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Date: 04 July 2020  :2020 يوليو 04التاريخ  
 

 

Dubai Municipality calls on (Public Beaches) operators in 

Dubai to comply with the following:   

1. Mandatory temperature checks for all onsite staff and 

compulsory wearing of masks and gloves. 

2. All staff to practice social distancing guidelines (2 meters) 

across the site as required by Dubai Municipality guidelines. 

3. 2m clear distance between people and 4m clear distance 

between two groups of people [Beaches] 

4. Not more than 5 people in one group on the beach or 5 people 

on boats [can be family, friends or trainers etc.] 

5. No usage of on board linen & umbrellas, customers to bring 

personal linens 

6. Playgrounds, sports equipment and indoor showers in public 

beaches and parks are permitted to open conditional that: 

• Parents/ careers /menders must supervise their children at 

all times to maintain social distancing 

• Install touchless sanitizers around the playground and near 

the sports equipment. 

• Dedicate cleaning and hygiene staff for these facilities. 

• Ensure cleaning and sanitizing playground after every use or 

at minimum of once per hour. 

• Playgrounds that are difficult to maintain social distancing 

at, must operate at limited capacity (i.e. three seaters 

swings, must have one swing closed in the middle) 

• Families/ Careers / and individuals are discouraged from 

sharing of items that are difficult to clean or disinfect. 

7. Other attractions such as (soft play area, Trampoline, 

inflatable, rides & devices, adventure zones) is permitted to 

open with take into consider all mentioned requirements in its 

circular 

 

 

في إمارة دبي ضــــــرورة  العامة) (الشــــــواطئمشــــــغ�ي  يتوجب ع�ى جميع

 :ة دبي التاليةـــات بلديــااللتزام بمتطلب

 دوريبالقياس ال الموقع االلتزاميجب ع�ى جميع الموظفين المتواجدين في  .1

 والقفازات. تالكماماحرارة الجسم وااللتزام بارتداء ل

المنصوص عليها  متر) 2( التباعد االجتماعيااللتزام بممارسة مبادئ  .2

 الصادرة عن بلدية دبي. باإلرشادات

متر بينهم وتلتزم مجموعات  2ع�ى جميع األشخاص االلتزام بمسافة  .3

 ع�ى الشواطئ.بين كل مجموعة متر  4األشخاص بمسافة 

اشخاص فقط ضمن المجموعة الواحدة ع�ى الشواطئ  5يسمح بتجمع  .4

 أصدقاء، فريق تدريب ...الخ)والقوارب (عائلة، 

ضار حمرتادي الشواطئ إوع�ى  أو المظالت، او تقديم المناشفيحظر توفير  .5

 المناشف الخاصة بهم 

يسمح بإعادة فتح مناطق لعب األطفال، المعدات الرياضية واماكن  .6

 مع مراعاة الضوابط التالية:  االستحمام،

في جميع  االطفــالاإلشـــــــــراف ع�ى  مقــدمي الرعــايــة،/  االهــليجــب ع�ى  •

  االجتماعي التباعداألوقات للحفاظ ع�ى 

 وبالقرب من المعدات مناطق اللعب توفير أجهزة الية لتعقيم االيدي في •

 الرياضية. 

 للتنظيف في تلك المناطق.  عمالتخصيص  •

بعد كل استخدام أو ع�ى األقل مرة  مناطق اللعبضمان تنظيف وتعقيم  •

 واحدة في الساعة. 

خفض الطاقة االســـــــــتيعابية في مناطق األلعاب التي يصـــــــــعب ضـــــــــمان  •

يجب  ،اراجيحثالثة  مثال في حال توفر(مســـــــــافات التباعد االجتماعي فيها 

 أن يكون أرجوحة واحدة مغلقة في الوسط) 

توجيه العوائل / مقدمي الرعاية / األشــخاص نحو عدم مشــاركة األشــياء  •

 التي يصعب تنظيفها او تعقيمها.

 softبافتتاح األلعاب الترفيهية األخرى كمناطق األلعاب الناعمة ( يسمح .7

play areaواأللعاب وألعاب المغامرات  والنطاطيات ) والترامبولين

مع مراعاة الشروط الواجب توافرها والمذكورة في  والمعدات الميكانيكية

 التعميم الخاص بها

 

 

 External Circular (55) )55تعميم خارجي رقم (

 االحترازية الواجب اتباعها لمرحلة اإلجراءات

 إعادة فتح الشواطئ العامة 

 وحتى إشعار آخر) 2020 يوليو 04(بدءاً من 

Reopening Precautionary Measures for  

Reopening Public Beaches  

(Starting from 04 July 2020  Until Further notice ) 



 

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

 
Document title:  / تعميم خارجيExternal Circular :عنوان الوثيقة 

Doc Ref. DM-PH&SD-CR55 :رقم الوثيقة 

 

Issue date: 3رقم اإلصدار ( تاريخ اإلصدار السابق 04.07.2020 تاريخ اإلصدار (Version number 

Classification (Public) (عام) 18.06.2020 تصنيف الوثيقة Page 2 of 3 

 

8. Intensification of cleaning and sanitization of full 

public/common space at beaches in-line with DM Guidelines 

[including toilets, shower areas, food kiosks, any other 

applicable areas] prior operating hours. 

