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Dubai Municipality calls on food establishments in 

Dubai to comply with the following starting 16th 

March 2020 till further notice: 
 

1- Food establishments should not sell more than 50 

meals per order. 

2- Customers are not allowed to be in the waiting area to 

limit the number of people inside the food premises  

3- Seating tables should be spaced to insure 2 meters at 

least in between. 

4- Increase takeaway and home delivery orders (with 

adequate food safety precautions)  

5- Use disposable cups and eating utensils for serving 

food and beverages in facilities that have automated 

dishwashing facilities that meet the disinfection 

temperature requirements, regular plates and cutlery 

can be used. 

6- Clean and disinfect of used tables after customer 

departure immediately. 

7- Do not allow entry of any customers or employees 

with flu symptoms  

8- Open buffet must be closed permanently 
 

 

Regular and frequent inspections will be conducted to 

ensure the compliance, where non-complaint food 

establishments will be violated according to the 

enforced rules by Food Safety Department. 
 

Health & Safety Department 

فــي إمــارة دبــي ضــرورة المؤسســات الغذائيــة جميــع يتوجــب ع�ــى 

 2020مـارس  16مـن تـاريخ  االلتزام بمتطلبات بلديـة دبـي التاليـة

 :وحتى إشعار آخر

كثــر مــن  -1 فــي وجبــة  ٥٠يجــب ع�ــى المؤسســات الغذائيــة عــدم بيــع أ

 .الواحدةالطلبية 

يجــب عــدم الســماح للزبــائن بالتواجــد فــي منطقــة االنتظــار، لتقليــل  -2

 .عدد األشخاص في المؤسسة الغذائية

 .عن مترين طاولة واخرىتقل المسافة بين  ان اليجب  -3

 

 إتبـــــاعيجـــــب التركيـــــز ع�ـــــى زيـــــادة عـــــدد الطلبـــــات الخارجيـــــة (مـــــع  -4

 إجراءات السالمة الغذائية).

اســـتعمال األكـــواب واألدوات ذات االســـتخدام الواحـــد عنـــد تقـــديم  -5

األغذيـــة والمشـــروبات فــــي المؤسســـات التـــي يوجــــد بهـــا غســــاالت 

األوا�ــــي اآلليــــة والتــــي تكـــــون مســــتوفية لشــــروط درجــــات الحـــــرارة 

 .ستخدام األطباق واألوا�ي العاديةا المطلوبة، يمكن

 

مغـادرة المستخدمة مباشرة بعد ظيف وتعقيم الطاوالت يجب تن -6

 .الزبون

عــــدم الســــماح بــــدخول أي موظــــف أو زبــــون تظهــــر عليــــه أعــــراض  -7

 .األنفلونزا

 إلغاء البوفيه المفتوح نهائياً  -8

 

سيتم المتابعة من خالل التفتيش للتأكد من االلتزام بما ورد أعاله 

لتزمـة وفقـا للضـوابط الغيـر م المؤسسات الغذائيـةوسيتم مخالفة 

 المعمول بها من قبل إدارة سالمة الغذاء
 
 
 

 مةإدارة الصحة والسال
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