
COVID-19 
اإلجراءات التي اتخذتها مدينة بعلبك



مسؤولية البلدية

نذ كما هو الحال في أي بلد آخر في العالم ، يهدد الفيروس الجديد لبنان م

ومع ظهور الحاالت اإليجابية ، صعدت السلطات . 2020منتصف فبراير 

لم . بنانيةالبلدية وأظهرت إحساًسا كبيًرا المسؤوليات في جميع األراضي الل

انتشار تتردد البلديات في أخذ زمام المبادرة ووضع التدابير الالزمة للحد من

COVID-19.

العمل بعد الجهود المشتركة بين وزارة الصحة ومحافظ بعلبك الهرمل ولجنة

مان ؛ اتخذت بلدية بعلبك إجراءات أمنية تم وضعها خصيصاً لض…البلدية

.يناألمن الصحي لجميع سكانها بالتساوي سواء كانوا لبنانيين أو الجئ



مسؤولية البلدية

وقبل تنفيذ اإلغالق الكامل ،  COVID-19مع ظهور الحاالت األولى من 

:شرعت بلدية بعلبك في رحلة عمل صارمة تهدف إلى

تي رفع مستوى الوعي من خالل حملة على وسائل التواصل االجتماعي ال-

.تحث الناس على البقاء في المنزل والبقاء في أمان

لسالمة العمل جنباً الى جنب مع السلطات الحكومية لضمان اتباع إرشادات ا-

...مبدقة ، بما في ذلك ارتداء األقنعة والقفازات ، واتباع إجراءات التعقي

اعم كما حرصت البلدية على بقاء األماكن عالية الخطورة مثل المقاهي والمط

.وغيرها من الشركات مغلقة لضمان السالمة



ن كتب رئيس بلدية بعلبك رسالة خاصة يطلب فيها من الناس احترام اإلغالق مع صالة م

.أجل زوال هذا التهديد



ا حملة خاصة لتشجيع الناس على أن يكونوا آمنين والبقاء بعيدً 

.في منازلهم
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اإلضافة إلى ما ذكر أعاله ، قامت البلدية بالتعقيم المنتظم لألماكن

...العامة مثل الطرق والشوارع والمحالت التجارية 

لتوضيح ذلك ، في ما يلي يمكنك مشاهدة بعض الصور للجهود 

التي تبذلها بلدية بعلبك بالتعاون مع جمعية الصحة اإلسالمية 

.والدفاع المدني









. دانرئيس بلدية بعلبك ، فؤاد بلوق ، ونائب رئيس البلدية مصطفى الشل خالل الزيارة في المي
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آذار ، اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً بإغالق / في منتصف مارس 

.البلد بأكمله وإعالن حالة الطوارئ الصحية

وقد أخذت البلديات ، بما فيها بلدية بعلبك ، على عاتقها مساعدة 

الحكومة اللبنانية على تطبيق اإلغالق ، وضمان احترام اإلجراءات 

.األمنية ووقت احترام حظر التجول

إليكم بعض الصور لتوضيح الخطوات المتخذة لضمان سالمة 

.جميع سكان بعلبك سواء المحليين أو الالجئين



تم إنشاء نقاط تفتيش عند مداخل المدينة ، حيث أكد العاملون الصحيون أن جميع الزوار

الذين يدخلون المدينة يتمتعون بصحة جيدة وخالية من األعراض



منطقة شكل اتحاد بلديات بعلبك ، بالتعاون مع السلطات الرسمية والمنظمات غير الحكومية في ال

.لجنة صحية مسؤولة عن زيارة مخيمات الالجئين السوريين وتنفيذ اإلجراءات األمنية





التدابير التربوية

. كان قطاع التعليم هو أول قطاع يتم إغالقه، COVID-19مع ظهور تهديد 

ميذ حتى اآلن جميع المدارس والجامعات في لبنان مغلقة من أجل سالمة التال

المنهج عبر في هذه المرحلة ، يقتصر التعليم على التدريس أو تقديم. والطالب

.اإلنترنت



التحديات االقتصادية

ا صعبًا فقط من وجهة نظر الصحة العامة ، ولكن أيضً  COVID-19لم يكن 

كذلك لعبت البلدية دوًرا أساسيًا في ضمان سالمة السكان و. اقتصاديًا

ة للرعاية المنظمات التي تمت تعبئتها لتوفير الغذاء والضروريات األساسي

لك بكثير الطبية األكثر حرمانًا والتسجيل للحصول على المساعدة وأكثر من ذ

تصادي في للفقراء والالجئون ، ألن البلدية تفتقر إلى التمويل والوضع االق
.لبنان يزداد سوًءا


