
 بيان صادر عن غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث

المتعّلق بتحديث إستراتيجية مواجهة فيروس  6/2/2021/م ص تاريخ 96إلحاقاً للبيانات التنفيذية للقرار رقم 
 تقرر ما يلي: كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود اإلغالق 

مع  5:00ولغاية الساعة  20:00من الساعة اعتبارًا معمواًل به والولوج  الخروجتدبير حظر يبقى  -1
  .إلزامية إرتداء الكمامة عند التنقل والتجول

 .لقةوتبقى الحدائق العامة مغ الفردية(الرياضة  )باستثناء واألرصفةتمنع التجمعات على الشواطئ  -2
 .اإلجتماعيةوالمناسبات الدينية و  كافة التجمعاتتمنع  -3
من سعة  %50و  منًا السائق عند اإلنتقال بواسطة السيارات العموميةضأشخاص  3التقّيد بعدد يتم  -4

 .مع إلزامية إرتداء الكمامة باقي وسائل النقل العامة
حيث ساعة  24المسموح لها بالعمل العاملين في القطاعات  " اعاله1يستثنى من احكام البند رقم " -5

فصلة بحسب ما هو وارد في الجداول الم التجول وفقاً لدوام عملهميسمح لهم بالتنقل ضمن توقيت حظر 
 تبّين القطاعات المشمولة بالفتح ودوام عملها واألذونات المطلوبة:التي 

 من المنصة للذهاب اليها  إذنن االستحصال على على المواطني يستوجبالمؤسسات التي  -أ

 ساعات العمل

 مالحظات

على  االستحصال
إذن عمل من 

 المنصة
https://covid.p

cm.gov.lb 
إتباع اإلجراءات و 

: على
https://bit.ly/3

dUFQ8f 

 
 الفئة

 
 من إلى

ي ماركت  نعم  6 18
 مين 

(من  %50)المصارف  نعم 8 15  العاملي  

ى  نعم 7 19 ( 150≤)المتاجر الكبر  مبر

 سوبرماركت نعم ساعة 24

لج نعم 7 17  مراكز البر 

 (مبر  Malls≥( ) 150التجارية )المجمعات  نعم 7 19
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اليها  من المنصة للذهاب إذنالمواطنون إلى االستحصال على  يستوجبوال المؤسسات التي يستوجب تسجيلها  -ب
سيكون ما يلي منها مؤهال إلعادة الفتح وفقًا لقدرته على اإلمتثال لجميع التدابير اإللزامية المدرجة في والتي 

 .https://bit.ly/3dUFQ8fالرابط التالي: 

 ساعات العمل

 مالحظات

 االستحصال
على إذن عمل 

 من المنصة
https://covi
d.pcm.gov.

lb  
إتباع و 

 علىاإلجراءات 
الرابط: 

https://bit.l
y/3dUFQ8f 

 
 الفئة

 من  إلى 

15 8 

 

 االتصاالت مقدمي خدمات  نعم

 نعم ساعة 24
من  والتسليمالدليفري  )خدمةالمطاعم 
 الباب(

 نعم 6 18
رسي والحلويات والمعجنات يمحالت البات

 والكرواسان والفول
 الباب(من  والتسليمالدليفري  )خدمة

 صاالت البيع داخل األفران نعم 6 18

ي مراكز مهن  نعم 10 15
 البرص وتقويم السمع أخصائ 

 المصانع الغذائية عىل أنواعها نعم 5 15

وزارة الشباب  اإلستحصال عىل إذن من 9 19
 والرياضة

 نعم
 الفرق الرياضيةأندية تدريبات 

17 9 

 

 وكاالت سيارات نعم

 أعمال بناء نعم 7 17

 مؤسسة تربوية خاصة نعم 7 15

 والمحاماةمكاتب الهندسة  نعم 7 15

 اعادة تصنيع نعم ساعة 24

 مصانع اعادة التدوير نعم ساعة 24

 نعم ساعة 24
/منظفات /  )أدويةصناعات الكيماوية 

 معقمات / دهانات.....(

ي  نعم ساعة 24
ي والسينمائ 

 اإلنتاج الفن 
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 ساعة  24
 إذن عند الحاجة

