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Date: 5th August 2020  :2020 أغسطس 5التاريخ  

 

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 handle. 

• All tools/material/equipment. 

• Hand wash sinks. 

• Personal hygiene. 

• AC and TV remote control. 

• Washrooms. 

2. All clients to be served upon an appointment only prior 

the visit. 

3. Measuring temperature of staff regularly and clients 

before entering. If client temperature exceeds 37.5 

Celsius, he/she should be prohibited to enter the facility. 

4. Staff and clients should wear mask and not allowing 

clients to enter unless they wear it. 

5. Clients must wear a face mask at all time and while 

engaged in light or moderate physical activity but can be 

lowered/removed while engaged in strenuous physical 

exercise. 

6. The facility should have clear floor markings and signage 

that indicate clear social distancing i.e. while queuing at 

the reception or separate seats in waiting areas by at 

least two (2) meters 
 

7. Physical distance must be considered, 2m distance 

between people. 

8. 2m distance should be maintained between each 

machine، either by removing some machines or covering 

it or putting sign not use. 

يز ـــــــــركوالتطوال فترة إعادة التشغيل زيادة دورية التنظيف والتطهير  .1

 :ةالتالي رافقـــــلمع�ى ا
 .وأجهزة دفع النقود كاونترات •

 .والمصاعد مقابض األبواب والساللم •

 المستخدمة. موادجميع األدوات واألجهزة وال •

 .األيدي مغاسل •

 .النظافة الشخصية •

 التكييف.و ازالتلفب التحكمأجهزة  •

 دورات المياه •
 

 استقبال الزبائن من خالل المواعيد المسبقة فقط. .2

 

ئن زباللحرارة للموظفين بشكل دوري خالل اليوم، والقياس درجات  .3

كثر عن  درجةكانت في حال و، قبل الدخول درجة  37.5حرارة الزبون أ

 .منعه/منعها من الدخولمئوية يجب 

وعدم  ت،الكماماارتداء الزبائن الموظفين و يتوجب ع�ى جميع .4

 السماح بدخول الزبائن دون ارتدائها.

أثناء ممارسة بائن لبس الكمامات طوال الوقت وع�ى الز  يتوجب .5

ه في أو إزالت خفضهب ويسمحمتوسطة النشاط،  خفيفة أوال اترياضال

 شاقة.الة يرياضال التمارين حال ممارسة
 

والفتـــــــات  فـــــــي المؤسســـــــة عالمـــــــات أرضـــــــية واضـــــــحة تثبيـــــــتيجـــــــب  .6

االنتظــــــار فـــــــي  أثنــــــاءوذلــــــك  بوضـــــــوحاجتمــــــاعي  التباعــــــدتشــــــير إلــــــى 

مقاعـــــد منفصـــــلة فـــــي منـــــاطق االنتظـــــار تـــــوفير االســـــتقبال أو منطقـــــة 

 ع�ى األقل بمقدار مترين
 

 2 رك مســــــــــافةتــــــــــب الجســــــــــديالتباعــــــــــد يجــــــــــب االلتــــــــــزام بمبــــــــــادئ  .7

 ) بين األشخاص انمتر 

متــــــــــر بــــــــــين كــــــــــل جهــــــــــاز وذلــــــــــك بإزالــــــــــة  2تــــــــــرك مســــــــــافة يجــــــــــب  .8

 عليها.عدم االستخدام وضع عالمة  أواألجهزة بعض 

 

 External Circular (50) )50تعميم خارجي رقم (

 االحترازية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح اإلجراءات

كز اللياقة البدنية   مرا
 وحتى إشعار آخر) 2020 أغسطس 5(بدءاً من تاريخ 

Reopening Precautionary Measures for  

Fitness Centers 
(Starting from 5th August 2020 until further notice ) 
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9. Set necessary visible markers for implementing and 

maintaining physical distancing (2m)  

10. Preferably to use barriers/partitions to 

separate exercise areas and to separate help 

desk staff and clients.  

11. Extra loose equipment’s from training floor should be 

removed to minimize cleaning surfaces that includes 

(mats, foam rollers, yoga blocks etc. from gym/studio 

floor).  

12. Shower facilities, lockers and changing rooms are 

permitted conditional that cleaning and sanitization is 

performed after every use, or at a minimum of once every 

hour, and social distancing must be maintained at all 

times in these facilities.   

13. Adhere to the precautionary measures mentioned in  

reopening circular for Massage and Spa Services 

14. No tournaments or events will take place at this time in 

fitness center. 

15. Performing a thorough cleaning and disinfection process 

after working hours and after each use. 

16. Outdoor training areas should be cleaned and sanitized 

that includes: fields, pitches, tracks, courts …etc. before 

and after Training. 

