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Date: 5th August 2020 :2020أغسطس  5 التاريخ 
 

 

1. Increase the frequency of cleaning and disinfection 

during re-opening phase after every use (or minimum 

once every hour)  by focusing on the followings: 

• Cash counters and POS machines. 

• Doors and stairs handle. 

• All tools/material/equipment. 

• Hand wash sinks. 

• Personal hygiene. 

• AC, lighting TV remote control. 

• Washrooms, bath tubs, showering facilities…etc. 

2.  Spa and massage allowed to operate all services  

3. An appropriate disinfection schedule should be adopted 

to ensure constant sanitization of the used area and 

avoid any harmful chemicals and materials that may 

compromise the health of individuals with respiratory 

illnesses or any medical conditions.   

4. The facility should be completely sterilized post closure. 

5. The service room and its equipment such as stones, 

wheel roller massage stick etc. must be cleaned and 

disinfected after each use and between clients. 

6. Clean and disinfect the face cradle and change cover 

after each client 

7. Items that are frequently shared, difficult to clean 

and/or not necessary to achieving treatment outcomes 

should be removed. Some examples may include: 

magazines and other entertainment items; water 

dispenser; product samples or testers; and re-usable 

refreshing hand towels. 

ل بعد ك طوال فترة إعادة التشغيلزيادة دورية التنظيف والتطهير  .1

 رافقـــــلمع�ى ايز ـــــــــوالترك استخدام (أو ع�ى األقل مرة كل ساعة)

 :ةالتالي

 .وأجهزة دفع النقود كاونترات •

 .والمصاعد مقابض األبواب والساللم •

 المستخدمة. موادجميع األدوات واألجهزة وال •

 .األيدي مغاسل •

 .النظافة الشخصية •

 واإلضاءة التكييفو ازالتلفب التحكمأجهزة  •

 ، أحواض االستحمام، أماكن االستحمام والخ...دورات المياه •
 

 يسمح للسبا والمساج بتقديم كافة خدماتها  .2

يجـــــــــــب اعتمـــــــــــاد جـــــــــــدول تطهيــــــــــــر مناســـــــــــب لضـــــــــــمان التعقــــــــــــيم  .3

المســـــــــــــــــــتمر للمنطقـــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــتخدمة وتجنـــــــــــــــــــب أي مـــــــــــــــــــواد 

كيميائيـــــــــــة قــــــــــــد تضــــــــــــر بصــــــــــــحة األفــــــــــــراد الــــــــــــذين يعــــــــــــانون مــــــــــــن 

 أخرى. طبيةحاالت أية أمراض الجهاز التنفسي أو 
 

 بعد اإلغالق بالكامليجب أن يكون المرفق معقًما  .4

ومعــــــــــــداتها  الخدمـــــــــــةتقـــــــــــديم يجـــــــــــب تنظيـــــــــــف وتطهيـــــــــــر غرفـــــــــــة  .5

بعــــــــــــد ... إلــــــــــــخ  ة،األســــــــــــطوانيتــــــــــــدليك ال عجلــــــــــــة األحجــــــــــــار،مثــــــــــــل 

 الزبائنكل استخدام وبين 

 تنظيف وتطهير مسند الوجه وتغيير غطائه بعد كل زبون  .6

 

بشـــــــــــكل  القابلـــــــــــة للمشـــــــــــاركة التجهيـــــــــــزاتجميـــــــــــع يجـــــــــــب إزالـــــــــــة  .7

التــــــــــــــــي يصــــــــــــــــعب تنظيفهــــــــــــــــا أو ليســــــــــــــــت ضــــــــــــــــرورية ومتكــــــــــــــــرر 

: المجــــــــــالت وغيرهــــــــــا ومثــــــــــال عليهــــــــــاالمعالجــــــــــة  نتــــــــــائج لضــــــــــمان

 العينــــــــــات، مناشــــــــــف، مــــــــــوزع الميــــــــــاه، الترفيهيــــــــــة الوســــــــــائلمــــــــــن 

 .اليد التي يتم إعادة استخدامها

 

 External Circular (59) )59تعميم خارجي رقم (

 مرحلة إعادة فتحلالواجب اتباعها االحترازية  جراءاتاإل

  المساج والسبا خدمات
 وحتى إشعار آخر) 2020أغسطس  5(بدءاً من تاريخ 

Reopening Precautionary Measures for  

Massage and Spa Services 
(Starting from 5th August 2020 until further notice ) 
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8. Linens (including towels), blankets and pillows, 

bedsheets must be changed between clients, and washed 

and sanitized as per Dubai Municipality guidelines. 

