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Dubai Municipality calls on food establishments in 

Dubai to comply with the following: 

في إمارة دبي ضـــــــرورة المؤســـــــســـــــات الغذائية جميع يتوجب ع�ى 

 :دبي التاليةااللتزام بمتطلبات بلدية 

1. Carry out regular body temperature checking for 

staff and customers before entry 

2. Maintain physical distancing measures of 2 meters 

among customers and workers at all times except 

in the case of family members. 

3. Admission to children  (under 12 years), elderly 

above 60 years, and high risk individuals with 

medical conditions (applicable to all age groups)  

are not allowed 

4. Provide instructions for maintaining social distancing of 

2 meters in restaurants and coffee shops, indicating 

maximum number of customers allowed inside at a time 

(Maximum number should be calculated based on 4 

square meters per customer)  

5. Restaurants and coffee shops must reduce seating 

arrangements to be 30% of occupancy ceiling and 

maintain placing tables 2 meters apart for all customers 

or set up separators / screens between tables 

6. When specified, restaurants and coffee shops must 

obtain a permit from the Food Safety Department to 

open dine-in area 

7. Food courts must reduce seating arrangements to be 

30% of occupancy ceiling and maintain placing tables 2 

meters apart for all customers 

8. Customers are not allowed to be in the waiting area to 

limit the number of people inside the food premises 

9. Customers are not allowed to be in the food premises 

more than 3 hours. 

قيـــــــاس درجـــــــات الحـــــــرارة للعـــــــاملين والزبـــــــائن بشـــــــكل دوري قبـــــــل  .1

 الدخول

متــــــــــر بــــــــــين شــــــــــخص  2لمســــــــــافة  جتمــــــــــاعيااللتــــــــــزام بالتباعــــــــــد اال .2

 واخر باستثناء أفراد األسرة الواحدة.

 

عامـــــــا) أو األفـــــــراد  12ال يســـــــمح باصـــــــطحاب األطفـــــــال (أقـــــــل مـــــــن  .3

عامــــا أو األفــــراد التــــي لــــديهم حــــاالت طبيــــة حرجــــة (جميــــع  60فــــوق 

 األعمار) من الدخول حفاظا ع�ى سالمتهم

 

جتمـــــــــــــــاعي فـــــــــــــــي المطـــــــــــــــاعم االللتباعـــــــــــــــد اإلرشـــــــــــــــادات الالزمـــــــــــــــة  .4

الحـــــــــد األقصـــــــــى لعـــــــــدد التـــــــــي تشـــــــــير الـــــــــى ومتـــــــــر)  2(والمقـــــــــاهي 

 متــــــــر مربــــــــع 4 احتســــــــاب ع�ــــــــى أن يــــــــتمالزبــــــــائن المســــــــموح بــــــــه 

 داخل المؤسسة لكل زبون

 

والمقـــــــــاهي الـــــــــى  مـــــــــاكن الجلـــــــــوس فـــــــــي المطـــــــــاعمتقليـــــــــل أ يجـــــــــب .5

شـــــــــــــغال مـــــــــــــع مراعـــــــــــــاة تـــــــــــــرك مـــــــــــــن مســـــــــــــاحة اإل %30نســـــــــــــبة 

مســـــــــافة متـــــــــرين بـــــــــين طاولـــــــــة وأخـــــــــرى أو إضـــــــــافة حـــــــــواجز بـــــــــين 

 الطاوالت 

ــــــب يجــــــب ع�ــــــى المطــــــاعم والمقــــــاهي  .6 الحصــــــول ع�ــــــى التقــــــدم بطل

فـــــــتح منطقـــــــة تنـــــــاول لغـــــــرض  الغـــــــذاءتصـــــــريح مـــــــن إدارة ســـــــالمة 

 الطعام

الـــــــى نســـــــبة  مـــــــاكن الجلـــــــوس فـــــــي ردهـــــــات الطعـــــــاميجـــــــب تقليـــــــل أ .7

ــــــرين  30% ــــــرك مســــــافة مت مــــــن مســــــاحة األشــــــغال مــــــع مراعــــــاة ت

 بين طاولة وأخرى

يجــــــــب عـــــــــدم الســــــــماح للزبـــــــــائن بالتواجــــــــد فـــــــــي منطقــــــــة االنتظـــــــــار،  .8

 لتقليل عدد األشخاص في المؤسسة الغذائية

كثــــــــــر مــــــــــن  .9 ســــــــــاعات فــــــــــي  3عــــــــــدم الســــــــــماح للزبــــــــــائن بالتواجــــــــــد أ

 المؤسسة الغذائية

 External Circular (39) )39تعميم خارجي رقم (

 المؤسسات الغذائية  فيالواجب اتباعها االحترازية اإلجراءات 

 )2020مايو  12(تحديث البنود بدءاً من 

Precautionary Measures for Food Establishments  

May 2020) th(Updated on Protocols from 12 
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10. Staff members 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  

11. Wearing face mask by the workers and provide it for 

customers if needed  

12. Ensure the use of mechanically disinfected or disposable, 

individually wrapped plastic utensils / dishes / cups 

/packages 

13. Food delivery from restaurants shall not exceed 50 meals 

per order 

14. Regular hand washing with water and soap or hand 

sanitizing by workers with the availability of hand 

sanitizer at different areas 

15. Clean and disinfect customer service tables immediately 

after the customer leaves with an approved disinfectant 

16. Do not use self-service counters and buffet 

17. Promote smart payment solutions (cards, online and 

other related means). 

