
 

 فريق إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث

Emergency, Crisis and Disaster Management Team 

 Document title:  / تعميم خارجيExternal Circular :عنوان الوثيقة 

Doc Ref. DM-HSD-CR25 :رقم الوثيقة 
 

OPEN DATA / بيانات مفتوحة 
Issue date: 1 تاريخ اإلصدارst January 2021 ) 2رقم اإلصدار (Version number 

Superseded issue date: 23 تاريخ اإلصدار السابقrd April 2020 Page 1 of 2 
 

Date: 1st January 2021  :2021يناير  1التاريخ  
 

 

Dubai Municipality calls on all repair of motors 

vehicles/motorcycles, and workshops in Dubai to 

comply with the following:   

1. Increase the frequency of cleaning and disinfection 

during re-opening phase for the above-mentioned 

establishments by focusing on the followings:  

• Offices, Information area and washrooms  

• Elevators switches / buttons/ Escalators 

handrail  

• Waiting chairs/tables 

2. Document all cleaning and disinfection operations 

including list of used disinfectants 

3. Performing a thorough cleaning and disinfection 

process every 2 – 3 hours and after working hours 

4. Availability of hand sanitizers at different areas  

5. Staff and visitors should wear personal protective 

equipment such as gloves and face masks during 

duty and ensure changing them frequently in order 

to prevent cross-contamination 

6. Provide instructions for maintaining 2-

meters social distancing and at all areas 

including elevators (if present) 

7. Identify the isolation area for emergency 

use and ensure staff training on how to 

deal with an emergency in all native 

languages 

كراجــــــــــــــــات إصــــــــــــــــالح الســــــــــــــــيارات  يتوجــــــــــــــــب ع�ــــــــــــــــى جميــــــــــــــــع

فــــــــــــي إمــــــــــــارة دبــــــــــــي ضــــــــــــرورة االلتــــــــــــزام  جات والــــــــــــورشوالــــــــــــدرا

 :بمتطلبات بلدية دبي التالية

إعــــــــــادة ل فتــــــــــرة اطــــــــــو والتطهيــــــــــرالتنظيــــــــــف  زيــــــــــادة دوريــــــــــة .1

، والتركيــــــــــز ع�ــــــــــى المؤسســــــــــات المــــــــــذكورة أعــــــــــالهتشــــــــــغيل 

  : المرافق التالية

 دورات المياهت و االستعالمامنطقة المكاتب و •

األبواب و مقابض الساللم المتحركةو أزرار المصاعد •

 الساللمو

 كراسي االنتظار/الطاوالت •

ســـــــــــــجالت فـــــــــــــي  والتطهيـــــــــــــرتوثيـــــــــــــق عمليـــــــــــــات التنظيـــــــــــــف  .2

 المستخدمة ادوالتنظيف مع ذكر الم

ســـــــــــاعات  3 – 2كـــــــــــل تطهيـــــــــــر تنظيـــــــــــف و ام بعمليـــــــــــة القيــــــــــ .3

 بعد ساعات العملو

  توفير معقم اليدين في أماكن متفرقة .4

ـــــــــــــــــــة الشخصـــــــــــــــــــية  .5 ـــــــــــــــــــداء معـــــــــــــــــــدات الحماي ـــــــــــــــــــزام بارت االلت

والكمامـــــــــــــات مـــــــــــــن قبـــــــــــــل كافـــــــــــــة العـــــــــــــاملين كالقفـــــــــــــازات 

ا بصــــــــفة دوريــــــــة منعــــــــا والزائــــــــرين مــــــــع ضــــــــــــــــــــرورة تغييرهــــــــ

 للتلوث الخلطي

وضــــــــــــــــــــع اإلرشــــــــــــــــــــادات الالزمــــــــــــــــــــة لتطبيــــــــــــــــــــق وتنظــــــــــــــــــــيم  .6

فــــــــــــي متـــــــــــر)  2المســـــــــــافات اآلمنــــــــــــة للتباعـــــــــــد االجتمــــــــــــاعي (

 المصاعد (إن وجدت)جميع المواقع متضمنا 

ــــــة  تحديــــــد موقــــــع للعــــــزل .7 لالســــــتخدام فــــــي الحــــــاالت الطارئ

كيفيــــــــة التعامــــــــل  ع�ــــــــى المؤسســــــــةمــــــــع تــــــــدريب مــــــــوظفي 

 متعددةوبلغات  مع أي حالة طارئة

 External Circular (25) )25تعميم خارجي رقم (

 راجات إصالحكفتح مرحلة إعادة لالواجب اتباعها االحترازية  جراءاتاإل

  السيارات والدراجات والورش
 وحتى إشعار آخر) 2021يناير  1 (بدءاً من تاريخ

Reopening Precautionary Measures for Repair of Motors 

Vehicles/Motorcycles,  and Workshops 
 until further notice)January 2021  st1(Starting from  
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8. Staff should seek medical care right 

away once developed flu-like symptoms, 

and should not come to work 

9. Promote smart payments solutions  

10. Commitment to the working hours  

11. No admission to kids is allowed 

عـــــــــراض عـــــــــدوى فـــــــــي حـــــــــال ظهـــــــــور أي أ المـــــــــوظفينتوجيـــــــــه  .8

تنفســــــــــية الــــــــــى مراجعــــــــــة أقــــــــــرب مركــــــــــز صــــــــــحي للفحــــــــــص 

 والعالج، وعدم مزاولة العمل

 تشجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية  .9

 بساعات العمل المحددةزام االلت .10

 األطفال  بتواجدغير مسموح  .11

 These measures are valid till further notice and regular 

inspections will be conducted to ensure the compliance, 

where non-compliant establishments will be violated 

according to the enforced rules. 

  هــــــــذه اإلجــــــــراءات ســــــــارية حتــــــــى إشــــــــعار آخــــــــر وســــــــيتم المتابعــــــــة

مـــــــــــن خـــــــــــالل التفتـــــــــــيش للتأكـــــــــــد مـــــــــــن االلتـــــــــــزام بمـــــــــــا ورد أعـــــــــــاله 

الغيـــــــــــــــر ملتزمـــــــــــــــة وفقـــــــــــــــا للضـــــــــــــــوابط  المؤسســـــــــــــــاتومخالفـــــــــــــــة 

 المعمول بها.

 For more information or inquiries, please contact us 

through the following communication channels:   

 أو االستفســــــــــــــــــارات، يمكـــــــــــــــــــنكم  للمزيــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن المعلومـــــــــــــــــــات

 التواصل معنا من خالل قنوات التواصل التالية:

  8004006               dmoperations@dm.gov.ae 
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