022
:19تشمل النقاط النھائیة المرجوة من التلقیح ضد مرض كوفید -•
الحمایة من تفشي الوباء من خالل التلقیح. (1
التخفیف من اإلصابات للفئات المستھدفة كأولویة لتخفیف الحاالت التي(2

تستدعي العنایة الفائقة.
خفض عدد الوفیات.(3
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بعض المبادىء التي اعتمدت بالخطة

اللقاحات لیست الزامیة، لكنھا ستعطى لألفراد وفق األولویات وللراغبین في■

الحصول علیھا

یجب  مساعدة األشخاص على اتخاذ  قرار مستنیر بشأن تلقي اللقاح من خالل■

االضاءة على الحاجة إلى اللقاحات وفوائدھا فضالً عن المضاعفات الجانبیة الممكنة

اللقاح مجاني عن طریق وزارة الصحة اللبنانیة, و لن یكون ھناك أي رسم مالي■

للحصول على اللقاح حتى في مراكز التلقیح الخاصة

جمیع األشخاص المقیمین في لبنان والمستھدفین بناًء وفق الخطة للحصول على■

اللقاح سوف تشملھم حملة التلقیح بغض النظر عن جنسیتھم.



محاور الخطة
األمور التنظیمیة التي تتعلق بتسجیل وادخال اللقاح .1

. تخطیط وتنسیق إدخال اللقاح2

. الموارد والتمویل3

. المجموعات السكانیة المستھدفة واستراتیجیات التلقیح4
تحدید األولویات

مراكز التلقیح

الوقایة من العدوى ومكافحتھا خالل عملیة التلقیح

مراقبة التلقیح

الموارد البشریة لمراكز التلقیح

اللقاحات التي تعمل الدولة اللبنانیة على شراءھا

السماح بادخال اللقاحات الى السوق الخاص



. إدارة سلسلة التورید وإدارة نفایات الرعایة الصحیة :5
وصول اللقاح•

سلسلة التبرید والتخزین والنقل•

شراء لوازم اللقاح•

تأمین الحمایة الالزمة لمواكبة وصول و توزیع اللقاح•

إدارة الموارد البشریة والتدریب .6

. حمالت التوعیة7

. مراقبة مأمونیة اللقاحات8

. نظام مراقبة التلقیح9

. تحدید البیانات وأھداف الرصد في عملیة التلقیح10

تصمیم نظام لتسجیل بیانات التلقیح واإلبالغ وتحلیلھا واستخدامھا

COVID-19. تقییم إدخال لقاحات 11

. إشراك المجتمع و جمیع الشركاء المعنیین وآلیة معالجة الشكاوى12
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األمور التنظیمیة التي تتعلق بتسجیل و ادخال اللقاح
إلدخال و تسویق و استعمال اي دواء أو لقاح في لبنان یجب أن یكون مسجل حسب األصول√

وفق القوانین و االجراءات المرعیة في لبنان, یتم تسجیل اللقاحات اذا كانت من دول مرجعیة , و في√

WHO Pre-qualificationحال كانت من  دول غیر مرجعیة یجب أن یكون اللقاح حاصل على 

لقاح فایزر ھو من دول مرجعیة و على ھذا األساس تم أعطاءه الترخیص لالستعمال الطارىء√

ألعطاء ترخیص استعمال طارىء للقاحات من دول غیر مرجعیة, و لم تحصل بعد على ترخیص من√

منظمة الصحة العالمیة , ستعتمد آلیة مستحدثة في وزارة الصحة العامة

 تنظیم االستخدام المستجد للمنتجات الطبیة لمكافحة كورونا یرفع المسوؤلیة عن211قانون رقم √

المستورد

لذلك نقترح انشاء لجنة علمیة لدراسة الملفات لھذه اللقاحات ووضع الظوابط الالزمة مع الیة للتسعیر ,√

