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Date: 24 September 2020  :2020 سبتمبر 24التاريخ  
 

 

Dubai Municipality calls on food establishments in 

Dubai to comply with the following: 

في إمارة دبي ضـــــــرورة المؤســـــــســـــــات الغذائية جميع يتوجب ع�ى 

 :االلتزام بمتطلبات بلدية دبي التالية

Staff: 

1. Staff members should wear face mask and provide masks 

for customers if needed. 

2. Staff members should seek medical care right away if 

they develop flu symptoms, and stop working 

immediately.  

3. If a staff member is confirmed positive according to a 

COVID-19 (PCR) test by an authorized organization, 

they are not to return unless they are granted a medical 

certificate (clearance certificate) endorsed by DHA 

stating that the person was discharged from isolation. 

4. All staff should be trained on Health and Safety 

requirements from the Health and Safety Department of 

Dubai Municipality.  

5. Regular hand washing with water and soap or hand 

sanitizing by staff with the availability of contactless 

hand sanitizer dispensers at different areas. 

6. Staff must adhere to a strict hand washing before and 

after service to customers 

 العاملون:

ثنـــاء العمـــل، وتوفيرهـــا للزبـــائن عنـــد أعـــاملين ارتـــداء كمـــام الوجـــه لل .1

 .الحاجة

 ى مراجعةعدوى تنفسية إل  عراضتوجيه العاملين في حال ظهور أي أ .2

  .العملأقرب مركز صحي للفحص والعالج، وعدم مزاولة 

 

ا إ .3  COVID-19الختبــار ذا تم تــأكيــد إصــــــــــــابــة أي من الموظفين وفقــً

(PCR) العودة ما لم يتم بلهم  يســـــمحفال  معتمدة،ن قبل منشـــــأة م

منحهم شـــــهادة طبية معتمدة من هيئة الصـــــحة بدبي تفيد بخروجهم 

 .من العزل

 

تــــــــــــــــــدريب جميــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــاملين ع�ــــــــــــــــــى متطلبــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــحة  .4

والســـــــــــــالمة الصـــــــــــــادرة عـــــــــــــن إدارة الصـــــــــــــحة والســـــــــــــالمة ببلديـــــــــــــة 

 دبي.

ــــــــدين بالمــــــــاء والصــــــــابون أ .5 ــــــــدين للعــــــــاملين غســــــــل الي و تعقــــــــيم الي

 التــــــي تعمــــــل تلقائيــــــا يــــــدينال اتتــــــوفير معقمــــــبشــــــكل دوري مــــــع 

 .في أماكن متفرقةلهم 

ع�ـــــــــى مـــــــــوظفي الخدمـــــــــة غســـــــــل اليـــــــــدين قبـــــــــل وبعـــــــــد  يتوجـــــــــب .6

 الخدمة.تقديم 

Screening and Emergency Plan 

7. Mandatory contactless screening for staff, guests, 

visitors & contractors shall be carried out based on 

DMHS guidelines (If a visitor temperature ≥37.5 Celsius, 

he/she shall be prohibited from entering the facility). 

8. If a stable case of illness is detected amongst visitors or 

staff presenting COVID-19 symptoms such as fever 

(≥37.5˚C), cough, myalgia or fatigue, shortness of breath, 

sore throat, runny nose, diarrhea and nausea, headache, 

 :الفحص وخطة الطوارئ

إجــــــــراء فحــــــــص منــــــــتظم لدرجــــــــة حــــــــرارة بشــــــــكل إلزامــــــــي يتوجــــــــب  .7

والمتعاقـــــــدين والضـــــــيوف  والزبـــــــائنوالزائـــــــرين  للعـــــــاملينالجســـــــم 

 الحــــرارة درجــــةإذا كانــــت (قبـــل الــــدخول إلــــى المؤسســــات الغذائيــــة 

كثــــــــر مــــــــن  مــــــــن  المنــــــــعدرجــــــــة مئويــــــــة، فيجــــــــب  37.5تســــــــاوي أو أ

