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الكوفيدللقاحالوطنيةالخطة 19

ملفألدارةوطنيةلجنةبتشكيلالعامةالصحةوزارةقامت
الكوفيدلقاح  6بتاريخ 19

األولتشرين لوذلك 2020 : 

التلقيحعمليةإدارةوتوزيعواستالمولتسجيلاليةوضع-

الجانبيةاالثاررصد-

الكوفيدلقاحجودةعلىبالحفاظيتعلقماكلوالتبريدسلسلةمراقبة-

19 

المستهدفةالفئاتالىوصولهضمان-

اليومتقدمالتيالخطةوضعت
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الكوفيدللقاحالوطنيةاللجنة 19
رئيسا ً–البزريالدحمنعبدالدكتور

مخباطجاكالدكتور

الوقائيالطبمصلحةرئيسة–بريعاتكةالدكتورة

الوبائيالترصدبرنامجرئيسة-غصنندىالدكتورة

التحصينبرنامجرئيسة–حمادةرندةالدكتورة

الصحيالتثقيفدائرةرئيسة–حمرةرشاالدكتورة

الصيدلةمصلحةرئيسة-رعيديكوليتالدكتورة

الدوائيةاليقظةبرنامجرئيسة–كرمريتاالدكتورة

األحصاءاتدائرةرئيسة-حربهيلدااألنسة

اليسارالدكتورة-العالميةالصحةمنظمةعنممثل

راضي

 Dr. Genevieve-اليونيسيفمنظمةعنممثل

Begkoyian

رافعندوىالدكتورة-الدوليالبنكعنممثل

زغبيمروانالدكتور-بيروت-األطباءنقابةعنممثل

الدكتورة-الجرثوميةلألمراضاللبنانيةالجمعيةرئيسة

مطرمادونا

علمرشادالدكتور-الشمالأطباءنقابةعنممثل

الدين

ضومطميرناالدكتورة-الممرضينوالممرضاتنقيبة

الشمالوبيروت–األسناننقابةعنممثلين

كتانةجورجالسيد-اللبنانياألحمرالصليب

يوسفجورجالعميد-العسكريةالطبابةعنممثل

الداخلياألمنعنممثل

العاماألمنعنممثل

الدولةأمنعنممثل

االعالموزارة

Arcencielجمعية

شناعالحكيمعبدالدكتور-UNRWAعنممثل

كاظماسعدالدكتور-UNHCRعنممثل

األخالقياتعلومخبيرة-عراويتالياالدكتورة

Medical Engineer-طبشوريبسامالسيد

 Infection Controlمغنيةريمةالدكتورة
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الخطةأهداف
 %70الىلتصلالمجتمعفيالتلقيحمنعاليةمستوياتتحقيق•

-2021العامخالل 2022 

 :19-كوفيدمرضضدالتلقيحمنالمرجوةالنهائيةالنقاطتشمل•

التلقيحخاللمنالوباءتفشيمنالحماية-

لحاالتالتخفيفكأولويةالمستهدفةللفئاتاإلصاباتمنالتخفيف-
الفائقةالعنايةتستدعيالتي

الوفياتعددخفض-
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بالخطةاعتمدتالتيالمبادىءبعض

