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في لبنان19ترصد عدوى الكوفيد 

2020آب 26

: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 77حالة استشفاء منها  271

ساعة المنصرمة24عدد الفحوصات المخبرية خالل  7327

ساعة المنصرمة المحلية24عدد الفحوصات المخبرية خالل  6031

ساعة الخاصة في المطار  24عدد الفحوصات المخبرية خالل  1296

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

عدد الحاالت المثبتة في لبنان   14248 561

(مع تحديث البيانات)عدد الحاالت المثبتة المحلية   12934 557

(مع تحديث البيانات)عدد الحاالت المثبتة الوافدة  1314 4

عدد حاالت الوفاة  139 1

مرور )مني او ز( نتيجتين سلبيتين متتاليتين)عدد الحاالت مع شفاء مخبري 
(يوما30اكثر من  3955

عدد حاالت القطاع الصحي 537 15

ساعة 24خالل 
المنصرمة

التراكمي 
شباط21منذ 



2020آب 26جدول الحاالت حسب االقضية لتاريخ  

مةنسب الحدوث لكل مئة الف نسيوم امسالعدد التراكمي
ئة نسبة الوفاة لكل م

الف نسمة

الوافدةالوفياتالحاالتالقضاء
غير 
الوافدة

الشفاء 
المخبري

الشفاء 
الوافدةالوفياتالحاالتالشفاءالزمني

غير 
التراكمي الوافدة

14لاليام 
التراكمياألخيرة

2266222562010158416574740173466.14226.494.53بيروت

191721149176876564640640064291.31122.943.19بعبدا

1183161011082133366499350035186.1272.222.52المتن

56653253424153177150015269.93100.632.38الشوف

95926389617327344210021545.40188.821.14عاليه

36113463157048118130112167.8686.026.04كسروان

17232015248541024004156.8442.862.74جبيل

833640793199311210000100244.99177.641.76طرابلس

94415791113241101127.0657.515.35الكورة

224223201543488100010292.83141.192.61زغرتا

7024661414281001127.2161.793.63البترون

2730212525352105800887.0941.790.00عكار

8711865716730000333.5319.173.83بشري

15031613414163019001969.8746.121.40يةالمنية الضن

330723307271591866006150.2942.353.19زحلة

10211983329323003101.7045.871.00يالبقاع الغرب

247323224125365700786.6433.671.05بعلبك

12039066000018.413.070.00الهرمل

200317123000049.4722.260.00راشيا

3384782601487101190019103.6451.821.23صيدا

382814623618188206110011111.1034.322.33صور

10019404100131.2812.510.00جزين

206045161751588017145.6775.660.00النبطية

12233983446500000151.9062.263.74بنت جبيل

8311172317201001132.3358.991.59مرجعيون

3303300880000110.9160.500.00حاصبيا

320801333075030230214001139قيد التحقق

142481271314129348413114395556114557267.96128.542.39المجموع



محافظة بيروت
4 راس بيروت
2 المنارة
5 الحمرا
3 المصيطبة
3 مارالياس
1 الظريف

15 المزرعة
6 برج ابي حيدر
7 البسطة الفوقا

12 طريق الجديدة
3 راس النبع
4 البسطا التحتا
4 األشرفية 
1 العدلية 
4 قيد التحقق

قضاء الشوف 
1 علمان
1 برجا
1 برجين
2 شحيم
1 الدامور
1 الدبيه
1 حارة الناعمة
1 الناعمة 
6 قيد التحقق

قضاء البترون
1 راشانا

ي قضاء البقاع الغرب
1 كفريا
1 القرعون
1 السلطان يعقوب

قضاء جّزين 
1 جّزين

حسب البلدات واألحياء ليوم امس –2020آب 26جدول الحاالت لتاريخ 

قضاء بعبدا 
4 عين الرمانة
3 بعبدا
4 بئر حسن

16 برج البراجنة
8 الشياح
4 الغبيري
2 الحدث

12 حارة حريك
3 الحازمية 
2 الجناح
1 الليلكة 
3 األوزاعي
2 قيد التحقق

قضاء كسروان 
1 العقيبة
1 بلّونه
1 حراجل
2 جونيه
1 كفرياسين
1 الصفرا
2 زوق مكايل
1 زوق مصبح 
3 قيد التحقق

يهالضنالمنيهقضاء 
1 ديرعمار

13 المنيه
5 قيد التحقق

قضاء الكورة 
1 بحصاص

قضاء بعلبك 
2 بعلبك
4 قصرنبا
1 قيد التحقق

قضاء المتن
1 عين سعادة
3 انطلياس
1 البوشرية 
1 بيت الشعار
4 برج حمود
1 برمانا
1 بصاليم
4 الدكوانه
2 ديك المحدي
1 حجديدة المتن
2 المنصورية 
1 النقّاش
1 قيد التحقق
6 السبتية
1 سد البوشرية 
1 زكريت
2 الزلقا
1 زغرين
1 قيد التحقق

قضاء زغرتا
1 حارة الفوار
1 مجدليا
1 مرياطا
1 زغرتا
6 قيد التحقق

قضاء طرابلس 
19 البداوي
18 الميناء
38 طرابلس
4 القبّة

13 التبّانه
3 الزهرية
5 قيد التحقق

جبيلقضاء
1 عمشيت
2 جبيل
1 لحفد

عاليهقضاء 
1 عاليه
5 عرمون
3 بشامون
1 بحدون
1 بليبل
2 ةالعمروسيالشويفات 
3 حي السلّم 
1 كيفون
1 خلدة 
1 مجدليا
2 القماطية

قضاء عكّار 
1 عكّار العتّيقة 
1 عماره
1 المشمش
1 قبة الشمرا
1 السماقية 
2 قيد التحقق

قضاء زحلة 
1 برالياس
2 شتورا
2 مجدل عنجر
1 قب الياس

قضاء النبطية 
1 الدوير
1 كفرصير
2 النبطية الفوقا
2 زفتا
2 قيد التحقق

قضاء صور 
3 بفالي
2 برج الشمالي
1 معروب
1 صور
4 قيد التحقق

قضاء مرجعيون
1 مجدل سلم

قضاء صيدا 
1 عين الدلب
1 عين الحلوة
3 الغازية 
1 خرطوم
1 مغدوشة
3 المية ومية
2 الصرفند
3 تنبوريت
4 قيد التحقق



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

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

2020آب 26يوم السابقة لتاريخ  14خالل  19مؤشرات ترصد حاالت الكوفيد 



حسب االسبوع ( االسبوعي والتراكمي)عدد حاالت الوفاة 

2020آب 26لتاريخ 

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

(النسب المئوية)توزيع حاالت القطاع الصحي حسب المهنة 

حالة في القطاع الصحي537

جدول خصائص الوفيات

حالة وفاة139

الوفاةعدد حاالت %نسبة االماتة
0.27 1 سنوات10دون 
0.00 0 سنة19الى 10من 
0.09 2 سنة29الى 20من 
0.22 4 سنة39الى 30من 
0.46 6 سنة49الى 40من 
2.36 25 سنة59الى 50من 
3.70 23 سنة69الى 60من 
11.14 37 سنة79الى 70من 
22.78 41 سنة وما فوق80من 
0.98 139 المجموع



2020آب 26لتاريخ( 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


