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Dubai Municipality calls on all biocides manufacturers/ 

trading establishments registered their products in 

“MONTAJI” system, to comply with Dubai Municipality 

regulations and NOT to use any claims on the products labels 

or while promoting it in at any media outlet and/or social 

media platforms that state "fighting or destroying the 

COVID-19 virus".  

مؤســــــــسات تصنيع و تداول منتجات مضادات  يتوجب ع�ى جميع

رورة ـــــــــــــــــــــــــــضالجراثيم والتي تم تسجيل منتجاتها في نظام "منتجي"، 

أي  بحظر استخدامدية دبي ـــــــــــــبلبضوابط و اشتراطات تزام ـــــــــــــــــــــاالل

في البطاقة التعريفية للمنتج او الترويج او النشــــــر في وســــــائل ادعاء 

االعالم و قنوات التواصل االجتماعية المختلفة او أي وسائل أخرى , 

 ". 19-كوفيدفيروس  "مكافحة او القضاء ع�ىبما يتعلق 

 

Regular inspections will be conducted to ensure the 

compliance, where non-compliant manufacturers/ 

establishments will be violated, and related product 

registration in “MONTAJI” system will be canceled, 

according to the enforced rules.  

 

ــــزام للتأكــــد مــــن االلتالدوري المتابعــــة مــــن خــــالل التفتــــيش ستتم 

ـ ـ ـ ـا ورد أعـ ـ ـ ــر بمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات الغيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة المؤسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيتم مخالفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاله وسـ ـ ـ ـ ـ

ـــة  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــا و الغاء تسجيل المنتجات في نظام (منتجي) , ملتزمـ ــــ ــــ ــــ ــــ وفقـ

 .للضـــــوابط المعمـــــول بهـــــا

For more information, please visit Dubai Municipality 

website /Health & Safety Information 
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 External Circular (34) )34تعميم خارجي رقم (

ات ــــــــــــــــــــــمؤسس من قبل  19-كوفيدفيروس  ادعاءات القضاء ع�ى

 مضادات الجراثيممنتجات  داولـــــــــــــــتتصنيع و 

Allegation of Covid-19 Virus Elimination by Biocides 

Manufacturers & Trading Establishments   
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