على ان تتبع األولویات و ألیة التلقیح وفق الخطة الوطنیة

 ملفات تسجیل لقاحات من دول غیر مرجعیة6 حالیاً تم تقدیم √
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األمور التنظیمیة التي تتعلق بتسجیل و ادخال اللقاح

لسماح بادخال اللقاحات الى السوق الخاص:ا▪
تقدیم الملف حسب األصول لیتم دراستھ من قبل اللجنة التي ستشكل لھذه الغایة-
اضافة متلقي اللقاح في القطاع الخاص إلى أعداد الملقحین في حملة التلقیح الوطنیة و عبر نفس-

اآللیة

تنسیق المبادرات الفردیة أو القطاعیة :▪
إن قبول أي ھبة من اللقاحات یجب أن یتم بالتنسیق مع وزارة الصحة اللبنانیة-
لأللتزام بأولویات الخطة الوطنیة و ألیة التسجیل و التلقیح من خالل مراكز التلقیح معتمدة-
اقتراح انشاء صندوق خاص للقاح الكورونا: لشراء لقاحات أضافیة عن طریق الدولة اللبنانیة-

تحت مسمى األبحاث السریریة:▪
یمكن استعمال اللقاح وفق بروتوكول علمي واضح و موافق علیھ من لجنة اخالقیات معتمدة من-

ًقبل وزارة الصحة العامة  و أن یقدم اللقاح مجانا
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اللقاحات التي تعمل الدولة اللبنانیة على شراءھا
:Pfizer - BioNTechلقاح ▪

A.  یستخدم تقنیة الحمض النووي الریبيmRNA

B.و ھو اللقاح األول في العالم الذي حاز على ترخیص األستعمال الطارىء من قبل منظمة
الصحة العالمیة لتاریخھ و موافقات مراجع دولیة تعنى بترخیص األدویة

C. اسابیع بین الجرعة األولى و3كل شخص بحاجة الى جرعتین من اللقاح مع فاصل زمني 
الثانیة

D.- و بحاجة الى برادات 80بحاجة الى تخزین على درجة حرارة Ultra Low Thermal
Freezers (ULT)

-
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اللقاحات التي تعمل الدولة اللبنانیة على شراءھا
:Pfizer - BioNTechلقاح ▪
تم حجز حوالي ملیونین ومائة جرعة من اللقاح-
2021لتصل تباعاً الى لبنان خالل العام  مراحل 4سیتم الحصول على ھذه الجرعات على -

تم تحدید اول خمس دفعات لتصل اسبوعیاً ابتداءاً من منتصف شھر شباط على النحو التالي:-
 جرعة28,080االسبوع األول •
 جرعة31,590االسبوع الثاني •
 جرعة41,120االسبوع الثالث: •
 جرعة32,760االسبوع الرابع •
 جرعة36,270االسبوع الخامس •

-

الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول من السنة 
2021

699,750 800,175 350,000 جرعة 249,000
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اللقاحات التي تعمل الدولة اللبنانیة على شراءھا

كوفاكسCOVAXلقاح غیر محدد من خالل منصة  ■
I. جرعة730% من السكان في لبنان , اي تم حجز ملیونان و 20تم حجز لحوالي 
II.ممكن أن یكون لقاح فایزر أو غیره 
III.ً بانتظار اللقاح الذي سیصل لبنان قریبا

لقاحات اخرى■
I. یتم التفاوض حالیاً مع شركةAstraZenecaلحجز ملیون و نصف جرعة  

(Viral Vector تستخدم تقنیة الناقل الفیروسي (•
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التمویل و الموارد

سیتم دفع لقاح فایزر من قبل البنك الدولي  من قبل القرض الحالي√

قامت وزارة الصحة العامة بدفع الدفعة االولى لمنصة كوفاكس من الموازنة√

 مالیین دوالر4الخاصة للقاحات عن طریق الیونیسیف  و بلغت حوالي 

قامت الدولة اللبنانیة بنقل اعتماد من الموازنة العامة لدفع الدفعة الثانیة لمنصة√

 ملیون18كوفاكس      و البالغة حوالي 



14

تمویل الخطة الوطنیة للتلقیح ستتم من خالل المنظمات الدولیة والقطاع
الدوائي الخاص :