حسبلألشخاصستعطىلكنها،الزاميةليستاللقاحات■

عليهاالحصولفيوللراغبيناألولويات

تلقيبشأنمستنيرقراراتخاذعلىاألشخاصمساعدةيجب■

الاًفضوفوائدهااللقاحاتإلىالحاجةعلىاالضاءةخاللمناللقاح

الممكنةالجانبيةالمضاعفاتعن

هناكيكونلنو ,اللبنانيةالصحةوزارةطريقعنمجانياللقاح■

التلقيحمراكزفيحتىاللقاحعلىللحصولماليرسمأي

الخاصة

قوفبناءًاوالمستهدفينلبنانفيالمقيميناألشخاصجميع■

ضبغالتلقيححملةتشملهمسوفاللقاحعلىللحصولالخطة



للقاحالوطنيةالخطة

ومحور 12عنتفصيلالخطةتتضمن
 :هي

وبتسجيلتتعلقالتيالتنظيميةاألمور .1

اللقاحادخال

اللقاحإدخالوتنسيقتخطيط .2

والتمويلالموارد .3

المستهدفةالسكانيةالمجموعات .4

التلقيحواستراتيجيات

األولوياتتحديد•

التلقيحمراكز•

عمليةخاللومكافحتهاالعدوىمنالوقاية•

التلقيح

التلقيحمراقبة•

التلقيحلمراكزالبشريةالموارد•

علىاللبنانيةالدولةتعملالتياللقاحات•

شراءها

الرعايةنفاياتوإدارةالتوريدسلسلةإدارة .5

الصحية

اللقاحوصول•

والنقلوالتخزينالتبريدسلسلة•

اللقاحلوازمشراء•

لقاحالتوزيعووصوللمواكبةالالزمةالحمايةتأمين•

والتدريبالبشريةالمواردإدارة .6

التوعيةحمالت .7

اللقاحاتمأمونيةمراقبة .8

التلقيحمراقبةنظام .9

لقيحالتعمليةفيالرصدوأهدافالبياناتتحديد .10

غواإلبالالتلقيحبياناتلتسجيلنظامتصميم

واستخدامهاوتحليلها

 COVID-19لقاحاتإدخالتقييم .11

يةوآلالمعنيينالشركاءجميعوالمجتمعإشراك .12

الشكاوىمعالجة
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تتعلقالتيالتنظيميةاألمور
اللقاحادخالوبتسجيل

مسجليكونأنيجبلبنانفيلقاحأودواءاياستعمالوتسويقوإلدخال⮚

األصولحسب

دولمنكانتاذااللقاحاتتسجيليتم ,لبنانفيالمرعيةاالجراءاتوالقوانينوفق⮚

علىحاصلاللقاحيكونأنيجبمرجعيةغيردولمنكانتحالفيو ,مرجعية

WHO Pre-qualification

لالستعمالالترخيصأعطاءهتماألساسهذاعلىومرجعيةدولمنهوفايزرلقاح⮚

الطارىء

بعدتحصللمو ,مرجعيةغيردولمنللقاحاتطارىءاستعمالترخيصألعطاء⮚

الصحةوزارةفيمستحدثةآليةستعتمد ,العالميةالصحةمنظمةمنترخيصعلى

العامة

رفعيكورونالمكافحةالطبيةللمنتجاتالمستجداالستخدامتنظيم 211رقمقانون⮚

المستوردعنالمسوؤلية

لالزمةاالظوابطووضعاللقاحاتلهذهالملفاتلدراسةعلميةلجنةانشاءنقترحلذلك⮚
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تتعلقالتيالتنظيميةاألمور
اللقاحادخالوبتسجيل

:الخاصالسوقالىاللقاحاتبادخالالسماح▪

كلستشالتياللجنةقبلمندراستهليتماألصولحسبالملفتقديم-
الغايةلهذه

حملةفيالملقحينأعدادإلىالخاصالقطاعفياللقاحمتلقياضافة-
اآلليةنفسعبروالوطنيةالتلقيح

:القطاعيةأوالفرديةالمبادراتتنسيق▪

الصحةوزارةمعبالتنسيقيتمأنيجباللقاحاتمنهبةأيقبولإن-
اللبنانية

مراكزخاللمنالتلقيحوالتسجيلأليةوالوطنيةالخطةبأولوياتلأللتزام-
معتمدةالتلقيح

طريقعنأضافيةلقاحاتلشراء :الكوروناللقاحخاصصندوقانشاءاقتراح-
اللبنانيةالدولة

 :السريريةاألبحاثمسمىتحت▪

نةلجمنعليهموافقوواضحعلميبروتوكولوفقاللقاحاستعماليمكن-
مجانااًاللقاحيقدمأنوالعامةالصحةوزارةقبلمنمعتمدةاخالقيات
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ةاللبنانيالدولةتعملالتياللقاحات
شراءهاعلى

