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Dubai Municipality calls on all repair of motors 

vehicles/motorcycles, and workshops in Dubai to 

comply with the following:   

1. Increase the frequency of cleaning and disinfection 

during re-opening phase for the above-mentioned 

establishments by focusing on the followings:  

• Offices, Information area and washrooms  

• Elevators switches / buttons/ Escalators 

handrail  

• Waiting chairs/tables 

2. Document all cleaning and disinfection operations 

including list of used disinfectants 

3. Performing a thorough cleaning and disinfection 

process every 2 – 3 hours and after working hours 

4. Availability of hand sanitizers at different areas  

5. Staff and visitors should wear personal protective 

equipment such as gloves and face masks during 

duty and ensure changing them frequently in order 

to prevent cross-contamination 

6. Measuring temperature of staff and visitors before 

entering the establishments and after working 

hours 

7. Provide instructions for maintaining 2-

meters social distancing and 30% ceiling 

capacity at all areas including elevators 

(if present) 

كراجــــــــــــــــات إصــــــــــــــــالح الســــــــــــــــيارات  يتوجــــــــــــــــب ع�ــــــــــــــــى جميــــــــــــــــع

فــــــــــــي إمــــــــــــارة دبــــــــــــي ضــــــــــــرورة االلتــــــــــــزام  والــــــــــــدراجات والــــــــــــورش

 :دبي التالية بمتطلبات بلدية

ــــــــــــادة دوريــــــــــــة .1 ل فتــــــــــــرة اطــــــــــــو والتطهيــــــــــــرالتنظيــــــــــــف  زي

، المؤسســـــــــــــــات المـــــــــــــــذكورة أعـــــــــــــــالهتشـــــــــــــــغيل إعـــــــــــــــادة 

  : المرافق التاليةوالتركيز ع�ى 

 دورات المياهت و االستعالمامنطقة المكاتب و •

األبواب و مقابض الساللم المتحركةو أزرار المصاعد •

 الساللمو

 كراسي االنتظار/الطاوالت •

ف سجالت التنظيفي  والتطهيرعمليات التنظيف  توثيق .2

 المستخدمة ادومع ذكر الم

 3 – 2كــــــــــــــــل تطهيــــــــــــــــر تنظيــــــــــــــــف و ام بعمليــــــــــــــــة القيــــــــــــــــ .3

 بعد ساعات العملساعات و

  توفير معقم اليدين في أماكن متفرقة .4

االلتـــــــــــــــزام بارتـــــــــــــــداء معـــــــــــــــدات الحمايـــــــــــــــة الشخصـــــــــــــــية  .5

كالقفــــــــــازات والكمامــــــــــات مــــــــــن قبــــــــــل كافــــــــــة العــــــــــاملين 

ا بصــــــــــفة دوريـــــــــــة رورة تغييرهـــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــع ضوالزائــــــــــرين 

 منعا للتلوث الخلطي

قيـــــــــــــــاس درجـــــــــــــــات الحـــــــــــــــرارة للمـــــــــــــــوظفين ومرتـــــــــــــــادي  .6

ــــــــــــــــل  المــــــــــــــــذكورةالمؤسســــــــــــــــات  ــــــــــــــــدخولقب بعــــــــــــــــد و ال

  االنتهاء من الدوام

وضع اإلرشادات الالزمة لتطبيق وتنظيم المسافات اآلمنة  .7

متر) مع الحفاظ ع�ى نسبة إشغال  2للتباعد االجتماعي (

 المصاعد (إن وجدت)في جميع المواقع متضمنا   30%
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8. Identify the isolation area for emergency 

use and ensure staff training on how to 

deal with an emergency in all native 

languages 

9. Staff should seek medical care right 

away once developed flu-like symptoms, 

and should not come to work 

10. Promote smart payments solutions  

11. Commitment to the working hours  

12. No admission to kids is allowed  

 
These measures are valid till further notice and regular 

inspections will be conducted to ensure the compliance, 

where non-compliant establishments will be violated 

according to the enforced rules. 

لالســــــــتخدام فــــــــي الحــــــــاالت  تحديــــــــد موقــــــــع للعــــــــزل .8

 ع�ــــــــــــى المؤسســــــــــــةالطارئــــــــــــة مــــــــــــع تــــــــــــدريب مــــــــــــوظفي 

وبلغـــــــــــــات  كيفيــــــــــــة التعامــــــــــــل مــــــــــــع أي حالــــــــــــة طارئــــــــــــة

 متعددة

عــــــــــــراض فــــــــــــي حــــــــــــال ظهــــــــــــور أي أ المــــــــــــوظفينتوجيــــــــــــه  .9

عـــــــــدوى تنفســـــــــية الـــــــــى مراجعـــــــــة أقـــــــــرب مركـــــــــز صـــــــــحي 

 مزاولة العملللفحص والعالج، وعدم 

 تشجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية  .10

 زام بساعات العمل المحددةااللت .11

 األطفال  بتواجدغير مسموح  .12

 
المتابعــــــــة مــــــــن ســــــــيتم هــــــــذه اإلجــــــــراءات ســــــــارية حتــــــــى إشــــــــعار آخــــــــر و 

ـــــــــــزام بمـــــــــــا ورد أعـــــــــــاله وســـــــــــيتم  ـــــــــــيش للتأكـــــــــــد مـــــــــــن االلت خـــــــــــالل التفت

ــــــــــر ملتزمــــــــــة وفقــــــــــا للضــــــــــوابط المعمــــــــــول  المؤسســــــــــاتمخالفــــــــــة  الغي

 .بها

 

For further information, please contact 

Safety section 

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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