نوع الدعم الجھة الممولة
تمویل شراء اللقاح و عملیة التلقیح  بكل جوانبھا البنك الدولي

تقدیم الدعم الفني-
الدعم في المشتریات (الحقن ، المسحات ، صنادیق األمان)-
 برادات)6 (لتأمین 80شراء برادات للتخزین على درجة حرارة --

منظمة الصحة العالمیة

- تحدید احتیاجات التورید
- تقییم سلسلة التبرید والمشتریات والصیانة

- شراء المواد المطلوبة لعملیة التلقیح (حقن, ابر, الخ)
 إلدارة النفایاتArcnciel - التعاقد مع 

- تسھیل شراء اللقاحات وتسلیمھا عن طریق كوفاكس
- دعم حملة التوعیة والمشاركة المجتمعیة

منظمة الیونیسیف

تقدیم دعم لوجستي الیصال اللقاح الى الفئات المستھدفة من الالجئین و النازحین -  UNRWA  و  UNHCRمنظمة  

تأمین اللوازم الخاصة بعملیة التلقیح -
وضع سیارات مبردة و مخصصة لنقل اللقاح تحت تصرف وزارة الصحة العامة -

 Call Center- تمویل مركز االتصال

تجمع شركات األدویة العالمیة في
لبنان  و نقابة مستوردي األدویة

تقدیم المنصة االلكترونیة للتسجیل المسبق و متابعة عملیة التلقیح - Impactمنصة 
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لحسن إدارة الخطة, یوجد حاجة ملحة لـتأمین الموارد البشریة
الالزمة:

سیتم األستعانة بالمتطوعین من:•
•MSF
نقابة الصیادلة•
نقابة الممرضات و الممرضین•
نقابة القابالت القانونیات•
الصلیب األحمر•
الھیئة الصحیة األسالمیة•
الجمعیات الصحیة األھلیة أخرى•

العدد
شخص 15 مركز األتصال

شخص على األقل 80 مراقبة البیانات/ لكل مركز للتلقیح
8 منسق على مستوى المحافظات
2 منسق مركزي
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المجموعات السكانیة المستھدفة و استراتیجیات التلقیح

الفئات ذات األولویة في حمالت التلقیح قد تم تحدیدھا وفقاً للمعاییر اآلتیة:■

خطر التعرض للفیروس واالصابة بالعدوى√

خطر االصابة بمضاعفات خطیرة عند التقاط العدوى√

"، ومنظومة19الفئات التي تعتبر أساسیة للحفاظ على: حسن االستجابة لجائحة "كوفید √

الرعایة الصحیة األولیة، وحسن سیر المجتمع ودورتھ الطبیعیة

كمیات اللقاح التي سیتم تأمینھا عن طریق وزارة الصحة العامة√
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اولویات عملیة التلقیح
الفئات المستفیدة أوالً من التطعیم:❑

 الف:1المرحلة ■
العاملون في القطاع الصحي (بحسب األولویة وفقاً للتوجیھات الواردة في الجداول ادناه).1
 وما فوق بغض النظر عن األمراض المزمنة التي یعانون75األشخاص في الفئة العمریة .2

منھا
 
 باء:1المرحلة ■
 عاماً بغض النظر عن األمراض المزمنة التي یعانون74- 65األشخاص في الفئة العمریة .1

منھا
 عاماً الذین یعانون من مرض مزمن واحد أو اكثر64 – 55األشخاص في الفئة العمریة .2

العاملون في فرق الترصد الوبائي والتابعون لوزارة الصحة العامة•
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اولویات عملیة التلقیح
 الف:2المرحلة ■
I. عاماً الذین لم یشملھم التطعیم سابقا64ً - 55األشخاص في الفئة العمریة 
II. عاماً الذین یعانون من مرض مزمن واحد أو54 - 16األشخاص في الفئة العمریة

اكثر
III.ً العاملون في قطاع الرعایة الصحیة األولیة الذین لم یشملھم التطعیم سابقاً (وفقا

للجداول)

 باء:2المرحلة ■
I.األشخاص الضروریون للحفاظ على حسن سیر المجتمع
II.األشخاص والعاملون في مآوي العجزة، ودور الرعایة المخصصة لذوي

االحتیاجات الخاصة، والسجون.

