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Date: 22nd October 2020  :كتوبر  22التاريخ 2020أ  

 

 

Dubai Municipality calls on food establishments in 

Dubai to comply with the following: 

في إمارة دبي ضسسسسسسسرورة المؤسسسسسسسسسسسسسسسسا  ال  ا ية جميع يتوجب على 

 :االلتزام بمتطلبا  بلدية دبي التالية

Staff: 

1. Staff members should wear face mask and provide masks 

for customers if needed. 

2. Staff members should seek medical care right away if 

they develop flu symptoms, and stop working 

immediately.  

3. If a staff member is confirmed positive according to a 

COVID-19 (PCR) test by an authorized organization, 

they are not to return unless they are granted a medical 

certificate (clearance certificate) endorsed by DHA 

stating that the person was discharged from isolation. 

4. All staff should be trained on Health and Safety 

requirements from the Health and Safety Department of 

Dubai Municipality.  

5. Regular hand washing with water and soap or hand 

sanitizing by staff with the availability of contactless 

hand sanitizer dispensers at different areas. 

6. Staff must adhere to a strict hand washing before and 

after service to customers 

 العاملون:

ثندددام الع دددفي هتوليزبدددا ل  بدددا    ندددد أعدددام ي  ارتددددام م ددداه الو ددد  ل  .1

 .الحا ة

 ى مزا عة دهى تنفسية إل   زاضتو ي  العام ي  في حال ظهور أي أ .2

  .الع فأقزب مزمز صحي ل فحص هالعالجي ه ده مزاهلة 

 

ا إ .3  COVID-19الختبددار ذا تم تدديميددد إصددددددددددددابددة أي م  ال وظفي  هلقدد 

(PCR) العود  ما لم يتم بلهم  يسددددد  لال  معت د ي  قبف منشدددددي  م

منحهم شدددددهاد  مبية معت د  م  بيصة الصدددددحة بدري تفيد ب زه هم 

 .م  العزل

 

تدددددددددددددددددددريى   يدددددددددددددددددد  العددددددددددددددددددام ي    ددددددددددددددددددى مت  بددددددددددددددددددات الصددددددددددددددددددحة  .4

هالسدددددددددددددالمة الصدددددددددددددادر   ددددددددددددد  إدار  الصدددددددددددددحة هالسدددددددددددددالمة بب ديدددددددددددددة 

 دري.

ه تعقدددددددديم اليدددددددددي  ل عددددددددام ي  غسددددددددف اليدددددددددي  بال ددددددددام هالصددددددددابو  أ .5

 التددددددي تع ددددددف ت قا يددددددا يدددددددي ال اتتددددددوليز معق ددددددبشدددددديف دهري مدددددد  

 .في أمام  متفزقةلهم 

  دددددددددى مدددددددددوظفي ال دمدددددددددة غسدددددددددف اليددددددددددي  قبدددددددددف هبعدددددددددد  يتو دددددددددى .6

 ال دمة.تقديم 

Screening and Emergency Plan 

7. Mandatory contactless screening for staff, guests, 

visitors & contractors shall be carried out based 

on DMHS guidelines (If a visitor temperature 

≥37.5 Celsius, he/she shall be prohibited from 

entering the facility). 

8. If a stable 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, 

 :الفحص وخطة الطوارئ

إ ددددددددزام لحددددددددص منددددددددت م لدر ددددددددة حددددددددزار  بشدددددددديف إلزامددددددددي يتو ددددددددى  .7

هال تعاقددددددددي  هال ددددددديو   هال بدددددددا  هالزا ددددددد ي   ل عدددددددام ي الجسدددددددم 

 الحددددزار  در ددددةإذا ماندددد  )قبدددف الدددددخول إلددددى ال ئيسددددات ال  ا يددددة 

م ددددددددز مدددددددد   مدددددددد   ال ندددددددد در ددددددددة مصويددددددددةي ليجددددددددى  37.5تسدددددددداهي أه أ

 .(دخول ال ئيسة

إذا تم اليشددددددددددف    حالة مززددددددددددية بي  الزا  ي  أه ال وظفي  ال ي   .8

