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ي لبنان:   جد�دة لمواجهة كورونا  إجراءات 
 �ف

 
ف بكوف�د�ستمر أعداد   �ن الماض�ة، أ��� من    19-المصابني ي الساعات األر�ــع والع�ث

ي االرتفاع. �ف
ي لبنان �ف

أشخاص كانت نت�جة    1707�ف
ي  إ�جاب�ة لفحص كورونا )  PCRإختبار إصابتهم ( 

   حالة   681332أشخاص، إضافة إ�    10، وتو�ف
ُ
وس ت  بتّ ث  شخص  8795و    إصابتهم بالف�ي

�
  ا

وا جراء ال��اء منذ بدايته. 
ّ
ي   يزداد تفاقم،  دخول فصل الشتاء البارد مع    توف

ّ وس.    تف�ث  نحن نواجه أ�ضكما  الف�ي
�
متحور  ، وهو  ا� جد�دا�  تهد�د  ا

 . أوم�كرون
 

ي مكافحة  ضد ساللة أوم�كرون الجد�دة واللقاح أفضل دفاع لنا  يب�ق  
وس�ف لحما�ة  ، و لحما�ة أنفسهم وأ�هم . �جب تطع�م الجميع  الف�ي

وس بالأ��� عرضة لإلصابة الذين هم كبار السن و  ر بالناس من خالل  ،  ف�ي  فقدان وظائفهم. ولعدم إغالق المدارس ولعدم إلحاق ال�ف
 
 �قع ع� عاتقنا جم�عالسلطات اللبنان�ة عدة إجراءات جد�دة.    وضعت،  نا ورو ك   روسبفي  دوى لع ا   تحاال   ر نتشا ا للحد من  و 

�
  ؤول�ة اتباع مس  ا

ام هذە اإلجراءات، وعدم الق�ام بذلك قد يؤدي   إ� عق��ات. واح�ق
 

ي لبنان:   جد�دة لمواجهة كورونا  إجراءات 
 �ف

ي القطاعات التال�ة قد تلقوا    ع�، �جب  2021  كانون األول   10من    ابتداءً  -1
ف �ف ف من اللقاحات المعتمدة  الالعمال والموظفني جرعتني

وس كورونا من قبل وزارة   ي (لف�ي لمدة    ة) صالحPCRالصحة، أو أن �كونوا قادر�ن ع� تقد�م نت�جة سلب�ة للفحص المخ�ب
 ساعة:  48تصل إ� 

ي والرعا�ة الصح�ة)  -  القطاع الص�ي (الطاقم الطيب
�وي  -  القطاع ال�ق
 القطاع الس�ا�ي  -
 قطاع النقل العام (وسائل النقل العامة)  -
ي  -

 والبلد�ات واتحاداتها  ةالعام اإلداراتالموظفون والعاملون �ف
 القطاع الخاص  -
ي مطار رفيق الح��ري الدو�ي و قوى  -

ئ  األمن �ف �ة  المرا�ف  والحدود ال�ب
 

ي    9وحيق    2021كانون األول    17ة من  ستفرض السلطات اللبنان�ّ  -2
، قيود ع� حركة التجول من الساعة السابعة  2022كانون الثايف

 وع�  
�
ي مساًء وحيق الساعة السادسة صباحا

ي اللبنايف
و�ستثيف من ذلك األشخاص الملقحون بجرعة واحدة ع�  ،  كافة األرا�ف

وس كورونا من قبل وزارة الصحة ت�جة  وكذلك األشخاص الذين لديهم نمن حظر التجول،    األقل من اللقاحات المعتمدة لف�ي
ي (   . ساعة 48لمدة تصل إ�  ة) صالحPCRسلب�ة للفحص المخ�ب

المدارس والجامعات والمؤسسات التعل�م�ة األخرى    لعدم الحضور الشخ�ي إ�، معرضون  يتلقحوا م  الذين ل   لألطفال واألفراد  -3
ف ما ال �قل عن  ��ة والتعل�م العا�ي أنه سيتم االحتفال   كما أعلنت٪ من جميع الطالب.  50ح�ث �جب تحصني بعطلة  وزارة ال�ق

ي جميع المدارس والجامعات والمؤسسات التع الم�الد ورأس السنة  
ي   9إ�    2021  كانون األول  17ل�م�ة األخرى من  �ف

  كانون الثايف
2022 . 

 
العامة، وقد   -4 ي األما�ن 

التباعد االجتما�ي �ف ام  ف �جب اح�ق الغ�ي ملقحني السلطات قيودا� ع� األشخاص  أو ل�س لديهم    تفرض 
ي ( ن  . ساعة 48لمدة تصل إ�  ة) صالح PCRت�جة سلب�ة للفحص المخ�ب

 
 

 ، دد، فاللقاح آمن وفعّ خذ اللقاح فلنأالوقت عامل رئ��ي ة و اآلن! ال ت�ق .  ال و�منع األمراض الخط�ي  الحاجة إ� المستش�ف
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  25من  بتداءً وزارة الصحة العامة ا  والمعتمدة لدىلمختلف الفئات العم��ة،    لمتوفرةا  19-كوف�دللحصول ع� معلومات حول لقاحات  
ي 

�ن الثايف : ، ير�ب الضغط ع� 2021��ث    الرابط التا�ي
lebanon.org/uploads/poster/poster_ar_163912558494.pdf-http://refugees 

 
از�ن�كا المختارة من قبل وزارة الصحة،   : ع� الرابط التا�ي �ب الضغط  ير للحصول ع� معلومات حول جميع مرا�ز تلقيح اس�ق

lebanon.org/uploads/poster/poster_ar_163912674090.pdf-http://refugees 
 

 : ع� الرابط التا�ي ير�ب الضغط  حة، للحصول ع� معلومات حول جميع مرا�ز تلقيح فايزر المختارة من قبل وزارة الص 
lebanon.org/uploads/poster/poster_ar_163912645137.pdf-http://refugees 

 
 

وط الحصول  : ع� الرابط التا�ي ير�ب الضغط وك�ف�ة التسج�ل،   19-كوف�دثالثة من لقاح  الجرعة الع�   لمعرفة �ث
lebanon.org/uploads/poster/poster_ar_163912519432.pdf-http://refugees 
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