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في لبنان19ترصد عدوى الكوفيد 
2020آب 22

:من توصيات وزارة الصحة العامة

خالل هذ الفترة الحساسة، الزامية•
ارتداء الكمامة خالل التجول او 

الحركة خارج المنزل  

الحجر المنزلي/العزل•

سل أهمية غ: السلوك الفردي الوقائي•
اليدين، آداب السعال، تجنب لمس

العينين واالنف والفم، تجنب 

االقتراب من أي شخص مريض، 
تجنب االماكن المزدحمة والتجمعات

ئية يطلب االلتزام بالتدابير الوقا•
والتعبئة العامة للحد من انتشار

العدوى بين الناس 

ساعة المنصرمة24في العناية المركزة خالل 71حالة استشفاء منها  266

ساعة المنصرمة24عدد الفحوصات المخبرية خالل  5840

ساعة المنصرمة المحلية24عدد الفحوصات المخبرية خالل  4401

ساعة الخاصة في المطار  24عدد الفحوصات المخبرية خالل  1439

توزيع عدد حاالت  الوفاة اليومي والتراكمي حسب اليومتوزيع عدد الحاالت الجديدة اليومي والتراكمي حسب اليوم

عدد الحاالت المثبتة في لبنان   12191 611

(مع تحديث البيانات)عدد الحاالت المثبتة المحلية   10909 596

(مع تحديث البيانات)عدد الحاالت المثبتة الوافدة  1282 15

عدد حاالت الوفاة  121 5

مرور )مني او ز( نتيجتين سلبيتين متتاليتين)عدد الحاالت مع شفاء مخبري 

(يوما30اكثر من 
3346

عدد حاالت القطاع الصحي 488 16

ساعة 24خالل 

المنصرمة

التراكمي 

شباط21منذ 



2020آب 22جدول الحاالت حسب االقضية لتاريخ 

نسب الحدوث لكل مئة الف نسمةيوم امسالعدد التراكمي

دةغير الوافالوافدةالوفياتالحاالتالقضاء

الشفاء 

المخبري

الشفاء 

األخيرة14لاليام التراكمي دةغير الوافالوافدةالوفياتالحاالتالشفاءالزمني

199021247174315832648411512113409.36216.61بيروت

170119147155476496572741173258.49116.40بعبدا

10531699954133317450350233165.6761.36المتن

49853246624148172151015237.50106.35الشوف

85526279317267284310130486.26172.89عاليه

29412452497033103110011136.7159.05كسروان

1503201304823717025136.7826.44جبيل

5696395321988107641264167.94117.35طرابلس

78315631111224004104.3241.46الكورة

196223173543488160016256.23125.50زغرتا

6124571411252002110.8545.43البترون

23002120952449613001373.3730.62عكار

8511845716730000325.8626.84بشري

10931592141630700549.8432.61ةالمنية الضني

309723286271231509118140.7339.17زحلة

901187232427201189.7440.88يالبقاع الغرب

217323194123244902776.1223.50بعلبك

12039066100118.416.14الهرمل

200317123100149.4729.68راشيا

27837820014789220011985.2442.62صيدا

337814519218162180700798.0125.01صور

8017404000025.026.26جزين

176044132740472002124.4665.06النبطية

9533758440441001118.2941.09بنت جبيل

601105031316100195.6623.92مرجعيون

230320055100177.3043.69حاصبيا

269701242573015115116300163قيد التحقق

1219112112821090984025063346611515596229.27112.24المجموع



محافظة بيروت
3 عين المريسة 
6 راس بيروت
3 قريطم 
1 الروشة
9 الحمرا
4 المصيطبة 
2 مار الياس
2 تلّة الخيّاط 
3 الظريف
6 المزرعة 
8 برج ابي حيدر
4 البسطة الفوقا

19 طريق الجديدة 
11 راس النبع
4 ا البسطا التحت
2 الرميل 

12 األشرفية 
16 قيد التحقق

قضاء الشوف 
4 برجا
3 شحيم
1 حارة الناعمة 
2 جدرا
1 الناعمة
1 الوردانية
2 الرميلة 
1 سبلين

قضاء البترون
1 شكّا
1 كفر عبيدة

قضاء راشيا
1 ضهر األحمر

حسب البلدات واألحياء ليوم امس –2020آب 22جدول الحاالت لتاريخ 

قضاء بعبدا 
4 عين الرّمانة 
2 بعبدا
2 بئر حسن
9 برج البراجنة 
2 بسابا
6 الشياح 
1 الفياضية 
3 فرن الشباك
5 الغبيري

16 الحدث
7 حارة حريك 
1 الحازمية 
3 الجناح 
1 الليلكة 
3 المريجة 
1 وادي شحرور
3 األوزاعي
3 تحويطة الغدير
2 قيد التحقق

قضاء جبيل 
3 عمشيت
1 بالط 
1 حبوب
1 جبيل 
1 زبدين

قضاء زغرتا 
1 عوكر
4 اهدن
1 كفر حتى
1 مزرعة التفاح
2 مجدليا
1 مرياطا
1 رشعين
1 سبعال
4 زغرتا

قضاء المتن
1 انطلياس
2 البوشرية 
2 بيت الشعار
1 بكفيا
1 برج حمود 
1 برمانا
1 بصاليم
8 الدكوانة 
2 اليسار
1 الفنار
1 حرش تابت
1 جل الديب
3 جسر الباشا
1 المنصورية 
1 مزرعة ياشوع
2 النقّاش
1 قرنة شهوان
1 نيو روضة 
2 سن الفيل
2 الزلقا