mRNAالريبيالنوويالحمضتقنيةيستخدم :بيوانتك-فايزرقاح▪

منالطارىءاألستعمالترخيصعلىحازالذيالعالمفياألولاللقاحهوو▪
خيصبترتعنىدوليةمراجعموافقاتولتاريخهالعالميةالصحةمنظمةقبل

األدوية

بيناسابيع 3زمنيفاصلمعاللقاحمنجرعتينالىبحاجةشخصكل▪
الثانيةواألولىالجرعة

 Ultra Lowبراداتالىبحاجةو 80-حرارةدرجةعلىتخزينالىبحاجة▪
Thermal Freezers (ULT)

-
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ةاللبنانيالدولةتعملالتياللقاحات
شراءهاعلى  :بيوانتك-فايزرلقاح■

اللقاحمنجرعةومائةمليونينحواليحجزتم-

لبنانالىتباعااًلتصلمراحل 4علىالجرعاتهذهعلىالحصولسيتم-
2021العامخالل

باطششهرمنتصفمنابتداءااًاسبوعيااًلتصلدفعاتخمساولتحديدتم-
:التاليالنحوعلى

جرعة 28,080األولاالسبوع-

جرعة 31,590الثانياالسبوع-

جرعة 41,120 :الثالثاالسبوع-

جرعة 32,760الرابعاالسبوع-

جرعة 36,270الخامساالسبوع-

-

الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولالربع
السنةمن

2021

699,750 800,175 350,000 249,000 
جرعة
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ةاللبنانيالدولةتعملالتياللقاحات
شراءهاعلى

كوفاكسCOVAXمنصةخاللمنمحددغيرلقاح■

 730ومليونانحجزتماي ,لبنانفيالسكانمن %20لحواليحجزتم-
جرعة

غيرهأوفايزرلقاحيكونأنممكن-

قريبااًلبنانسيصلالذياللقاحبانتظار-

اخرىلقاحات■

جرعةنصفومليونلحجز  AstraZenaceشركةمعحاليااًالتفاوضيتم-

(Viral Vector)الفيروسيالناقلتقنيةتستخدم-
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المواردوالتمويل

مليون 18حوالي ,الدوليالبنكقبلمنفايزرلقاحدفعسيتم⮚

اللقاحثمندوالر

نمكوفاكسلمنصةاالولىالدفعةبدفعالعامةالصحةوزارةقامت⮚

 4حواليبلغتواليونيسيفطريقعنللقاحاتالخاصةالموازنة

دوالرماليين

لدفعةالدفعالعامةالموازنةمناعتمادبنقلاللبنانيةالدولةقامت⮚

مليون 18حواليالبالغةوكوفاكسلمنصةالثانية
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المواردوالتمويل
لدوائياالقطاعوالدوليةالمنظماتخاللمنستتمللتلقيحالوطنيةالخطةتمويل

:الخاص
الدعمنوع الممولةالجهة

جوانبهابكلالتلقيحعمليةواللقاحشراءتمويل الدوليالبنك

الفنيالدعمتقديم-
(األمانصناديق،المسحات،الحقن)المشترياتفيالدعم-
(برادات 6لتأمين) 80-حرارةدرجةعلىللتخزينبراداتشراء-

العالميةالصحةمنظمة

التوريداحتياجاتتحديد-
والصيانةوالمشترياتالتبريدسلسلةتقييم-
(الخ ,ابر ,حقن)التلقيحلعمليةالمطلوبةالموادشراء-
النفاياتإلدارة Arcncielمعالتعاقد-
كوفاكسطريقعنوتسليمهااللقاحاتشراءتسهيل-
المجتمعيةوالمشاركةالتوعيةحملةدعم-