سیتم تشكیل لجنة مختصة لوضع خطة للسجون■
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اولویات عملیة التلقیح
:3المرحلة ■
I.المعلمون في مختلف الصفوف من الروضة حتى الصف الثانوي االخیر، والعاملون

في المدارس، والعاملون في الحضانات.
II.العاملون اآلخرون في أماكن ذات مخاطر عالیة النتقال العدوى
III.عاملون آخرون في قطاع الرعایة الصحیة االولیة
IV. وما فوق، أو من ذوي65األشخاص الذین یعتنون بأفراد من عائلتھم في سن الـ 

االحتیاجات الخاصة.
:4المرحلة ■
I.جمیع األشخاص الراغبین في الحصول على اللقاح

سیتم تشكیل لجنة لمتابعة الشفافیة في عملیة التلقیح و لجنة مستقلة للرقابة■
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Phase Target population Population
size

Share  of
population

First 35%

High risk health workers 55,000 0.8%
Aged 65 and older 600,143 9.2%

Those below age 65 (55 – 64 years) with
comorbidities

237,183 3.6%

All those between ages 55-64 not covered earlier,

16-54 years with co-morbidities,

Health workers not covered earlier

237,183
1,150,671

5,000

3.6%
17.7%
0.1%

Individuals essential for preserving the essential
function of the society, persons and staff in elderly

shelters, prisons 

25,000 3.4%

Next 35%

Other vulnerable populations, schoolteachers and
school staff, childcare workers, other critical

workers in high risk settings, remaining health
care workers , family caregivers of those age ≥65
or with special needs, and all those above the age

of 16 willing to be vaccinated 

2,449,820 35%

تعداد الفئات المستھدفة
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العاملون في القطاع الصحي بحسب األولویة 
Category 1 :    High-Risk Category 2 :

Intermediate-Risk
Category 3 :
Lower-Risk

Emergency Departments (Rooms) Operating Rooms (theaters) Administration

COVID Units (ICU & Regular) Recovery Room Admitting officers
Laboratory staff (COVID & others) Surgical ICU Billing department

Medical ICUs Coronary care units Security staff
Endoscopy Units Medical & surgical wards Central Sterile

Department
Dialysis Units Catheterization Labs Auxiliary services

Oncology units Private clinics + OPDs Laundry
Delivery suite Physiotherapy  

Radiology Department Pharmacists
House Keeping Dentists

Ambulance services Dieticians & nutrition
Home-care Plant engineering

Inhalation therapy Incarceration centers HCWs
Nursing homes Shelters orphanages HCWs  

COVID-19 isolation and
quarantine centers
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الطاقم التمریضي بحسب األولویة
Very high risk High risk Medium risk Low risk

Emergency room Coronary care +
telemetry units

Endoscopy unit Nursing faculties
and technical

schools

ICU (COVID + regular) Medical Surgical &
Pediatric

Operating room Insurance
companies

NICU + PICU Dialysis Recovery room Medical companies

Inhalation therapy Home care nursing  Administration

Cardiac surgical unit Long stay hospitals   

Regular COVID ward Nurseries & schools   

Oncology + Palliative care Primary care centers   

CoVID 19Vaccination team    
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األمراض المزمنة وفق المعطیات اإلحصائیة العالمیة واللبنانیة
- مرضى غسیل الكلى√
- أمراض القلب واألوعیة الدمویة√
- داء السكري√
- ارتفاع ضغط الدم√
(2 كجم / م 40- السمنة (مؤشر كتلة الجسم √
- مرضى السرطان (خاصة األورام الخبیثة الدمویة وسرطان الرئة)√
- مراض الكلى المزمنة ومرضى زراعة الكلى√
- مرض االنسداد الرئوي المزمن و- الربو√
- األشخاص الذین یعانون من نقص المناعة ألي سبب (فیروس نقص المناعة البشریة / اإلیدز√

