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Date: 5th August 2020  :2020أغسطس  5التاريخ  
 

 

Dubai Municipality calls on shopping malls in Dubai to 

comply with the following: 

كز التســـــــــوق  يتوجـــــب ع�ى جميع في إمـــــارة دبي ضـــــــــرورة االلتزام مرا

 :بمتطلبات بلدية دبي التالية

1. Dedicate separate doors for entrance and exit and all Mall 

doors are open  

أبواب أن تكون جميع تحديد أبواب مختلفة للمداخل والمخارج مع مراعاة  .1

 الدخول والخروج مفتوحة

2. Increase the frequency of cleaning and disinfection during re-

opening phase by focusing on the followings as per circular No. 

(8):  

• Information area and washrooms  

• Elevators switches / buttons/ Escalators handrail  

• Shopping carts  

• Tools displayed in shops and kiosks including jewelries    

ـــــــــــة .2 ـــــــــــف  زيـــــــــــادة دوري ـــــــــــرالتنظي ـــــــــــرة إعـــــــــــادة تشـــــــــــغيل  والتطهي طـــــــــــوال فت

مركــــــــــز التســــــــــوق، والتركيــــــــــز ع�ـــــــــــى المرافــــــــــق التاليــــــــــة حســــــــــب تعمـــــــــــيم 

 ):  8رقم (

 دورات المياهت و االستعالمامنطقة  •

 الساللمواألبواب و مقابض الساللم المتحركةو أزرار المصاعد •

  عربات التسوق •

 منا الذهب والمجوهرات متض األدوات المعروضة في المحالت واألكشاك •

3. Document all cleaning and disinfection operations including 

list of used disinfectants 

ســــــــــجالت التنظيــــــــــف مــــــــــع فــــــــــي  والتطهيــــــــــرتوثيــــــــــق عمليــــــــــات التنظيــــــــــف  .3

 المستخدمةاد وذكر الم

4. Performing a thorough cleaning and disinfection process after 

working hours on a daily basis  

القيـــــــــام بعمليـــــــــة تنظيـــــــــف وتطهيـــــــــر شـــــــــاملة فـــــــــي مركـــــــــز التســـــــــوق بعـــــــــد  .4

 ساعات العمل اليومية

5. Availability of hand sanitizers at different areas  5. في مركز التسوق  توفير معقم اليدين في أماكن متفرقة 

6. Measuring temperature of staff and visitors before entering 

the mall 

قيـــــــــاس درجـــــــــات الحـــــــــرارة للمـــــــــوظفين ومرتـــــــــادي مركـــــــــز التســـــــــوق قبـــــــــل  .6

 الدخول 

7. Ensure that public and employees are wearing face masks 

when entering the mall. 

والمــــــــوظفين بارتــــــــداء الكمامـــــــــات عنــــــــد دخـــــــــول التأكيــــــــد ع�ــــــــى الجمهـــــــــور  .7

 .مركز التسوق

8. Provide instructions of maintaining 2-meters social distancing 

except to family members 

المســــــــافات اآلمنــــــــة الحفــــــــاظ ع�ــــــــى وضــــــــع اإلرشــــــــادات الالزمــــــــة وتنظــــــــيم  .8

 األسرة الواحدة ألفراد ماعدامتر)  2للتباعد الجسدي (

9. Elevators with keeping social distancing of 2-meters 9.  اســـــــــتخدام المصـــــــــاعد مـــــــــع الحفـــــــــاظ ع�ـــــــــى التباعـــــــــد الجســـــــــدي بيســـــــــمح

  متر 2

10. Identify the isolation area in the shopping mall for emergency 

use or in case dealing with positive cases 

تحديـــــد موقـــــع للعـــــزل فـــــي مركـــــز التســـــوق لالســـــتخدام فـــــي الحـــــاالت الطارئـــــة  .10

 أو وجود حاالت إصابات مؤكدة 

11. Educate staff on maintaining personal health & safety and 

premise hygiene 

تثقيــــــــف المــــــــوظفين حــــــــول الحفــــــــاظ ع�ــــــــى الصــــــــحة والســــــــالمة والنظافــــــــة  .11

 الصحية

12. Promote smart payments solutions 12. تشجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية 

13. Hands to be sanitized before & after handling credit card 

machines 

 تعقيم اليدين قبل وبعد التعامل مع آالت بطاقات االئتمان .13

 External Circular (44) )44تعميم خارجي رقم (

كز التسوقمرحلة إعادة فتح لالواجب اتباعها االحترازية  جراءاتاإل   مرا
 )وحتى إشعار آخر  2020أغسطس  5من  (تحديث البنود بدءاً 

Reopening Precautionary Measures for Shopping Malls  
)Until further notice 2020August  th5(Updated Protocols from  
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14. Record work procedures & related information 14.  تدوين جميع إجراءات العمل اليومية في السجالت 

15. Prayer rooms are allowed to re-open with the need to follow 

the required precautionary measures 

16. All changing and fitting rooms can open under the following 

restrictions: 