اليونيسيفمنظمة

- المستهدفةالفئاتالىاللقاحاليصاللوجستيدعمتقديم
النازحينوالالجئينمن

و  UNHCRمنظمة
UNRWA

- التلقيحبعمليةالخاصةاللوازمتأمين

- وزارةتصرفتحتاللقاحلنقلمخصصةومبردةسياراتوضع
العامةالصحة

Call Center- االتصالمركزتمويل

األدويةشركاتتجمع
ابةنقولبنانفيالعالمية

األدويةمستوردي

- ةعمليمتابعةوالمسبقللتسجيلااللكترونيةالمنصةتقديم  Impactمنصة
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المواردوالتمويل
البشريةالمواردلـتأمينملحةحاجةيوجد ,الخطةإدارةلحسن-

 :الالزمة

:منبالمتطوعيناألستعانةسيتم•

•MSF

الصيادلةنقابة•

القانونياتالقابالتنقابة•

األحمرالصليب•

األسالميةالصحيةالهيئة•

أخرىاألهليةالصحيةالجمعيات•

العدد

شخص 15 األتصالمركز

األقلعلىشخص 80 البياناتمراقبة مركزلكل /
للتلقيح

مستوىعلىمنسق 8
المحافظات

مركزيمنسق 2
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والمستهدفةالسكانيةالمجموعات
التلقيحاستراتيجيات

قا ًوفتحديدهاتمقدالتلقيححمالتفياألولويةذاتالفئات■

:اآلتيةللمعايير

بالعدوىواالصابةللفيروسالتعرضخطر■

العدوىالتقاطعندخطيرةبمضاعفاتاالصابةخطر■

لجائحةاالستجابةحسن :علىللحفاظأساسيةتعتبرالتيالفئات■

المجتمعسيروحسن،األوليةالصحيةالرعايةومنظومة،"19كوفيد"

الطبيعيةودورته

العامةالصحةوزارةطريقعنتأمينهاسيتمالتياللقاحكميات■
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التلقيحعمليةاولويات
:التطعيممنأول ًالمستفيدةالفئات■

:الف 1المرحلة■

الواردةللتوجيهاتوفقااًاألولويةبحسب)الصحيالقطاعفيالعاملون■
(ادناهالجداولفي

األمراضعنالنظربغضفوقوما 75العمريةالفئةفياألشخاص■
منهايعانونالتيالمزمنة

:باء 1المرحلة■

األمراضعنالنظربغضعامااً 74- 65العمريةالفئةفياألشخاص■

منهايعانونالتيالمزمنة

– 55العمريةالفئةفياألشخاص■ مزمنمرضمنيعانونالذينعامااً 64
اكثرأوواحد

العامةالصحةلوزارةوالتابعونالوبائيالترصدفرقفيالعاملون■
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التلقيحعمليةاولويات
:الف 2المرحلة■

- 55العمريةالفئةفياألشخاص■ يشملهملمالذينعامااً 64
سابقااًالتطعيم

- 16العمريةالفئةفياألشخاص■ مرضمنيعانونالذينعاماا54ً

اكثرأوواحدمزمن

يشملهملمالذيناألوليةالصحيةالرعايةقطاعفيالعاملون■
(للجداولوفقااً)سابقااًالتطعيم

:باء 2المرحلة■

المجتمعسيرحسنعلىللحفاظالضروريوناألشخاص■

المخصصةالرعايةودور،العجزةمآويفيوالعاملوناألشخاص■
والسجون،الخاصةاالحتياجاتلذوي

للسجونخطةلوضعمختصةلجنةتشكيلسيتم■
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التلقيحعمليةاولويات
:3المرحلة■

