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Dubai Municipality calls on all Hotels & Hospitality 

Sector in the Emirate of Dubai to comply with following:   
في إمارة دبي يتوجب ع�ى جميع منشآت قطاع الفنادق والضيافة 

 :التالية متطلبات بلدية دبيااللتزام ب

1. Increase the frequency of cleaning and disinfection 

throughout the operating period and focus on the 

following facilities: 
• Reception and waiting areas. 

• Restaurants area and their facilities. 

• Doors handle, staircase and escalators handrails. 

• Washrooms. (after every use) 

• Elevators buttons. 

• Wheelchairs and luggage trolleys.  

• Guest, training and meeting rooms. 

ــــــــــــف والتطهيــــــــــــر  .1 طــــــــــــوال فتــــــــــــرة تشــــــــــــغيل زيــــــــــــادة دوريــــــــــــة التنظي

 : ةع�ى التالي رافقـــــلمع�ى ايز ـــــــــوالتركالمنشأة، 

 
 .منطقة االستقبال واالنتظار •

 منطقة المطاعم ومرافقها. •

 .الثابتة والمتحركة مقابض األبواب والساللم •

 (بعد كل استخدام) .دورات المياه  •

 أزرار المصاعد. •

  الكراسي المتحركة وعربات نقل األمتعة. •

 النزالء وغرف التدريب واالجتماعات. غرف •

2. Conduct a thorough cleaning and disinfection process 

for the hotel prior to opening and receiving visitors in 

accordance to the technical guidelines for cleaning and 

disinfection in the built environment  using one of the 

approved companies for cleaning and disinfection  

ـــــــــــــل إجـــــــــــــر  .2 ـــــــــــــدق قب ـــــــــــــف وتعقـــــــــــــيم شـــــــــــــاملة للفن ـــــــــــــة تنظي اء عملي

ــــــــــزوار وفقــــــــــا  ــــــــــة االفتتــــــــــاح واســــــــــتقبال ال ــــــــــدليل اإلرشــــــــــادات الفني ل

 لعمليـــــــــــــــــات التنظيـــــــــــــــــف والتطهيـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــي البيئـــــــــــــــــة المشـــــــــــــــــيدة 

الشـــــــــركات مـــــــــن قائمـــــــــة الشـــــــــركات المعنيـــــــــة باســـــــــتخدام إحـــــــــدى 

 بأعمال التنظيف والتطهير 

3. Availability of hand sanitizer at different areas. 3. توفير معقم اليدين في أماكن متفرقة من المنشأة. 

4. Products used for hand sanitizing & for cleaning and 

sanitizing other areas must be registered through Dubai 

Municipality. 

ــــــــــــدين  .4 يجــــــــــــب أن تكــــــــــــون المنتجــــــــــــات المســــــــــــتخدمة لتعقــــــــــــيم الي

ـــــــــــدى والمســـــــــــتخدمة  ـــــــــــف والتعقـــــــــــيم مســـــــــــجلة ل ـــــــــــة التنظي لعملي

 بلدية دبي.

5. Performing an intensive cleaning and disinfection 

process throughout the day and at all hotel facilities  

ب طوال اليوم وحسالقيام بعملية تطهير وتعقيم شاملة في المنشأة  .5

 كثافة النزالء في جميع مرافق الفندق 

6. Document all cleaning and disinfection processes 

including all used disinfectants. 

ما في بسجالت التنظيف في  والتطهيرعمليات التنظيف جميع توثيق  .6

 في التطهير. المستخدمة وادالم ذلك
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7. Set necessary instructions for implementing and 

maintaining physical distancing (2 Meters) and provide 

markings on the elevator floor that indicates the safe 

physical distancing for users to stand on them whilst 

priority must be given to people of determination and 

pregnant women. 

وضـــــــــــــع اإلرشــــــــــــــادات الالزمــــــــــــــة لتطبيــــــــــــــق وتنظــــــــــــــيم المســــــــــــــافات  .7

متــــــــــر) وتــــــــــوفير ملصــــــــــقات ع�ــــــــــى  2اآلمنــــــــــة للتباعــــــــــد الجســــــــــدي (

أرضـــــــــــــيات المصـــــــــــــاعد توضـــــــــــــح مســـــــــــــافات التباعـــــــــــــد الجســـــــــــــدي 

اآلمنــــــــــة للوقــــــــــوف عليهــــــــــا وتكــــــــــون أولويــــــــــة اســــــــــتخدام المصــــــــــاعد 

 والنساء الحوامل. أصحاب الهمملذوي 

8. Staff should wear facemask & gloves and visitors should 

wear facemask and ensure changing them frequently to 

prevent cross-contamination. 