، السل)
- األمراض المزمنة األخرى ( على سبیل المثال ال الحصر:األمراض العصبیة ، الروماتیزمیة√

، مرضى التصلب المتعدد)



منصة واحدة

منصة الكترونیة للتلقیح
التسجیل المسبق للجرعة االولى 1عملیة 

متابعة ذاتیة بعد الجرعة األولى للعوارض
الجانبیة 5عملیة 

تحدید موعد للجرعة األولى 3عملیة 

إعطاء الجرعة الثانیة 7عملیة 



1787  الخط الساخن



طرق التسجیل المسبق
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یمكن طلب المساعدة للوصول إلى مركز التلقیح❖
فوق الخامسة والسبعین من العمر•
أمراض مزمنة – غیر قادر على التنقل•
إحتیاجات خاصة•
حاالت وحوادث طارئة•

اإلتصال من أجل المساعدة للوصول:❖
بواسطة الصلیب األحمر والمؤسسات األھلیة األخرى•

سیتم األستعانة بفرق نقالة ألجراء عملیات التلقیح في بعض المؤسسات التي تعنى❖
بالعجزة على سبیل المثال ال الحصر

تأمین الوصول الى مراكز التلقیح
أو استخدام الفرق النقالة
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آلیة تلقي اللقاح
قبل تلقي

اللقاح
التسجيل على المنصة: عبر النقابات/المجموعات أو بصفة فردية عبر الهاتف النقال أو من خالل مركز

19اإلتصاالت الخاص بلقاح كوفيد-
الحصول على رسالة نصية ُتحدد التاريخ والزمان والمكان لتلقي اللقاح

عند
الوصول
لمركز

التلقیح

 دقائق للوصول المبكر /10-5يصل المستفید خالل الفترة الزمنیة المحددة ( 
المتأخر)

يتم توجیه الستفید إلى محطة التعقیم الیدوية عن طريق المدخل
يتم التحقق من بیانات المستفید ثم ُيسجل ويوجه إلى المقعد المخصص له في

منطقة االنتظار بعد شرح فوائد ومخاطر اللقاح وبعد التأكد من عدم وجود موانع
للتلقیح من خالل الئحة أسئلة ُمعدة لذلك

خالل
تلقي
اللقاح

يتم استدعاء المستفید لعیادة التلقیح
يقوم المستفید بتأكید التفاصیل مع مقدم الخدمة (التحقق الثالثي: االسم الكامل

، رقم البطاقة التعريفي والرقم التعريفي في الرسالة النصیة الًمستلمة من وزارة
الصحة العامة) بینما يقوم الُملقح بإعداد اللقاح

تلقیح المستفید وتزويده ببطاقة التلقیح
إعطاء التعلیمات للمستفید لالنتقال إلى منطقة المراقبة

بعد تلقي
اللقاح

إعالم المستفید بشأن اآلثار الجانبیة المتوقعة
 دقیقة ، ُيسمح له / لھا15بمجرد أن يقضي المستفید فترة االنتظار البالغة 

بمغادرة مركز التلقیح
ُيطلب من المستفید الذي يعاني من حساسیة معروفة تجاه اللقاحات االنتظار

 دقیقة30لمدة 
 أو البريد الكترونيSMSالتذكیر بالجرعة الثانیة بواسطة 

سُیطلب من المستفید اإلبالغ عن أي آثار جانبیة محتملة  وذلك للمركز الذي تلقى
19أو عبر مركز اإلتصاالت الخاص بلقاح كوفيد-منه اللقاح 
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•