م ز م  م ف ال COVID-19يعانو  م  أ زاض  ح ى )تسددددددددددداهي أه أ

در ددة مصويددة(ي السددددددددددعددالي اتلم الع دددددددددد ي أه التعددىي زدددددددددديق    37.5

(45تعميم خارجي رقم )  External Circular (45) 

 في المؤسسا  ال  ا ية الواجب اتباعها االحترازية اإلجراءا  

كتوبر  22 )تحديث البنود بدءاً من  وحتى إشعار آخر( 2020أ

Precautionary Measures for Food Establishments  

(Updated Protocols from 22nd October 2020 until further notice) 
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sore throat, runny nose, diarrhea and nausea, headache, 

or loss of sense of smell or taste, the health/hygiene 

manager or the Person in Charge must contact the DHA 

hotline number 800342 and report the incident 

immediately. 

ي أه ي الصدددددا التنفسي التهاب الح قي يدددديال  اتنفي اإليددددهال ال  يا 

لقدا  حايددددة الشددددم أه الت هالي يجى االتصددددال بال ئ السدددداخ  لهيصة 

م  قبف الشددددددددد ص ال سدددددددددئهل   ال ديز في  800342الصدددددددددحة بدري 

 أه ال شز  الصحي. ال ئيسة

Hygiene and Sanitation 

9. All facilities must ensure that appropriate infection 

control measures are applied and sanitization and 

disinfection measures are carried out at the pre-opening 

stage 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. 

10. An appropriate cleaning and disinfection schedule should 

be adopted to ensure constant sanitization of areas 

under use; and avoid any harmful chemicals and 

materials that may compromise the health of individuals 

with respiratory illnesses or medical conditions.   

11. Clean and disinfect all common contact surfaces 

and common areas of the facility after each use 

(or at least once every hour) such as escalators, 

elevators, rails, counters, countertops, tables, 

chairs, door handles, lighting switches, washrooms 

and all equipment, furniture, , handrails, armrests, 

electronics, reception area, preparation areas etc. 

 

12. Increase the frequency of cleaning and disinfection 

measures in all areas. 

13. Clean and disinfect customer service tables immediately 

after the customer leaves with an approved 

disinfectant. 

 النظافة والتطهير:

ت بيدددددددددددددق تددددددددددددددابيز ميالحدددددددددددددة    دددددددددددددى   يددددددددددددد  ال نشددددددددددددد تيجدددددددددددددى  .9

العددددددددددهى ال نايدددددددددبة هتنفيددددددددد  إ دددددددددزامات التعقددددددددديم هالت هيدددددددددز فدددددددددي 

بددددددددد   الع  يدددددددددة تدددددددددتم  أ  . ي يددددددددد الدددددددددزهتي  اليدددددددددومي قبدددددددددف الفدددددددددت 

 اتشدددددددددددددزم م دددددددددددددى ال دمدددددددددددددة مددددددددددددد  إحددددددددددددددىأ  يدددددددددددددتم  داخ يدددددددددددددا  أه

 ال عت ددددددددددددددد  مدددددددددددددد  ب ديددددددددددددددة درددددددددددددددي  بددددددددددددددزت هيددددددددددددددز التن يددددددددددددددف هال

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

list-approved   دددددددددددددددددى الدددددددددددددددددزقمي أه  ددددددددددددددددد  م يدددددددددددددددددق االتصدددددددددددددددددال   

8004006. 

 

هالت هيددددددددددز ل دددددددددد ا   ل تن يددددددددددف دددددددددددهل منايددددددددددى  تددددددددددوليزيجددددددددددى  .10

التيمدددددددددددددد مددددددددددددد  ه ؛ال سدددددددددددددت دمةالتعقددددددددددددديم ال سدددددددددددددت ز ل  ندددددددددددددامق 

تجندددددددددى أي مدددددددددواد مي يا يدددددددددة أه مدددددددددواد زدددددددددار  قدددددددددد ت دددددددددز بصدددددددددحة 

اتلددددددددددددزاد ال صددددددددددددابي  بدددددددددددديمزاض الجهددددددددددددا  التنفسددددددددددددي أه الحدددددددددددداالت 

 ال بية.