 .)دخول المؤسسة

إذا تم الكشــــــــــف عن حالة مرضــــــــــية بين الزائرين أو الموظفين الذين  .8

كثر من مثل ال COVID-19يعانون من أعراض  حمى (تســـــــــــاوي أو أ

درجــة مئويــة)، الســــــــــعــال، األلم العضــــــــــ�ي أو التعــب، ضــــــــــيق    37.5

)45تعميم خارجي رقم (  External Circular (45) 

 في المؤسسات الغذائية الواجب اتباعها االحترازية اإلجراءات 
 وحتى إشعار آخر) 2020سبتمبر  24 (تحديث البنود بدءاً من

Precautionary Measures for Food Establishments  
(Updated Protocols from 24 September 2020 until further notice) 
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or loss of sense of smell or taste, the health/hygiene 

manager or the Person in Charge must contact the DHA 

hotline number 800342 and report the incident 

immediately. 

، أو ، الصــــداعالتنفس، التهاب الحلق، ســــيالن األنف، اإلســــهال الغثيان

فقدان حاســــة الشــــم أو التذوق، يجب االتصــــال بالخط الســــاخن لهيئة 

من قبل الشـــــــــخص المســـــــــؤول / المدير في  800342الصـــــــــحة بدبي 

 أو المشرف الصحي. المؤسسة
Hygiene and Sanitation 
9. All facilities must ensure that appropriate infection 

control measures are applied and sanitization and 

disinfection measures are carried out at the pre-opening 

stage and on daily basis. This can be arranged in-house 

or through an approved cleaning and disinfection 

company from the list provided by Dubai Municipality 

(DM) through https://www.dm.gov.ae/health-safety-

approved-list/, or by contacting Dubai Municipality’s 

command room by dialing 8004006. 

10. An appropriate cleaning and disinfection schedule should 

be adopted to ensure constant sanitization of areas 

under use; and avoid any harmful chemicals and 

materials that may compromise the health of individuals 

with respiratory illnesses or medical conditions.   

11. Clean and disinfect all common contact surfaces and 

common areas of the facility after each use (or at least 

once every hour) such as escalators, elevators, rails, 

counters, countertops, tables, chairs, door handles, 

lighting switches, washrooms and all equipment, 

furniture, , handrails, armrests, electronics, reception 

area, preparation areas etc. 

 

12. Increase the frequency of cleaning and disinfection 

measures in all areas. 

13. Clean and disinfect customer service tables immediately 

after the customer leaves with an approved 

disinfectant. 

14. Perform thorough cleaning and disinfection process in 

the food establishment after working hours. 

 النظافة والتطهير:

تطبيـــــــــــــق تـــــــــــــدابير مكافحـــــــــــــة  ع�ـــــــــــــى جميـــــــــــــع المنشـــــــــــــآتيجـــــــــــــب  .9

ـــــــــذ إجـــــــــراءات التعقـــــــــيم والتطهيـــــــــر فـــــــــي  العـــــــــدوى المناســـــــــبة وتنفي

هـــــــــذه العمليـــــــــة تـــــــــتم  أن . يمكـــــــــنالـــــــــروتين اليـــــــــومي قبـــــــــل الفـــــــــتح

 اتشـــــــــــــرك طلـــــــــــــب الخدمـــــــــــــة مـــــــــــــن إحـــــــــــــدىأن يـــــــــــــتم  داخليـــــــــــــاً أو

ــــــــــــــف وال ــــــــــــــة دبــــــــــــــي عبــــــــــــــرتطهيــــــــــــــر التنظي  المعتمــــــــــــــدة مــــــــــــــن بلدي

-safety-https://www.dm.gov.ae/health

list-approved   ع�ـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــرقم، أو عـــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــق االتصـــــــــــــــــال 

8004006. 

