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Date: 1st January 2021  :2021يناير  1التاريخ  
 

 

Dubai Municipality calls on all Consumer Products 

Transport and delivery services  providers in Dubai to 

comply with the following: 

 وتوصـــــــــيـــــل المنتجـــــاتنقـــــل يتوجـــــب ع�ى جميع مقـــــدمي خـــــدمـــــات 

 ة:ضرورة االلتزام بمتطلبات بلدية دبي التالي في إمارة دبي االستهالكية

1. Consumer Products Transport and delivery means 

should be suitable and safe (such as but not limited to all 

motorcycles and vehicles) 

ذا له مناســــــبة وآمنةوالتوصــــــيل النقل يجب أن تكون جميع وســــــائل  .1

ــــدراجــــات جميع المثــــال ال الحصــــــــــر  الغرض (ع�ى ســــــــــبيــــل أنواع ال

  )والمركبات

2. Clean and disinfect the external and internal parts of 

products delivery/storing bags items that contains the 

product  as well as hand touchable areas of the vehicle / 

motorbikes frequently by using Dubai Municipality 

approved disinfectants 

الداخليــــــــــــــــــة  وتطهيــــــــــــــــــر األجــــــــــــــــــزاءيجــــــــــــــــــب أن يــــــــــــــــــتم تنظيــــــــــــــــــف  .2

ــــــــــــــــاطق  والخارجيــــــــــــــــة لوحــــــــــــــــدات حفظ/نقــــــــــــــــل المنتجــــــــــــــــات والمن

او الـــــــــــــدراجات التـــــــــــــي يـــــــــــــتم لمســـــــــــــها باأليـــــــــــــدي فـــــــــــــي المركبـــــــــــــات 

بصــــــــــــــــورة شــــــــــــــــاملة وذلــــــــــــــــك باســــــــــــــــتخدام منتجــــــــــــــــات بأنواعهــــــــــــــــا 

  ظيف او التطهير المعتمدة من بلدية دبينالت

3. Cleaning the non-porous packaging products (outer 

shell) via using a clean cloth (or disposable) wet with 

water and soap or disinfectant solution (with following 

the instructions of use) or using disinfectant wipes, and 

leave it long enough to dry and the smells are gone 

before delivery. 

ــــــــــــــوات المنتجــــــــــــــات .3 ــــــــــــــر  تنظيــــــــــــــف عب ( الغــــــــــــــالف الخــــــــــــــارجي ) غي

, باســــــــــــتخدام قطعــــــــــــة قمــــــــــــاش نظيفــــــــــــة ( او احاديــــــــــــة اميةالمســــــــــــ

مطهـــــــــــــر االســـــــــــــتخدام ) مبللـــــــــــــة بالمـــــــــــــاء و الصـــــــــــــابون او محلـــــــــــــول 

او باســـــــــــــتخدام )  ورة اتبـــــــــــــاع إرشـــــــــــــادات االســـــــــــــتخدام(مـــــــــــــع ضـــــــــــــر

زوال و تركهـــــــــــــا لفتـــــــــــــرة كافيـــــــــــــة لتجـــــــــــــف والمناديـــــــــــــل المطهـــــــــــــرة , 

 قبل التوصيل. الروائح

4. Transport and delivery personnel shall maintain 

adequate health precautions at all times including: 

توصــــــــــيل المنتجات االســــــــــتهالكية نقل و يجب أن يلتزم العاملين في  .4

 بالمحاذير الصحية الكافية في كل األوقات ويشمل ذلك:
 Regular hand washing with water and soap or hand sanitizing 

by workers before and after any delivery process with the 

availability of hand sanitizer in transportation means.  

 اليــــــــــــدين بالمــــــــــــاء والصــــــــــــابون او تعقــــــــــــيم اليــــــــــــدين للعــــــــــــاملين  غســــــــــــل

بشـــــــــكل دوري قبـــــــــل و بعـــــــــد عمليـــــــــة التوصـــــــــيل او النقـــــــــل مـــــــــع تـــــــــوفير 

 معقم اليدين في وسائل النقل المستخدمة

 Wearing face mask and gloves by the workers during working 

time , and gloves to be change after each delivery to prevent 

cross contamination   

  مع الحرص ع�ى  العمــل،ارتــداء كمــام الوجــه وقفــاز اليــدين للعــاملين اثنــاء

 بادليلمنع التلوث التتبديل القفازات بشكل دوري بعد كل عملية توصيل 

 Maintaining 2-meters social distancing among workers before 

and after delivery, and with customers. 
  متر)  2تطبيق وتنظيم المسافات اآلمنة للتباعد االجتماعي (المحافظة ع�ى

 ائنالمنتجات الى الزب واثناء توصيل وبعده،بين العاملين قبل التوصيل 

 External Circular (35) )35تعميم خارجي رقم (

 قلــــــــــن اتــــــــــــــــمقدمي خدمل رازيةـــــــــــــــاالحت يف اإلجراءاتـــــــــــــتكث

 ةالكيــــــــــــــــــــــاالسته اتـــــــــــــــــــــــــــــلمنتجا يلـــــــــــــوتوص

Intensification of Cleaning/Disinfection Process 

for Consumer Products Transport 

& Delivery Services  Providers 
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5. Performing a thorough cleaning and disinfection 

process for Transport and delivery means after 

working hours. 

ـــــــــــف وتطهيـــــــــــر شـــــــــــاملة لوســـــــــــائل  .5 ـــــــــــام بعمليـــــــــــة تنظي النقـــــــــــل القي

 .ساعات العمل بعدوالتوصيل 

6. Document all cleaning and disinfection operations 

including list of used disinfectants. 

توثيق عمليـــــات التنظيف والتطهير في ســــــــــجالت التنظيف مع ذكر  .6

 التطهيرالمادة المستخدمة في 

7. Workers should seek medical care right away once 

developed flu symptoms, and to stop working 

immediately. 

حال ظهور أي اعراض عدوى تنفســية الى مراجعة  توجيه العاملين في .7

 .أقرب مركز صحي للفحص والعالج، وعدم مزاولة العمل

8. Commitment to specific and approved working times. 8.  والمعتمدةااللتزام بساعات العمل المحددة. 

9. Promote smart payment solutions (cards, online and 

other related means). 

نت او عبر اإلنتر  البطاقات،تشــــــــــجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية ( .9

 .والوسائل األخرى ذات الصلة)

 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 المعلومــــــــــــــــــات

 التواصل معنا من خالل قنوات التواصل التالية:

  8004006               dmoperations@dm.gov.ae 
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