قضاء زحلة 

1 حارة الفيكاني
1 جديتا
1 قيد التحقق
1 العرايشوادي 
1 قب الياس
3 رياق
1 سعدنايل

الهرمل
1 الهرمل

قضاء طرابلس

4 البداوي

1 المدينة الجديدة 

2 المينا

24 طرابلس 

1 قلمون

1 باب الرمل

1 النوري

16 القبّة 

9 التبّانة 

2 الزهرية 

3 قيد التحقق

يهالضنالمنيهقضاء 

1 بخعون

1 بيت فقس

1 شالنكفر 

3 المنية 

1 صير الضنية

قضاء عكّار 

2 عكّار العتيقة

1 برقايل

1 الفنيدق

2 حيزوق

1 حكر الضاهري

1 المشمش

2 وادي خالد

2 القبيات

1 زوق الحصينة

قضاء صيدا 

1 عبرا

3 عنقون

2 عين الحلوة

2 البابلية 

1 الغازية 

1 الهاللية

1 كفرملكي

3 صيدا
4 الصرفند

1 الزهراني

1 زيتا

عاليهقضاء 

11 عرمون

1 بعورتا

1 بيصور

5 بشامون

1 بليبل

1 شاناي

2
الشويفات 

االمراء

1
الشويفات 

العمروسية

3 حي السلّم 

1 كيفون

4 خلدة

قضاء البقاع 

الغربي 

1 المرج

1 القرعون

قضاء كسروان 
1 عشقوت
1 عجلتون
1 أدونيس
1 عين طورة 
1 البوار
1 جديدة غزير

1
جونيه حارة 

صخر
1 صربا
1 الصفرا
1 يحشوش
1 زوق مصبح

قضاء النبطية
1 انصار
1 رومين

يل قضاء بنت جب
1 كفرا

قضاء مرجعيون
1 الخيام

قضاء حاصبيا 
1 الخلوات

قضاء بعلبك 
2 بعلبك
1 شمسطار
1 قيد التحقق
2 السعيدة 
1 التحتاتمنين 
2 يونين

قضاء صور 
1 برج الشمالي
1 برج رّحال
2 مجدل زون
1 صور
2 صور الباص



يوم السابقة 14نسبة الحاالت الجديدة لكل مئة الف نسمة خالل يوم السابقة 14نسبة الفحوصات لكل مئة الف نسمة خالل 

يوم السابقة 14نسبة الوفيات لكل مئة الف نسمة خالل  يوم السابقة 14النسبة المئوية للفحصوات اإليجابية خالل 

2020آب 22يوم السابقة لتاريخ  14خالل  19مؤشرات ترصد حاالت الكوفيد 



حسب االسبوع ( االسبوعي والتراكمي)عدد حاالت الوفاة 

2020آب 22لتاريخ 

(العدد االسبوعي والنسبة المئوية على كافة الحاالت)حاالت القطاع الصحي 

(النسب المئوية)توزيع حاالت القطاع الصحي حسب المهنة 

حالة في القطاع الصحي488

جدول خصائص الوفيات

حالة وفاة121

الوفاةعدد حاالت %نسبة االماتة

0.28 1 سنوات10دون 

0.00 0 سنة19الى 10من 

0.10 2 سنة29الى 20من 

0.24 4 سنة39الى 30من 

0.52 6 سنة49الى 40من 

2.27 21 سنة59الى 50من 

3.64 20 سنة69الى 60من 

11.26 34 سنة79الى 70من 

21.43 33 سنة وما فوق80من 

0.99 121 المجموع



2020آب 22لتاريخ( حسب الترتيب االبجدي)رسومات بيانية لتوزيع الحاالت حسب االسبوع  والمحافظات 

في محافظة بيروتتوزيع الحاالت حسب االسبوعفي محافظة البقاع توزيع الحاالت حسب االسبوعفي محافظة بعلبك الهرملاالسبوعتوزيع الحاالت حسب

في محافظة الشمال االسبوعتوزيع الحاالت حسبفي محافظة الجنوباالسبوعتوزيع الحاالت حسبفي محافظة جبل لبناناالسبوعتوزيع الحاالت حسب

في محافظة النبطيةتوزيع الحاالت حسب االسبوعفي محافظة عكاراالسبوعتوزيع الحاالت حسب 

،ونزالالنفلالوطنيوالمركزالحكوميالجامعيالحريريرفيق.م:المختبرات

.ماألميركية،الجامعة.مالروم،.مالحكومي،طرابلس.مالكريم،مختبر

.ماألعظم،الرسول.مالعسكري،.مالمعونات،سيدة.مرزق،.مسرحال،

جبل.مالمشرق،مختبرالهادي،مختبرالحكومي،الهراويالياس.محمود،

ركسروان،فتوح.ماألطباء،مركزمختبر،إينوفيمختبرلبنان، مختب

كال راغب.مالحكومي،الراسيهللاعبد.م،الجعيتاوياللبناني.م،ترانسميدي

.موزين،عين.مالحدث،جورجسان.مهيكل،.مالحكومي،تبنين.محرب،

رمختباالمل،دار.مالحكومي،بعلبك.مبرجاوي،مختبرالمظلوم،.م،بلفو

العامريخو.مالطبية،العنايةمركزمختبر،المنال.مالمقاصد،.مبولس،عقيقي

بلس،طرافرعاللبنانيةالجامعةمختبرالشمالي،االستشفائيمركز،(زحلة)

الحدثفرعاللبنانيةالجامعةمختبر