 

والتطهيــــــــــر لضــــــــــمان  للتنظيــــــــــفجــــــــــدول مناســــــــــب  تــــــــــوفيريجــــــــــب  .10

التأكـــــــــــــد مـــــــــــــن و ؛المســـــــــــــتخدمةالتعقـــــــــــــيم المســـــــــــــتمر للمنـــــــــــــاطق 

تجنـــــــــب أي مـــــــــواد كيميائيـــــــــة أو مـــــــــواد ضـــــــــارة قـــــــــد تضـــــــــر بصـــــــــحة 

ــــــــــــأمراض الجهــــــــــــاز التنفســــــــــــي أو الحــــــــــــاالت  األفــــــــــــراد المصــــــــــــابين ب

 الطبية.

ــــــــام ب .11 ــــــــر جميــــــــع يتوجــــــــب القي  األســــــــطح المالمســــــــةتنظيــــــــف وتطهي

بعـــــــد كـــــــل اســـــــتخدام (أو  بالمؤسســـــــةالعامـــــــة  واألمـــــــاكنالشـــــــائعة 

مـــــــرة واحـــــــدة ع�ـــــــى األقـــــــل كـــــــل ســـــــاعة) مثـــــــل الســـــــاللم المتحركـــــــة 

والمصــــــــاعد والقضــــــــبان والعــــــــدادات وأســــــــطح العمــــــــل والطــــــــاوالت 

والكراســـــــــي ومقـــــــــابض األبـــــــــواب ومفـــــــــاتيح اإلضـــــــــاءة والحمامـــــــــات 

ومســــــــــــاند  ومقــــــــــــابض الســــــــــــاللم، واألثــــــــــــاث، المعــــــــــــدات،وجميــــــــــــع 

ــــــــــــــذراعين، ــــــــــــــات،واإلل ال ومنــــــــــــــاطق  االســــــــــــــتقبال،ومنطقــــــــــــــة  كتروني

 إلخ.والتحضير 

ـــــــــــع ل الدوريـــــــــــة جـــــــــــراءاتزيـــــــــــادة اإل .12 ـــــــــــف والتطهيـــــــــــر فـــــــــــي جمي لتنظي

 المناطق.

يجـــــــــــــــــــــــب تنظيـــــــــــــــــــــــف وتطهيـــــــــــــــــــــــر الطـــــــــــــــــــــــاوالت المســـــــــــــــــــــــتخدمة  .13

 بالمطهرات المعتمدة مباشرة بعد مغادرة الزبون

 

شــــــاملة فــــــي المؤسســــــة الغذائيــــــة  تنظيــــــف وتطهيــــــرالقيــــــام بعمليــــــة  .14

 بعد ساعات العمل
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15. All food establishments and 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 

16. Valet parking services across all establishments 

are allowed, while ensuring that precautionary and 

preventive measures are followed. 

المؤسســــــــــات الغذائيــــــــــة فــــــــــي المنشــــــــــآت األخــــــــــرى  يتوجــــــــــب ع�ــــــــــى .15

مـــــــــــدير  تعيــــــــــين )الفنــــــــــادق –(ع�ــــــــــى ســــــــــبيل المثــــــــــال ال الحصـــــــــــر 

تنفيـــــــــــــذ  شـــــــــــــراف ع�ـــــــــــــىوكفـــــــــــــاءة مناســـــــــــــبة لإلمـــــــــــــؤهالت لديـــــــــــــه 

 اتوالممارســـــــــــــــــــوالتطهيـــــــــــــــــــر  فوتطــــــــــــــــــوير عمليـــــــــــــــــــات التنظيــــــــــــــــــ

 .الصحية

صـــــــــــــف الســـــــــــــيارات فـــــــــــــي جميـــــــــــــع  تقـــــــــــــديم خـــــــــــــدماتُيســـــــــــــمح ب .16

مـــــــــــــــــع ضـــــــــــــــــمان اتبـــــــــــــــــاع اإلجـــــــــــــــــراءات االحترازيـــــــــــــــــة  المنشـــــــــــــــــآت،

 والوقائية.
  

Capacity and Physical Distancing 

17. Food and beverage service establishments, and food 

courts must maintain 2 meters distancing between 

dining tables at all times. Establishments can also use 

physical separators (barriers) instead of distancing 

measures. 