 اتيدددددددد   ال المسددددددددةتن يددددددددف هت هيددددددددز   يدددددددد  يتو ددددددددى القيدددددددداه ب .11

بعدددددددد مدددددددف ايدددددددت داه )أه  بال ئيسدددددددةالعامدددددددة  هاتمدددددددام الشدددددددا عة 

مدددددددز  هاحدددددددد    دددددددى اتقدددددددف مدددددددف يدددددددا ة( م دددددددف السددددددداللم ال تحزمدددددددة 

هال صددددددددا د هالق ددددددددبا  هالعدددددددددادات هأيدددددددد   الع ددددددددف هال دددددددداهالت 

هاليزايدددددددددي همقدددددددددابإل اتبدددددددددواب همفددددددددداتي  اإلزدددددددددام  هالح امدددددددددات 

همسدددددددددددداند  همقددددددددددددابإل السدددددددددددداللمي هاتثددددددددددددا ي ال عددددددددددددداتيه  يدددددددددددد  

همنددددددددددددددامق  االيددددددددددددددتقباليهمن قددددددددددددددة  يتزهنيدددددددددددددداتيهاإلل الدددددددددددددد را ي ي

 إلخ.هالتح يز 

 تن يدددددددددددف هالت هيدددددددددددز فدددددددددددي   يددددددددددد  ل الدهريدددددددددددة  دددددددددددزاماتزيددددددددددداد  اإل .12

 ال نامق.

يجدددددددددددددددددددددددى تن يدددددددددددددددددددددددف هت هيدددددددددددددددددددددددز ال ددددددددددددددددددددددداهالت ال سدددددددددددددددددددددددت دمة  .13

 بال  هزات ال عت د  مباشز  بعد م ادر  ال بو 
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14. Perform thorough cleaning and disinfection process in 

the food establishment after working hours. 

15. All food establishments and other institutions 

(such as but not limited to – hotels) shall assign a 

dedicated hygiene manager with appropriate 

qualifications and competencies to develop and 

implement good hygiene and health practices 

16. Valet parking services across all establishments 

are allowed, while ensuring that precautionary and 

preventive measures are followed. 

شددددددام ة فددددددي ال ئيسددددددة ال  ا يددددددة  تن يددددددف هت هيددددددزالقيدددددداه بع  يددددددة  .14

 بعد يا ات الع ف

ال ئيسددددددددددات ال  ا يددددددددددة فددددددددددي ال نشدددددددددد ت اتخددددددددددزى  يتو ددددددددددى   ددددددددددى .15

مدددددددددددديز  تعيددددددددددي  (الفنددددددددددادال –)  ددددددددددى يددددددددددبيف ال  ددددددددددال ال الحصدددددددددددز 

تنفيددددددددددددد   شدددددددددددددزا    دددددددددددددىهمفدددددددددددددام  منايدددددددددددددبة لإمدددددددددددددئبالت لديددددددددددددد  

 اتهال  اريدددددددددددددددددددهالت هيدددددددددددددددددددز  فهت ددددددددددددددددددويز    يدددددددددددددددددددات التن يدددددددددددددددددد

 .الصحية

صدددددددددددددف السددددددددددددديارات فدددددددددددددي   يددددددددددددد   تقدددددددددددددديم خددددددددددددددماتُيسددددددددددددد   ب .16

مددددددددددددددددد  زددددددددددددددددد ا  اتبدددددددددددددددددا  اإل دددددددددددددددددزامات االحتزازيدددددددددددددددددة  ال نشددددددددددددددددد تي

 هالوقا ية.

  

Capacity and Physical Distancing 

17. Food and beverage service establishments, and food 

courts must maintain 2 meters distancing between 

dining tables at all times. Establishments can also use 

physical separators (barriers) instead of distancing 

measures. 

 الطاقة االستيعابية والتباعد الجسدي

مددددددددددف بددددددددددي  ( 2m)متدددددددددد ي   ال تقددددددددددف  دددددددددد  تددددددددددز  مسددددددددددالةيجددددددددددى  .17

مدددددددداهلتي  فددددددددي من قددددددددة تندددددددداهل ال عدددددددداه هذلدددددددد  فددددددددي مالددددددددة منالدددددددد  

ردبدددددددددات ال عددددددددداه أمدددددددددا إذا تعددددددددد ر بيددددددددد  اتمع دددددددددة هال شدددددددددزهبات ه

 .ال اهالتذل  لي ي  إزالة حوا ز بي  

18. Number of individuals who can be on a table is capped 

at 8 per table. 