 

 نعم
نت،  صيانة )مصاعد، اجهزة طبية، انبر

مولدات كهربائية، كابالت، آالت ومعدات 
 المصانع، أجهزة الخليوي والكومبيوتر(

مصانع معدات الوقاية الشخصية  نعم ساعة 24
 ....(. ،PPEs)الكمامات، 

كات الوساطة المالية  نعم ساعة 24  شر

 صناعة اآلالت / مولدات كهربائية نعم ساعة 24

 صناعة المواد الغذائية نعم 5 15

 مصبغة نعم 9 17

 محالت بيع الزهور نعم 9 17

 مغاسل السيارات نعم 8 17

 الورق والتجليد والمنتجات الورقيةصناعة  نعم 5 15

 مصانع االعالف نعم 5 15

 مصانع األدوية والمستلزمات الطبية نعم ساعة 24

 ساعة 24
 مراكز تعبئة وتوزي    ع األوكسجي    نعم

 صناعة المفروشات والخشب نعم 6 15

 مصانع االسمنت نعم ساعة 24

 صناعات البالستيكية / مطاط نعم 5 15

 والدفاع واالسعافصناعة هياكل الشاحنات  نعم 5 15
ي 
 المدئ 

مستودعات األدوية والمعدات الطبية  نعم 5 15
 والمواد الغذائية

كات التأمي    نعم 8 17  شر

صناعة رخام/ غرانيت/مصبوبات  نعم 7 19
 ةاالسمنت/ مواد البناء للقطاعات المستثنا

والصناعية صناعة المالبس الطبية  نعم ساعة 24
 ةالمستثنا للقطاعات

 ساعة 24
 صناعة مختلفة نعم

 ساعة 24
صناعة االلبسة واالحذية والجلود )البسة  نعم

 /احذية طبية /صناعية /كمامات...(

صناعة الورق / الكرتون / الطباعة /  نعم 5 15
 التغليف

صناعة المعادن / المنتجات المعدنية  نعم 5 15
 والكهربائية الفنية

 مصانع مواد التعقيم والتنظيف نعم ساعة 24
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هاب من المنصة للذ إذناالستحصال على إلى المواطنون  يستوجبوال يستوجب تسجيلها ال المؤسسات التي  -ج
والتي سيكون ما يلي منها مؤهال إلعادة الفتح وفقًا لقدرته على اإلمتثال لجميع التدابير اإللزامية المدرجة اليها 

 .https://bit.ly/3dUFQ8fفي الرابط التالي: 

 ساعات العمل

 مالحظات

 االستحصال
على إذن عمل 

 من المنصة
https://covi
d.pcm.gov.

lb  
إتباع و 

 علىاإلجراءات 
الرابط: 

https://bit.l
y/3dUFQ8f 

 
 الفئة
 من الى 

عىل رب العمل إجراء فحوصات للعاملي    8 17
 وإبرازها عند الطلب من خارج المنصة

 كال
كات  كات نقل وتحويل األموال وشر شر

فة  الصب 

18 6 
 

 مطابع الصحف والمجالت كال

 كال 6 18
مستودعات نشارة الخشب لصنع فرش 

 لمزارع الحيوانات

عىل رب العمل إجراء فحوصات للعاملي    8 17
 وإبرازها عند الطلب من خارج المنصة

يد الرسي    ع  كال كات البر  شر

كات نقل األموال كال  ساعة 24 كات األمنية وشر  الرسر

عىل رب العمل إجراء فحوصات للعاملي    9 17
 وإبرازها عند الطلب من خارج المنصة

 وكالة سفر كال

15 9 

 

 البيطريةالعيادات  كال

نت  كال 8 15 كات اإلنبر  شر

 المستشفيات كال ساعة 24

 كال ساعة 24

ات  المختبر
 
 
 
 
 
 

