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On the basis of Dubai Municipality vision in 

developing a happy and sustainable city and to 

ensure public health & safety in the Emirate of Dubai. 

Thus, Dubai Municipality informs systems and 

equipment operators/suppliers that must comply 

with the following: 

 مـــــــــــــــــــــــــــن منطلـــــــــــــــــــــــــــق رؤيـــــــــــــــــــــــــــة بلديـــــــــــــــــــــــــــة دبـــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــي 

 وضــــــــــــــمان الســــــــــــــالمةبنــــــــــــــاء مدينــــــــــــــة ســــــــــــــعيدة ومســــــــــــــتدامة 

فــــــــإن بلديــــــــة دبــــــــي تحــــــــيط دبــــــــي، فــــــــي إمــــــــارة  والصــــــــحة العامــــــــة

بتشــــــــــــــــــغيل ة علمــــــــــــــــــا كافــــــــــــــــــة المؤسســــــــــــــــــات ذات العالقــــــــــــــــــ

 مأنظمــــــــــــــة ومعــــــــــــــدات التعقــــــــــــــيم ضــــــــــــــرورة االلتــــــــــــــزا وريــــــــــــــدت/

 بالتالي: 

1. Follow the instructions issued by World Health 

Organization (WHO) and related authorities periodically. 

اتباع التعليمات التي تصدر عن منظمة الصحة العالمية والجهات ذات  .1

 العالقة بشكل دوري.

2. Fogging/fumigation systems and equipment are not 

allowed for individuals’ disinfection  

يمنع استخدام األنظمة والمعدات التي تعمل عن طريق  .2

 الضباب/التبخير لتعقيم األفراد 

3. The systems and equipment must be free of sharp parts 

that may cause injuries or accidents while using them 

يجب أن تكون األنظمة والمعدات خالية من األجزاء أو األطراف الحادة  .3

 مما يتسبب في حدوث جروح أو حوادث أثناء االستخدام 

4. The systems and equipment must be installed in a safe, 

immutable manner to prevent it from falling or falling into 

parts that would harm passers-by 

يجــــــــب أن يــــــــتم تثبيــــــــت األنظمــــــــة والمعــــــــدات بطريقــــــــة آمنــــــــة غيــــــــر  .4

ـــــــــــــع ســـــــــــــقوطها أو ســـــــــــــقوط أجـــــــــــــزاء  قابلـــــــــــــة للحركـــــــــــــة بحيـــــــــــــث يمن

 تلحق ضررا بالمارة

5. There must be drainage channels for the spray falling on 

the floor to prevent slippage and assembly  

يات ع�ى األرض المتساقط ذاذتكون هنالك قنوات تصريف للر يجب أن  .5

 والتجمع  االنزالقبحيث تمنع 

6. The floors used inside the systems/equipment must be 

solid, non-slip and not affected by chemical products used 

ة مصنع األنظمة والمعدات يجب أن تكون األرضيات المستخدمة داخل .6

لالنزالق وال تتأثر بالمنتجات الكيمائية من مواد صلبة وغير قابلة 

 المستخدمة

7. Should use completely isolated, secured electrical 

connections 

 يجب استخدام توصيالت كهربائية آمنة ومعزولة تماما .7

8. Access to the systems / equipment should be one way 

with the need to provide guidance boards in Arabic and 

English 

أن يكون الدخول باتجاه واحد مع ضرورة توفير لوحات ارشادية باللغة  .8

 العربية واالنجليزية

9. Safe distance (2 meters) between the users of the 

systems / equipment should be taken in consideration  

متر) بين مستخدمي  2د الجسدي االمنة (يجب مراعاة مسافة التباع .9

 األنظمة والمعدات

10. Safe direct skin contact disinfectants must be used   10.  يجب استخدام منتجات معقمات آمنة لالستخدام المباشر 

 External Circular (53) )53تعميم خارجي رقم (

 بشأن أنظمة ومعدات التعقيم المخصصة

 لتعقيم األفراد 

Concerning Disinfection Systems and Equipment for 

Individuals Disinfection  
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11. The used disinfectants must be registered in Dubai 

municipality (Montaji system) with a related scope of use  

مسجلة في بلدية دبي (نظام المستخدمة معقمات يجب أن تكون ال .11

 معد لنفس الغرض  منتجي) بنطاق استخدام

12. Appropriate number of trials for the whole systems / 

equipment using the approved disinfectant must be done 

to ensure the safety usage and there are no side effects 

before the actual operation begins on the public 

يجــــــــــــــب تجربــــــــــــــة األنظمــــــــــــــة والمعــــــــــــــدات باســــــــــــــتخدام المنــــــــــــــتج  .12

المســــــــــــتخدم عــــــــــــدة مــــــــــــرات والتأكــــــــــــد مــــــــــــن ســــــــــــالمة االســــــــــــتخدام 

ــــــــل البــــــــدء المباشــــــــر بالتشــــــــغيل وعــــــــدم و جــــــــود أي آثــــــــار جانبيــــــــة قب

 الفع�ي ع�ى الجمهور

13. Must adhere to the concentrations and dilution rates of 

approved products in accordance with the detailed 

product file provided by the supplier and distributor of the 

product. 

بتركيــــــزات ونســــــب تخفيــــــف المنتجــــــات المعتمــــــدة  ميجــــــب االلتــــــزا .13

طبقــــــا للملــــــف التفصــــــي�ي للمنــــــتج مــــــن الشــــــركة المــــــوردة والموزعــــــة 

 للمنتج 

14. The safety of the product used and the way it is used and 

its side effects if occurs is the full responsibility of the 

systems and equipment operator and the implemented 

regulations are applied in case of any violations 

ســــــالمة المنــــــتج المســــــتخدم وطريقــــــة اســــــتخدامه وآثــــــاره الجانبيــــــة  .14

حـــــال حــــــدوثها هـــــي مســــــؤولية مشـــــغل األنظمــــــة والمعـــــدات بصــــــورة 

ـــــــوائح المعتمـــــــدة حـــــــال ظهـــــــور أي حـــــــاالت  ـــــــق الل ـــــــتم تطبي كاملـــــــة وي

 مخالفة

15. Alcohol based products of all types are not allowed or any 

chemical that may cause any irritant or allergic reactions 

to skin and eyes for example : sodium hypochlorite Or 

Hydrogen peroxide 

يمنــــــــع اســــــــتخدام المنتجــــــــات التــــــــي تعتمــــــــد ع�ــــــــى تركيبهــــــــا ع�ــــــــى  .15

التــــــي تســــــبب  نســـــبة عاليــــــة مـــــن الكحــــــول بجميـــــع أنواعــــــه او المـــــواد

حساســــــية أو تهــــــيج للبشــــــرة والعــــــين مثــــــل هيبوكلوريــــــت الصــــــوديوم 

 او بيروكسيد الهيدروجين

 Regular inspection will be conducted to ensure the 

compliance, where non-compliant establishments will 

be violated according to the enforced rules. 

  ــــزام للتأكــــد مــــن االلتالدوري المتابعــــة مــــن خــــالل التفتــــيش ستتم

ـر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات الغيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة المؤسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيتم مخالفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاله وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ورد أعـ ـ ـ بمـ

 .ملتزمـــــة وفقـــــا للضـــــوابط المعمـــــول بهـــــا

 800900 

For more information, please visit Dubai Municipality 

website /information & circulars/ Health & Safety  

 /الموقع االلكترو�ي لبلدية دبي زيارةللمزيد من المعلومات يرجى 

  والسالمة الصحة والتعاميم / معلوماتال
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