
 

Organization Unit:  إدارة الصحة والسالمةHealth & Safety Department :الوحدة التنظيمية 

 
Document title:  / تعميم خارجيExternal Circular :عنوان الوثيقة 

Doc Ref. DM-PH&SD-CR30 :رقم الوثيقة 

 

Issue date: 5 تاريخ اإلصدارth August 2020  تاريخ اإلصدار السابقSupersede issue date Version number ) 3رقم اإلصدار(  

Classification (Open Data) (بيانات مفتوحة) 26 تصنيف الوثيقةth May 2020 Page 1 of 2 

 

Date: 5th August 2020  :2020أغسطس  5التاريخ  
 

 
Dubai Municipality calls on Truck & Heavy 

Equipment showrooms in Dubai to comply with the 

following:   

الشــــــــــــاحنات والمعــــــــــــدات معــــــــــــارض بيــــــــــــع جميــــــــــــع يتوجــــــــــــب ع�ــــــــــــى 

ــــــــة ــــــــة فــــــــي الثقيل ــــــــات بلدي ــــــــي ضــــــــرورة االلتــــــــزام بمتطلب دبــــــــي  إمــــــــارة دب

 :التالية

1. Increase the frequency of cleaning and disinfection 

during re-opening phase by focusing on the followings:  

• Counters  

• Doors handles 

• Washrooms 

• Trucks, equipment and tool’s handles 

• Shelves and surfaces  

إعــــــــــــــادة  ةطــــــــــــــوال فتــــــــــــــر زيــــــــــــــادة دوريــــــــــــــة التنظيــــــــــــــف والتطهيــــــــــــــر  .1

 : ةع�ى التاليع�ى المـــــرافق والتركـــــــــيز تشغيل ال

 طاوالت ال •

 مقابض األبواب  •

 دورات المياه  •

  والمعدات واألجهزة الشاحناتأبواب مقابض  •

   األرفف واألسطح •

2. Regular hand washing with water and soap or hand 

sanitizing by workers with the availability of contactless 

hand sanitizer dispensers at different areas 

اليـــــــــــــــــدين بالمـــــــــــــــــاء والصـــــــــــــــــابون او تعقـــــــــــــــــيم اليـــــــــــــــــدين غســـــــــــــــــل  .2

ـــــــــي للعـــــــــاملين بشـــــــــكل دوري مـــــــــع  تـــــــــوفير معقمـــــــــات اليـــــــــدين الت

 تعمل تلقائيا لهم في أماكن متفرقة

3. Performing a thorough cleaning and disinfection process 

after working hours 

بعـــــــــد  المعـــــــــرضفـــــــــي  وتطهيـــــــــر شـــــــــاملةتنظيـــــــــف القيـــــــــام بعمليـــــــــة  .3

 ساعات العمل

4. Wearing face mask and gloves by the workers and 

provide it for customers if needed 

ارتـــــــــداء كمـــــــــام الوجـــــــــه وقفـــــــــاز اليـــــــــدين للعـــــــــاملين اثنـــــــــاء العمـــــــــل،  .4

 وتوفيرها للزبائن عند الحاجة

5. Provide instructions for maintaining 2-meters 

social distancing  

وضــــــــــــــع اإلرشــــــــــــــادات الالزمــــــــــــــة لتطبيــــــــــــــق وتنظــــــــــــــيم المســــــــــــــافات  .5

 متر)  2اآلمنة للتباعد االجتماعي (

6. Document all cleaning and disinfection operations 

including list of used disinfectants 

توثيــــــق عمليــــــات التنظيــــــف والتطهيــــــر فــــــي ســــــجالت التنظيــــــف مــــــع  .6

 ذكر المادة المستخدمة في التطهير

7. Regular body temperature checking for workers  and 

customers before entering  

قيــــــــاس درجــــــــات الحــــــــرارة للعــــــــاملين بشــــــــكل دوري خــــــــالل اليــــــــوم،  .7

 قبل الدخول المعرضومرتادي 

8. Workers should seek medical care right away once 

developed flu symptoms, and to stop working 

immediately, and customer with flu symptoms are not 

allowed to enter 

حــــــــــــــال ظهــــــــــــــور أي اعــــــــــــــراض عــــــــــــــدوى  توجيـــــــــــــه العــــــــــــــاملين فــــــــــــــي .8

ــــــــــــــى مراجعــــــــــــــة أقــــــــــــــرب مركــــــــــــــز صــــــــــــــحي للفحــــــــــــــص  تنفســــــــــــــية ال

ـــــــــــة  ـــــــــــائن  وعـــــــــــدم الســـــــــــماح العمـــــــــــل،والعـــــــــــالج، وعـــــــــــدم مزاول للزب

 بالدخولالذين يعانون من اعراض عدوى تنفسية 

 External Circular (30) )30تعميم خارجي رقم (

فتح سوق مرحلة إعادة لالواجب اتباعها االحترازية  جراءاتاإل

 الشاحنات والمعدات الثقيلة

 وحتى إشعار آخر) 2020أغسطس  5(بدءاً من تاريخ 

Reopening Precautionary Measures for  

Trucks & Heavy Equipment Market 

(Starting from 5th August 2020 until further notice) 
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9. Sanitizing the trucks after trying out by customers 9. تعقيم الشاحنات بعد تجربتها من الزبائن 

10. Promote smart payment solutions (cards, online and 

other related means) 

او عبـــــــر  البطاقـــــــات،(عبـــــــر قنـــــــوات الـــــــدفع الذكيـــــــة  الـــــــدفع تشـــــــجيع .10

 اإلنترنت والوسائل األخرى ذات الصلة)

 These measures are valid till further notice and regular 

inspections will be conducted to ensure the compliance, 

where non-compliant shops will be violated according to 

the enforced rules. 

 

  هــــــــذه اإلجــــــــراءات ســــــــارية حتــــــــى إشــــــــعار آخــــــــر وســــــــيتم المتابعــــــــة

مـــــــــــن خـــــــــــالل التفتـــــــــــيش للتأكـــــــــــد مـــــــــــن االلتـــــــــــزام بمـــــــــــا ورد أعـــــــــــاله 

ومخالفـــــــــــــــــة المحـــــــــــــــــالت الغيـــــــــــــــــر ملتزمـــــــــــــــــة وفقـــــــــــــــــا للضـــــــــــــــــوابط 

 المعمول بها. 

 

For further information, please contact 

Market Management Section 

 للمزيد من المعلومات أو االستفسارات، يمكنكم التواصل مع

إدارة األسواققسم   

  8004006                FJBADAIWI@dm.gov.ae 
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