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  فيروس بأن العالمية الصحة منظمة أعلنت 30/1/2020 بتاريخ-
 PHEIC عالميًا تهديدًا يشكل المستجد الكورونا

 

  التدابير اتخاذ العامة الصحة وزارة باشرت التاريخ هذا من إبتداًء-
  أدنى كحد العالمية الصحة منظمة توصيات إلى استنادًا الالزمة
 .المعدية االمراض لمكافحة الوطنية اللجنة بتوصيات وعماًل

 مصلحة ورئيسة الصحة، عام مدير إلى إضافة مؤلفة، اللجنة هذه
  الرحمان عبد .د :من الوبائي الترصد ورئيسة الوقائي الطب

  بيار .د راضي، اليسار .د يارد، نادين .د مخباط، جاك .د بزري،
 .رشكيدي جوزف .ود ملحم ندى .د حنا، أبي

 

  العامة، الصحة بوزارة ينحصر ال الكورونا وباء مكافحة أن بما-
  اللجنة إلى التوصيات اللجنة رأي على بناًء الوزير معالي يرفع

 .الوزراء ومجلس الوزارية
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 2/3/2020 وحتى 30/1/2020 تاريخ من أبتداًء

 

 CHINA    400  الصين من للوافدين اإلجمالي العدد

    78   الحالي العدد
 .تاريخه حتى منهم إصابة اية تسجل ولم هؤالء جميع الوقائي الطب مصلحة تتابع

 

 IRAN   20/2/2020 بتاريخ ايران في إصابة أول عن أعلن

 

  حالة واول التاريخ هذا منذ ايران من الوافدين على بالكشف الوزارة باشرت
 بعد شباط 20 بتاريخ ايران من القادمة الطائرة متن على إمرأة كانت مشخصة

 .الظهر

 

  خالل المطار عبر ايران من الوافدين لوائح على العام االمن من الوزارة حصلت
  إلعطاء بهم االتصال تم 942 عددهم وبلغ التاريخ لهذا السابقة 14 الـ االيام

  من إصابة اية يسجل ولم الحضانة فترة انتهت .يوميًا ومتابعتهم الالزمة التوجيهات
 .هؤالء بين
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  قيد هم شخص 1230 اقلت ستة، ايران من الرحالت عدد بلغ 20/2/2020 منذ-
 .يوميًا متابعتهم وتتم المنزلي العزل

 

        ITALY 
 ذلك ومنذ شباط 23 بتاريخ ايطاليا شمال في للوباء المحلي االنتشار عن اعلن-

 .المتابعة قيد ايضًا هم راكبًا 276 اقلت اربعة، الرحالت عدد بلغ التاريخ

 

  الشكل على موزعين 2848 متابعتهم تمت الذين الوافدين عدد اجمالي يكون-
 :التالي

 400    الصين

 942  شباط 20 قبل ايران

 1230  شباط 20 منذ ايران

 276    ايطاليا

 

 وواحد ايطاليا من واحد ايران، من 62) البرية المعابر عبر وافد 64 اليهم يضاف
 (الصين من
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  ايران في اصابة اول عن العالمية الصحة منظمة اعلنت
 .شباط 20 بتاريخ

 

  حيث شباط 20 بتاريخ لبنان في بإصابتها مشتبه اول عزل تم
 الحريري مستشفى إلى مباشرة الطائرة من اصطحابها تم

 .التالي اليوم في التشخيص تأكيد وتم الجامعي

 

  إلى 62 منهم احيل 735 الساخن بالخط المتصلين عدد بلغ
 .والمتابعة للتشخيص الجامعي الحريري مستشفى

 

  منها 305 الجامعي الحريري مستشفى في التحاليل عدد بلغ
 .ايجابي 13
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Description of contacts and travel 
history of cases 