19. Tables that can accommodate large groups (5 to 8) 

should not be adjacent to other tables that take the 

same number of individuals. 

20. If large tables that used for seating two different 

groups, it is recommended to use separators in addition 

to ensuring 2 M distancing between the two groups. 

21. Where possible, space out all furniture to comply 

with social distancing guidelines.  

22. Establishments must set a way to organize the 

waiting and queuing of customers to ensure that 

social distancing requirements are applied, and 

avoid any crowding in the entrance of the outlets 

23. The facility should have clear floor markings and 

signage that indicate social distancing clearly.  

 

  دددددددددددى ألدددددددددددزاد( ل  ج و دددددددددددة الواحدددددددددددد  محدددددددددددد أقصدددددددددددى  8تحديدددددددددددد ) .18

 ال اهالت 

التدددددددددددددددددي تيخددددددددددددددددد  اليبيدددددددددددددددددز  ه ال ددددددددددددددددداهالتال ينب دددددددددددددددددي أ  تيدددددددددددددددددو   .19

( متجدددددددددددداهر  مدددددددددددد  بع ددددددددددددها ألددددددددددددزاد 8إلددددددددددددى  5مج و ددددددددددددات )مدددددددددددد  

 البعإل

بالنسددددددددبة ل  دددددددداهالت مبيددددددددز  الحجددددددددم هالتددددددددي ي يدددددددد  أ  تسددددددددتو ى  .20

ل ج ددددددو تي ي يوصددددددى بايددددددت داه الفواصددددددف مدددددد  زدددددد ا  الحفددددددا  

 متز بي  ال ج و تي  2  ى مسالة 

أين ددددا  إرشددددادات التبا ددددد اال ت ددددا يتوزيدددد  اتثددددا  ب ددددا يتوالددددق مدددد   .21

 أمي  ذل 

يتو دددددى   دددددى   يددددد  منالددددد  اتمع دددددة هال شدددددزهبات اتبدددددا  ال دددددزال  .22

هانت دددددددار ال بدددددددا   هب دددددددا ي ددددددد   ت بيدددددددق  مدددددددابورال ال  دددددددة لتن ددددددديم 

  يدددددد  مت  بددددددات التبا ددددددد اال ت ددددددا ي هتجنددددددى أيددددددة ا دحدددددداه  نددددددد 

 مدخف منال  اتمع ة هال شزهبات

تددددات تشدددديز هبشدددديف هازدددد  الددددى يجددددى ت بيدددد   المددددات أرزددددية هالل .23

 .مسالات التبا د اال ت ا ي
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24. 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. 

 بنالدددددد ي يجددددددى أ  ييددددددو  ال ئيسددددددةه ددددددود مصددددددا د فددددددي  فددددددي حددددددال .24

تشددددددديز إلدددددددى التبا دددددددد اال ت دددددددا ي  أرزدددددددية ال صدددددددعد المدددددددات   دددددددى 

 ت دددددددددد هيجددددددددددى   ددددددددددى ال سددددددددددت دمي  االمت ددددددددددال بددددددددددالوقو    ددددددددددى 

 العالمات

Facility Restrictions 

25. Customers are not allowed to be in the premises more 

than 3 hours. 

26. Customers are not allowed to be in the waiting area to 

limit the number of people inside the food premises. 

27. Ensure the use of cleaned and disinfected, or 

disposable, utensils / dishes / cups /packages for 

food service. 

28. Masks must be worn at all times, except when 

customers are seated and dining. Should individuals 

move around the restaurant or visit washrooms, they 

must wear their masks. 

29. The F&B entity can ask the guests to leave in case they 

were not adhering to the protocols and guidelines 

persistently (guests won’t be refunded if they made 

payments for their orders already). 

30. Ensure the commitments to DM rules and regulations 

for food establishments. 