االلتـــــزام بارتـــــداء القفـــــازات والكمامـــــات مـــــن قبـــــل العـــــاملين وارتـــــداء  .8

الكمامـــــات مـــــن قبـــــل الزائـــــرين مـــــع ضـــــرورة تغييرهـــــا بصـــــفة دوريـــــة 

 من التلوث المتبادل.للحد 

9. Housekeepers must wear gloves and mask and ensure 

non-occupancy of the room while performing 

housekeeping services, with a maximum of 2 

Housekeepers at one time in room. 

ارتـــــــــــــداء الكمامـــــــــــــات يجـــــــــــــب ع�ـــــــــــــى مـــــــــــــوظفي خدمـــــــــــــة الغـــــــــــــرف  .9

ل الغرفـــــــــــــة أثنـــــــــــــاء تـــــــــــــوفير وضـــــــــــــمان عـــــــــــــدم إشـــــــــــــغاوالقفـــــــــــــازات 

موظـــــــــف خدمـــــــــة غـــــــــرف فـــــــــي  2خـــــــــدمات الغـــــــــرف، وبحـــــــــد أقصـــــــــى 

 .وقت واحد في الغرفة

10. Using disposable cups for serving visitors wherever 

possible. 

الضــــــــيافة  قــــــــديمت أثنــــــــاءاســــــــتخدام األكــــــــواب األحاديــــــــة االســــــــتخدام  .10

 قدر اإلمكان. وارللز

11. Promote smart payment solutions (cards, online and 

other related means). 

عبـــــــر أو  البطاقـــــــات،(عبـــــــر قنـــــــوات الـــــــدفع الذكيـــــــة  الـــــــدفع تشـــــــجيع .11

 .اإلنترنت والوسائل األخرى ذات الصلة)

12. Mandatory regular contactless body temperature 

screening for the staff and guests during the day, the 

visitors and third party contractors & suppliers before 

entering. 

حــــــــــــرارة الجســــــــــــم بــــــــــــدون تالمــــــــــــس درجــــــــــــة ل اإللزامــــــــــــي فحــــــــــــصال .12

بشـــــــــكل منـــــــــتظم للمـــــــــوظفين والنـــــــــزالء خـــــــــالل اليـــــــــوم، والزائـــــــــرين 

 .والمقاولين والموردين الخارجيين قبل دخول المنشأة

13. Aware staff and guests, once developed flu symptoms, to 

stop working immediately, seek medical care right away 

and refrain allowing visitors with flu symptoms to enter 

the premises. 

فـــــــي حــــــال ظهــــــور أي أعــــــراض إنفلـــــــونزا النــــــزالء مــــــوظفين وتوجيــــــه ال .13

ــــــة لمراجعــــــة أقــــــرب مركــــــز صــــــحي للفحــــــص والعــــــالج، وعــــــدم  مزاول

الـــــــــذين يعـــــــــانون مـــــــــن أعـــــــــراض  وارالعمـــــــــل، وعـــــــــدم الســـــــــماح للـــــــــز

 .المنشأة دخولبنفلونزا اإل

14. Identify the isolation area for emergency use and train 

the employees the response procedures. 

ــــــدريب  .14 تحديــــــد موقــــــع للعــــــزل لالســــــتخدام فــــــي الحــــــاالت الطارئــــــة وت

 ة.الموظفين ع�ى آلية االستجاب

15. Train all staff at the premises on Covid-19 and the 

requirements & procedures to be followed (pre-shift 

briefing to be held virtually wherever possible). 

-تــــــدريب وتوعيــــــة جميــــــع المــــــوظفين فــــــي المنشــــــأة بمــــــرض كوفيــــــد .15

ضـــــــــــرورة (مـــــــــــع  واإلرشـــــــــــادات واإلجـــــــــــراءات الواجـــــــــــب اتباعهـــــــــــا. 19

 التذكير باإلجراءات قبل بداية كل وردية عمل قدر اإلمكان).

 
 



 

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

 
Document title:  / تعميم خارجيExternal Circular :عنوان الوثيقة 

Doc Ref. DM-PH&SD-CR54 الوثيقة: رقم 

 

Issue date: 5 تاريخ اإلصدارth August 2020  تاريخ اإلصدار السابقSuperseded Issue Date ) 4رقم اإلصدار (Version number 

Classification (Open Data) (بيانات مفتوحة) 04.07.2020 تصنيف الوثيقة Page 3 of 5 

 

16. The Hotel should refer to the Dubai Municipality website 

to select an accredited company for cleaning and 

disinfection as well as sterilization of equipment used 

during the sessions through the link (click here) or by 

contacting Dubai Municipality’s command room by 

dialing 8004006. 

