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Date: 23/04/2020  :23/04/2020التاريخ  
 

 

Dubai Municipality calls on shopping malls in Dubai 

to comply with the following: 

كز التسوق  يتوجب ع�ى جميع في إمارة دبي ضرورة االلتزام مرا

 :بمتطلبات بلدية دبي التالية

1. Dedicate separate doors for entrance and exit and ensuring at 

least 50% of doors are open equally 

 ٪50تحديد أبواب مختلفة للمداخل والمخارج مع مراعاة ما ال يقل عن  .1

 من أبواب الدخول والخروج مفتوحة

2. Increase the frequency of cleaning and disinfection during re-

opening phase by focusing on the followings as per circular No. 

(8):  

• Information area and washrooms  

• Elevators switches / buttons/ Escalators handrail  

• Shopping carts  

• Tools displayed in shops and kiosks including jewelries    

طــــــــــــــوال فتــــــــــــــرة إعــــــــــــــادة  والتطهيــــــــــــــرالتنظيــــــــــــــف  زيــــــــــــــادة دوريــــــــــــــة .2

تشــــــــــــغيل مركــــــــــــز التســــــــــــوق، والتركيــــــــــــز ع�ــــــــــــى المرافــــــــــــق التاليــــــــــــة 

 ):  8حسب تعميم رقم (

 دورات المياهت و االستعالمامنطقة  •

 الساللمواألبواب و مقابض الساللم المتحركةو أزرار المصاعد •

  عربات التسوق •

 متضمنا الذهب والمجوهرات  األدوات المعروضة في المحالت واألكشاك •

3. Document all cleaning and disinfection operations including 

list of used disinfectants 

اد وسجالت التنظيف مع ذكر المفي  والتطهيرتوثيق عمليات التنظيف  .3

 المستخدمة

4. Performing a thorough cleaning and disinfection process after 

working hours on a daily basis  

القيام بعملية تنظيف وتطهير شاملة في مركز التسوق بعد ساعات  .4

 العمل اليومية

5. Availability of hand sanitizers at different areas  5. في مركز التسوق  توفير معقم اليدين في أماكن متفرقة 

6. Measuring temperature of staff and visitors before entering 

the mall 

قيــــــــــاس درجــــــــــات الحـــــــــــرارة للمــــــــــوظفين ومرتـــــــــــادي مركــــــــــز التســـــــــــوق  .6

 قبل الدخول 

7. Ensure that public and employees are wearing face masks 

when entering the mall. 

التأكيـــــــــــد ع�ـــــــــــى الجمهـــــــــــور والمـــــــــــوظفين بارتـــــــــــداء الكمامـــــــــــات عنـــــــــــد  .7

 .دخول مركز التسوق

8. Provide instructions for occupancy ceiling to 30% at all areas 

including food court and maintaining 2-meter social 

distancing except to family members 

 %30وضـــــع اإلرشـــــادات الالزمـــــة لتطبيـــــق الحفـــــاظ ع�ـــــى نســـــبة إشـــــغال  .8

لمســــــــافات اآلمنــــــــة فــــــــي جميــــــــع المواقــــــــع وردهــــــــة المطــــــــاعم وتنظــــــــيم ا

 األسرة الواحدة ألفراد ماعدامتر)  2للتباعد الجسدي (

9. Elevators are only used by persons with disabilities with social 

distancing of 2 meters maintained 

يســـــــمح اســـــــتخدام المصـــــــاعد فقـــــــط مـــــــن قبـــــــل أصـــــــحاب الهمـــــــم مـــــــع  .9

 متر 2الحفاظ ع�ى التباعد الجسدي 

10. Stores to hang red tag at front door indicating maximum 

number of allowed customers inside 

ع�ـــــى المتـــــاجر تعليـــــق عالمـــــة حمـــــراء عنـــــد البـــــاب األمـــــامي تشـــــير إلــــــى  .10

 الحد األقصى لعدد الزبائن المسموح لهم بالداخل

11. Identify the isolation area in the shopping mall for emergency 

use or incase dealing with positive cases 

تحديـــــــد موقـــــــع للعـــــــزل فـــــــي مركـــــــز التســـــــوق لالســـــــتخدام فـــــــي الحـــــــاالت  .11