رحلة المستفید في مركز التلقیح 
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بطاقة التلقیح



مراقبة العوارض الجانبیة للقاح
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رحلة اللقاح من المصنع الى مركز التلقیح
 بلجيكا

صندوق اللقاح

(مراقبة النقل والحرارة)
↓

  ( + مراقبة)UPS (الناقل)   
(مراقبة الحرارة وتحديد الموقع)

↓
مطار بروكسل

(تحديد الموقع والحرارة)
↓

MEA
(تحديد الموقع والحرارة)

↓
Beirut Airport (R H)

(MEA)
↓

 (مراقبة الموقع والحرارة)
↓

الوجهة المطلوبة من وزارة الصحة اللبنانية
↓

مراكز تلقيح                                       تخزين مركزي

لتأمین
الحماية
األمنیة و

/أو
العسكرية

خالل
رحلة
اللقاح
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I.إضافة إلى مستشفیات : المقاصد \ مستشفى المنال\خوري\حمود
II.یمكن استعمال أي من ھذه البرادات لتخزین اللقاح ان كان ھناك حاجة لذلك
III. قامت الیونیسف بإجراء تقییم لثالجات الULTالثالثة عشر وتبین أنھا تعمل بشكل  

صحیح. كما تم االنتھاء من الصیانة الروتینیة لھذه الثالجات وسیجري  تعقیمھا  قبل
وصول اللقاح

IV.سیتم استخدام سیارات مبردة و مخصصة لنقل األدویة لنقل اللقاح من مركز التخزین الى
 سیارة12مراكز التلقیح, تم تامین 

ULT Freezersالئحة بأسماء المستشفیات التي تحتوي على 
مستشفى الجامعة األمیركیة مستشفى رفیق الحریري الجامعي

مستشفى ضھر الباشق مستشفى صیدا الحكومي
مستشفى عین وزین مستشفى النبطیة الحكومي
مستشفى المعونات مستشفى الیاس الھراوي الحكومي

مستشفى طرابلس الحكومي
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رحلة اللقاح: من المطار إلى مركز
التلقیح نقل اللقاح

إلى مراكز
التخزين
الرئیسیة

إزالة المراقبة عن الموقع والحرارة ثم
فتح الصندوق وفحص الشحنة للتأكد من
استالم الكمية المطلوبة وأن جميع

العبوات بحالة جيدة

الحفظ في ثالجة
على درجة حرارة

-70

نقل اللقاح
إلى مراكز

التلقیح

الحفظ في البراد على
درجة حرارة – 70 أو +2-

8+

تذويب نصف ساعة
(إذا كان محفوظاً

عند -70) ثم خلطه
مع مصل مالح

وبدئ عملیة التلقیح

إدارة
النفايات
الطبیة

تتعاقد وزارة الصحة العامة مع شركة
Arcencielإدارة النفايات الطبیة 

للتعامل مع ھذه النفايات بالتنسیق مع
وزارة البیئة

 إجراءاتNCCطورت ال  
SOPsالعمل التشغیلیة 

لجمع ومعالجة والتخلص
النھائي من عبوات اللقاح
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مراكز التلقیح
تراعى المعاییر والنقاط اآلتیة في ما یتعلق بمراكز التلقیح:❑
A.المنطقة والتوزیع السكاني: یجب توزیع المراكز في مختلف المناطق
B.ًیجب أن یكون العنوان معروفاً، والوصول إلیھ سھال
C.القدرة على التكیف مع التغییرات المناخیة
D.وجود مداخل ومخارج مناسبة في كل مركز
E.احترام قواعد التباعد االجتماعي بین االشخاص الواقفین في صفوف بانتظار دورھم
F.تخصیص موقف للسیارات
G. غرف)8تأمین مساحة وغرف كافیة للتطعیم (أكثر من 

