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Dubai Municipality calls on all pest control 

companies in Dubai to comply with the following: 

 

1. Increase the frequency of cleaning and disinfection 

on the following utilities:  

• Offices and materials/equipment stores 

• Spraying equipment handles 

• Handle of shelves, cabinets, and equipment 

• Handles of doors & elevators switches & ladders 

• Staff uniform 

• Washrooms 

• Soap and towel dispensers 

2. Ensure hand washing/sanitizing frequently among 

staff  

3. Availability of hand sanitizers at different areas  

4. Keep records for all cleaning and disinfection 

operations including the disinfectant name and 

must be one of those approved by Dubai 

Municipality. 

 

For more information, please visit Dubai Municipality 

website /Health & Safety Information 

www.dm.gov.ae 
 

Health & Safety Department 

فــــــي إمــــــارة شــــــركات مكافحــــــة الحشــــــرات جميــــــع يتوجــــــب ع�ــــــى 

 :دبي ضرورة االلتزام بمتطلبات بلدية دبي التالية

 

ـــــــللمرافــــــق، والتركيوالتطهيــــــر زيــــــادة دوريــــــة التنظيــــــف  .1 ز ع�ــــــى ـ

 التالي: 

 المكاتب ومخازن المواد والمعدات •

 استخدام المبيدات تمقابض ماكينا •

 مقابض الرفوف والكبائن والمعدات واألجهزة •

 اللمـــــالسأزرار المصاعد واألبواب ومقابض  •

 الزي الرسمي للعاملين •

 دورات المياه •

 وسائل غسيل وتعقيم اليدين •

املين ـــــــــــــــــــــــــــدين مـــــــــــن قبـــــــــــل العـــــــــــــــــــــــــــالي طهيـــــــــــروت تنظيـــــــــــف .2

 بانتظام 

  توفير معقم اليدين في أماكن متفرقة .3

جالت ــــــــــــــــــــــــسفـــــــــــي  والتطهيـــــــــــرتوثيـــــــــــق عمليـــــــــــات التنظيـــــــــــف  .4

ــــــــالتنظيـــــــف مـــــــع ذكـــــــر الم فـــــــي التطهيـــــــر  ادة المســـــــتخدمةــــــــــــــــــ

ويجـــــب أن تكـــــون مـــــن ضـــــمن مـــــواد التطهيـــــر المعتمـــــدة مـــــن 

 بلدية دبي
 

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

العامة الصحة والسالمةمعلومات   

www.dm.gov.ae 

 

 مةإدارة الصحة والسال

 

 External Circular (15) )15تعميم خارجي رقم (

 في ثيف إجراءات التنظيف والتطهير تك

 شركات مكافحة الحشرات

Intensification of Cleaning and Disinfection Process in  

Pest Control Companies 

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