 الطارئة أو وجود حاالت إصابات مؤكدة 

12. Educate staff on maintaining personal health & safety, & 

premise hygiene 

تثقيــــــف المــــــوظفين حــــــول الحفــــــاظ ع�ــــــى الصــــــحة والســــــالمة والنظافــــــة  .12

 الصحية

13. Promote smart payments solutions 13. تشجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية 

 External Circular (24) )24تعميم خارجي رقم (

كز التسوقمرحلة إعادة فتح لالواجب اتباعها االحترازية  جراءاتاإل   Reopening Precautionary Measures for Shopping Malls  مرا
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14. Hands to be sanitized before & after handling credit card 

machines 

 تعقيم اليدين قبل وبعد التعامل مع آالت بطاقات االئتمان .14

15. Record work procedures & related information including 

closure of fitting room’s and prayer rooms 

تــــــــدوين جميــــــــع إجــــــــراءات العمــــــــل اليوميــــــــة فــــــــي الســــــــجالت متضــــــــمنا  .15

 إغالق غرف قياس المالبس وغرف الصالة إجراءات

16. Commitment to the working hours for the operation from 12 

PM till 10 PM 

 12 العمــــل المحــــددة لتشــــغيل مركــــز التســــوق مــــن االلتــــزام بســــاعات .16

 مساء 10– ظهرا

17. Admission to kids (3-12 years) and elderly above 60 years is 

not allowed  

 60عامــــــــا) أو األفــــــــراد فــــــــوق  12 – 3ال يســــــــمح باصــــــــطحاب األطفــــــــال ( .17

 عاما من الدخول حفاظا ع�ى سالمتهم

18. Closure of all touristic/entertainment areas in the mall 

including cinema, gyms, fitness & health clubs, massage 

centers and spa and stop all private and public events  

إغـــــــالق جميـــــــع المنـــــــاطق الســـــــياحية والترفيهيـــــــة فـــــــي مركـــــــز التســـــــوق  .18

كــــــز متضــــــمنا الســــــينما وصــــــاالت رياضــــــية ونــــــوادي صــــــحية ولياقــــــة  ومرا

 ويحظر عقد الفعاليات الخاصة والعامة  تدليك وسبا

19. Suspension of valet parking services and limit parking to 25% 

capacity only  

ـــــــتم اســـــــتغالل  .19 ـــــــا ع�ـــــــى أن ي ال يســـــــمح بخدمـــــــة صـــــــف الســـــــيارات مؤقت

 فقط من السعة الخاصة بمواقف السيارات  25%

20. No testing allowed for personal care 20. ال يسمح بإجراء اختبارات لمنتجات العناية الشخصية 

21. Wearing gloves is optional  21.  القفازات اختياريارتداء 

22. Remove/closure of public seating  22. إزالة / إغالق أماكن الجلوس العامة 

23. Compliance to food safety circulars by food courts and food & 

beverage outlets at the shopping mall 

لردهـــــات الطعـــــام وكافـــــة  بســـــالمة األغذيـــــةمتعلقـــــة االلتـــــزام بالتعـــــاميم ال .23

 المؤسسات الغذائية في مركز التسوق

24. Compliance to circulars for precautionary measures in Ladies 

& Gents salons and other related premises with direct circulars 

at the shopping mall  

الونات النســــــائية والرجاليــــــة االلتــــــزام بتعــــــاميم التــــــدابير االحترازيــــــة للصــــــ .24

وكافـــة المؤسســــات األخــــرى فــــي مركــــز التســـوق والتــــي تــــم نشــــر تعــــاميم 

 لها

 

These measures are valid till further notice and regular 

inspections will be conducted to ensure the compliance, 

where non-compliant shopping malls will be violated 

according to the enforced rules. 
 

For further information, please contact  

Safety section 

 

 

المتابعــــــــة مــــــــن ســــــــيتم هــــــــذه اإلجــــــــراءات ســــــــارية حتــــــــى إشــــــــعار آخــــــــر و 

مخالفـــــــــــة وخــــــــــالل التفتــــــــــيش للتأكــــــــــد مـــــــــــن االلتــــــــــزام بمــــــــــا ورد أعــــــــــاله 

كز التسوق   .الغير ملتزمة وفقا للضوابط المعمول بها مرا

 
أو االستفسارات، يمكنكم التواصل مع للمزيد من المعلومات  

 قسم السالمة

  800900              Safety@dm.gov.ae 
 
 

www.dm.gov.ae 

Health & Safety Department 
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