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Date: 24/04/2020 24/04/2020لتاريخ: ا  
 

 

Dubai Municipality calls on all Factories & 

Manufacturing sector in Dubai to comply with the 

following:   

1. Increase the frequency of cleaning and disinfection 

during operation and focus on the followings:  

• Offices, Information area and washrooms  

• Doors and stairs handles. 

• Waiting chairs/tables 

• Human working and manufacturing areas 

2. Document all cleaning and disinfection operations 

including list of used disinfectants 

3. Performing an intense cleaning and disinfection 

process during working hours and after working 

hours including all common areas.  

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 twice a 

day, one of them before entering the factory 

7. Ill workers and those showing symptoms should not 

come to work  

8. Provide instructions for maintaining 2-meters social 

distancing. 

9. Educate on all steps to take from entry to exit in the 

factory in all languages. 

فــــــــــي إمــــــــــارة دبــــــــــي ضــــــــــرورة المصــــــــــانع جميــــــــــع يتوجــــــــــب ع�ــــــــــى 

 :االلتزام بمتطلبات بلدية دبي التالية

 

ــــــــرالتنظيــــــــف  زيــــــــادة دوريــــــــة .1 تشــــــــغيل ل فتــــــــرة اطــــــــو والتطهي

  : المرافق التالية، والتركيز ع�ى المصانع

 دورات المياهت و االستعالمامنطقة المكاتب و •

 األبواب ومقابض الساللم  •

 كراسي االنتظار/الطاوالت •

 منطقة العمل والتصنيع التي تتطلب التدخل البشري •

ع سجالت التنظيف مفي  والتطهيرعمليات التنظيف  توثيق .2

 المستخدمة ادوذكر الم

ـــــــــــ .3 بعـــــــــــد مكثفـــــــــــة أثنـــــــــــاء العمـــــــــــل وام بعمليـــــــــــة تطهيـــــــــــر القي

ع�ـــــــــــــى أن تشـــــــــــــمل جميـــــــــــــع المرافـــــــــــــق  العمـــــــــــــلســـــــــــــاعات 

 المشتركة في المصنع. 

  توفير معقم اليدين في أماكن متفرقة .4

ـــــــــــــــــــة الشخصـــــــــــــــــــية  .5 ـــــــــــــــــــداء معـــــــــــــــــــدات الحماي ـــــــــــــــــــزام بارت االلت

كالقفـــــــــــــازات والكمامـــــــــــــات مـــــــــــــن قبـــــــــــــل كافـــــــــــــة العـــــــــــــاملين 

ا بصــــــــفة دوريــــــــة منعــــــــا رورة تغييرهــــــــــــــــــــــــــــمــــــــع ضوالزائــــــــرين 

 للتلوث الخلطي

والعـــــــاملين مــــــرتين فـــــــي قيــــــاس درجــــــات الحـــــــرارة للمــــــوظفين  .6

 المصنعقبل دخول أحدهما  اليوم

عــــــــدم الســـــــــماح ألي عامـــــــــل ممــــــــن تظهـــــــــر علـــــــــيهم أعـــــــــراض  .7

 العملبالمجيء إلى عدوى تنفسية 

وضــــــــع اإلرشــــــــادات الالزمــــــــة لتطبيــــــــق وتنظــــــــيم المســــــــافات اآلمنــــــــة  .8

 متر)  2( الجسدي للتباعد

ــــ تثقيف وتعليم العــــاملين .9 الالزمــــة منــــذ دخول اإلرشـــــــــــــادات ب

 المصنع وحتى الخروج منه لكافة العاملين وبمختلف اللغات

 External Circular (26) )26تعميم خارجي رقم (

 فيالواجب اتباعها االحترازية  جراءاتاإل

  المصانعقطاع 

Precautionary Measures for  Reopening of Factories 

& Manufacturing Sector 
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10. Sterilize all boxes and covering materials before & 

after wrapping and before delivering goods. 

11. Identify the isolation area for emergency use and 

train the employees the response procedures. 

12. Train all staff at manufacturing sector on Covid-19 

and requirements and procedures to be followed 

13. Commitment to the allowed working hours  

14. Compliance with all precautionary measures for the 

manufactories labor camp. 

15. Compliance with all published circulars related to 

the manufacturers sectors and labor camps and 

transport of labors 
 

These measures are valid till further notice and regular 

inspections will be conducted to ensure the compliance, 

where non-compliant manufacturing companies will be 

violated according to the enforced rules. 

تعقــــــيم جميــــــع الصــــــناديق وأدوات ومعــــــدات التغليــــــف قبــــــل  .10

 وبعد التعبئة وعند تسليم البضائع

ــــــة تحديــــــد موقــــــع للعــــــزل .11  لالســــــتخدام فــــــي الحــــــاالت الطارئ

 ريب الموظفين ع�ى آلية االستجابةوتد

بمـــــــــرض  صــــــــنعفــــــــي المتــــــــدريب وتوعيــــــــة جميــــــــع العــــــــاملين  .12

 .شادات واإلجراءات الواجب اتباعهاواإلر  19-كوفيد

 للتشغيلااللتزام بساعات العمل المحددة  .13

االلتـــــــــزام بجميـــــــــع اإلجـــــــــراءات االحترازيـــــــــة لمســـــــــاكن العمـــــــــال  .14

 .التابعة للمصنع

االلتــــزام بكافــــة التعــــاميم التــــي تــــم نشــــرها والمتعلقــــة بقطــــاع  .15

 التصنيع ومساكن العمال ونقل العمال 

 
 

المتابعـــــــــــة ســــــــــيتم هــــــــــذه اإلجــــــــــراءات ســـــــــــارية حتــــــــــى إشــــــــــعار آخـــــــــــر و 

كـــــــــد مـــــــــن االلتــــــــــزام بمـــــــــا ورد أعــــــــــاله  مـــــــــن خـــــــــالل التفتــــــــــيش للتأ

الغيـــــــــر ملتزمـــــــــة وفقـــــــــا للضـــــــــوابط  المصـــــــــانعوســـــــــيتم مخالفـــــــــة 

 .المعمول 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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