17. Ensure availability of hand sanitizer in all areas in 

fitness center and should be used by staff & client, and 

encouraging them to wash their hands with water and 

soap. 

18. Mandatory to provide material to wipe/disinfect 

equipment before and after use of equipment.  

19. Clients should bring their own equipment and tools 

(yoga mat, towels, cloth …etc).  

20. Fitness center equipment to be used by clients after 

cleaning and disinfection, incase clients could not bring 

their own.  (cleaning & disinfection should be done 

before and after each client) 

وضـــــــــــــع الملصـــــــــــــقات الالزمـــــــــــــة لتطبيـــــــــــــق وتنظـــــــــــــيم المســـــــــــــافات  .9

  (2m)االمنة بالتباعد الجسدي 

ـــــــــــــاطق التـــــــــــــدريب عـــــــــــــن  حـــــــــــــواجز إضـــــــــــــافةيفضـــــــــــــل  .10 لفصـــــــــــــل من

بعضـــــــــــها وفـــــــــــي منطقـــــــــــة االســـــــــــتقبال بـــــــــــين موظـــــــــــف االســـــــــــتقبال 

 والزبون.

التـــــــــي توضـــــــــع  اإلزالـــــــــةســـــــــهلة المعـــــــــدات يجـــــــــب إزالـــــــــة أو تخـــــــــزين  .11

وذلــــــــــــــك للتقليــــــــــــــل مــــــــــــــن  ع�ــــــــــــــى االرضــــــــــــــيات خــــــــــــــالل التــــــــــــــدريب

االرضــــــــــــــيات الماصــــــــــــــة (: والتــــــــــــــي تشــــــــــــــمل، تنظيــــــــــــــف األســــــــــــــطح

  للصدمات واالرضيات المخصصة لليوغا والخ)

مرافــــــــــــق االســــــــــــتحمام وخــــــــــــزائن المالبــــــــــــس اســــــــــــتخدام ُيســــــــــــمح ب .12

إجــــــــــــــــــراء التنظيــــــــــــــــــف  شــــــــــــــــــريطةوغــــــــــــــــــرف تغييــــــــــــــــــر المالبــــــــــــــــــس 

أو مــــــــــرة واحــــــــــدة ع�ــــــــــى األقــــــــــل  اســــــــــتخدام،والتعقــــــــــيم بعــــــــــد كــــــــــل 

التباعــــــــــــــــد  مبــــــــــــــــادئ ويجــــــــــــــــب الحفــــــــــــــــاظ ع�ــــــــــــــــى ســــــــــــــــاعة،كـــــــــــــــل 

  االجتماعي في جميع األوقات في هذه المرافق

االحترازيـــــــــة الواجـــــــــب اإلجـــــــــراءات االلتـــــــــزام بمـــــــــا جـــــــــاء فـــــــــي تعمـــــــــيم  .13

 .اتباعها لمرحلة إعادة فتح خدمات المساج والسبا

اقة في مركز اللي والبطوالت الفعاليات ممارسةبتنظيم أو يسمح ال  .14

 البدنية.

يوميــــــــــــــاً بعــــــــــــــد  مؤسســــــــــــــةلمرافــــــــــــــق العمــــــــــــــل تطهيــــــــــــــر شــــــــــــــامل  .15

 .استخداموبعد كل  ساعات العمل

قبـــــــــــل الخارجيـــــــــــة  التمـــــــــــرينمرافـــــــــــق يجـــــــــــب تنظيـــــــــــف وتعقـــــــــــيم  .16

مثــــــــــــــــال: المالعــــــــــــــــب والمســــــــــــــــارات وبعــــــــــــــــد البــــــــــــــــدء بالرياضــــــــــــــــة، 

 وغيرها.

 مركـــــــــــز اللياقـــــــــــة مرافـــــــــــق كافـــــــــــةفـــــــــــي  األيـــــــــــديتـــــــــــوفير معقمـــــــــــات  .17

وتشــــــــــــجيعهم الزبــــــــــــائن وواســــــــــــتخدامها مــــــــــــن قبــــــــــــل المــــــــــــوظفين 

  ع�ى غسل اليدين بالماء والصابون.

 

يجـــــــــــــب تـــــــــــــوفير أدوات لتعقـــــــــــــيم األجهـــــــــــــزة قبـــــــــــــل وبعـــــــــــــد كـــــــــــــل  .18

 استخدام.

