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Dubai Municipality calls on shisha service area in Dubai 

to comply with the followings:   

1. Increase the frequency of cleaning and disinfection on 

all human contact surfaces including but not limited to:  

• Doors handles    / chairs & tables 

• Reception area 

• Washrooms and all equipment, furniture, tools and 

counters 

2. Commitment to the ventilation area and air suction 

devices in accordance with approved requirements 

3. The need to use (shisha hoses/narghile ) of types that 

used only once and disposed of an appropriate manner 

after each user 

4. Washing the shisha properly and changing its water 

after each user/smoker. 

5. The mandatory need to avoid the customary practice 

that shisha provider has experienced smoking shisha 

several times under the pretext of equipping it for 

direct use before providing shisha to the smoker 

6. Hygiene and disinfection standards need to be adhered 

to more in smoking areas 

7. 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  المقاهي وأماكن تقديم الشيشة  يتوجب ع�ى جميع

 : ضرورة االلتزام بمتطلبات بلدية دبي التالية

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

 مقابض األبواب / الكراسي والطاوالت   •

 منطقة االستقبال  •

دورات المياه وجميع األجهزة والمعدات                            •

 واألدوات واألسطح.
 

االلتزام بمساحة التهوية وأجهزة شفط الهواء حسب االشتراطات   .2

 المعتمدة  

ضرورة استخدام (خراطيم الشيشة) من األنواع التي تستخدم لمرة  .3

 واحدة فقط والتخلص منها بطريقة مناسبة بعد كل مستخدم  

ضرورة غسل الشيشة وتغيير مياه الشيشة بعد كل   .4

 مستخدم/مدخن  

عدم القيام بالممارسة المتعارف عليها بقيام مقدم الشيشة بتجربة  .5

زها لالستخدام المباشر قبل سحب الدخان عدة مرات بحجة تجهي

 تقديم الشيشة للمدخن  

 

أكبر في األماكن   .6 ضرورة االلتزام بمعايير النظافة والتطهير بشكل 

 المخصصة للتدخين  

سجالت التنظيف مع ذكر  في توثيق عمليات التنظيف والتطهير  .7

 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 (6) ) 6تعميم خارجي رقم (

 في  والتطهيرالتنظيف   تكثيف إجراءات

 أماكن تقديم الشيشة 

Intensification of Cleaning and Disinfection Process in 

Shisha Service Places 

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