03 March 2020, 11:00 AM 

Cases Household Travel info Plane/land Plane Passenger Infected contacts  Note 

Case 1 0 20-Feb plane 140 
0   

Case 2 10 20-Feb plane   
0 Same plane as case 1 

Case 3 5 24-Feb plane/morning  209 
0   

Case 7 5 24-Feb plane/morning    
0 Same household and plane as case 3 

Case 6 22 
16-Feb Land through Syria   5 Infected cases 4, 5, 11, 12, 13 

Case 8 2 27-Feb plane  179 
0   

Case 9 6 24-Feb plane/evening 197 
0   

Case 10 2 24-Feb plane/evening   
0 Same plane as case 9 

52 725 
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ID Nationality Sex Age Contact Country Flight date  Date of Laboratory 

confirmation 

Admission 

date 

LB-01-1 Lebanon F 41   Qom / Iran 20/2/2020 21/2/2020 21/2/2020 

LB-01-2 Lebanon F 35   Qom / Iran 20/2/2020 26/2/2020 24/2/2020 

LB-01-3 Iran M 78   Qom / Iran 24/2/2020 27/2/2020 27/2/2020 

LB-01-4 Syrian M 42 Father of LB-01-06 Known cluster*   28/2/2020 28/2/2020 

LB-01-5 Lebanon M 47 Uncle of LB-01-06 Known cluster*   29/2/2020 28/2/2020 

LB-01-6 Syrian M 19 Index case* Qom, Machhad / Iran 

(Masnaa-Syria) 

16/2/2020 

Land crossing 

from Syria 

29/2/2020 29/2/2020 

LB-01-7 Iran F 65 Wife of LB-01-03 Qom / Iran 24/2/2020 29/2/2020 28/2/2020 

LB-01-8 Lebanon F 29   Qom, Tahran / Iran 27/2/2020 1/3/2020 29/2/2020 

LB-01-9 Lebanon F 48   Qom, Machhad / Iran 27/2/2020 (pm) 1/3/2020 29/2/2020 

LB-01-10 Lebanon M 55   Qom, Machhad / Iran 24/2/2020 (pm) 1/3/2020 1/3/2020 

LB-01-11 Syrian M 16 Brother of LB-01-6 Known cluster*   2/3/2020 2/3/2020 

LB-01-12 Lebanon F 34 Wife of LB-01-4 Known cluster*   2/3/2020 2/3/2020 

LB-01-13 Lebanon M 54 Contact with  

LB-01-4 

Known cluster*   2/3/2020 2/3/2020 

* Same cluster: index case imported + 5 local transmissions with known epidemiological kinks 
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Close Contacts 52 

Iran-Syria-Lebanon 

Feb. 16 

Index Case 

LB-01-06 (M) 

LB-01-4 

LB-01-5 

LB-01-11 

LB-01-13 

LB-01-12 

    (M)  (F) 
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140 

LB-01-1 (F) LB-01-2 (F) 

 Feb. 20 

209  

LB-01-3 (M) LB-01-7 (F) 

Feb. 24 (morning) 

197 

LB-01-9 (F) LB-01-10 (M) 

  Feb. 24 (evening) 
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LB-01-8 (F) 

  Feb. 27  



  تقوم بأنها الموارد، محدودية من وبالرغم العامة، الصحة وزارة تؤكد
 .عالية وبمهنية تامة بشفافية الموضوع هذا مع وتتعاطى واجباتها بكل

 

  مما تاريخه حتى المرض بإحتواء شركائها مع الوزارة نجحت لقد
 .الوباء هذا مكافحة في الدول افضل بين لبنان يضع

 

 متزايدًا خطرًا ويشكل عالميًا باإلنتشار مستمرًا زال ما الوباء إن
  تعلن لم وان المجتمعات، وداخل الدول بين التضامن ويستوجب

  عدد تخطى وقد .اآلن حتى كجائحة عنه العالمية الصحة منظمة
 .وفاة 3000 من أكثر مع 90000 الـ الحاالت

   

 بتدابير والتزامهم المواطنين وعي هو الوباء لمكافحة سالح أهم
 .الدولة لمؤسسات ومساندتهم الصحة، وزارة وتوجيهات العزل
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Faraya  
Tuesday March 3, 2020 
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