الزبــــــــــائن إحضــــــــــار أدواتهــــــــــم ومعــــــــــداتهم الخاصــــــــــة يتوجــــــــــب ع�ــــــــــى  .19

 ، الفوط والخ).اليوغا شافر (بهم مثل 

 معــــــــــــدات مركــــــــــــز اللياقــــــــــــة قبــــــــــــل تســــــــــــليمها تنظيــــــــــــف وتعقــــــــــــيم .20

لـــــــــــــم يســــــــــــتطع الزبــــــــــــون إحضــــــــــــار عدتـــــــــــــه. فــــــــــــي حــــــــــــال  للزبــــــــــــائن

كـــــــــــــل قبـــــــــــــل وبعـــــــــــــد  تنظيـــــــــــــف وتعقـــــــــــــيم المعـــــــــــــدات(يتوجـــــــــــــب 

 )زبون
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21. Common used items e.g. (Medicine balls, dumb bells, 

etc..) to be used only on strict calendarization basis. 

22. One individual personal trainer allowed with maximum 

two trainees only with a minimum 2.5m distance to be 

maintained. 

23. Group classes/sessions in studios are allowed, with the 

condition of maintaining 2.5m distance between each 

trainee.  

24. All newspapers, magazines and water dispenser to be 

removed. 

25. F&B outlets are allowed to operate adhering with 

external circular number (39) in regard to Precautionary 

Measures for Food Establishments 

26. Document all cleaning and disinfection operations 

including list of used disinfectants.  

27. Exhaust fan to be maintained and checking indoor air 

quality and maintaining humidity from 40% to 60%. 

28. Promote smart payment solutions (cards, online and 

other related means). 

29. Fitness center should be disinfected by approved 

companies by Dubai Municipality before opening 
 

30. Identify the isolation area for emergency use and train 

the employees the response procedures. 

 الطبيـــــــــــة،الكـــــــــــرات ( مثـــــــــــل: يســـــــــــمح باســـــــــــتخدام األدوات التاليـــــــــــة .21

 بطريقة مجدولة. إلخ ..)  وجميع معدات رفع االثقال،

مــــــــــــــن شخصــــــــــــــين فقــــــــــــــط  بتــــــــــــــدريبمــــــــــــــدرب واحــــــــــــــد ليســــــــــــــمح  .22

مرتـــــــــــــــــــــــــــــادي المركـــــــــــــــــــــــــــــز بشـــــــــــــــــــــــــــــرط االلتـــــــــــــــــــــــــــــزام بالتباعـــــــــــــــــــــــــــــد 

  ).2.5mاالجتماعي(

ـــــــــــــزام التـــــــــــــام  .23 ـــــــــــــدريب الجمـــــــــــــاعي مـــــــــــــع مراعـــــــــــــاة الت يســـــــــــــمح بالت

 متر) 2.5(الجسدي  بقواعد التباعد
 

 المياه. برادات شربو زالة كافة الصحف والمجالتإ .24

 

يســــــمح لكافة منافذ بيع األطعمة والمشــــــروبات بتقديم خدماتها مع  .25

اإلجراءات بشــــــــــــــأن   (39)االلتزام التـــــام بمـــــا جـــــاء في التعميم رقم 

 في المؤسسات الغذائيةاالحترازية الواجب اتباعها 

توثيق عمليات التنظيف والتطهير في سجالت التنظيف مع ذكر المادة  .26

 المستخدمة في التطهير.

 من جودة الهواء الداخ�ي والتأكدالتهوية  أجهزةضرورة االلتزام بصيانة  .27

 .)%60-%40حفاظ ع�ى نسبة رطوبة من (مع ال

رنت عبر اإلنت أوتشــــــــــجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية (البطاقات،  .28

 .والوسائل األخرى ذات الصلة)

االلتزام بتعقيم شامل للمؤسسة قبل الفتح من قبل شركة معتمدة  .29

 من بلدية دبي مع توفير شهادة للتعقيم. 

ن ت الطارئة وتدريب الموظفيتحديد موقع للعزل لالستخدام في الحاال .30

 .لية االستجابةع�ى آ
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 These measures are valid till further notice and regular 

inspections will be conducted to ensure the compliance, 

where non-compliant will cause further actions 

according to the enforced rules. 

 

 

For further information, please contact  

Environmental Health section 

 

  المتابعــــــــة هــــــــذه اإلجــــــــراءات ســــــــارية حتــــــــى إشــــــــعار آخــــــــر وســــــــيتم

مـــــــــــن خـــــــــــالل التفتـــــــــــيش للتأكـــــــــــد مـــــــــــن االلتـــــــــــزام بمـــــــــــا ورد أعـــــــــــاله 

الغيــــــــر ملتزمــــــــة وفقــــــــا  واتخــــــــاذ اإلجــــــــراءات الالزمــــــــة مــــــــع الجهــــــــات

 للضوابط المعمول بها. 

 

 للمزيد من المعلومات أو االستفسارات، يمكنكم التواصل مع

الصحة البيئيةقسم   

  4006800              ehcinspection@dm.gov.ae 
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