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Date: 13/05/2020  :13/05/2020التاريخ  
 

 

Dubai Municipality calls on Consumer Products 

Trading Establishments (e.g. specialized shops 

in/outside shopping centers, pharmacies, hyper and 

supermarkets, .... etc.)  in Dubai to comply with the 

following:   

مؤســـــــــــــــــــــــسات تـــــــــــــــداول المنتـــــــــــــــــــــــــجات  جميـــــــــــــــعيتوجـــــــــــــــب ع�ـــــــــــــــى 

كــــــــــــــز  االستـــــــــــــــــــــــــــهالكية (مثــــــــــــــل المحــــــــــــــالت المتخصصــــــــــــــة فــــــــــــــي المرا

التجاريـــــــــــــة وخارجهـــــــــــــا، الصـــــــــــــيدليات، الهـــــــــــــايبر والســـــــــــــوبر ماركـــــــــــــت، 

بمتطلبـــــــــــات فـــــــــــي إمـــــــــــارة دبـــــــــــي ضـــــــــــرورة االلتـــــــــــزام ..... وغيرهـــــــــــا) 

 :بلدية دبي التالية

1. Increase the frequency of cleaning and disinfection 

during re-opening phase by focusing on the followings:  
• Cash counters and POS machines 

• Doors and stairs handles 

• Washrooms 

• Closets, equipment and tool’s handles 

• Shelves and surfaces  

• Shopping carts 

• Transportation means for delivery 

يز ـــــــــوالتركطوال فترة إعادة التشغيل زيادة دورية التنظيف والتطهير  .1

 :ةع�ى التالي رافقـــــلمع�ى ا
 نات دفع النقوديطاوالت وماك •

 مقابض األبواب والساللم •

 دورات المياه •

 مقابض الكبائن والمعدات واألجهزة •

 األرفف واألسطح •

 عربات التسوق •

 النقل المستخدمة في التوصيل وسائل •

2. Regular hand washing with water and soap or hand 

sanitizing by workers with the availability of hand 

sanitizer for customers at different areas 

غســــــــــــــــــل اليــــــــــــــــــدين بالمــــــــــــــــــاء والصــــــــــــــــــابون او تعقــــــــــــــــــيم اليــــــــــــــــــدين  .2

فــــــــــــــي للعـــــــــــــاملين بشــــــــــــــكل دوري مــــــــــــــع تـــــــــــــوفير معقــــــــــــــم اليــــــــــــــدين 

 أماكن متفرقة

3. Performing a thorough cleaning and disinfection process 

after working hours 

القيــــــــــام بعمليــــــــــة تنظيــــــــــف وتطهيـــــــــــر شــــــــــاملة فــــــــــي المحــــــــــال بعـــــــــــد  .3

 ساعات العمل

4. Wearing face mask and gloves by the workers. 4. ارتداء كمام الوجه وقفاز اليدين للعاملين اثناء العمل. 

5. Provide instructions for maintaining 2-meters social 

distancing and occupancy ceiling to 30% of customers. 

وضــــــــع اإلرشــــــــادات الالزمة لتطبيق وتنظيم المســــــــافات اآلمنة للتباعد  .5

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

6. Allow 3 hours of visiting for each consumer. 6.  ساعات بحد أقصى خالل الزيارة. 3السماح للزبائن بقضاء 

7. Document all cleaning and disinfection operations 

including list of used disinfectantsص 

ادة سجالت التنظيف مع ذكر المفي  والتطهيرتوثيق عمليات التنظيف  .7

 في التطهير المستخدمة

8. Regular body temperature checking for workers  and 

customers before entering  

قياس درجات الحرارة للعاملين بشكل دوري خالل اليوم، ومرتادي  .8

 المؤسسة قبل الدخول
z 

 External Circular (41) )41تعميم خارجي رقم (

اإلجراءات االحترازية الواجب اتباعها في مؤسســــات تـــداول المــــنتجات 

 االستهالكية

 )2020مايو  13(تحديث البنود بدءاً من 

Precautionary Measures for Consumer Products Trading 

Establishments   

(Updated on Protocols from 13th May 2020) 
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9. 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 

توجيــــــــــــــه العــــــــــــــاملين فــــــــــــــي حـــــــــــــــال ظهــــــــــــــور أي اعــــــــــــــراض عـــــــــــــــدوى  .9

ــــــــى مراجعــــــــة أقــــــــرب مركــــــــز صــــــــحي للفحــــــــص والعــــــــالج،  تنفســــــــية ال

وعــــــــــــــدم مزاولــــــــــــــة العمــــــــــــــل، وعــــــــــــــدم الســــــــــــــماح للزبــــــــــــــائن الــــــــــــــذين 

 يعانون من اعراض عدوى تنفسية بالدخول

10. 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 

عامــــــــــــــا) أو  12ال يســــــــــــــمح باصــــــــــــــطحاب األطفــــــــــــــال (أقــــــــــــــل مــــــــــــــن  .10

ـــــــــديهم حـــــــــاالت طبيـــــــــة عامـــــــــا أو  60األفـــــــــراد فـــــــــوق  ـــــــــي ل األفـــــــــراد الت

 حفاظا ع�ى سالمتهم حرجة (جميع األعمار) من الدخول

11. Train and Aware all staff and retailers in the Shopping 

mall of covid-19 and the requirements and procedures 

to be followed. 