• Customers must wear masks all the time 

• Each customer can try up to 5 items only in the store 

• Customers to spend a maximum of 10 minutes in the fitting 

room 

• Returned items not to be put back on the shelves or used by 

other customers, they must be put aside by the retailer for 24 

hours  

• Continuous sterilization of the fitting rooms to be performed 

الســــــــماح بإعـــــــــادة فـــــــــتح غـــــــــرف الصــــــــالة مـــــــــع ضـــــــــرورة اتبـــــــــاع اإلجـــــــــراءات  .15

 االحترازية المطلوبة

 السماح بإعادة فتح غرف قياس المالبس بالشروط التالية: .16

 

 جميع األوقاتفي  الكماماتيجب ع�ى العمالء ارتداء  •

 فقط قطع  5يمكن لكل عميل تجربة ما يصل إلى  •

ـــــــــس لكـــــــــل  دقـــــــــائق كحـــــــــد أقصـــــــــى فـــــــــي غـــــــــرف 10قضـــــــــاء  • ـــــــــاس المالب قي

 عميل

ال يمكـــــن وضـــــعها مـــــرة أخـــــرى ع�ـــــى الرفـــــوف أو قطـــــع المالبـــــس المرتجعـــــة  •

اســـــتخدامها مـــــن قبـــــل العمـــــالء اآلخـــــرين، يجـــــب أن توضـــــع جانبـــــا مـــــن قبـــــل 

 .ساعة 24بائع التجزئة لمدة 

 قياس المالبسالمستمر لغرف ف والتطهير إجراء عملية التنظي •

17. Reopening of gyms, health and fitness clubs with 

mentioned requirements in its specific circular, and 

reopening of cinemas with all measures written in 

reopening cinema circular 

الصــــــــاالت الرياضـــــــية والنــــــــوادي الصـــــــحية واللياقــــــــة يســـــــمح بإعــــــــادة فـــــــتح  .17

 كمـــــــا يســـــــمحالتعـــــــاميم الخاصـــــــة بهـــــــا،  حســـــــب اإلجـــــــراءات المـــــــذكورة فـــــــي

بإعـــــــادة فـــــــتح الســـــــينما وفـــــــق الضـــــــوابط الموضـــــــوعة والمشـــــــار إليهـــــــا فـــــــي 

 تعميم دور السينما.

18. Valet parking services are allowed and all precaution measures 

to be follow. 

االلتـــــزام بجميـــــع اإلجـــــراءات يســـــمح بخدمـــــة صـــــف الســـــيارات ع�ـــــى أن يـــــتم  .18

 االحترازية الواجب اتباعها لخدمة صف السيارات

19. No testing allowed for personal care 19. ال يسمح بإجراء اختبارات لمنتجات العناية الشخصية 

20. Remove/closure of public seating  20.  العامةإزالة / إغالق أماكن الجلوس 

21. For refund/return policy related issues, ensure items 

sanitization and set aside for 24 hours before being sent or 

used by another customer.  

يــــــــتم ، االســــــــترجاعالمتعلقــــــــة بسياســــــــة اســــــــترداد األموال/ األمــــــــور بشــــــــأن .21

كــــد مــــن ال ــــرتأ ــــاً لمــــدة  تطهي ــــل إرســــالها  24األصــــناف وتوضــــع جانب ســــاعة قب

 آخر. زبونأو استخدامها من قبل 

22. Compliance to food safety circulars by food courts and food & 

beverage outlets at the shopping mall 

لردهـــــــات الطعـــــــام وكافـــــــة  متعلقـــــــة بســـــــالمة األغذيـــــــةبالتعـــــــاميم ال االلتـــــــزام .22

 المؤسسات الغذائية في مركز التسوق

23. Compliance to circulars for precautionary measures in Ladies 

& Gents salons and other related premises with direct circulars 

at the shopping mall  

ــــــــــــــــزام .23 ــــــــــــــــة للصــــــــــــــــالونات النســــــــــــــــائي االلت ــــــــــــــــدابير االحترازي ة بتعــــــــــــــــاميم الت

والرجاليــــــــــة وكافــــــــــة المؤسســــــــــات األخــــــــــرى فــــــــــي مركــــــــــز التســــــــــوق والتــــــــــي 

 تم نشر تعاميم لها
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 These measures are valid till further notice and regular 

inspections will be conducted to ensure the compliance, 

where non-compliant shopping malls will be violated 

according to the enforced rules. 

  

  المتابعــــــــة هــــــــذه اإلجــــــــراءات ســــــــارية حتــــــــى إشــــــــعار آخــــــــر وســــــــيتم

مـــــــــــن خـــــــــــالل التفتـــــــــــيش للتأكـــــــــــد مـــــــــــن االلتـــــــــــزام بمـــــــــــا ورد أعـــــــــــاله 

كـــــــــــز التســـــــــــوق الغيـــــــــــر ملتزمـــــــــــة وفقـــــــــــا للضـــــــــــوابط و مخالفـــــــــــة مرا

 المعمول بها. 

For further information, please contact 

Safety section 

أو االستفسارات، يمكنكم التواصل مع للمزيد من المعلومات  

 قسم السالمة

  8004006              Safety@dm.gov.ae 
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