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Dubai Municipality calls on Animals and veterinary 

Supplies Establishments (Birds & Pet Animals, 

Animal Feed & Pet food, Fish Aquarium ,Veterinary 

Medicine Trading Companies, Pets Grooming 

Centers, Pets Nursery Centers …etc) in Dubai to 

comply with the following: 

 

1. Increase the frequency of cleaning and disinfection 

on the followings:  
• Customer reception  area  

• Waiting benches/chairs 

• Aquarium Fish, Birds & Pets Animals Cages 

• Animal Feed, Pet Food Stores 

• Pets Grooming Rooms 

• Wheel chairs  

• Doors and staircase handrails 

• Washrooms 

2. Availability of hand sanitizers at different areas  

3. Documentation of 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 

مؤسســـــــــات المســـــــــتلزمات الحيوانيـــــــــة جميـــــــــع يتوجـــــــــب ع�ـــــــــى 

، الحيوانــــــــــات األليفــــــــــة والطيــــــــــوروالبيطريـــــــــة (شــــــــــركات تجــــــــــارة 

اســـــماك الزينــــــة، األعــــــالف وأغذيــــــة الحيوانــــــات األليفــــــة، األدويــــــة 

كــــــــز إيــــــــواء  كــــــــز حالقــــــــة الحيوانــــــــات األليفــــــــة، مرا البيطريــــــــة ، مرا

فــــــــي إمــــــــارة دبــــــــي ضــــــــرورة االلتــــــــزام  الحيوانــــــــات األليفــــــــة،...الخ) 

 :بمتطلبات بلدية دبي التالية

 

ــــــة التنظيــــــف  .1 ــــــادة دوري والتطهيــــــر للمرافــــــق، والتركيــــــز ع�ــــــى زي

 التالي: 
 استقبال المتعاملينمنطقة  •

 االنتظاركراسي  •

 أحواض األسماك وأقفاص الحيوانات األليفة والطيور •

 مستودعات األعالف وأغذية الحيوانات األليفة •

 غرف حالقة الحيوانات •

 المتحركةكراسي ال •

 الساللماألبواب ومقابض  •

 دورات المياه  •

  اليدين في أماكن متفرقةتوفير معقم  .2

ع ذكر سجالت التنظيف مفي  والتطهيرتوثيق عمليات التنظيف  .3

  في التطهير المادة المستخدمة

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

العامة الصحة والسالمةمعلومات   

www.dm.gov.ae 

 

 مةإدارة الصحة والسال

 

 External Circular (13) )13تعميم خارجي رقم (

 تكثيف إجراءات التنظيف والتطهير في 

 الحيوانية والبيطرية تمؤسسات المستلزما

Intensification of Cleaning and Disinfection Process in  

Animal and Veterinary Supplies Establishments 

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

