№ 03 - May 10th 2020

من  1إلى  11أيار 0101

ديكادا ()3
استمر التخبط على الصعيد الرسمي في
قرارات التعبئة العامة بين التشدد
والتخفيف ،فيما أقر مجلس الوزراء تمديد
حالة التعبئة العامة من جهة ،مع التخفيف
عن بعض القطاعات من جهة ثانية ،وذلك
في ظل توافد طائرات المغتربين واللبنانيين
العالقين في الخارج.
على صعيد مكافحة وباء كورونا جاء في
مقررات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في
 5أيار :0202
•

•

•

•

•

إعادة تمديد حالة التعبببئبة البعبامبة البتبي
علن تمديدها بالمرسبو رقب / 6026
أ ُ
 0202اعببببتبببببببببارا مببببن تبببباريبببب
 22/5/0202ولببغببايببة 02/5/0202
ضمنا.
التأكيد عبلبى تبفبعبيبل وتبنبفبيبذ البتبداببيبر
واإلجراءات التي فرضها المرسو رقب
 6222/0202والببببمببببرسببببو رقبببب
 ،6022/0202والمراسي والبقبرارات
ذات الصلة الصادرة عن معبالبي وزيبر
الداخلية والبلديبات ،وذلبك خبفل فبتبرة
تمديد التعبئة المذكورة أعفه.
االبقاء على األنشطة االقتبصباديبة البتبي
سمح لها بإعادة العمل تدريبجبيبا ضبمبن
ُ
نطاقها ووفقا للمراحل الزمنيبة البمبشبار
إليها في البمبادة  0مبن البمبرسبو رقب
 6052/0202وضمن شبروط مبعبيبنبة
ارتكزت على المبعبايبيبر ا:تبيبةة كبثبافبة
االتصال وعبدد البمبتبصبلبيبن وإمبكبانبيبة
التعديل ومستوى األولبويبة والبمبخباطبر
المحتملة.
الطلب إلى األجهزة العسكرية واألمبنبيبة
كافة التشدد ردعيا ،في قمع المبخبالبفبات
بما يبدد البى عبد تبفبشبي البفبيبروس
وانتشاره.
قبول هبة عينبيبة مبن شبركبة " بو بل"
قيمتها  052الف دوالر اميركبيبة عبلبى
شبكبل اعببفنبات لببلبتبوعببيبة مببن وبباء "
كببورونببا" .لببفطببفر عببلببى مببقببررات
مجلس الوزراءة اضغط /هنا.

التخبط في قرارات التعبئة العامة والحظر
•
•
•
•

•
•
•

•

مجلس الوزراءة تمديد حالة التعبئة العامة السبوعيبن .لبفطبفر عبلبى
مقررات مجلس الوزراءة اضغط /هنا.
مجلس الوزراءة متابعة الوضع المعيشي وارتفار األسعار .اضبغبط/
هنا.
وزارة الداخليةة مذكرة رق  22تاري  0202-25-20تتعلق بتبعبديبل
فتح واقفال المدسسات .اضغط /هنا.
وزارة الداخلية /المساعداتة تعمي رقب  6206تباريب 0202-5-2
يتعلق بتوزيع المساعدات بوضع اس البلدية او اتحاد البلديات .اضغط/
هنا.
وزارة الداخليةة تعمي رق  6602تاري  0202-5-6يتعلق بالسمبا
بإقامة صفة الجمعة في المساجد وقداس يو االحد .اضغط /هنا.
وزارة الداخليةة تعمي رق / 52أ .تباريب  0202-25-22البمبتبعبلبق
بتحديد أوقات فتح وإقفال المدسسات .اضغط /هنا.
وزارة الصحة العامبةة نسبخبة مبحبدثبة مبن تبطبببيبق "البتبقبيبيب البذاتبي
لعوارض كورونا" .لفطفر اضغط /هنا .إلجراء التقيي الذاتي عبر
التطبيقة اضغط /هنا.
تقيي المرحلة الثانية من عودة اللبنانيين من الخارج والتحضر للمرحلة
الثالثة .اضغط /هنا.

الخط الساخن لكورونا في وزارة الصحة العامة
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