On 11 March 2020 the World Health
Organization characterized COVID-19
as a pandemic.

ل ّما كانت منظ ّمة الص ّحة العا ّمة قد وصفت
ّ تف
، بأنّه وباء عالمي19-شي مرض كوفيد

On 15 March 2020 the Government of
Lebanon, and in an effort to contain
coronavirus, declared a “state of
medical emergency”, including partial
lockdown.

 و منذ منتصف،ول ّما كانت الحكومة
 قد أخذت سلسلة إجراءات للحد،آذار/مارس
 في إطار،من انتشار فيروس كورونا
 ومن ضمنها،"إجراءات "التعبئة العامة
،فرض اإلقفال العام

The Lebanese Center for Energy
Conservation (LCEC) is committed to
comply
with
the
Government’s
decisions and to contribute to its efforts
to contain the pandemic, therefore we
hereby inform you of the following:
- LCEC offices in the Ministry of
Energy and Water are open every
Monday and Thursday from 10:00
am till 1:00 pm, subject to full
compliance with the highest safety
measures;
- Except as detailed above, LCEC
offices in the Ministry will be closed;
-

The LCEC team is still highly
available and highly productive in
these times of crisis, already
planning for a post-COVID-19
renewable energy and energy
efficiency reality. The team is fully
available online and can be reachable
by email and other online tools; and

- The LCEC is receiving calls at the
mobile number 81 799 199 from
Monday till Friday between 8:00 am
and 4:00 pm.

والتزاماً م ّنا في المركز اللبناني لحفظ الطاقة
بقرارات الحكومة بما يساهم في احتواء
: نعلمكم بالتالي،الوباء
ن مكاتب المركز في وزارة الطاقة
ًّ ا
والمياه مفتوحة أيّام االثنين والخميس
 صباحاً إلى10:00 من الساعة
 شرط التقيّد،ً ظهرا1:00 الساعة
،بشروط السالمة

-

تقفل مكاتب المركز في الوزارة باقي
،أيّام األسبوع

-

يحافظ فريق العمل على كامل الجهوزيّة
واالنتاجيّة لما فيه المصلحة العامة
وتطور قطاع الطاقة المتجدّدة وكفاءة
ّ
 والفريق يتابع نشاطاته،الطاقة في لبنان
المعتادة عبر البريد االلكتروني وأدوات
،التواصل عن بعد

-

يمكن االتصال بالمركز على الرقم
 من االثنين إلى الجمعة81799199
 صباحاً إلى الساعة8:00 من الساعة
. بعد الظهر4:00

-

Stay safe and keep washing your hands!
! حفاظاًعلىًسالمتكمًالًتنسواًغسلًاليدين

