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Date: 1st January 2021  :2021يناير  1التاريخ  
 

 
Dubai Municipality calls on Markets in Dubai to comply 

with the following:   

ــــــــي ضــــــــرورة االلتــــــــزام  فــــــــياألســــــــواق جميــــــــع يتوجــــــــب ع�ــــــــى  إمــــــــارة دب

 :دبي التالية بمتطلبات بلدية

1. Increase the frequency of cleaning and disinfection 

during re-opening phase by focusing on the followings:  

• Cash counters and POS machines 

• Doors handles 

• Closets, equipment and tool’s handles 

• Shelves and surfaces  

• Transportation means  

إعــــــــــــــادة  ةطــــــــــــــوال فتــــــــــــــر زيــــــــــــــادة دوريــــــــــــــة التنظيــــــــــــــف والتطهيــــــــــــــر  .1

 : ةع�ى التالي رافقـــــلمع�ى ايز ـــــــــوالتركتشغيل ال

 نات دفع النقوديطاوالت وماك •

 مقابض األبواب  •

  مقابض الكبائن والمعدات واألجهزة •

   األرفف واألسطح •

 وسائل النقل  •

2. Regular hand washing with water and soap or hand 

sanitizing by workers with the availability of contactless 

hand sanitizer dispensers at different areas 

اليـــــــــــــــــدين بالمـــــــــــــــــاء والصـــــــــــــــــابون او تعقـــــــــــــــــيم اليـــــــــــــــــدين غســـــــــــــــــل  .2

ـــــــــي  يـــــــــدينال اتتـــــــــوفير معقمـــــــــللعـــــــــاملين بشـــــــــكل دوري مـــــــــع  الت

 متفرقةفي أماكن لهم  تعمل تلقائيا

3. Performing a thorough cleaning and disinfection process 

after working hours 

بعــــــــــد  المحــــــــــلفــــــــــي  وتطهيــــــــــر شــــــــــاملةتنظيــــــــــف لقيــــــــــام بعمليــــــــــة ا .3

 ساعات العمل

4. Ensure that public and staff are wearing face masks and 

gloves when entering the market 

ــــــــــــــد  .4 ــــــــــــــداء الكمامــــــــــــــات  ع�ــــــــــــــىالتأكي الجمهــــــــــــــور والمــــــــــــــوظفين بارت

 السوقوالقفازات عند دخول 

5. Provide instructions for maintaining (2) meters social 

distancing 

اإلرشــــــــــــــادات الالزمــــــــــــــة لتطبيــــــــــــــق وتنظــــــــــــــيم المســــــــــــــافات  ضــــــــــــــعو  .5

 متر) 2اآلمنة للتباعد االجتماعي (

6. Identify the isolation area in the Market for 

emergency use or incase dealing with positive 

cases and ensure staff training on how to deal 

with an emergency 

ـــــــــد موقـــــــــع للعـــــــــزل فـــــــــي  .6 لالســـــــــتخدام فـــــــــي الحـــــــــاالت  الســـــــــوقتحدي

الطارئــــــــــــــة أو وجــــــــــــــود حــــــــــــــاالت إصــــــــــــــابة مؤكــــــــــــــدة مــــــــــــــع تــــــــــــــدريب 

ع�ــــــــــــى كيفيــــــــــــة التعامــــــــــــل مــــــــــــع أي حالــــــــــــة المحــــــــــــالت مــــــــــــوظفي 

 طارئة

7. Document all cleaning and disinfection operations 

including list of used disinfectants 

ســــــــــــــــــجالت فــــــــــــــــــي  والتطهيــــــــــــــــــرتوثيــــــــــــــــــق عمليــــــــــــــــــات التنظيــــــــــــــــــف  .7

 في التطهير التنظيف مع ذكر المادة المستخدمة

 
 
 

 External Circular (29) )29تعميم خارجي رقم (

 األسواقفتح مرحلة إعادة لالواجب اتباعها االحترازية  جراءاتاإل

 )وحتى إشعار آخر  2021يناير  1بدءاً من تاريخ (

Reopening Precautionary Measures for Markets 

(Starting from 1st January 2021 until further notice) 
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8. Staff should seek medical care right away once 

developed flu symptoms, and to stop working 

immediately, and customer with flu symptoms are 

not allowed to enter 

فـــــــــي حـــــــــال ظهـــــــــور أي اعـــــــــراض عـــــــــدوى  المـــــــــوظفين توجيـــــــــه .8

ــــــــــــــى مراجعــــــــــــــة أقــــــــــــــرب مركــــــــــــــز صــــــــــــــحي للفحــــــــــــــص  تنفســــــــــــــية ال

ـــــــــــة  ـــــــــــائن  وعـــــــــــدم الســـــــــــماح العمـــــــــــل،والعـــــــــــالج، وعـــــــــــدم مزاول للزب

 بالدخولالذين يعانون من اعراض عدوى تنفسية 

9. Promote smart payment solutions (cards، online and 

other related means) 

10. Prohibition of sales & promotional activities 

11. Removal/Closure of public seating 

او  البطاقـــــــــــات،(عبـــــــــــر قنــــــــــوات الـــــــــــدفع الذكيـــــــــــة  الـــــــــــدفع تشــــــــــجيع .9

 عبر اإلنترنت والوسائل األخرى ذات الصلة)

 العروض الترويجيةتقديم يحظر الترويج للمبيعات و  .10

 أماكن الجلوس العامة عدم استخدامإزالة/ .11

 These measures are valid till further notice and regular 

inspections will be conducted to ensure the compliance, 

where non-compliant shops 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 

ـــــــــــــــــر ملتزمـــــــــــــــــة وفقـــــــــــــــــا للضـــــــــــــــــوابط  ومخالفـــــــــــــــــة المحـــــــــــــــــالت الغي

 المعمول بها. 

 

 For more information or inquiries, please contact us 

through the following communication channels:   

 أو االستفســــــــــــــــــارات، يمكـــــــــــــــــــنكم  للمزيــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن المعلومــــــــــــــــــات

 التواصل معنا من خالل قنوات التواصل التالية:

  8004006              dmoperations@dm.gov.ae 
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