9. Ensure cleaning of all public areas including toilets after each 

use 

10. Ensure availability of hand sanitizer in all public areas [toilets 

etc.] 

11. All utensils onboard must be disposable 

 

12. Clean and disinfect all boats [including jet skis] and its 

equipment’s after every use 

13. Life jackets to be disinfected after each use 

14. Compulsory wearing of masks for all visitors [including 

children] 

15. Mandatory provision of isolation zones to host suspected 

cases until transition to DHA for further checks (wherever 

applicable) 

16. Equipment rentals companies must sanitize all equipment 

after each use 

17. One Person only to ride the Jet Skis 

18. Food & Beverages are allowed, Restaurants, cafes and food 

must adhere with Dubai Municipality guidelines. 

19. Contactless payments to be encouraged, however cash 

payments are allowed 

20. Public announcements and rules to be placed in highly visible 

areas including entrances and other public areas  

21. Aware all staff about the issued guideline and precaution 

measures  

22. Provide thermal scanners/cameras/thermometers for health 

checks to monitor potential infected cases [wherever possible 

and applicable] 

23. Mass communication to public through digital channels and 

media for issued guideline and precaution measures  

تضمن تو العامة والمشتركة  الشواطئلكافة مناطق  مكثفتعقيم تنظيف و  .8

ذات األماكن  وجميعومنصات بيع األغذية (المراحيض وأماكن االستحمام 

بلدية دبي وقبل الوقت المحدد الستقبال  األدلة الصادرة عنحسب  )الصلة

 الشواطئ.مرتادي 

بعـــــــــد كـــــــــل  دورات الميـــــــــاهاألمـــــــــاكن العامـــــــــة وخاصــــــــة  تنظيـــــــــفضــــــــمان  .9

 استعمال.

 ياهدورات المضرورة توفير معقمات االيدي في كل األماكن العامة وخاصة في  .10

 شابه. وما

االستعمال الواحد  والشرب ذاتالطعام دوات يسمح باستخدام أوا�ي وأ .11

 فقط.

 استعمال.بعد كل  ومعداتها والدراجات المائية وتعقيم القواربتنظيف  .12

 

 تعقيم كافة سترات النجاة بعد كل استعمال.يتوجب  .13

بر (األك إلزام جميع الزوار ومرتادي الشواطئ بارتداء الكمامات وحتى األطفال .14

 .من ست سنوات)

عــــــــــزل الســــــــــتقبال الحــــــــــاالت المشــــــــــتبه بهــــــــــا  تــــــــــوفير منطقــــــــــةضــــــــــرورة  .15

 .توفر) (أينمالحين التواصل مع هيئة صحة دبي 

 

جميــــع المعــــدات بعــــد كـــــل  تعقــــيميجــــب ع�ــــى شــــركات تــــأجير المعــــدات  .16

 استخدام

 الدراجات المائية من قبل شخص واحد فقطاستخدام يسمح ب .17

م تقدين تلتزم المطاعم ومنصات أع�ى  ،والشراببتقديم الطعام يسمح  .18

 الصادرة  رشادات بلدية دبيإب الطعام

مانع من الدفع النقدي بالطريقة  وسائل الدفع االلكترو�ي وال تشجيع .19

 التقليدية.

 ن وخاصة عندنقاط واضحة للعياتوضع اإلعالنات واالرشادات واالحكام في  .20

 العامة. ماكنالمداخل وقرب األ

ــــــــعضــــــــمان  .21 ــــــــة جمي ــــــــة  باإلرشــــــــاداتالعــــــــاملين  توعي واإلجــــــــراءات االحترازي

 الصادرة

والتحقـــــــق الحــــــرارة / الكـــــــاميرات / مــــــوازين  الحراريــــــةتــــــوفير الماســــــحات  .22

ـــــة الصـــــحية و مـــــن [حيثمـــــا كـــــان ذلـــــك  المشـــــتبه بهـــــالرصـــــد الحـــــاالت الحال

 ]ممكناً ومناسباً 

للجماهير عبر الوسائط اإلعالمية االلكترونية بما لية لإلعالن العام مين آأت .23

 واإلجراءات االحترازية الصادرةباإلرشادات تزام ليخص اال
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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  

Safety Section 

 

 

المتابعــــــــة مــــــــن ســــــــيتم هــــــــذه اإلجــــــــراءات ســــــــارية حتــــــــى إشــــــــعار آخــــــــر و 

واتخــــــــــــاذ خــــــــــــالل التفتــــــــــــيش للتأكــــــــــــد مــــــــــــن االلتــــــــــــزام بمــــــــــــا ورد أعــــــــــــاله 

ملتزمـــــــــة وفقــــــــــا للضــــــــــوابط  الغيــــــــــر الجهــــــــــاتاإلجـــــــــراءات الالزمــــــــــة مـــــــــع 

  .المعمول بها

أو االستفسارات، يمكنكم التواصل مع للمزيد من المعلومات  

 قسم السالمة

  8004006              safety@dm.gov.ae 

 
 

www.dm.gov.ae 

Health & Safety Department 
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