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Date: 21/05/2020  :21/05/2020التاريخ  
 

 
Dubai Municipality calls on all Gents and Ladies Salons in 

Dubai to comply with the followings: 

رورة ضـــإمارة دبي  فيوالنســـائية الصـــالونات الرجالية يتوجب ع�ى جميع 

 بالتالي: االلتزام 

1. Increase the frequency of cleaning and disinfection on 

the followings:  

• Doors and stairs handle 

• Cash counters and POS machines. 

• TV and AC units’ remote controls 

• Barber chairs and service tables (before and after each 

service) 

• All Cutting tools/material/equipment 

• Hand & Hair wash basins 

• Cabinets/drawers/shelves) 

• Washrooms (door handles/water taps etc.) 

• Personal Hygiene  

 طهير ، والتركيز ع�ى التالي: ــــــــــــــــــــــــظيف والتــــــــــــــــزيادة دورية التن .1

 

 و الساللم مقابض األبواب •

 مناضد و أجهزة دفع النقود   •

 و أجهزة التكييف أجهزة التحكم بجهاز التليفزيون •

(قبل و بعد تقديم و طــــــــــــــــاوالت  تقديم الخدمة القةــــــــــــــــــــــــــــــــكراسي الح  •

 الخدمة)

 جميع األدوات واألجهزة والمواد المستخدمة •

 احواض غسيل األيدي والشعر  •

 واالدراج والخزائن األرفف •

 دورات المياه •

 النظافة الشخصية •

2. Only hair and nails care services are allowed  2.  فقط  ألظافرو االشعر ب العنايةيسمح بتقديم خدمات 

3. Regular hand washing with water and soap or hand 

sanitizing by workers before and after each service , with 

the availability of hand sanitizer for customers at 

different areas 

غســــــــل اليدين بالماء والصــــــــابون او تعقيم اليدين للعاملين بشــــــــكل  .3

 فيللزبـــائن و بعـــد كـــل خـــدمـــة , مع توفير معقم اليـــدين قبـــل دوري 

 أماكن متفرقة

4. Using disposable towels, and wearing face mask and 

gloves by the workers and provide it for customers if 

needed 

 وجهالفوط و المناشـــف أحادية االســـتخدام , و ارتداء كمام الاســـتخدام  .4

 ، وتوفيرها للزبائن عند الحاجةوقفاز اليدين للعاملين 

5. All customers to be serve upon an appointment only 

prior to visit. 

 فقطالمسبقة استقبال الزبائن من خالل المواعيد  .5

6. Provide instructions for maintaining 2-meters social 

distancing and occupancy ceiling to 30%  

وضــــــع اإلرشــــــادات الالزمة لتطبيق وتنظيم المســــــافات اآلمنة للتباعد  .6

 %30متر) مع الحفاظ ع�ى نسبة إشغال  2االجتماعي (

7. Waiting area to be closed permanently (customers not 

allowed to wait) 

 ) ظاراالنتإلغاء منطقة االنتظار (عدم السماح بتواجد الزبائن بمنطقة  .7

 External Circular (36) )36تعميم خارجي رقم (

ات الصالوناالحترازية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح  اإلجراءات

 والنسائيةالرجالية 

Reopening Precautionary Measures for  

Gents and Ladies Salons 
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8. All newspapers, magazines to be removed 8. إزالة كافة الصحف والمجالت 

9. Disposable tableware and cups to be use if needed 9. المخصصـــــة لتنـــــاول الطعـــــام  االســـــتخدامأحاديـــــة  البـــــدائل اســـــتخدام

  الحاجة عند والشراب

10. Regular body temperature checking for workers  and 

customers before entering 

والزبائن اليوم، قياس درجات الحرارة للعاملين بشــــــــــكل دوري خالل  .10

 الدخول قبل

11. Workers should seek medical care right away once 

developed flu symptoms, and to stop working 

immediately, and customer with flu symptoms are not 

allowed to enter 

توجيه العاملين في حال ظهور أي اعراض عدوى تنفســية الى مراجعة  .11

أقرب مركز صــــــــــحي للفحص والعالج، وعـــدم مزاولـــة العمـــل، وعـــدم 

 السماح للزبائن الذين يعانون من اعراض عدوى تنفسية بالدخول

12. Document all working procedures , cleaning and 

disinfection operations including list of used 

disinfectants 

والتطهير في  وعمليـــــات التنظيفإجراءات العمـــــل اليوميـــــة توثيق  .12

 مع ذكر المادة المستخدمة في التطهير العملسجالت 

13. Performing a thorough cleaning and disinfection process 

in salon after working hours 

في الصــــــــــالون بعد ســــــــــاعات  وتطهير شــــــــــاملةالقيام بعملية تنظيف  .13

 العمل.

14. Commitment to the working hours for the operation 

from 9 AM till 7 PM 

 صـــــباحاً  9 منســـــاعات العمل المحددة لتشـــــغيل الصـــــالون االلتزام ب .14

 مساءاً. 7وحتى 

15. Promote smart payment solutions (cards, online and 

other related means) 

تشــــــــــجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية (البطاقات، او عبر اإلنترنت  .15

 والوسائل األخرى ذات الصلة)

These measures are valid till further notice and 

regular inspections will be conducted to ensure 

the compliance, where non-compliant premises 

will be violated according to the enforced rules. 

هــــــــذه اإلجــــــــراءات ســــــــارية حتــــــــى إشــــــــعار آخــــــــر وســــــــيتم المتابعــــــــة مــــــــن 

خــــــــــالل التفتــــــــــيش للتأكـــــــــــد مــــــــــن االلتــــــــــزام بمـــــــــــا ورد أعــــــــــاله ومخالفـــــــــــة 

 الغير ملتزمة وفقا للضوابط المعمول بها.  المؤسسات

For further information, please contact 

Environmental Health Section 

االستفسارات، يمكنكم التواصل معللمزيد من المعلومات أو   

الصحة البيئيةقسم   

  800900                ehcinspection@dm.gov.ae 
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