9. Disposable bed cover shall be provided and changed 

between clients. 

10. The facility should assign a hygiene in charge from the 

team to supervise the daily and continuous cleaning and 

be trained on the best practices and DM requirements. 

11. Visitors shoes and belongings including bags are 

encouraged to be sanitized upon entry. 

12. Mandatory provision of hand sanitizer dispensers 

across the facility and common areas.  

13. Schedule appointments for clients in a way that allows 

enough time between them to implement new cleaning 

and disinfecting protocol and limit crowding. 

14. Showering facilities, lockers and changing rooms are 

permitted conditional that cleaning and sanitization is 

performed after every use, or at a minimum once every 

hour, and social distancing must be maintained at all 

times in these areas.   

15. Each locker should contain individually wrapped amenity 

kits. Shared amenity kits in the changing area must be 

removed and only provided to clients upon request. 

16. Providers must spray and sanitize all skincare bottles 

and products used after each treatment, where possible 

single use products to be provided. 

17. Use disposable wood sticks while applying creams and 

scrubs.  

18. Provide a proper ventilation for the rooms as per the 

DM guidelines.  

19. All health & safety guidelines/standards are followed in 

staff accommodation & transport facilities in line with 

DM Health & Safety Guidelines [“DMHS”]. 

20. All protocols prescribed by DMHS must be adhered to 

prior to staff entering the premises. 

(بمــــــا فــــــي ذلــــــك المناشــــــف) والبطانيــــــات  القماشــــــياتيجــــــب تغييــــــر  .8

ـــــا  الزبـــــائنوالوســـــائد وأغطيـــــة األســـــرة بـــــين  وغســـــلها وتعقيمهـــــا وفًق

 ما ورد في األدلة اإلرشادية الصادرة عن بلدية دبيل

يجــــــــب تــــــــوفير غطــــــــاء الســــــــرير أحــــــــادي االســــــــتخدام وتغييــــــــره بــــــــين  .9

 الزبائن

متابعــــة غــــرض ل صــــحي كمشــــرف أحــــد افــــراد فريــــق العمــــل تعيــــين .10

ع�ــــــى أفضــــــل الممارســــــات  وتدريبــــــه والمســــــتمراليــــــومي  التنظيــــــف

 .ة دبيبلدي الصادرة عن متطلباتالو

ــــــــــزوار  ومقتنيــــــــــات التشــــــــــجيع ع�ــــــــــى تعقــــــــــيم أحذيــــــــــة وحقائــــــــــب .11 ال

 عند الدخول

التوفير اإللزامي لمعقمات األيدي للزبائن في كافة المرافق واألماكن  .12

 المشتركة

بطريقـــــــــــــة تتـــــــــــــيح وقًتـــــــــــــا  اســـــــــــــتقبال الزبـــــــــــــائنتحديـــــــــــــد مواعيـــــــــــــد  .13

ــــــــــا بيــــــــــن  المطلــــــــــوب لتنظيــــــــــف والتطهيــــــــــرا غــــــــــرض اجــــــــــراءلهم كافًي

 والحد من االزدحام.

