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Dubai Municipality calls on Labor Accommodations 

Owners and Operators in Dubai to comply with the 

followings: 

1. Increase frequency of cleaning of surfaces direct contact 

with the persons inside the accommodation such as:  

• Bathrooms, showers and washing basins. 

• Dining tables and chairs. 

• Workers' kitchens and accessories. 

• Labor rooms, furniture, and all doors handles. 

• Prayer rooms  

• Control devices for electronic devices (television - air 

conditioner - lighting) 

• Ladder handles 

• Gym’s equipment  

• Seats and tables in the training, meeting and 

entertainment rooms  

• Labor buses (seats and handles) 

 

2. Availability of hand sanitizers & hand wash liquid 

 

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 

في إمارة دبي ضرورة يتوجب ع�ى مالك ومشغ�ي المساكن العمالية 

 : االلتزام بمتطلبات بلدية دبي التالية

 

زيــادة دوريــة التنظيف والتطهير للمرافق واألســـــــــطح ذات االحتكــاك  .1

 المباشر باألفراد داخل السكن مثل: 

 

 الحمامات، غرف االستحمام والمغاسل •

 طاوالت وكراسي غرف الطعام. •

 مطابخ العمال وملحقاتها. •

 غرف مبيت العمال وملحقاتها ومقابض جميع األبواب •

 أماكن العبادة بالسكن.  •

 اإلضاءة)   –المكيف   –أجهزة التحكم باألجهزة االلكترونية (التلفاز   •

 مقابض الساللم  •

 األجهزة الرياضية بصاالت األلعاب.  •

 المقاعد والطاوالت بغرف التدريب واالجتماعات والترفيه. •

 حافالت نقل العمال (المقاعد ومقابض اليد)  •
 

 

 أماكن متفرقة من السكنتوفير معقم اليدين في  .2

 

ــات التنظيف والتطهير في ســـــــــجالت التنظيف مع ذكر  .3 توثيق عمليــ

 المادة المستخدمة في التطهير.

 

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

العامة الصحة والسالمةمعلومات   

www.dm.gov.ae 

 

 مة إدارة الصحة والسال

 

 External Circular (2) ) 2تعميم خارجي رقم (

 تكثيف إجراءات التنظيف والتطهير

 في المساكن العمالية 

Intensification of Cleaning and Disinfection Process in 

Labor Accommodations 

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