12 8 
 

عىل رب العمل إجراء فحوصات للعاملي   
 وإبرازها عند الطلب من خارج المنصة

 المكتبات كال

 كال  8 17
كات الشحن والتخليص الجمركي   شر
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للعاملي   عىل رب العمل إجراء فحوصات  6 18
 وإبرازها عند الطلب من خارج المنصة

ات السفر ) كال  ...(TLSمراكز منح تأشب 

 والدواجن( )اللحومالمسالخ  كال  24 6

عىل رب العمل إجراء فحوصات للعاملي    8 17
 وإبرازها عند الطلب من خارج المنصة

محالت المستلزمات الزراعية والصيدلية  كال
 البيطرية

 االجتماعي الضمان  كال  8 17

 تعاونيات الموظفي    كال 8 17

 الدوائر الرسمية كال 8 17

المالعب الرياضية الخارجية لممارسة  كال 9 17
ي 
ي  الرياضات اإلفرادية فقط والنر

 
 تمارس ف
الهواء الطلق وال تتطلب اتصال جسدي 

  مباشر 

19 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عىل رب العمل إجراء فحوصات للعاملي   
 وإبرازها عند الطلب من خارج المنصة

وبات والتبغ كال  البيع بالجملة لالغذية والمرسر

ومحالت البيع بالتجزئة )الدواجن واللحوم  كال 7 19
والبيض والخضار والفواكه والمواد 

 (150)≥ الغذائية...(

البيع بالتجزئة للمنسوجات والمالبس  كال 7 19
 (150)≥ واالحذية والسلع الجلدية

البيع بالتجزئة لمعدات البناء والهندسة  كال 7 19
 والزراعة

وبات الروحية كال 7 19  البيع بالتجزئة للمرسر

 البيع بالتجزئة للتبغ ومنتجاته كال 7 19

البيع بالتجزئة ألصناف العطور  كال 7 19
ات   (150)≥التجميل ومستحرص 

 (150≥)والبياضات البيع بالتجزئة لألقمشة  كال 7 19

 البيع بالتجزئة للتبغ ومنتجاته كال 7 19

البيع بالتجزئة ألصناف العطور  كال 7 19
ات   (150)≥التجميل ومستحرص 

ة الجلديالبيع بالتجزئة لألحذية والسلع  كال 7 19
≤(150) 

 (150≥) البيع بالتجزئة لألقمشة والبياضات كال 7 19

 (150)≥ والفراءالبيع بالتجزئة للمالبس  كال 7 19

 البيع بالتجزئة لألثاث والمفروشات كال 7 19

19 7  
 

عىل رب العمل إجراء فحوصات للعاملي   
 وإبرازها عند الطلب من خارج المنصة

 
 
 
 
 

ات  كال لية البيع بالتجزئة للتجهب    (150≥)المب  

لية الكهربائية،  كال 7 19 البيع بالتجزئة لألجهزة المب  
 (150)≥والتلفزيون والراديو 

يي    كال 7 19 يات وأدوات البر  البيع بالتجزئة للبر
 والزخرفة

البيع بالتجزئة ألجهزة الهاتف الخليوية  كال 7 19
 (150)≥لها وقطع الغيار العائدة 

البيع بالتجزئة للسلع الرياضية وأدوات  كال 7 19
 (150)≥التسلية 
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19 7  
عىل رب العمل إجراء فحوصات للعاملي   
 وإبرازها عند الطلب من خارج المنصة

 (150)≥واأللعاب البيع بالتجزئة للعب  كال

 البيع بالتجزئة لآلالت الموسيقية كال 7 19

 البيع بالتجزئة للساعات والمجوهرات كال 7 19

البيع بالتجزئة للتحف والتحف الفنية  كال 7 19
 (150)≥القديمة 

 التصوير استديو  كال 7 19

14 8 
 

 دوائر تسجيل السيارات كال

 كاتب العدل نعم 7 15

ف نعم 7 15
ّ
جم محل  مبر

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

وت ي  بب 
 
  2021/2/28 ف

 األسمر محمود الركن اللواء
 للدفاع األعىل للمجلس العام األمي   

 الكوارث إلدارة الوطنية العمليات غرفة مدير
 

 

covid.pcm.gov.lb 