 القيود الواجب االلتزام بها من قبل المؤسسة

م ددددددددددز مدددددددددد    ددددددددددده السدددددددددد ا  ل  بددددددددددا   بالتوا ددددددددددد .25 يددددددددددا ات فددددددددددي  3أ

 ال ئيسة ال  ا ية

ل  بددددددددا   بالبقددددددددام فددددددددي من قددددددددة االنت ددددددددار لتق يددددددددف  دددددددددد   ال يسدددددددد  .26

 الزا  ي  داخف ال نشي  

م هددددددددددز  أه ن يفددددددددددة هالتيمددددددددددد مدددددددددد  ايددددددددددت داه أدهات باليددددددددددتييية  .27

اتمبددددددددداال   اتمدددددددددواب   ذات االيدددددددددت داه الواحدددددددددد مددددددددداتها ي اتدهات 

  ند تقديم ال  ام هالعبوات

التيمدددددد مددددد  التدددددزاه الدددددزهار بارتددددددام الي امدددددات مدددددوال هقددددد  زدددددزهر   .28

أه  نددددددددد ذبددددددددابهم الدددددددددى دهرات  توا دددددددددبم هتحددددددددزمهم فددددددددي ال نشدددددددددي 

 ندددددد   ويدددددهم   دددددى ال اهلدددددة هأثندددددام  هيسدددددت نى مددددد  ذلددددد ي ال يدددددا 

   عاهل همتناهل

ي يدددددددددددددددد  ل  ئيسدددددددددددددددددة ال  ا يدددددددددددددددددة أ  ت  ددددددددددددددددى مددددددددددددددددد  ال بدددددددددددددددددا    .29

م ددددددددددددددادر  ال نشددددددددددددددي  فددددددددددددددي حددددددددددددددال  ددددددددددددددده االمت ددددددددددددددال لإ ددددددددددددددزامات 

 االحتزازية )هال يتم إر ا  قي ة ال  بات إذا تم الدل (

 

االلتددددددددزاه بقوا ددددددددد هأن  ددددددددة ب ديددددددددة درددددددددي ل  ئيسددددددددات التيمددددددددد مدددددددد   .30

 ال  ا ية

Provision of Masks and Hand Sanitizers 

31. It is encouraged to offer visitors masks and 

sanitizers and special designated bins to throw 

used items (preferably contactless) should be 

indicated across the facility.  

32. Hand sanitizers (registered in Dubai Municipality) 

should be available throughout the facility. 

 ومعقما  األيدي الكماما توفير 

تدددددددددوليز ل ددددددددزهار ه اتيدددددددددي  هم هددددددددزات الي امدددددددداتتقددددددددديم  تشددددددددجي  .31

 )يف ددددددف ال سددددددت دمة الي امددددددات ل ددددددت  ص مدددددد خاصددددددة  حاهيددددددات

ينب ددددددي اإلشددددددار  م ددددددا  مدددددد  النددددددو  الدددددد ي يفددددددت  ت قا يددددددا ( أ  تيددددددو 

 .ال ئيسةإليها في   ي  أنحام 

مسددددج ة فدددددي التدددددي يددددتم توليزبددددا  يجددددى أ  تيددددو  معق ددددات اليدددددي  .32

 .ال ئيسةفي   ي  أنحام  م ا يجى توليزباب دية دري 
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Food and Beverage Service 

33. All food outlets seating, capacity and social 

distancing requirements to follow the 

previously announced guidelines and 

circulars for the F&B Sector. 

34. Food and beverage outlets, and food courts are allowed 

to operate in their own production capacity, while 

maintaining the hygiene, sanitization, and social 

distancing.  

35. Increase takeaway and home delivery orders (with 

adequate food safety precautions) 

36. Food delivery from restaurants shall not exceed 50 meals 

per order. 

37. Caterers may provide buffet services at homes for 

no more than 10 individuals. In case of wedding 

parties at home, buffet services are allowed for up 

to 30 individuals with no self-service. The caterer 

shall take adequate measures to ensure social 

distancing during service. 

38. All F&B outlets are permitted to serve buffet subject to 

application of minimum social distancing requirement of 

2m for queuing with food served by the service staff 

(canteen style serving); or served on guest table [No 

Self-Service Allowed]. This buffet style of serving shall 

not allow sharing or touching of the serving utensils, 

and beverages must be served on the customer table 

only. The service provider/management/operator must 

ensure that there is no crowding in the buffet area and 

queues are managed properly. 