مرافـــــــــــــق االســـــــــــــتحمام والخـــــــــــــزائن وغـــــــــــــرف اســـــــــــــتخدام ُيســـــــــــــمح ب .14

إجـــــــــــراء التنظيـــــــــــف والتعقـــــــــــيم بعـــــــــــد  شـــــــــــريطةتغييـــــــــــر المالبـــــــــــس 

 ســــــــــــاعة،أو مــــــــــــرة واحــــــــــــدة ع�ــــــــــــى األقــــــــــــل كــــــــــــل  اســــــــــــتخدام،كــــــــــــل 

األوقــــــــات  كافــــــــةويجــــــــب الحفــــــــاظ ع�ــــــــى التباعــــــــد االجتمــــــــاعي فــــــــي 

 األماكن  تلكفي 

جب ي كما مغلفة بشكل فردي معداتحتوي كل خزانة ع�ى تيجب أن  .15

ند ع للزبائنوتقديمها  التبديلالمشتركة في منطقة  المعداتإزالة 

 الطلب فقط.

يجـــــــــب ع�ـــــــــى مقـــــــــدمي الخدمـــــــــة رش وتعقـــــــــيم جميـــــــــع زجاجـــــــــات  .16

ــــــة بالبشــــــرة المســــــتخدمة بعــــــد كــــــل ، معالجــــــة ومنتجــــــات العناي

 أن أمكن ذلك توفير منتجات لالستخدام مرة واحدةو 

أثناء وضـــــــــع الكريمات  أحادية االســـــــــتخداماســـــــــتخدم أعواد خشـــــــــبية  .17

 .والتقشير

دية األدلة اإلرشادية لبل ما جاء فيل وفقاتوفير تهوية مناسبة للغرف  .18

 . دبي

اتباع جميع اإلرشادات / المعايير الخاصة بالصحة والسالمة في  يجب .19

النقل بما يتماشى مع إرشادات  ووسائلأماكن إقامة الموظفين 

 في بلدية دبيالصحة والسالمة 

قبل  مةالصحة والسالبلدية دبي إدارة يجب االلتزام بجميع بروتوكوالت  .20

 .المبنىدخول الموظفين إلى 
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21. Staff should wear masks at all times. 

22. Staff are encouraged to wear gloves at all times, but 

they must maintain proper hygiene and hand washing 

regimes whenever they can. If used, gloves must be 

disposed of and changed between each client.  

23. If anyone of the staff was confirmed positive according 

to a COVID-19 PCR test by an accredited facility, they 

are not to return unless they are granted a medical 

certificate (clearance certificate) endorsed by DHA 

stating that they are discharged from isolation. 

24. Therapist must adhere to a strict hand washing routine 

before and after every client.  

25. All employees to be trained on DMHS Guidelines.  

26. 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. 

27. If a 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, 

or loss of sense of smell or taste, DHA hotline number 

800342 should be contacted by the facility. 

28. The facility administration must develop SOPs on how 

to handle COVID19 suspect/confirmed cases as well as 

the disinfection procedures as per DHA/DM guidelines. 

29. The facility must maintain adequate records of its staff 

and visitors (whether users or individuals accompanying 

them), including names, telephone numbers and visit 

dates, to assist if contact tracing becomes necessary. 

And also to maintain accurate work records of staff for 

contact tracing purposes.   

30. Ensure the 2m distancing measure is maintained 

throughout the facility except during the services being 

offered.  

 يجب ارتداء الكمامات من قبل الموظفين في جميع األوقات .21

ـــــــــــــداء القفـــــــــــــازات فـــــــــــــي جميـــــــــــــع  .22 تشـــــــــــــجيع المـــــــــــــوظفين ع�ـــــــــــــى ارت

غســـــــــــل اليـــــــــــدين والحفـــــــــــاظ ع�ـــــــــــى النظافـــــــــــة  شـــــــــــريطة األوقـــــــــــات،

الـــــــــتخلص مـــــــــن حفـــــــــاظ ع�ـــــــــى اليجـــــــــب كمـــــــــا  كلمـــــــــا أمكـــــــــن ذلـــــــــك

 زبون واخربين وتغييرها  المستخدمة القفازات

ــــــــــــــــا الختبــــــــــــــــار  إصــــــــــــــــابةإذا تأكــــــــــــــــدت  .23 أي مــــــــــــــــن المــــــــــــــــوظفين وفًق