الرجـــــــــوع الـــــــــى الموقـــــــــع الرســـــــــمي لبلديـــــــــة  الفنـــــــــدقيتوجـــــــــب ع�ـــــــــى  .16

واختيــــــــــــــــار شــــــــــــــــركة تعقــــــــــــــــيم معتمــــــــــــــــدة للتنظيــــــــــــــــف والتطهيــــــــــــــــر 

وتعقـــــــــــيم المعـــــــــــدات التـــــــــــي تـــــــــــم اســـــــــــتخدامها اثنـــــــــــاء الجلســـــــــــات 

أو التواصــــــــل مــــــــع  (اضــــــــغط هنـــــــا) الــــــــرابطهـــــــذا وذلـــــــك مــــــــن خــــــــالل 

غرفـــــــــــــــــة العمليـــــــــــــــــات التابعـــــــــــــــــة لبلديـــــــــــــــــة دبـــــــــــــــــي ع�ـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــرقم 

8004006 

17. Commitment to reopen facilities that have been 

issued with a circular to reopen only. 

ـــــــــــاح المرافـــــــــــق التـــــــــــي صـــــــــــدر  مااللتـــــــــــزا .17 تعمـــــــــــيم لهـــــــــــا بإعـــــــــــادة افتت

 بإعادة افتتاحها فقط.

18. Massage and Spa are allowed to operate with 

maintaining 2-meters social distancing between people 

and accepting clients with prior appointments only. 

يم مع تطبيق وتنظ والسبا،التدليك والمساج بتقديم خدمات يسمح  .18

استقبال و متر) بين األشخاص 2المسافات اآلمنة للتباعد االجتماعي (

 المسبقة فقط. الزبائن عن طريق المواعيد

19. The treatment equipment such as stones, wheel 

roller massage stick etc. must be cleaned and 

disinfected after each use and between clients. 

مثــــــــــــــل الحجــــــــــــــارة، /أدوات التــــــــــــــدليك يجــــــــــــــب تنظيــــــــــــــف معــــــــــــــدات .19

وبعـــــــــد الـــــــــخ وتطهيرهـــــــــا بعـــــــــد كـــــــــل اســـــــــتخدام ....عصـــــــــا التـــــــــدليك 

 .كل زبون

20. Private beaches attached to hotels subject to: 
• Access only limited to hotel guests. 

• Guests to bring their own belongings (towels, 

linens, etc.). 

• Compulsory wearing of facemasks for all guests [including 

children]. 

• Life jackets to be disinfected after each use 

• High intensity sanitization of full common space at 

beaches [includes toilets, food kiosks, any other 

applicable areas] post operation hours. 

• Full compliance to physical distancing (2m) between 

people and (4m) between two groups of people [at 

beaches] & Sun-Beds [2m if same family for sun beds]. 

 الشواطئ الخاصة الملحقة بالفنادق تخضع للتالي: .20
 يقتصر استخدامها ع�ى نزالء الفندق فقط. •

ع�ـــــــــــــــى الضـــــــــــــــيوف إحضـــــــــــــــار أغراضـــــــــــــــهم الخاصـــــــــــــــة (المناشـــــــــــــــف،  •

 البطانيات، إلخ).

ــــــــــك  • ارتــــــــــداء الكمامــــــــــات إلزامــــــــــي لجميــــــــــع الضــــــــــيوف [بمــــــــــا فــــــــــي ذل

 ].األطفال

 تعقيم سترات النجاة بعد كل استخدام. •

مشـــــــــتركة الكاملـــــــــة ع�ـــــــــى الشـــــــــواطئ تعقـــــــــيم مكثـــــــــف للمســـــــــاحة ال •

كشـــــــــــاك الطعـــــــــــام وأي منـــــــــــاطق  [بمـــــــــــا فـــــــــــي ذلـــــــــــك المـــــــــــراحيض وأ

 .أخرى قابلة للتطبيق] بعد ساعات العمل

 4م) بــــــــــــين النــــــــــــاس و ( 2االمتثــــــــــــال التــــــــــــام بالتباعــــــــــــد الجســــــــــــدي ( •

م) بـــــــــــين مجمـــــــــــوعتين مـــــــــــن النـــــــــــاس [ع�ـــــــــــى الشـــــــــــواطئ] وأســـــــــــّرة 

 ].م إذا كانت نفس األسرة ألسرة الشمس 2الشمس [
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21. Adherence to precautionary measures that must be 

followed for the reopening of the activities listed below 

(if available) and as stated in the related issued circulars 

(click here), as per following: 

• Gents, Ladies and Kids Salons  

• Food Establishments  

• Retail and Whole- Sale shop  

• Consumer products trading establishments  

• Fitness Centers  

• Valet Parking services  

• Massage Centers. 

