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Date: 1st January 2021  :2021يناير  1التاريخ  
 

 

Dubai Municipality calls on all Factories & 

Manufacturing sector in Dubai to comply with the 

following:   

1. Increase the frequency of cleaning and disinfection 

during operation and focus on the followings:  
• Offices, Information area and washrooms  

• Doors and stairs handles. 

• Waiting chairs/tables 

• Human working and manufacturing areas 

2. Document all cleaning and disinfection operations 

including list of used disinfectants 

3. Performing an intense cleaning and disinfection process 

during working hours and after working hours including 

all common areas.  

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. Ill workers and those showing symptoms should not 

come to work  

7. Provide instructions for maintaining 2-meters social 

distancing. 

8. Educate on all steps to take from entry to exit in the 

factory in all languages. 

9. Sterilize all boxes and covering materials before & after 

wrapping and before delivering goods. 

فــــــــــي إمــــــــــارة دبــــــــــي ضــــــــــرورة المصــــــــــانع جميــــــــــع توجــــــــــب ع�ــــــــــى ي

 :االلتزام بمتطلبات بلدية دبي التالية

 

ــــــــــــة .1 ــــــــــــرالتنظيــــــــــــف  زيــــــــــــادة دوري ــــــــــــرة اطــــــــــــو والتطهي تشــــــــــــغيل ل فت

  : المرافق التالية، والتركيز ع�ى المصانع
 دورات المياهت و االستعالمامنطقة المكاتب و •

 األبواب ومقابض الساللم  •

 كراسي االنتظار/الطاوالت •

 منطقة العمل والتصنيع التي تتطلب التدخل البشري •

 ادومسجالت التنظيف مع ذكر الفي  والتطهيرعمليات التنظيف  توثيق .2

 المستخدمة

بعـــــــــد ســـــــــاعات مكثفـــــــــة أثنـــــــــاء العمـــــــــل وام بعمليـــــــــة تطهيـــــــــر القيـــــــــ .3

ع�ــــــــــــى أن تشــــــــــــمل جميــــــــــــع المرافــــــــــــق المشــــــــــــتركة فــــــــــــي  العمــــــــــــل

 المصنع. 

  توفير معقم اليدين في أماكن متفرقة .4

االلتـــــــــــــزام بارتـــــــــــــداء معـــــــــــــدات الحمايـــــــــــــة الشخصـــــــــــــية كالقفـــــــــــــازات  .5

مــــــــــــــع والزائــــــــــــــرين والكمامـــــــــــــات مــــــــــــــن قبــــــــــــــل كافــــــــــــــة العــــــــــــــاملين 

 ا بصفة دورية منعا للتلوث الخلطيرورة تغييرهــــــــــــض

 
عـــــــدم الســـــــماح ألي عامـــــــل ممـــــــن تظهـــــــر علـــــــيهم أعـــــــراض عـــــــدوى  .6

 العملبالمجيء إلى تنفسية 

وضــــــــع اإلرشــــــــادات الالزمــــــــة لتطبيــــــــق وتنظــــــــيم المســــــــافات اآلمنــــــــة  .7

 متر)  2( الجسدي للتباعد

الالزمة منذ دخول المصنع اإلرشادات ب تثقيف وتعليم العاملين .8

 وحتى الخروج منه لكافة العاملين وبمختلف اللغات

تعقـــــيم جميـــــع الصـــــناديق وأدوات ومعـــــدات التغليـــــف قبـــــل وبعـــــد  .9

 التعبئة وعند تسليم البضائع

 External Circular (26) )26تعميم خارجي رقم (

 الواجب اتباعها االحترازية  جراءاتاإل

  المصانعقطاع  في
 وحتى إشعار آخر) 2021يناير  1 (بدءاً من تاريخ

Precautionary Measures for  Reopening of Factories 

& Manufacturing Sector 
until further notice)January 2021  st1(Starting from  
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10. Identify the isolation area for emergency use and train 

the employees the response procedures. 

11. Train all staff at manufacturing sector on Covid-19 and 

requirements and procedures to be followed 

12. Commitment to the allowed working hours  

13. Compliance with all precautionary measures for the 

manufactories labor camp. 

14. Compliance with all published circulars related to the 

manufacturers sectors and labor camps and transport of 

labors 

ريب وتـــــد لالســـــتخدام فـــــي الحـــــاالت الطارئـــــة تحديـــــد موقـــــع للعـــــزل .10

 الموظفين ع�ى آلية االستجابة

 19-بمـــــرض كوفيـــــد صـــــنعفـــــي المتـــــدريب وتوعيـــــة جميـــــع العـــــاملين  .11

 .شادات واإلجراءات الواجب اتباعهاواإلر 

 للتشغيلااللتزام بساعات العمل المحددة  .12

االلتـــــــزام بجميـــــــع اإلجـــــــراءات االحترازيـــــــة لمســـــــاكن العمـــــــال التابعـــــــة  .13

 .للمصنع
 

االلتــــــــزام بكافــــــــة التعــــــــاميم التــــــــي تــــــــم نشــــــــرها والمتعلقــــــــة بقطــــــــاع  .14

 تصنيع ومساكن العمال ونقل العمالال

 

 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 

 

 فريق إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث رئيس

Head of Emergency, Crisis and Disaster Management Team  

 