39. Follow the Food Code requirements at all times 

 خدما  األغ ية والمشروبا :

تبددددددددددددا  هاالتبا ددددددددددددد اال ت ددددددددددددا ي يجددددددددددددى إتبددددددددددددا  مالددددددددددددة مت  بددددددددددددات  .33

ا  لق ددددددددددددددا  اتغ يددددددددددددددة اإلرشددددددددددددددادات هالتعدددددددددددددداميم ال ع نددددددددددددددة يددددددددددددددابق 

لي دددددددا يتع دددددددق ب نالددددددد  بيددددددد  اتغ يدددددددة هيجدددددددى اتبدددددددا   هال شدددددددزهبات

 .مت  بات السعة االيتيعابية

 هردبددددددددددددات ال عدددددددددددداهسدددددددددددد   ل نالدددددددددددد  اتمع ددددددددددددة هال شددددددددددددزهبات يُ  .34

مدددددددددددد  الحفددددددددددددا    ددددددددددددى  ال اصددددددددددددةيبالع ددددددددددددف ب اقتهددددددددددددا اإلنتا يددددددددددددة 

 التبا د اال ت ا ي.مت  بات هالت هيز الن الة 

 

ال  بدددددددات ال ار يددددددة )مددددددد  إتبدددددددا   جددددددى التزميدددددددز   ددددددى زيددددددداد   ددددددددي .35

 إ زامات السالمة ال  ا ية(

 50يجددددددددى أال يتجدددددددداه  م ددددددددى توصدددددددديف ال عدددددددداه مدددددددد  )ال  ددددددددا م(  .36

 .ه بة في ال  بية الواحد 

ي يددددددد  ل دددددددزهدي خددددددددمات الت دددددددوي  تدددددددوليز خددددددددمات البوليددددددد  فدددددددي  .37

 30بالبوليدددد  لددددد  م ددددا يسدددد   أشدددد ا  10ال نددددا ل لعدددددد ال يتجدددداه  

هال يسددددددد    ال ندددددددا لبتقددددددداه حفدددددددالت ات دددددددزا  التدددددددي فدددددددي شددددددد ص 

بال دمدددددددة ال اتيدددددددة م دددددددا يتو دددددددى   دددددددى مدددددددزهدي خددددددددمات الت دددددددوي  

 تقدددددديم ات دددداذ التددددددابيز ال نايدددددبة ل ددددد ا  التبا دددددد اال ت دددددا ي أثندددددام

 ال دمة 

ُيسدددد   لج يدددد  منالدددد  بيدددد  اتمع ددددة هال شددددزهبات بتقددددديم خدمددددة  .38

د اتد دددددى مددددد  البوليددددد  شددددد ي ة ت بيدددددق ال ت  بدددددات ال تع قدددددة بالحددددد

ال بددددددددا     ددددددددى أ  يددددددددتم  مددددددددابورمتددددددددز( فددددددددي  2التبا ددددددددد اال ت ددددددددا ي )

تقدددددديم ال عددددداه مددددد  قبدددددف مددددداقم ال دمدددددة )م دددددا يحدددددد  فدددددي خدمدددددة 

ال قصدددددف( أه أ  يدددددتم التقدددددديم   دددددى مددددداهالت ال ددددديو  )ال يسددددد   

هال يسددددددددد   فدددددددددي بددددددددد ا الدددددددددن ئ مددددددددد  ال دمدددددددددة  بال دمدددددددددة ال اتيدددددددددة(

و دددددددددددى تقدددددددددددديم ب شدددددددددددارمة أه ل دددددددددددس اتها دددددددددددي  اته يدددددددددددة م دددددددددددا يت

ال شددددددزهبات   ددددددى مدددددداهالت ال بددددددا   هأ  ي دددددد   مقددددددده ال دمددددددة   

اإلدار    مشددددددددد ف ال وقددددددددد   دددددددددده حدددددددددده  اال دحددددددددداه فدددددددددي من قدددددددددة 

 البولي ي هأ  تدار قا  ة االنت ار بال  يقة الصحيحة

 إتبا  ما  ام في ن اه يالمة ال  ام في   ي  اتهقات .39

Digital  payment 

40. Food establishments are encouraged to use contactless 

payments. However, cash payments are allowed 

 اإللكتروني الدفع

 دددددد    ددددددده ب  يقددددددة تفددددددي ال ئيسددددددات ال  ا يددددددة تشددددددجي  الدددددددل   .40

 التالمس هم  ذل  يس   بالدل  النقدي.



