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 .4الغرض من اإلرشادات :
ضمان التزام كافة مرا كز التسوق والشركات المتعاقدة معها باالشتراطات الصحية للمحافظة على
الصحة العامة
ضمان تطبيق اشتراطات صحية موحدة في جميع مرا كز التسوق في إمارة دبي

 .2مجال التطبيق :
تطبق هذه االشتراطات على كافة مرا كز التسوق العاملة في إمارة دبي

 .3المسؤولية :
.3.4

مدير إدارة الصحة والسالمة

.3.2

رئيس قسم الرقابة الصحية

.3.3

ضابط تفتيش صحة عامة رئيسي

.3.1

ضابط تفتيش صحة عامة أول

 .1تفاصيل التطبيق :
.1.4

التراخيص والوثائق:

 .1.4.4رخصة تجارية من دائرة التنمية االقتصادية
 .1.4.4بطاقة تفتيش خاصة بالمؤسسة
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البناء:

 .1.4.4يجب صيانة البناء بشكل جيد بحيث تخلو األرضيات والجدران والساللم واألسقف واألبواب
والمصاعد من أي تلف أو عيوب ويجب أن تكون جميعها نظيفة.
 .1.4.4يمنع استخدام كافة أنواع الفرش األرضي .

.1.3

اإلنارة والتهوية:

 .1.3.4يجب أن تكون اإلنارة والتهوية كافيتين في جميع األقسام.
 .1.3.4يجب عمل صيانة دورية لجميع أنظمة التهوية والتكييف داخل المبنى ويجب تزويد المبنى
بكمية كافية من الهواء النقي طبقا الشتراطات إدارة الصحة والسالمة.
 .1.3.3يجب تنظيف قنوات التكييف مرة واحدة سنويا على األقل وتنظيف الفالتر شهريا وحفظ
سجالت التنظيف.
 .1.3.1يجب أن تتوفر الشروط المتعلقة بنوعية الهواء الداخلي والمقررة من إدارة الصحة
والسالمة.

.1.1

العاملون:

 .1.1.4وجود سجل بأسماء العاملين محدث ويتضمن البيانات الخاصة بكل منهم.
 .1.1.4يجب ارتداء الزي الخاص بالعمل وأن يكون الزي نظيفا.
 .1.1.3يجب أن يلتزم العمال بالممارسات الصحية وتجنب الممارسات غير الصحية.
 .1.1.1يجب توفير مكان مخصص لتبديل مالبس العمال.

.1.4

اإلسعافات األولية:

 .1.5.4يجب توفير الشروط المتعلقة باإلسعافات األولية والمقررة من مؤسسة دبي لخدمات
اإلسعاف.
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المطاعم والمقاهي وأماكن تقديم األطعمة:

 .1.6.4يجب أن تتوفر الشروط الصحية المقررة من قبل إدارة الرقابة الغذائية في المطاعم
والمقاهي وأماكن تقديم األطعمة.

.1.4

السوبر ماركت ) متاجر أقسام ) :

 .1.7.4يجب أن تتوفر الشروط الصحية المقررة من قبل إدارة الرقابة الغذائية في السوبر ماركت
)متاجر أقسام(
 .1.7.4يجب تنظيف وتطهير عربات التسوق بكافة أنواعها وبشكل منتظم وتوفير بدائل لتطهير
اليدين في األماكن المخصصة لعربات التسوق.

.1.4

أماكن الترفيه:

 .1.8.4يجب أن تتوفر الشروط المقررة من قبل إدارة الصحة والسالمة في ساحة العاب األطفال
وأماكن التسلية والترفيه.
 .1.8.4يجب وضع خطة تنظيف مرة واحدة يوميا على األقل.

.1.4

خزانات المياه ومياه الشرب:

 .1.9.4يجب حفظ خزانات المياه نظيفة.
 .1.9.4يجب التعاقد مع شركة خاصة معتمدة من قبل بلدية دبي لصيانة خزانات المياه.
 .1.9.3خزانات المياه مصنوعة من مواد معتمدة من قبل بلدية دبي وذات غطاء لحمايتها من
الملوثات.
 .1.9.1يجب صيانة خزانات المياه كل  6أشهر وتحفظ الوثائق الخاصة بذلك.
 .1.9.5يجب توفير برادات مياه شرب للعمال مزودة بفالتر وأن يتم تنظيفها واستبدالها بشكل
دوري.
 .1.9.6يجب توفير كافة المتطلبات المتعلقة بأنظمة المياه والمقررة إدارة الصحة والسالمة.
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 .1.44المرافق الصحية:
 .1.41.4يجب أن تزود بمياه جارية.
 .1.41.4يجب أن تزود بمواد تنظيف وأدوات تجفيف األيدي.
 .1.41.3يجب المحافظة على نظافة المرافق الصحية باستمرار ويجب وضع جدول تنظيف.
 .1.41.1يجب توفير مراوح لشفط الهواء وتوفير ملطف للجو.
 .1.41.5تخصيص عامالت نظافة لدورات المياه النسائية.

 .1.44التخلص من النفايات:
 .1.44.4يجب توفير أوعية مناسبة وبأعداد كافية لحفظ النفايات.
 .1.44.4يجب التخلص من النفايات بطريقة سليمة وبشكل دوري.
 .1.44.3يجب المحافظة على نظافة جميع أقسام المركز بما في ذلك الساحات الخارجية وأسطح
البنايات.

 .1.42مكافحة الحشرات:
 .1.44.4يجب المحافظة على بيئة مركز التسوق نظيفة وخالية من الحشرات والقوارض.
 .1.44.4يجب التعاقد مع شركة خاصة معتمدة من بلدية لمكافحة الحشرات والقوارض.

 .1.43التدخين
 .1.43.4التدخين غير مسموح داخل مرا كز التسوق .
 .1.43.4يجب وضع عالمات ممنوع التدخين على المداخل واألماكن المتعددة للمركز,
 .1.43.3يجب وضع طفايات السجائر خارج مرا كز التسوق وأن تحفظ مسافة (  7.5متر )بعيدة عن
مداخل المركز .
 .1.43.1يجب أن تتوفر الشروط في غرفة التدخين وأن تكون مصرحة من إدارة الصحة والسالمة .
 .1.43.5يجب على مركز التسوق تصميم أماكن مخصصة للمدخنين خارج المركز.
 .1.43.6يسمح بتدخين الشيشة بتصريح من إدارة الصحة والسالمة.
 .1.43.7يجب إتباع ما نصت عليه الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم  45لسنة  4119بشأن
مكافحة التبغ.
 .1.43.8يجب على دور السينما تنبيه الزوار باإلرشادات الصحية المعمول بها من قبل إدارة الصحة
والسالمة باللغتين العربية واالنجليزية ولغات أخرى إن لزم.
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 .1.41خدمة غسيل السيارات
 .1.41.4يجب إتباع اشتراطات البيئة والصحة العامة لممارسة نشاط غسيل السيارات في المواقف
واألماكن العامة الصادرة عن وزارة التغير المناخي والبيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 .1.41.4يجب االلتزام بالتعاميم واإلرشادات الفنية الرسمية الصادرة عن بلدية دبي لهذا الغرض.
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