 الطاقة االستيعابية والتباعد الجسدي

كــــــــــل بــــــــــين ) 2m(متــــــــــرين  ال تقــــــــــل عــــــــــن تــــــــــرك مســــــــــافةيجــــــــــب  .17

طــــــــاولتين فــــــــي منطقــــــــة تنــــــــاول الطعــــــــام وذلــــــــك فــــــــي كافــــــــة منافــــــــذ 

ردهـــــــــات الطعـــــــــام أمـــــــــا إذا تعـــــــــذر بيـــــــــع األطعمـــــــــة والمشـــــــــروبات و

 .الطاوالتذلك فيمكن إضافة حواجز بين 

18. Number of individuals who can be on a table is capped 

at 8 per table. 

19. Tables that can accommodate large groups (5 to 8) 

should not be adjacent to other tables that take the 

same number of individuals. 

20. If large tables that used for seating two different 

groups, it is recommended to use separators in addition 

to ensuring 2 M distancing between the two groups. 

21. Where possible, space out all furniture to comply 

with social distancing guidelines.  

22. Establishments must set a way to organize the 

waiting and queuing of customers to ensure that 

social distancing requirements are applied, and 

avoid any crowding in the entrance of the outlets 

23. The facility should have clear floor markings and 

signage that indicate social distancing clearly.  

 

24. If there are elevators in the facility, they must 

have markings on the floor that indicate social 

ع�ـــــــــــى أفـــــــــــراد) للمجموعـــــــــــة الواحـــــــــــدة كحـــــــــــد أقصـــــــــــى  8تحديـــــــــــد ( .18

 الطاوالت 

التـــــــــــــــــي تأخـــــــــــــــــذ الكبيـــــــــــــــــرة و الطـــــــــــــــــاوالتال ينبغـــــــــــــــــي أن تكـــــــــــــــــون  .19

) متجــــــــــــاورة مــــــــــــع بعضــــــــــــها أفــــــــــــراد 8إلــــــــــــى  5مجموعــــــــــــات (مــــــــــــن 

 البعض

بالنســــــــبة للطــــــــاوالت كبيــــــــرة الحجــــــــم والتــــــــي يمكــــــــن أن تســــــــتوعب  .20

لمجمــــــوعتين، يوصــــــى باســــــتخدام الفواصــــــل مــــــع ضــــــمان الحفــــــاظ 

 متر بين المجموعتين 2ع�ى مسافة 

أينمــــا  إرشــــادات التباعــــد االجتمــــاعيتوزيــــع األثــــاث بمــــا يتوافــــق مــــع  .21

 أمكن ذلك

يتوجـــــب ع�ـــــى جميـــــع منافـــــذ األطعمـــــة والمشـــــروبات اتبـــــاع الطـــــرق  .22

وانتظـــــــار الزبـــــــائن وبمـــــــا يضـــــــمن تطبيـــــــق  طـــــــابورالمالئمـــــــة لتنظـــــــيم 

ــــــب أيــــــة ازدحــــــام عنــــــد  ــــــات التباعــــــد االجتمــــــاعي وتجن جميــــــع متطلب

 مدخل منافذ األطعمة والمشروبات

ــــى يجــــب تثبيــــت عالمــــات أرضــــية والف .23 تــــات تشــــير وبشــــكل واضــــح ال

 .مسافات التباعد االجتماعي

 

 هنالــــــك، يجــــــب أن يكــــــون المؤسســــــةوجــــــود مصــــــاعد فــــــي  فــــــي حــــــال .24

تشـــــــير إلـــــــى التباعـــــــد االجتمـــــــاعي  أرضـــــــية المصـــــــعدعالمـــــــات ع�ـــــــى 
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distancing and users must comply by standing on 

these markings. 

 تلــــــــــكويجــــــــــب ع�ــــــــــى المســــــــــتخدمين االمتثــــــــــال بــــــــــالوقوف ع�ــــــــــى 

 العالمات

Facility Restrictions 

25. Customers are not allowed to be in the premises more 

than 3 hours. 

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

limit the number of people inside the food premises. 

27. Ensure the use of cleaned and disinfected, or 

disposable, utensils / dishes / cups 

/packages for food service. 

