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Dubai Municipality calls on Hotels & Hotel 

Apartments in Dubai to comply with the following: 

 

1. Increase the frequency of cleaning and disinfection 

on the followings:  
• Reception & waiting areas 

• Restaurants areas and facilities 

• Praying rooms   

• Wheelchairs and trollies  

• Elevators buttons 

• Doors and staircase and escalators handrails 

• Washrooms and changing rooms 

• Guest rooms 

• Training & meeting rooms 

• Pools, gyms, spa and kids’ areas facilities 

 

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 إمـــارة دبي يتوجـــب ع�ى جميع الفنـــادق والشـــــــــقق الفنـــدقيـــة 

 : ضرورة االلتزام بمتطلبات بلدية دبي التالية

 

ــة التنظيف والتطهير للمرافق، والتركيز ع�ى بعض  .1 ــادة دوريـ زيـ

 المرافق مثل: 
 منطقة االستقبال واالنتظار •

 منطقة المطاعم ومرافقها •

 المصليات •

 كراسي أصحاب الهمم وعربات نقل األمتعة  •

 أزرار المصاعد •

 مقابض األبواب والساللم والساللم المتحركة •

 دورات المياه وغرف تبديل المالبس  •

 غرف النزالء   •

 غرف التدريب واالجتماعات •

 مرافق المسابح واألندية الصحية والسبا ومناطق لعب األطفال •

 

 متفرقة من المؤسسةتوفير معقم اليدين في أماكن  .2

 

ســـــــــجالت التنظيف مع في توثيق عمليـــات التنظيف والتطهير  .3

 ذكر 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 (4) ) 4تعميم خارجي رقم (

 تكثيف إجراءات التنظيف والتطهير

 في الفنادق والشقق الفندقية 

Intensification of Cleaning & Disinfection Process in 

Hotels & Hotels Apartments 

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