تــــــــــــدريب وتوعيــــــــــــة جميــــــــــــع العــــــــــــاملين فــــــــــــي المركــــــــــــز والمحــــــــــــالت  .11

ــــــــــــــــــة بمــــــــــــــــــرض كوفيــــــــــــــــــد واإلرشــــــــــــــــــادات واإلجــــــــــــــــــراءات  19-التجاري

 الواجب اتباعها

12. Develop a clear work procedure and record related 

information including all restrictions. 

تــــــــــــدوين جميــــــــــــع إجــــــــــــراءات العمــــــــــــل اليوميــــــــــــة فــــــــــــي الســـــــــــــجالت  .12

 متضمنا إجراءات التقييد

13. Commitment to the working hours for the operation of 

retail and whole-sale shops. 

محــــــــــال البيــــــــــع االلتــــــــــزام بســــــــــاعات العمــــــــــل المحــــــــــددة لتشــــــــــغيل  .13

  بالتجزئة والجملة

14. Promote smart payments solutions 14. تشجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية 

15. Hands to be sanitized before & after handling credit 

card machines 

ــــــــــــدين قبــــــــــــل وبعــــــــــــد التعامــــــــــــل مــــــــــــع آالت بطاقــــــــــــات  .15 تعقــــــــــــيم الي

 االئتمان

16. Cleaning the non-porous packaging products (outer 

shell) via using a clean cloth (or disposable) wet with 

water and soap or disinfectant solution (with following 

the instructions of use) or using disinfectant wipes, and 

leave it long enough to dry and the smells are gone 

before selling. 

غيــــــــــــــــر  الخـــــــــــــــارجي) (الغـــــــــــــــالف تنظيـــــــــــــــف عبـــــــــــــــوات المنتجـــــــــــــــات .16

احاديــــــــــــــة  (اوباســـــــــــــتخدام قطعــــــــــــــة قمـــــــــــــاش نظيفـــــــــــــة  ،المســـــــــــــامية

محلــــــــــول مطهــــــــــر (مــــــــــع  والصـــــــــابون اومبللــــــــــة بالمــــــــــاء  االســـــــــتخدام)

او باســـــــــــــــــــــتخدام االســـــــــــــــــــــتخدام) ورة اتبـــــــــــــــــــــاع إرشـــــــــــــــــــــادات ضـــــــــــــــــــــر

زوال كافيـــــــــــــــة لتجـــــــــــــــف و وتركهـــــــــــــــا لفتـــــــــــــــرة المطهـــــــــــــــرة،المناديـــــــــــــــل 

 قبل البيع. الروائح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Organization Unit:  إدارة الصحة والسالمةHealth & Safety Department :الوحدة التنظيمية 

 
Document title:  / تعميم خارجيExternal Circular :عنوان الوثيقة 

Doc Ref. DM-PH&SD-CR41 الوثيقة: رقم 

 

Issue date: 13.05.2020 تاريخ اإلصدار Version number (1) ) 1رقم اإلصدار(  

Classification (Public) (عام) تصنيف الوثيقة Page 3 of 3 

 

 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. 

  ســـــــــــــــارية حتـــــــــــــــى إشـــــــــــــــعار آخـــــــــــــــر وســـــــــــــــيتم هــــــــــــــذه اإلجـــــــــــــــراءات

المتابعــــــــة مــــــــن خــــــــالل التفتــــــــيش للتأكــــــــد مــــــــن االلتــــــــزام بمــــــــا ورد 

أعــــــــــاله ومخالفـــــــــــة المحــــــــــالت الغيـــــــــــر ملتزمــــــــــة وفقـــــــــــا للضـــــــــــوابط 

 المعمول بها.

For further information, please contact 

Environmental Health Section 

أو االستفسارات، يمكنكم التواصل مع للمزيد من المعلومات  

الصحة البيئيةقسم   

  800900              ehcinspection@dm.gov.ae 

 
 

www.dm.gov.ae 

Health & Safety Department 

 
 

www.dm.gov.ae 

 مةإدارة الصحة والسال
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