الثانويالصفحتىالروضةمنالصفوفمختلففيالمعلمون■
.الحضاناتفيوالعاملون،المدارسفيوالعاملون،االخير

العدوىالنتقالعاليةمخاطرذاتأماكنفياآلخرونالعاملون■

االوليةالصحيةالرعايةقطاعفيآخرونعاملون■

وما 65الـسنفيعائلتهممنبأفراديعتنونالذيناألشخاص■
.الخاصةاالحتياجاتذويمنأو،فوق

:4المرحلة■

اللقاحعلىالحصولفيالراغبيناألشخاصجميع■

والتلقيحعمليةفيالشفافيةلمتابعةلجنةتشكيلسيتم■
للرقابةمستقلةلجنة
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Phase Target population Population 
size

Share of 
population

First 35%

High risk health workers 55,000 0.8%
Aged 65 and older 600,143 9.2%

Those below age 65 (55 – 64 years) with 
comorbidities 

237,183 3.6%

All those between ages 55-64 not covered earlier, 

16-54 years with co-morbidities,

Health workers not covered earlier 

237,183

1,150,671

5,000

3.6%

17.7%

0.1%
Individuals essential for preserving the essential 

function of the society, persons and staff in elderly 
shelters, prisons

25,000 3.4%

Next 35%

Other vulnerable populations, schoolteachers and 
school staff, childcare workers, other critical workers 
in high risk settings, remaining health care workers , 

family caregivers of those age ≥65 or with special 
needs, and all those above the age of 16 willing to be 

vaccinated

2,449,820 35%

المستهدفةالفئاتتعداد
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الصحيالقطاعفيالعاملون

                     Category 1األولويةبحسب
High-Risk

Category 2                      
Intermediate-Risk

Category 3                       
Lower-Risk

Emergency Departments (Rooms) Operating Rooms (theaters) Administration 
COVID Units (ICU & Regular) Recovery Room Admitting officers 

Laboratory staff (COVID & others) Surgical ICU Billing department 
Medical ICUs Coronary care units Security staff

Endoscopy Units Medical & surgical wards Central Sterile 
Department 

Dialysis Units Catheterization Labs Auxiliary services 
Oncology units Private clinics + OPDs Laundry 
Delivery suite Physiotherapy 

Radiology Department Pharmacists
House Keeping Dentists 

Ambulance services Dieticians & nutrition  
Home-care Plant engineering 

Inhalation therapy Incarceration centers HCWs
Nursing homes Shelters orphanages HCWs  

COVID-19 isolation and quarantine 
centers
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األولويةبحسبالتمريضيالطاقم

Very high risk High risk Medium risk Low risk 
Emergency room Coronary care + 

telemetry units
Endoscopy unit Nursing faculties 

and technical 
schools

ICU (COVID + regular) Operating room Insurance 
companies 

NICU + PICU Dialysis Recovery room Medical 
companies 

Inhalation therapy Home care nursing Administration 
Cardiac surgical unit Long stay hospitals 
Regular COVID ward Nurseries & 

schools 
Oncology + Palliative 

care
Primary care 

centers 
CoVID 19Vaccination 

team
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اإلحصائيةالمعطياتوفقالمزمنةاألمراض
واللبنانيةالعالمية

الكلىغسيلمرضى-

الدمويةواألوعيةالقلبأمراض-

السكريداء-

الدمضغطارتفاع-

 (2م /كجم 40الجسمكتلةمؤشر)السمنة-

 (الرئةوسرطانالدمويةالخبيثةاألورامخاصة)السرطانمرضى-

الكلىزراعةومرضىالمزمنةالكلىمراض-

الربو-والمزمنالرئوياالنسدادمرض-

نقصفيروس)سببأليالمناعةنقصمنيعانونالذيناألشخاص-
 (السل،اإليدز /البشريةالمناعة

،العصبيةاألمراض:الحصرالالمثالسبيلعلى )األخرىالمزمنةاألمراض-
(المتعددالتصلبمرضى،الروماتيزمية



