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Dubai Municipality calls on establishments trading 

consumer products (e.g. specialized shops in/outside 

shopping centers, pharmacies, hyper and supermarkets, 

 ....etc.) in Dubai to comply with the following: 

1. Increase the frequency of cleaning and disinfection 

on the followings:  
• Cash counters and POS machines 

• Doors and stairs handles 

• Washrooms 

• Closets, equipment and tool’s handles 

• Shelves and surfaces  

• Shopping carts 
2. Ensure frequent hand washing with water and soap or 

sanitizers among staff 

3. Availability of hand sanitizers at different areas 

4. Document all cleaning and disinfection operations 

including list of used disinfectants 

5. Fragrances testing for customers is strictly prohibited 

(e.g. using blotters)  

 Regular inspections will be conducted to ensure the 

compliance, where non-complaint establishments will be 

violated according to the enforced rules.  

 

For more information, please visit Dubai Municipality 

website /Health & Safety Information 

www.dm.gov.ae 
 

Health & Safety Department 

ــمؤس يتوجب ع�ى جميع ـ ـ ـ ـ ـ ـالمنت تداول ساتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجات االستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هالكية ـ

كز التجارية  المتخصـــصـــةالمحالت (مثل  ت، ، الصـــيدلياوخارجهافي المرا

رورة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــض ارة دبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي إم) وغيرهاماركت، .....  والسوبرالهايبر 

  :دية دبي التاليةـــــــــــــتطلبات بلــــــــــــــــتزام بمـــــــــــــــــــــاالل

ـــزيادة دورية التن .1 ـ ـ ـ ـ ـ ــــظيف والتطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ز ، والتركيداخل المؤسسة هيرـ

 التالي:ع�ى 
 نات دفع النقوديطاوالت وماك •

 مقابض األبواب والساللم •

 دورات المياه  •

  مقابض الكبائن والمعدات واألجهزة •

   األرفف واألسطح •

 عربات التسوق •
 من قبـل العـاملين و المعقمـاتبـالمـاء والصـــــــــــابون أ غســـــــــــل اليـدين .2

 وبشكل مستمر 

 توفير معقم اليدين في أماكن متفرقة .3

ســــــــــجالت التنظيف مع ذكر في  والتطهيرتوثيق عمليــــات التنظيف  .4

 في التطهير. المادة المستخدمة

  التجربةيحظر تقديم العطور للمتعاملين بغرض  .5

 قصاصات التجربة)مثل استخدام (

  ـزام للتأكــــد مــــن االلتـــالدوري المتابعــــة مــــن خــــالل التفتــــيش ستتم

أعــــــــــاله وســــــــــيتم مخالفــــــــــة المؤسســــــــــات الغيــــــــــر ملتزمـــــة بمــــا ورد 

 .وفقـــــا للضـــــوابط المعمـــــول بهـــــا

 

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

العامة الصحة والسالمةمعلومات   

www.dm.gov.ae 

 

 ة الصحة والسالمةإدار 
 

 External Circular (18) )18تعميم خارجي رقم (

 داولـــــــــــــــتات ــــــــــــــــــــــألصحاب مؤسس تعليمات هامة

 االستهالكيةنتجات ـــــــــــــــالم

Important Instructions for Owners of Consumer 

Products Trading Establishments   

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

