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 )حالتان إيجابيتان( 717رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم  -7

 )جميعها سلبية( 646رقم  PEGASUSرحلة اسطنبول : شركة  -1

 )حالة واحدة إيجابية( 305رحلة أديس أبابا : الشركة األثيوبية رقم  -2

 )جميعها سلبية( 175رقم  5Qرحلة حلب : شركة  -3

 )جميعها سلبية( 756رقم  ROرحلة بوخارست : شركة  -4

 )جميعها سلبية( 846رحلة دبي : الشركة اإلماراتية رقم  -5

 )جميعها سلبية( 727رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم  -6

 )جميعها سلبية( 277رقم  MEAرحلة عمان : شركة  -7

 )جميعها سلبية( 6670رحلة أضنا : الشركة التركية رقم  -8

 )جميعها سلبية( 375لقطرية رقم رحلة الدوحة : الشركة ا -70

 )جميعها سلبية( 422رقم  EYرحلة أبو ظبي : شركة  -77

 )جميعها سلبية( 274رقم  G9رحلة الشارقة : شركة  -71

 )حالة واحدة إيجابية( 155رقم  MEAرحلة اسطنبول : شركة  -72

 )جميعها سلبية( 537رقم  SVرحلة جدة : شركة  -73

 )جميعها سلبية( 713كة التركية رقم رحلة اسطنبول : الشر -74

 )جميعها سلبية( 407رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم  -75

 )جميعها سلبية( 532رقم  SVرحلة الرياض : شركة  -76

 )جميعها سلبية( 173رقم  MEAرحلة جينيف : شركة  -77

 )جميعها سلبية( 151رقم  MEAرحلة الرنكا : شركة  -78



 

 7676الخط الساخن : 

 7173الخط الساخن للقاح : 

الخط الساخن للتسجيل على منصة 

 07721600اللقاح : 
 

 

 
 الجمهورية اللبنانية 

 وزارة الصحة العامة
 

 

 بيروت ة الىنتائج فحوص الرحالت الجوية القادم

 0100 كانون االول 10

 
 )جميعها سلبية( 7314رقم  MEAشركة  رحلة الرياض : -10

 )جميعها سلبية( 153رقم  MEAرحلة اسطنبول : شركة  -17

 )جميعها سلبية( 171رقم  MEAرحلة باريس : شركة  -11

 )جميعها سلبية( 204رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم  -12

 )جميعها سلبية( 677رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم  -13
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 )حالة واحدة إيجابية( 723رقم  SRرحلة برلين : شركة  -21

 )حالتان إيجابيتان( 720رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم  -22

 ية()حالة واحدة إيجاب 318رقم  MEAرحلة دبي : شركة  -23

 )حالة واحدة إيجابية( 157رقم  MEAرحلة اسطنبول : شركة  -24

 )جميعها سلبية( 748رقم  FZرحلة دبي : شركة  -25

 )جميعها سلبية( 752رقم  PEGASUSرحلة اسطنبول : شركة  -26
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