واحدةمنصة

للتلقيحالكترونيةمنصة

االولىللجرعةالمسبقالتسجيل 1عملية

رضللعوااألولىالجرعةبعدذاتيةمتابعة
الجانبية

5عملية

األولىللجرعةموعدتحديد 3عملية

الثانيةالجرعةإعطاء 7عملية



الساخنالخط 1787



المسبقالتسجيلطرق
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التلقيحمركزإلىللوصولالمساعدةطلبيمكن❖
العمرمنوالسبعينالخامسةفوق•
التنقلعلىقادرغير–مزمنةأمراض•
خاصةإحتياجات•
طارئةوحوادثحا�ت•

 :للوصولالمساعدةأجلمنا�تصال❖
هليةوالمؤسساتا�حمرالصليببواسطة• ا�خرىا�

تعنىالتيالمؤسساتبعضفيالتلقيحعمليات��راءنقالةبفرقا��تعانةسيتم❖
الحصر�المثالسبيلعلىبالعجزة

التلقيحمراكزالىالوصولتأمين
النقالةالفرقاستخدامأو
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اللقاحتلقيآلية

تلقيقبل
اللقاح

ر :المنصةعىلالتسجيل رفرديةبصفةأوالمجموعات/النقاباتعب  التاإلتصامركزخاللمنأوالنقالالهاتفعب 
19-كوفيدبلقاحالخاص

حددنصيةرسالةعىلالحصول
ُ
روالمكانوالزمانالتاري    خت  

اللقاحلتلق 

الوصولعند
لمركز
التلقيح

 /المبكرللوصولدقائق 10-5 )المحددةالزمنيةالفترةخاللالمستفيديصل
 (المتأخر

المدخلطريقعناليدويةالتعقيممحطةإلىالستفيدتوجيهيتم
فيلهالمخصصالمقعدإلىويوجهُيسجلثمالمستفيدبياناتمنالتحققيتم

موانعوجودعدممنالتأكدوبعداللقاحومخاطرفوائدشرحبعدالنتظارمنطقة
لذلكُمعدةأسئلةلئحةخاللمنللتلقيح

خالل
تلقي
اللقاح

التلقيحلعيادةالمستفيداستدعاءيتم
،الكاملالسم :الثالثيالتحقق)الخدمةمقدممعالتفاصيلبتأكيدالمستفيديقوم
وزارةمنمةالم ستلالنصيةالرسالةفيالتعريفيوالرقمالتعريفيالبطاقةرقم

اللقاحبإعدادالُملقحيقومبينما (العامةالصحة
التلقيحببطاقةوتزويدهالمستفيدتلقيح
المراقبةمنطقةإلىلالنتقالللمستفيدالتعليماتإعطاء

تلقيبعد
اللقاح

المتوقعةالجانبيةاآلثاربشأنالمستفيدإعالم
لها /لهُيسمح،دقيقة 15البالغةالنتظارفترةالمستفيديقضيأنبمجرد
التلقيحمركزبمغادرة
ظارالنتاللقاحاتتجاهمعروفةحساسيةمنيعانيالذيالمستفيدمنُيطلب
دقيقة 30لمدة

الكترونيالبريدأو SMSبواسطةالثانيةبالجرعةالتذكير
تلقىذيالللمركزوذلكمحتملةجانبيةآثارأيعناإلبالغالمستفيدمنسُيطلب

رأواللقاحمنه 19-كوفيدبلقاحالخاصاإلتصاالتمركزعب 
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•

مركزفيالمستفيدرحلة
التلقيح
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التلقيحبطاقة



احللقالجانبيةالعوارضمراقبة
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مركزالىالمصنعمناللقاحرحلة
التلقيح بلجيكا

اللقاحصندوق

(والحرارةالنقلمراقبة)
�

  (مراقبة + )  UPS   (الناقل)
   (الموقعوتحديدالحرارةمراقبة)

