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External Circular (23) ) 23تعميم خارجي رقم( 

Obligatory Instructions  

to Waste Collection & Transportation Companies  

 تعليمات إلزامية

 العاملة في مجال جمع ونقل النفاياتلمنشآت ل
 

Dubai Municipality calls on all waste collection & 

transportation companies in Dubai to comply with the 

following: 

 

1. Empty waste containers immediately as soon as they 

are full.  

2. Increase the frequency of cleaning and disinfection on 

the following utilities:  

• Clean and disinfect the containers from inside and 

outside after every emptying.  

• Clean and disinfect the vehicles/equipment inside 

and outside on a daily basis. 

3. Ensure hand washing/sanitizing frequently among 

staff  

4. Availability of hand sanitizers inside vehicles   

5. Keep records for all cleaning and disinfection 

operations including the disinfectant name and must 

be one of those approved by Dubai Municipality. 

 Regular inspections will be conducted to ensure the 

compliance, where non-complaint establishments will be 

violated according to the enforced rules by Waste 

Management Department. 

يتوجـــــــب ع�ـــــــى جميـــــــع المنشـــــــآت العاملـــــــة فـــــــي مجـــــــال جمـــــــع ونقـــــــل 

االلتـــــــزام بمتطلبـــــــات بلديـــــــة دبـــــــي النفايـــــــات فـــــــي إمـــــــارة دبـــــــي ضـــــــرورة 

 التالية:

 

 تفريغ وسائل تخزين النفايات بصورة فورية بمجرد امتالءها. .1

 

 يــــــز ع�ــــىـــــــــــــــرافق، والتركــــــــــــــــــهير للمـــــــــــــــدوريــــة التنظيــــف والتط زيــــادة .2

 التالي:

وســـائل تخـــزين النفايـــات مـــن الـــداخل والخـــارج بعـــد االنتهـــاء مـــن  •

 تفريغ المحتوياتعملية 

مـــــــن الـــــــداخل والخـــــــارج بصـــــــورة نقـــــــل النفــــــــــــــــايات بات ـــــــــــــــــــــمرك •

 يومية.

ـــــــــاملين ــــــــــــــــــــــــــــــــــف وتطــــــــــــــــــــــــتنظيـ .3 ـــــــــدين مــــــــن قبــــــــل العـــــــــــــــ هير اليـــــــــــــــ

 تظامــــــبان

  مركبات نقل النفاياتتوفير معقم اليدين في  .4

توثيــــــق عمليـــــــات التنظيـــــــف والتطهيـــــــر فـــــــي ســــــــــــــــــــجالت التنظيـــــــف  .5

مـــــع ذكـــــر المــــــــــــــــــــــــادة المســـــتخدمة فـــــي التطهيـــــر ويجـــــب أن تكـــــون 

 من ضمن مواد التطهير المعتمدة من بلدية دبي

 االلتـزام بمـا أكد مـن ــــــــــــتيش للتــــــــــــــــــــــــابعة مـن خـالل التفـــــــــسيتم المت

ا ــــــــــــــــــر ملتزمـــــــة وفقــــــــــــــــــــورد أعـــــــاله وســـــــيتم مخالفـــــــة المؤسســـــــات الغي

 ات.ـــــــــــــــــفايـــــــــــــمول بها من قبل إدارة النـــــــــــــــللضوابط المع

For further information, please contact Waste 

Management Department 

معلومات أو االستفسارات، يمكنكم التواصل مع إدارة للمزيد من ال

 النفايات

  04-6066119              TCCHERIAN@dm.gov.ae 

Health & Safety Department 

Waste Management Department 
 إدارة الصحة والسالمة

 إدارة النفايات


