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Dubai Municipality calls on Salons/Personal Care 

Centers in Dubai to comply with the following: 

 

1. Increase the frequency of cleaning and disinfection 

on the followings:  
• Entrance door Handle 

• Waiting chairs/bench/sofa/table 

• TV remote control  

• Any reading material (Newspaper etc.) 

• Hair cutting Chairs 

• All Cutting tools/material/equipment 

• Hand & Hair wash basins 

• Personal Hygiene  

• Cabinets/drawers/shelves) 

• Washrooms (door handles/water taps etc.) 

 

2. Availability of hand sanitizers & hand wash liquid  

and ensure hand washing before & after each 

service. 

3. Document all cleaning and disinfection operations 

including list of used disinfectants 

 

For more information, please visit Dubai Municipality 

website /Health & Safety Information 

www.dm.gov.ae 
 

Health & Safety Department 

الصالونات الرجالية ومراكز التجميل  جميع يتوجب ع�ى 

في إمارة دبي ضرورة االلتزام بمتطلبات بلدية دبي  النسائية والسبا  

 : التالية
 

 التالي: والتطهير للمرافق، والتركيز ع�ى زيادة دورية التنظيف  .1
 األبواب مقابض  •

 كراسي االنتظار •

 أجهزة التحكم بجهاز التليفزيون •

 الجرائد والمجالت  •

 كراسي الحالقة  •

 جميع األدوات واألجهزة والمواد المستخدمة  •

 احواض غسيل األيدي والشعر   •

 النظافة الشخصية  •

 والخزائن.االرفف واالدراج  •

 دورات المياه •

 

غسل األيدي والصابون السائل مع ضرورة  توفير معقم اليدين .2

 قبل وبعد كل خدمة 

 

سجالت التنظيف مع في  والتطهيرتوثيق عمليات التنظيف   .3

 في التطهير.  ذكر المادة المستخدمة
 

 /ع�ى الموقع االلكترو�ي لبلدية دبي  زيارةللمزيد من المعلومات يرجى 

العامة الصحة والسالمةمعلومات   

www.dm.gov.ae 

 

 مة إدارة الصحة والسال

 

 External Circular (1) ) 1تعميم خارجي رقم (

 تكثيف إجراءات التنظيف والتطهير في 

 الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية والسبا 

Intensification of Cleaning and Disinfection Process in 

Salons/Personal Care Centers 

http://www.dm.gov.ae/
http://www.dm.gov.ae/