�
بروكسلمطار

(والحرارةالموقعتحديد)
�

MEA
(والحرارةالموقعتحديد)

�
Beirut Airport (R H)

(MEA)
�

(والحرارةالموقعمراقبة)
�

ة اللبنانيةالصحةوزارةمنالمطلوبةالوجه
�

تلقيحمراكزمركزيتخزين

لتأمين
الحماية
واألمنية
/ أو

العسكرية

خالل
رحلة
اللقاح



38

مستشفى\المقاصد :مستشفياتإلىإضافة•
حمود\خوري\المنال

حاجةهناككاناناللقاحلتخزينالبراداتهذهمنأياستعماليمكن•

لذلك

أنهاوتبينعشرالثالثةULTاللثالجاتتقييمبإجراءاليونيسفقامت•
جاتالثاللهذهالروتينيةالصيانةمناالنتهاءتمكما.صحيحبشكلتعمل

اللقاحوصولقبلتعقيمهاوسيجري

مناحاللقلنقلاألدويةلنقلمخصصةومبردةسياراتاستخدامسيتم•
سيارة12تامينتم,التلقيحمراكزالىالتخزينمركز

 ULTعلىتحتويالتيالمستشفياتبأسماءلئحة
Freezers األميركيةالجامعةمستشفى الحريريرفيقمستشفى

الجامعي

الباشقضهرمستشفى الحكوميصيدامستشفى

وزينعينمستشفى الحكوميالنبطيةمستشفى

المعوناتمستشفى الهراويالياسمستشفى
الحكومي

طرابلسمستشفى
الحكومي
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اللقاحرحلة مركزإلىالمطارمن :
التلقيح

ىإلاللقاحنقل
التخزينمراكز

الرئيسية

حفتثموالحرارةالموقععنالمراقبةإزالة

تالماسمنللتأكدالشحنةوفحصالصندوق

الةبحالعبواتجميعوأنالمطلوبةالكمية

جيدة

رالحفظ  
 
ىلعثالجةف

70-حرارةدرجة

اللقاحنقل
مراكزإلى

التلقيح

علىالبرادفيالحفظ
حرارةدرجة – -2+أو 70

+8

ساعةنصفتذويب
( محفوظا ًكانإذا
خلطهثم (70-عند

مالحمصلمع
حالتلقيعمليةوبدئ

النفاياتإدارة
الطبية

شركةمعالعامةالصحةوزارةتتعاقد

للتعامل  Arcencielالطبيةالنفاياتإدارة

وزارةمعبالتنسيقالنفاياتهذهمع

البيئة

إجراءات NCCالطورت

 SOPsالتشغيليةالعمل

والتخلصومعالجةلجمع

اللقاحعبواتمنالنهائي
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التلقيحمراكز
:التلقيحبمراكزيتعلقمافياآلتيةوالنقاطالمعاييرتراعى

المناطقمختلففيالمراكزتوزيعيجب :السكانيوالتوزيعالمنطقة■

سهالاًإليهوالوصول،معروفااًالعنوانيكونأنيجب■

المناخيةالتغييراتمعالتكيفعلىالقدرة■

مركزكلفيمناسبةومخارجمداخلوجود■

اربانتظصفوففيالواقفيناالشخاصبيناالجتماعيالتباعدقواعداحترام■
دورهم

للسياراتموقفتخصيص■

(غرف 8منأكثر)للتطعيمكافيةوغرفمساحةتأمين■

الالزمةالمستنداتوتحضيراألسماءلتسجيلمكانتخصيص■

التحسسيةالفعلردودلمعالجةعيادةإنشاء■

وتدفئةتبريد■

االجتماعيالتباعدقواعدمراعاةمعانتظارغرف■

الغرضلهذامغاسلوتركيباليدينغسيل■

■
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التلقيحمراكز
الغرضلهذامغاسلوتركيباليدينغسيل■