تخصیص مكان لتسجیل األسماء وتحضیر المستندات الالزمة•
A.إنشاء عیادة لمعالجة ردود الفعل التحسسیة
B.تبرید وتدفئة
C.غرف انتظار مع مراعاة قواعد التباعد االجتماعي
D.غسیل الیدین وتركیب مغاسل لھذا الغرض
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مراكز التلقیح
M.غسیل الیدین وتركیب مغاسل لھذا الغرض

N.غرفة لمراقبة األشخاص بعد التطعیم

O.(..درجة حرارة منخفضة جداً، ثالجات، برادات، الخ) أجھزة تبرید

P. + تغذیة بالتیار الكھربائي ومصادر  دعم بدیلة ( مولداتUPS)

Q.تغذیة بالتیار الكھربائي ومقابس كھربائیة في غرف التطعیم والمكاتب

R.أجھزة كومبیوتر داعمة في مجال تكنولوجیا المعلومات، اتصال بشبكة االنترنت

S.معدات منع العدوى ومكافحتھا، ومعدات الوقایة الشخصیة

T.التخلص من النفایات: التخلص من النفایات الطبیة واالدوات الحادة

U.غرفة لتخزین النفایات

V. 
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المعتمدة على مراحل بناءاً على الكمیات المتوفرة من اللقاح و كثافة التسجیل المسبقمراكز التلقیح 

البقاع - بعلبك الھرملالجنوب- النبطیةالشمال – عكارجبل لبنانبیروت

بعلبك الحكوميصیدا الحكومي طرابلس الحكومي بعبدا الحكوميرفیق الحریري الجامعي
زحلة الحكومي النبطیة الحكومي حلبا الحكوميالبوار الحكوميالكرنتینا الحكومي

الھرمل الحكوميجزین الحكومي البترون الحكوميضھر الباشق الحكوميالجامعة األمیركیة

راشیا الحكوميتبنین الحكوميالمنیة الحكومي سبلین الحكوميأوتیل دیو

مشغرة الحكوميحاصبیا الحكومي بشري الحكوميعین وزینالقدیس جاورجیوس

خربة قنفار الحكوميبنت جبیل الحكوميسیر الّضنیة الحكوميالمعوناترزق
البقاع - تعلبایامیس الجبل الحكومي الیوسف االستشفائيجبل لبنانالزھراء

دار االملمرجعیون الحكوميCHNالشمال اإلستشفائي الشرق األوسط بصالیمالعسكري بدارو
قانا الحكومي ھیكل االیمان - عالیھالمقاصد

جبل عامل اإلسالمي- طرابلسالرسول االعظمالجعیتاوي

راغب حربالكورةالجبل - المتن

الفقیھالحبتور - عكارالساحل
السالمبھمن



فریق التلقیح : المؤھالت والواجبات

الضافة صیدلي على فریق التلقیح
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تفاصیل عملیة التلیقح و الوقت
 شخص یومیاً في كل مركز التلقیح400■
 ساعات عمل10 ← 8■
 في الساعة الواحدة40■
تسجیل  ← غرفة اإلنتظار  ← غرفة التلقیح  ← غرفة المراقبة  ← خروج  ← تعلیمات■
الوقت الالزم:■
 دقائق5تسجیل: ▪
 دقائق5إنتظار: ▪
 دقائق5تلقیح: ▪
 دقیقة15مراقبة: ▪
 دقائق5تعلیمات قبل الخروج: ▪
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حمالت التوعیة 
تم تألیف لجنة للتواصل تضم ممثلین عن: -

وزارة الصحة العامة√
وزارة االعالم√
الیونیسف√
منظمة الصحة العالمیة√
المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین√

ستشملالوطنیة،الخطةمعتتماشىتوعیةلحمالتالتحضیرعلىاللجنةتعمل-
والرادیووالتلفزیونالصحافةخاللمنومقروءةومرئیةمسموعةإعالنیةمواد

ووسائل التواصل االجتماعي والرسائل المحمولة

تم اعداد الئحة عن األسئلة األكثر شیوعاً عن اللقاح مع أجوبة علمیة و مبسطة-
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ً شكرا