18. Perform a thorough cleaning and disinfection process in 

the food establishment after working hours 

19. Increase takeaway and home delivery orders (with 

adequate food safety precautions) 

20. Develop a clear work procedure and record related 

information 

21. Suspension of valet parking services 

22. Commit to the working hours specified for the operation 

the food establishment 

23. Follow the Food Code requirements at all times 

24. All food establishments in other institutions (such as but 

not limited to – hotels) shall assign a dedicated hygiene 

manager with appropriate qualifications and 

competencies to develop and implement good hygiene 

and health practices 

اعـــــراض عـــــدوى تنفســـــية الـــــى  توجيـــــه العـــــاملين فـــــي حـــــال ظهـــــور أي .10

مراجعـــــــة أقـــــــرب مركـــــــز صـــــــحي للفحـــــــص والعـــــــالج، وعـــــــدم مزاولـــــــة 

ـــــــذين يعـــــــانون مـــــــن اعـــــــراض  ـــــــائن ال العمـــــــل, و عـــــــدم الســـــــماح للزب

 عدوى تنفسية بالدخول

عــــاملين اثنــــاء العمــــل، وتوفيرهــــا للزبــــائن عنــــد ارتــــداء كمــــام الوجــــه لل .11

 الحاجة

ًيـــــــــا أو التأكـــــــــد مـــــــــن اســـــــــتخدام أدوات بالســـــــــتيكية مطهـــــــــرة ميكانيك .12

البــــــــــدائل  - ذات االســــــــــتخدام الواحــــــــــد او مغلفــــــــــة بشــــــــــكل فــــــــــردي

 األحادية كاألوا�ي واألطباق / األكواب والعبوات.

 50أال يتجــــــــاوز طلــــــــب توصــــــــيل الطعــــــــام مــــــــن (المطـــــــــاعم) يجــــــــب  .13

 وجبة في الطلبية الواحدة.

غســـــــــــــــــل اليـــــــــــــــــدين بالمـــــــــــــــــاء والصـــــــــــــــــابون او تعقـــــــــــــــــيم اليـــــــــــــــــدين  .14

اليـــــــــــــدين فـــــــــــــي للعـــــــــــــاملين بشـــــــــــــكل دوري مـــــــــــــع تـــــــــــــوفير معقـــــــــــــم 

 أماكن متفرقة

ــــــــــف وتطهيــــــــــر الطــــــــــاوالت المســــــــــتخدمة  .15 بــــــــــالمطهرات يجــــــــــب تنظي

 مباشرة بعد مغادرة الزبونالمعتمدة 
 

 عدم استخدام طاوالت الخدمة الذاتية أو البوفيه المفتوح .16

عبـــــــر او ، البطاقـــــــات(عبـــــــر قنـــــــوات الـــــــدفع الذكيـــــــة  الـــــــدفع تشـــــــجيع .17

 اإلنترنت والوسائل األخرى ذات الصلة)

شــــــاملة فــــــي المؤسســــــة الغذائيــــــة  تنظيــــــف وتطهيــــــرالقيــــــام بعمليــــــة  .18

 بعد ساعات العمل

يجــــــب التركيـــــــز ع�ـــــــى زيــــــادة عـــــــدد الطلبـــــــات الخارجيــــــة (مـــــــع إتبـــــــاع  .19

 إجراءات السالمة الغذائية)

ـــــــع إجـــــــراءات  إعـــــــداد .20 ـــــــل إجـــــــراءات عمـــــــل واضـــــــح وتـــــــدوين جمي دلي

 العمل اليومية في السجالت

 تعليق خدمة صف السيارات .21

بســـــــــــــاعات العمـــــــــــــل المحـــــــــــــددة لتشـــــــــــــغيل المؤسســـــــــــــة االلتـــــــــــــزام  .22

 الغذائية

 إتباع ما جاء نظام سالمة الغذاء في جميع األوقات .23

فـــــي المنشـــــآت األخـــــرى (ع�ـــــى الغذائيـــــة المؤسســـــات  يتوجـــــب ع�ـــــى .24

مـــــؤهالت لديـــــه مـــــدير  تعيـــــين )الفنـــــادق –ســـــبيل المثـــــال ال الحصـــــر 

 فعمليــــات التنظيــــتنفيــــذ وتطــــوير  شــــراف ع�ــــىوكفــــاءة مناســــبة لإل

 .الصحية اتوالممارسوالتطهير 
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These measures are valid till further notice and 

regular inspections will be conducted to ensure the 

compliance, where non-compliant food 

establishments will be penalized according to the 

enforced rules. 

 

هــــــــــــذه اإلجــــــــــــراءات ســــــــــــارية حتــــــــــــى إشــــــــــــعار آخــــــــــــر وســــــــــــيتم 

كــــــــد مــــــــن االلتــــــــزام بمــــــــا  المتابعــــــــة مــــــــن خــــــــالل التفتــــــــيش للتأ

ورد أعــــــــــــــــاله ومخالفــــــــــــــــة المؤسســـــــــــــــــات الغذائيــــــــــــــــة الغيـــــــــــــــــر 

 ملتزمة وفقا للضوابط المعمول بها. 

 

For further information, please contact 

Food Inspection Section 

أو االستفسارات، يمكنكم التواصل مع للمزيد من المعلومات  

  قسم التفتيش الغذائي

  800900              Foodsafety@dm.gov.ae 

 
 

www.dm.gov.ae 

Health & Safety Department 

 
 

www.dm.gov.ae 
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