COVID-19 PCR  ـــــــل منشـــــــأة  فـــــــال يســـــــمح معتمـــــــدة،مـــــــن قب

ع�ــــــــــــى شــــــــــــهادة طبيــــــــــــة  الحصــــــــــــول بعــــــــــــودتهم للعمــــــــــــل اال بعــــــــــــد

مـــــــــــن  بخـــــــــــروجهممعتمـــــــــــدة مـــــــــــن هيئـــــــــــة الصـــــــــــحة بـــــــــــدبي تفيـــــــــــد 

 .العزل

قبــــل وبعــــد كــــل  باســــتمرارغســــل اليــــدين بيجــــب أن يلتــــزم المعــــالج  .24

 .زبون

 يجب تدريب كافة العاملين ع�ى متطلبات الصحة والسالمة .25

ئن زباللحرارة للموظفين بشكل دوري خالل اليوم، والقياس درجات  .26

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

 .الدخولمئوية يجب منعه/منعها من 

كتشــــــــــافإذا تم  .27 تظهر حالة مرضــــــــــية بين الزوار أو الموظفين الذين  ا

) درجـــــة مئويـــــة 37.5(˚مثـــــل الحمى  COVID-19أعراض  عليهم

لق الحالتهاب  وأالتنفس وضــــيق في  تعبألم عضــــ�ي أو  وأوالســــعال 

أو فقدان حاســـــة  الصـــــداع وأ الغثيان وأاإلســـــهال  وأاألنف ســـــيالن  وأ

االتصــال ع�ى الخط الســاخن لهيئة الصــحة بدبي يجب  الشــم أو الذوق

800342. 

تي التطوير إجراءات التشـــغيل القياســـية  المؤســـســـةيجب ع�ى إدارة  .28

المؤكـــدة لـ أو التعـــامـــل مع الحـــاالت المشــــــــــتبـــه فيهـــا طريقـــة  تخص

COVID19 إجراءات التطهير وفًقا إلرشــــــــــادات ب القيام باإلضــــــــــافة إلى

 بلدية دبي وهيئة الصحي بدبي.

 لموظفيها وزوارها (سواء مناسبةبسجالت  المؤسسةن تحتفظ يجب أ .29

المستخدمين أو األفراد المرافقين لهم) ، بما في ذلك األسماء وأرقام 

 اصلوالتوتتبع الإذا أصبح  لغرض المساعدةالهاتف وتواريخ الزيارة 

ضروريًا. وكذلك للحفاظ ع�ى سجالت العمل الدقيقة للموظفين 

 .والتواصلتتبع الألغراض 

متـــــــــــر داخــــــــــــل  2الحفـــــــــــاظ ع�ـــــــــــى مســـــــــــافة التباعــــــــــــد االجتمـــــــــــاعي  .30

التـــــــــــــي يجـــــــــــــري  الخدمـــــــــــــة عـــــــــــــدا أثنـــــــــــــاءالمؤسســـــــــــــة ويســـــــــــــتثنى 

 تقديمها
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31. 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  

32. If there are elevators in the facility, they must have 

markings on the floor that indicate social distancing and 

users must comply by standing on these markings. 

33. Where possible, space out all furniture to comply with 

social distancing guidelines including the relaxation 

lounges.  

34. Treatments are provided strictly by appointments. 

35. Only clients receiving the treatment can enter the 

facility, and they should arrive as close to their 

appointment time as possible. 

36. Ensure the client washes their hands or use sanitizers 

upon arrival and after treatment 

37. Ensure managing number of clients at the locker, 

changing and shower facilities to avoid crowding. 

38. Any F&B offering must be served in disposable or single 

use utensils and containers.  

39. Visitors must wear masks at all times (except for the 

exempted segments as announced in the previous 

guidelines). 

40. Touchless sanitizers should be available throughout the 

facility.  

41. It is encouraged to offer visitors masks if it gets spoiled 

during the treatment. 

42. For staff eating areas, pantries can be opened for usage 

of staff only and strictly for food and drink consumption 

while maintaining a 2m physical distancing. 