التطعيمبعداألشخاصلمراقبةغرفة■

(..الخ،برادات،ثالجات،جدااًمنخفضةحرارةدرجة)تبريدأجهزة■

(UPS +مولدات )بديلةدعمومصادرالكهربائيبالتيارتغذية■

والمكاتبالتطعيمغرففيكهربائيةومقابسالكهربائيبالتيارتغذية■

رنتاالنتبشبكةاتصال،المعلوماتتكنولوجيامجالفيداعمةكومبيوترأجهزة■

الشخصيةالوقايةومعدات،ومكافحتهاالعدوىمنعمعدات■

الحادةواالدواتالطبيةالنفاياتمنالتخلص :النفاياتمنالتخلص■

النفاياتلتخزينغرفة■

■
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المقترحةالتلقيحمراكز

عكار–الشماللبنانجبلبيروت
جبل-الجنوب

عامل
-البقاع
لالهرمبعلبك

الحريريرفيق
الجامعي

الحكوميصيداالحكوميطرابلسالحكوميبعبدا
بعلبك
الحكومي

الحكوميحلباالحكوميالبوارالحكوميالكرنتينا
النبطية
الحكومي

الحكوميزحلة
الجامعةمستشفى

األميركية
الباشقضهر

الحكومي
الحكوميجزينالحكوميالبترون

الهرمل
الحكومي

يالحكومتبنينالحكوميالمنيةالحكوميسبلينديوأوتيل
راشيا
الحكومي القديسمستشفى

جاورجيوس
الحكوميبشريوزينعين

حاصبيا
الحكومي

مشغرة
الحكومي

المعوناترزق
الضّنيةسير

الحكومي

جبيلبنت
الحكومي

قنفارخربة
الحكومي

لبنانجبلالزهراء
اليوسف

االستشفائي
الجبلميس

الحكومي
اتعلباي-البقاع

بداروالعسكري
األوسطالشرق

بصاليم
الشمال
CHNاإلستشفائي

مرجعيون
االملدارالحكومي

الحكوميقاناهيكلعاليه-االيمان الرسولمستشفى
االعظم

-اإلسالمي
طرابلس

عاملجبل

الكورةالمتن-الجبل
مستشفى

حربراغب

الفقيهعكار-الحبتور

منالمتوفرةالكمياتعلىبناءا ًمراحلعلىالمستشفياتلعتماد
المسبقالتسجيلكثافةواللقاح



التلقيحفريق والواجباتالمؤهالت :

التلقيحفريقعلىصيدليلضافة
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والتليقحعمليةتفاصيل
الوقت التلقيحمركزكلفييوميااًشخص 400■

عملساعات 10 ← 8■

الواحدةالساعةفي 40■

خروج ←المراقبةغرفة ←التلقيحغرفة ←اإلنتظارغرفة ←تسجيل■
تعليمات ←

 :الالزمالوقت

دقائق 5 :تسجيل■

دقائق 5 :إنتظار■

دقائق 5 :تلقيح■

دقيقة 15 :مراقبة■

دقائق 5 :الخروجقبلتعليمات■
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التوعيةحمالت
:عنممثلينتضمللتواصللجنةتأليفتم-

العامةالصحةوزارة-

العالموزارة-

اليونيسف-

العالميةالصحةمنظمة-

الالجئينلشؤونالمتحدةلألممالساميةالمفوضية-

معتتماشىتوعيةلحمالتالتحضيرعلىاللجنةتعمل-
ةومرئيمسموعةإعالنيةموادستشمل،الوطنيةالخطة

لووسائوالراديووالتلفزيونالصحافةخاللمنومقروءة
المحمولةوالرسائلالجتماعيالتواصل

معاللقاحعنشيوعا ًاألكثراألسئلةعنلئحةاعدادتم-
مبسطةوعلميةأجوبة
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شكرااً