28. Masks must be worn at all times, except when 

customers are seated and dining. Should individuals 

move around the restaurant or visit washrooms, they 

must wear their masks. 

29. The F&B entity can ask the guests to leave in case they 

were not adhering to the protocols and guidelines 

persistently (guests won’t be refunded if they made 

payments for their orders already). 

30. Ensure the commitments to DM rules and regulations 

for food establishments. 

 القيود الواجب االلتزام بها من قبل المؤسسة

كثــــــــــر مــــــــــن  عــــــــــدم الســــــــــماح للزبــــــــــائن بالتواجــــــــــد .25 ســــــــــاعات فــــــــــي  3أ

 المؤسسة الغذائية

للزبــــــــائن بالبقــــــــاء فــــــــي منطقــــــــة االنتظــــــــار لتقليــــــــل عــــــــدد  حال يســــــــم .26

 الزائرين داخل المنشأة 

مطهــــــــــرة أو نظيفــــــــــة والتأكــــــــــد مــــــــــن اســــــــــتخدام أدوات بالســــــــــتيكية  .27

األطبـــــــــاق / األكـــــــــواب / ذات االســـــــــتخدام الواحـــــــــد كـــــــــاألوا�ي األدوات 

 عند تقديم الغذاء والعبوات

ـــــداء الكمامـــــات طـــــوال وقـــــت ضـــــرورة  .28 التأكـــــد مـــــن التـــــزام الـــــزوار بارت

أو عنــــــــد ذهــــــــابهم الـــــــــى دورات  تواجــــــــدهم وتحــــــــركهم فــــــــي المنشـــــــــأة

ـــــك، الميـــــاه ـــــاء  ويســـــتثنى مـــــن ذل ـــــة وأثن عنـــــد جلوســـــهم ع�ـــــى الطاول

 لطعامل همتناول

يمكــــــــــــــــن للمؤسســـــــــــــــــة الغذائيـــــــــــــــــة أن تطلــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن الزبـــــــــــــــــائن  .29

مغــــــــــــــادرة المنشــــــــــــــأة فــــــــــــــي حــــــــــــــال عــــــــــــــدم االمتثــــــــــــــال لإلجــــــــــــــراءات 

 االحترازية (وال يتم إرجاع قيمة الطلبات إذا تم الدفع)

 

االلتــــــــزام بقواعــــــــد وأنظمــــــــة بلديــــــــة دبــــــــي للمؤسســــــــات التأكــــــــد مــــــــن  .30

 الغذائية

Provision of Masks and Hand Sanitizers 

31. It is encouraged to offer visitors masks and 

sanitizers and special designated bins to throw 

used items (preferably contactless) should be 

indicated across the facility.  

32. Hand sanitizers (registered in Dubai Municipality) 

should be available throughout the facility. 

 ومعقمات األيدي الكماماتتوفير 

تـــــــــوفير للــــــــزوار و األيــــــــدي  ومطهــــــــرات الكمامــــــــاتتقــــــــديم  تشــــــــجيع .31

 (يفضــــــل المســــــتخدمة الكمامــــــات للــــــتخلص مــــــنخاصــــــة  حاويــــــات

ــــــاً) أن تكــــــون ــــــذي يفــــــتح تلقائي ــــــوع ال ينبغــــــي اإلشــــــارة كمــــــا  مــــــن الن

 .المؤسسةإليها في جميع أنحاء 

مســــجلة فـــــي التـــــي يــــتم توفيرهــــا  يجــــب أن تكــــون معقمــــات اليــــدين .32

 .المؤسسةفي جميع أنحاء  كما يجب توفيرهابلدية دبي 

Food and Beverage Service 

33. All food outlets seating, capacity and social 

distancing requirements to follow the 

previously announced guidelines and 

circulars for the F&B Sector. 