43. All food outlets seating, capacity and social distancing 

requirements to follow the previously announced 

guidelines for the F&B Sector. 

والفتـــــــات  فـــــــي المؤسســـــــة عالمـــــــات أرضـــــــية واضـــــــحة تثبيـــــــتيجـــــــب  .31

االنتظــــــار فــــــي  خــــــاللوذلــــــك  بوضــــــوحاجتمــــــاعي  التباعــــــدتشــــــير إلــــــى 

االنتظـــــار مقاعـــــد منفصـــــلة فـــــي منـــــاطق تـــــوفير االســـــتقبال أو منطقـــــة 

 ع�ى األقل  بمقدار مترين

ـــــت هنـــــاك مصـــــاعد فـــــي  .32 عالمـــــات  تثبيـــــتفيجـــــب  المؤسســـــة،إذا كان

ع�ـــــــــــى األرض تشـــــــــــير إلـــــــــــى التباعـــــــــــد االجتمـــــــــــاعي ويجـــــــــــب ع�ـــــــــــى 

 العالمات. تلكبالوقوف ع�ى  االلتزامالمستخدمين 

ــــــــك  أمكــــــــنأينمــــــــا توزيــــــــع جميــــــــع األثــــــــاث  يجــــــــب .33 وافــــــــق يت بمــــــــاذل

ذلــــــــــك صــــــــــاالت  ويشــــــــــملاالجتمــــــــــاعي  التباعــــــــــدمــــــــــع إرشــــــــــادات 

 االسترخاء.

 فقطم الخدمات العالجية من خالل حجز المواعيد المسبقة تقد .34

ــــــــــــائنيمكــــــــــــن فقــــــــــــط  .35  الخدمــــــــــــة العالجيــــــــــــةالــــــــــــذين يتلقــــــــــــون  للزب

قريـــــــــــــب فـــــــــــــي وقـــــــــــــت  وعلـــــــــــــيهم الوصـــــــــــــول، المؤسســـــــــــــةدخـــــــــــــول 

 .للموعد

بغسل أيديهم أو استخدام المطهرات عند  الزبائنتأكد من قيام ال .36

 الخدمة العالجيةتلقي وبعد  الدخول

 الزبائن الى أماكن تبديل المالبس والخزانات واالستحمام تنظيم دخول .37

 لتجنب االزدحام.

 والمعداتاألوا�ي ة اطعمة أو مشروبات يجب تقديمها من خالل أي .38

 أحادية االستخدام

 لــــــــــــــبس الكمامــــــــــــــات طــــــــــــــوال الوقــــــــــــــت الــــــــــــــزوارع�ــــــــــــــى  يتوجــــــــــــــب .39

(باســــــــــتثناء الفئــــــــــات المعفــــــــــاة والمعلــــــــــن عنهــــــــــا فــــــــــي االرشــــــــــادات 

 السابقة)

دون لمســــــــــــها فــــــــــــي  تلقائيــــــــــــاتــــــــــــوفير المعقمــــــــــــات التــــــــــــي تعمــــــــــــل  .40

 جميع انحاء المؤسسة 

ـــــــــــزوار فـــــــــــي حـــــــــــال تلفهـــــــــــا أثنـــــــــــاء  الكمامـــــــــــاتتقـــــــــــديم  .41 الخدمـــــــــــة لل

 .العالجية

مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل منـــــــــــــــاطق تنـــــــــــــــاول الطعـــــــــــــــام يمكـــــــــــــــن اســـــــــــــــتخدام  .42

 والمشـــــــــــــروبات األطعمـــــــــــــة لغـــــــــــــرض تنـــــــــــــاول فقـــــــــــــط المـــــــــــــوظفين

 متر  2 الجسدي التباعد مع الحفاظ ع�ى مسافة

ــــــــــــــــــاع ا .43 ــــــــــــــــــة اتب ــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــابًقا لقطــــــــــــــــــاع األغذي إلرشــــــــــــــــــادات المعلن

 متطلبـــــــــــــات التباعـــــــــــــد االجتمـــــــــــــاعيبمـــــــــــــا يخـــــــــــــص والمشـــــــــــــروبات 

 .في منافذ الطعامللجلوس والطاقة االستيعابية 
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44. Manual water dispensers are not allowed in the facility, 

only sealed water bottles or machine dispensers are 

allowed.  