االلتــــــــــــــزام بـــــــــــــــاإلجراءات االحترازيـــــــــــــــة الواجــــــــــــــب اتباعهـــــــــــــــا لمرحلـــــــــــــــة  .21

إعـــــــــادة فـــــــــتح األنشـــــــــطة ادنـــــــــاه (فـــــــــي حـــــــــال توفرهـــــــــا) وحســـــــــب مـــــــــا 

،  (اضـــــــــــــغط هنـــــــــــــا)ورد فـــــــــــــي التعـــــــــــــاميم الصـــــــــــــادرة بهـــــــــــــذا الشـــــــــــــأن 

 :وحسب التالي

  الصالونات الرجالية والنسائية وصالونات األطفال •

 المؤسسات الغذائية  •

 محال البيع بالتجزئة والجملة  •

 مؤسسات تداول المنتجات االستهالكية  •
كز اللياقة البدنية  •  مرا
 خدمة صف السيارات  •

كز التدليك واالسترخاء •  .مرا

22. Adherence with for Compliance Guidelines for Laundry 

related activities  

دليـــــــــــــل اإلرشـــــــــــــادات الفنيـــــــــــــة اللتـــــــــــــزام االلتـــــــــــــزام بمـــــــــــــا جـــــــــــــاء فـــــــــــــي  .22

  األنشطة المتعلقة بالمغاسل.

23. Adherence with Technical Guidelines for Labor 

Accommodation Compliance and Work Permit and 

precautionary measures for labor accommodations, 

transportations, and working at construction sites  

24. Adherence with DTCM guidelines and protocols 

for Social Gatherings/Weddings/Private parties   

دليـــــــــل اإلرشـــــــــادات الفنيـــــــــة فـــــــــي المســـــــــاكن االلتـــــــــزام بمـــــــــا جـــــــــاء فـــــــــي  .23

ومـــــــــــا جـــــــــــاء فـــــــــــي دليــــــــــل تصـــــــــــريح العمـــــــــــل واإلجـــــــــــراءات  العماليــــــــــة

االحترازيــــــــــــــة الواجــــــــــــــب اتباعهــــــــــــــا فــــــــــــــي ســــــــــــــكن وحــــــــــــــافالت نقــــــــــــــل 

 العمال والمواقع اإلنشائية 

ــــــــــــــة اإلرشــــــــــــــادية  .24 ــــــــــــــزام بمــــــــــــــا جــــــــــــــاء فــــــــــــــي األدل والبروتوكــــــــــــــوالت االلت

الصــــــــــــــــــادرة عــــــــــــــــــن دائــــــــــــــــــرة الســــــــــــــــــياحة والتســــــــــــــــــويق التجــــــــــــــــــاري 

والمتعلقـــــــــــــــــــة بالتجمعـــــــــــــــــــات وحفـــــــــــــــــــالت الزفـــــــــــــــــــاف والحفـــــــــــــــــــالت 

 الخاصة 

25. Adherence to all necessary operational 

requirements in regards to check-out to 

check-in intervals and operating hours as 

defined by DTCM at the premises. 

االلتــــــــــــــزام بجميــــــــــــــع المتطلبــــــــــــــات الضــــــــــــــرورية الخاصــــــــــــــة بفتــــــــــــــرات  .25

وســـــــــاعات ة أتســـــــــجيل الوصـــــــــول وتســـــــــجيل الخـــــــــروج فـــــــــي المنشـــــــــ

ــــــــــــــل دائــــــــــــــرة الســــــــــــــياحة العمــــــــــــــل  كمــــــــــــــا تــــــــــــــم تعريفهــــــــــــــا مــــــــــــــن ِقَب

 والتسويق التجاري.

26. Holiday homes to adhere to this circular wherever 

applicable. 

 لبيوت العطالت حيثما ينطبق.يتم االلتزام بهذا التعميم  .26
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 These measures are valid till further notice and regular 

inspections will be conducted to ensure adherence to this 

circular, where non-compliant establishments will be 

violated according to the enforced rules. 

 ءات ســـــــــارية حتـــــــــى إشـــــــــعار آخـــــــــر وســـــــــيتم المتابعـــــــــة هـــــــــذه اإلجـــــــــرا

مـــــــــــن خـــــــــــالل التفتـــــــــــيش للتأكـــــــــــد مـــــــــــن االلتـــــــــــزام بمـــــــــــا ورد أعـــــــــــاله 

وســــــــــــــــــيتم مخالفــــــــــــــــــة المؤسســــــــــــــــــات الغيــــــــــــــــــر ملتزمــــــــــــــــــة وفقــــــــــــــــــا 

 .للضوابط المعمول بها

  4006800              ehcinspection@dm.gov.ae 

For further information or enquiries, kindly contact 

Environmental Health Section 

أو االستفسارات، يمكنكم التواصل مع للمزيد من المعلومات  

الصحة البيئيةقسم   

 

www.dm.gov.ae 
 

Health & Safety Department 

 

www.dm.gov.ae 

 

 ة الصحة والسالمةإدار 

 

Guest
Free hand