 

 خدمات األغذية والمشروبات:

تبــــــــــــاع واالتباعــــــــــــد االجتمــــــــــــاعي يجــــــــــــب إتبــــــــــــاع كافــــــــــــة متطلبــــــــــــات  .33

ــــــــــــــة  ــــــــــــــة ســــــــــــــابًقا لقطــــــــــــــاع األغذي اإلرشــــــــــــــادات والتعــــــــــــــاميم المعلن

فيمـــــــا يتعلـــــــق بمنافـــــــذ بيـــــــع األغذيـــــــة ويجـــــــب اتبـــــــاع  والمشـــــــروبات

 .متطلبات السعة االستيعابية
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34. Food and beverage outlets, and food courts are allowed 

to operate in their own production capacity, while 

maintaining the hygiene, sanitization, and social 

distancing.  

35. Increase takeaway and home delivery orders (with 

adequate food safety precautions) 

36. Food delivery from restaurants shall not exceed 50 meals 

per order. 

37. Caterers may provide buffet services at homes for no 

more than 10 individuals. 

38. All F&B outlets are permitted to serve buffet subject to 

application of minimum social distancing requirement of 

2m for queuing with food served by the service staff 

(canteen style serving); or served on guest table [No 

Self-Service Allowed]. This buffet style of serving shall 

not allow sharing or touching of the serving utensils, 

and beverages must be served on the customer table 

only. The service provider/management/operator must 

ensure that there is no crowding in the buffet area and 

queues are managed properly. 

39. Follow the Food Code requirements at all times 

 وردهــــــــــــات الطعــــــــــــامســــــــــــمح لمنافــــــــــــذ األطعمــــــــــــة والمشــــــــــــروبات يُ  .34

ــــــــــــة  مــــــــــــع الحفــــــــــــاظ ع�ــــــــــــى  الخاصــــــــــــة،بالعمــــــــــــل بطاقتهــــــــــــا اإلنتاجي

 التباعد االجتماعي.متطلبات والتطهير النظافة 

 

جــــــب التركيـــــــز ع�ــــــى زيـــــــادة عــــــدد الطلبـــــــات الخارجيــــــة (مـــــــع إتبـــــــاع ي .35

 إجراءات السالمة الغذائية)

 50يجــــــــب أال يتجــــــــاوز طلــــــــب توصــــــــيل الطعــــــــام مــــــــن (المطــــــــاعم)  .36

 .وجبة في الطلبية الواحدة

يمكـــــــن لمـــــــزودي خـــــــدمات التمـــــــوين تـــــــوفير خـــــــدمات البوفيـــــــه فـــــــي  .37

 أشخاص 10جاوز المنازل لعدد ال يت

ُيســــمح لجميــــع منافــــذ بيــــع األطعمــــة والمشــــروبات بتقــــديم خدمــــة  .38

ـــــى مـــــن  ـــــات المتعلقـــــة بالحـــــد األد� البوفيـــــه شـــــريطة تطبيـــــق المتطلب

الزبــــــــائن ع�ــــــــى أن يــــــــتم  طــــــــابورمتــــــــر) فــــــــي  2التباعــــــــد االجتمــــــــاعي (

تقـــــديم الطعـــــام مـــــن قبـــــل طـــــاقم الخدمـــــة (كمـــــا يحـــــدث فـــــي خدمـــــة 

طـــــاوالت الضـــــيوف (ال يســـــمح المقصـــــف) أو أن يـــــتم التقـــــديم ع�ـــــى 

ـــــــــة) ـــــــــنمط مـــــــــن الخدمـــــــــة  بالخدمـــــــــة الذاتي وال يســـــــــمح فـــــــــي هـــــــــذا ال

بمشـــــــــــاركة أو لمـــــــــــس األوا�ـــــــــــي/ األوعيـــــــــــة كمـــــــــــا يتوجـــــــــــب تقـــــــــــديم 

المشــــــروبات ع�ــــــى طــــــاوالت الزبــــــائن وأن يضــــــمن مقــــــدم الخدمــــــة / 

اإلدارة / مشـــــــــغل الموقـــــــــع عـــــــــدم حـــــــــدوث االزدحـــــــــام فـــــــــي منطقـــــــــة 