45. Promote smart payment solutions (cards, online and 

other related means). 

46. All restrictions, new settings, practices and hygiene must 

be communicated to staff and visitors using different 

modes of communication (i.e. bookings website, screens 

in the facility, common areas in the facility, etc.).  

47. Clear signage with guidelines should be provided across 

the facility premises. 

48. 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. 

49. All facilities must ensure appropriate infection control 

measures are applied and sanitization is accomplished 

pre-opening 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. 

 

ُيســـــــــــمح و ، المؤسســـــــــــةال ُيســــــــــمح بمـــــــــــوزع الميـــــــــــاه اليــــــــــدوي فـــــــــــي  .44

 المياه.نات توزيع يماكفقط بزجاجات المياه المغلقة أو 

 

 أوتشــــــــــجيع الـــــــــــدفع عبـــــــــــر قنــــــــــوات الـــــــــــدفع الذكيـــــــــــة (البطاقـــــــــــات،  .45

 .عبر اإلنترنت والوسائل األخرى ذات الصلة)

الجديــــــدة والممارســــــات  والمتطلبـــــاتجميـــــع القيــــــود  إيصــــــاليجـــــب  .46

ـــــــــزوار باســـــــــتخدام طـــــــــرق صـــــــــحية ال ـــــــــى المـــــــــوظفين وال  التواصـــــــــلإل

 المؤسســـــــة،والشاشـــــــات فـــــــي  الحجـــــــوزات،(مثـــــــل موقـــــــع  المتنوعـــــــة

 ).والخ... المؤسسة،والمناطق المشتركة في 

فـــــــــي  األدلـــــــــة االرشـــــــــادية تتضـــــــــمنيجـــــــــب تـــــــــوفير الفتـــــــــات واضـــــــــحة  .47

 .المؤسسة مرافقكافة 

 تطبيــــــــــــــــقســــــــــــــــتعداد والتواصــــــــــــــــل لضــــــــــــــــمان لالوضــــــــــــــــع خطــــــــــــــــة  .48

وســـــــــــــــــــالمة  االعمـــــــــــــــــــالاســـــــــــــــــــتمرارية واإلجـــــــــــــــــــراءات المناســـــــــــــــــــبة 

 .ؤسسةالمالجميع في 

 

تطبيـــــــــق اإلجـــــــــراءات  التأكـــــــــد مـــــــــنالمرافـــــــــق  كافـــــــــةع�ـــــــــى  يتوجــــــــب .49

ــــــــــــــاح والمناســــــــــــــبة لمكافحــــــــــــــة العــــــــــــــدوى  ــــــــــــــل االفتت التعقــــــــــــــيم قب

أو مـــــــــن خـــــــــالل  داخليـــــــــاوبشـــــــــكل يـــــــــومي. يمكـــــــــن ترتيـــــــــب ذلـــــــــك 

مــــــــــــــن يــــــــــــــتم اختيارهــــــــــــــا شــــــــــــــركة تنظيــــــــــــــف وتطهيــــــــــــــر معتمــــــــــــــدة 

ـــــــــة مـــــــــنالقائمـــــــــة  ـــــــــي  خـــــــــالل المعلن الموقـــــــــع الرســـــــــمي لبلديـــــــــة دب

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

approved-list/  غرفـــــــــــــــــــــــــة ب، أو عـــــــــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــــــــق االتصـــــــــــــــــــــــــال

 .8004006رقم ع�ى ببلدية دبي  العمليات
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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  الالزمــــــــة مــــــــع الجهــــــــاتواتخــــــــاذ اإلجــــــــراءات 

 للضوابط المعمول بها. 

 

 للمزيد من المعلومات أو االستفسارات، يمكنكم التواصل مع

الصحة البيئيةقسم   

  4006800              ehcinspection@dm.gov.ae 
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