 

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

 
Document title:  / تعميم خارجيExternal Circular :عنوان الوثيقة 

Doc Ref. DM-PH&SD-CR45 :رقم الوثيقة 

 

Issue date: ( 4رقم اإلصدار ) تاريخ اإلصدار السابق 22.10.2020 تاريخ اإلصدارVersion number 

Classification (Open Data) ( بيانات مفتوحةتصنيف الوثيقة) 24.09.2020 Page 6 of 7 

 

Communication 

41. All restrictions, new settings, practices and hygiene 

must be communicated to staff and visitors using 

different modes of communication (i.e. through website 

used for booking, screens in the facility, common areas 

in the facility, etc.).  

42. Clear signage with guidelines should be provided across 

the facility premises.  

43. Provide instructions for maintaining social distancing of 

2 meters in all food establishments. 

44. Ensure that sufficient training is provided to the staff to 

maintain the precautionary measures and hygiene. 

45. 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 

 التواصل

 هالتع ي ددددددددداتيجدددددددددى إبدددددددددال  ال دددددددددوظفي  هالدددددددددزهار بج يددددددددد  القيدددددددددود  .41

 قندددددددددواتال  اريدددددددددات هالن الدددددددددة بايدددددددددت داه ال تع قدددددددددة بالجديددددددددد  

موقددددد  الويدددددى ال سددددددت ده    دددددى ذلددددد  م دددددال   ت فدددددة )التصدددددال الا

همدددددددا إلدددددددى  العامدددددددةي ال ئيسدددددددة هاتمدددددددام هالشاشدددددددات فدددددددي  ل حجدددددددزي

 .ذل (

هازدددددحة تت ددددد   اتدلدددددة االرشدددددادية فدددددي مالدددددة  المدددددات  تدددددوليزيجدددددى  .42

 انحام ال ئيسة 

 2تدددددددوليز اإلرشدددددددادات الال مدددددددة ل حفدددددددا    دددددددى التبا دددددددد اال ت دددددددا ي ) .43

 متز( في مالة ال ئيسات ال  ا ية 

ليز التدددددددددريى اليددددددددافي ل  ددددددددوظفي  ل حفددددددددا    ددددددددى التيمددددددددد مدددددددد  تددددددددو .44

 اإل زامات االحتزازية هالن الة

 تدددددددددددددولز ل تيمددددددددددددد مدددددددددددد  هااليددددددددددددتجابة االيددددددددددددتعداد ةت ددددددددددددويز خ دددددددددددد .45

اإل دددددددددددددددددددزامات ال نايدددددددددددددددددددبة لح ايدددددددددددددددددددة ايدددددددددددددددددددت زارية الع  يدددددددددددددددددددات 

 ال ئيسةهيالمة مف لزد في 

 

 These measures are valid till further notice and regular 

inspections will be conducted to ensure the 

compliance, where non-compliant food establishments 

will be penalized according to the enforced rules. 

  بددددددددددددددد   اإل دددددددددددددددزامات يدددددددددددددددارية حتدددددددددددددددى إشدددددددددددددددعار  خدددددددددددددددز هيددددددددددددددديتم

ال تابعددددددددة مدددددددد  خددددددددالل التفتددددددددي  ل تيمددددددددد مدددددددد  االلتددددددددزاه ب ددددددددا هرد 

ال  ا يدددددددددة ال يدددددددددز م تزمدددددددددة هلقدددددددددا أ دددددددددال  هم الفدددددددددة ال ئيسدددددددددات 

 ل  وابئ ال ع ول بها.

For further information, please contact 

Food Inspection Section 
  قسم التفتي  ال  ائي

  8004006              Foodsafety@dm.gov.ae 

 

 

www.dm.gov.ae 

Health & Safety Department 

 

 

www.dm.gov.ae 

مةإدارة الصحة والسال  

 

 

 

 

 

 

Guest
Free hand
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وتوزيع الطاوال  للتباعد الجسدي الرسم التوضيحي  

DISTANCING REQUIREMENTS FOR DINE-IN CUSTOMERS IN RESTAURANTS 

 

 

 