 لطريقة الصحيحةالبوفيه، وأن تدار قائمة االنتظار با

 إتباع ما جاء في نظام سالمة الغذاء في جميع األوقات .39

Digital  payment 

40. Food establishments are encouraged to use contactless 

payments. However, cash payments are allowed 

 اإللكترو�ي الدفع

ضــــــمن عــــــدم بطريقــــــة تفــــــي المؤسســــــات الغذائيــــــة تشــــــجيع الــــــدفع  .40

 ومع ذلك يسمح بالدفع النقدي.التالمس 

Communication 

41. All restrictions, new settings, practices and hygiene 

must be communicated to staff and visitors using 

different modes of communication (i.e. through website 

used for booking, screens in the facility, common areas 

in the facility, etc.).  

42. Clear signage with guidelines should be provided across 

the facility premises.  

43. Provide instructions for maintaining social distancing of 

2 meters in all food establishments. 

 التواصل

ـــــــــزوار بجميـــــــــع القيـــــــــود  .41  والتعليمـــــــــاتيجـــــــــب إبـــــــــالغ المـــــــــوظفين وال

 قنـــــــــواتالممارســـــــــات والنظافـــــــــة باســـــــــتخدام المتعلقـــــــــة بالجديــــــــدة 

موقـــــع الويـــــب المســــــتخدم  مثـــــال ع�ـــــى ذلـــــك:مختلفـــــة (التصـــــال الا

ومـــــــا إلـــــــى  العامـــــــة، المؤسســـــــة واألمـــــــاكنوالشاشـــــــات فـــــــي  للحجـــــــز،

 .ذلك)

ية فـــــي كافـــــة واضـــــحة تتضـــــمن األدلـــــة االرشـــــادعالمـــــات  تـــــوفيريجـــــب  .42

 انحاء المؤسسة 

 2تـــــــوفير اإلرشـــــــادات الالزمـــــــة للحفـــــــاظ ع�ـــــــى التباعـــــــد االجتمـــــــاعي ( .43

 متر) في كافة المؤسسات الغذائية 
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44. Ensure that sufficient training is provided to the staff to 

maintain the precautionary measures and hygiene. 

45. Develop and communicate a Readiness Plan to ensure 

that appropriate procedures are in place to safeguard 

the continuity of operations and safety of everyone in 

the facility 

التأكــــــــد مــــــــن تــــــــوفير التــــــــدريب الكــــــــافي للمــــــــوظفين للحفــــــــاظ ع�ــــــــى  .44

 اإلجراءات االحترازية والنظافة

 تـــــــــــــوفر للتأكــــــــــــد مــــــــــــن واالســــــــــــتجابة االســــــــــــتعداد ةتطــــــــــــوير خطــــــــــــ .45

ســـــــــــــــــــبة لحمايـــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــتمرارية العمليـــــــــــــــــــات اإلجـــــــــــــــــــراءات المنا

 المؤسسةوسالمة كل فرد في 

 

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. 

هــــــــــــــذه اإلجــــــــــــــراءات ســــــــــــــارية حتــــــــــــــى إشــــــــــــــعار آخــــــــــــــر وســــــــــــــيتم 

كــــــــــد مــــــــــن االلتــــــــــزام بمــــــــــا  المتابعــــــــــة مــــــــــن خــــــــــالل التفتــــــــــيش للتأ

ورد أعــــــــــاله ومخالفـــــــــــة المؤسســـــــــــات الغذائيـــــــــــة الغيـــــــــــر ملتزمـــــــــــة 

 وفقا للضوابط المعمول بها.

For further information, please contact 

Food Inspection Section 

 أو االستفسارات، يمكنكم التواصل مع للمزيد من المعلومات

  قسم التفتيش الغذائي

  8004006              Foodsafety@dm.gov.ae 

 
 

www.dm.gov.ae 

Health & Safety Department 

 
 

www.dm.gov.ae 

مةإدارة الصحة والسال  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guest
Free hand
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وتوزيع الطاوالت للتباعد الجسدي الرسم التوضيحي  

DISTANCING REQUIREMENTS FOR DINE-IN CUSTOMERS IN RESTAURANTS 

 

 

 


