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Dubai Municipality calls on food establishments such 

as restaurants, café, departmental stores, 

supermarkets etc.  in Dubai to comply with the 

following: 

 

1. Increase the frequency of cleaning and disinfection 

on the followings:  
• Cash counters and pay machines 

• Dining tables and chairs 

• Menus, touch screen and bill folders 

• Elevators switches / buttons  

• Washrooms 

• Soap and towel dispensers 

• Equipment and door handles 

• Shopping carts 

 

2. Ensure frequent hand washing with soap among 

staff 

3. Availability of hand sanitizers at different areas 

4. 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 

اهي ـــــاعم والمقــــالمؤسسات الغذائية كالمط يتوجب ع�ى جميع

ارة دبي  ــــــــــــفي إموغيرها،  والبقاالت وبر ماركت ــــــــايبر والســـــــــــواله

   :ضرورة االلتزام بمتطلبات بلدية دبي التالية 

 

 

للمرافق، والتركيز ع�ى  هيرـــــــــــظيف والتطـــــــــزيادة دورية التن .1

 التالي:
 نات دفع النقوديطاوالت وماك •

 طاوالت وكراسي تقديم الطعام •

 قوائم الطعام ودفع الفواتير •

 األبواب والساللممقابض  •

 دورات المياه  •

 حاويات الفوط وسائل غسيل وتعقيم اليدين •

 مقابض الرفوف والكبائن والمعدات واألجهزة •

 عربات التسوق  •

 

 التأكيد ع�ى غسل وتعقيم اليدين من قبل العاملين .2

 

 توفير معقم اليدين في أماكن متفرقة  .3

التنظيف مع سجالت في  والتطهيرتوثيق عمليات التنظيف   .4

 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 (5) ) 5تعميم خارجي رقم (

 والتطهيرتكثيف إجراءات التنظيف 

  في المؤسسات الغذائية  

Intensification of Cleaning and Disinfection Process in 

Food Establishments 

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

