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Date: 1st January 2021  :2021يناير  1التاريخ  
 

 

1. All onsite staff are required to wear masks and gloves. 1.  مات والقفازات.اارتداء الكمبع�ى جميع الموظفين المتواجدين 

2. All staff to practice social distancing guidelines across the 

facility as required by DM guideline. 

ـــــرام قواعـــــد التباعـــــد  .2 االجتمـــــاعي ع�ـــــى جميـــــع المـــــوظفين المتواجـــــدين احت

 أينما تواجدوا حسب تعليمات بلدية دبي.

3. Increase the frequency of cleaning and disinfection of full park 

post and during operating hours and focusing on the 

followings: 

• Entrance & Toilets  

• Walking tracks  

4. Ensure availability of hand sanitizer in all public areas 

[entrances, toilets etc.] 

 وأثناء لكل مناطق الحديقة قبلطوال  زيادة دورية التنظيف والتطهير .3

 والتركيز ع�ى المرافق التالية:ساعات العمل 

 

 دورات المياهالمداخل و  •

 مضامير المشي •

توفير معقمات االيدي في كل المناطق العامة وخاصة المداخل ومداخل  .4

 الحمامات....الخ.

5. Compulsory wearing of masks for all visitors and don’t allow 

any visitor to enter without wearing mask 

ـــــــــــداء الكمامـــــــــــات الصـــــــــــحية بكـــــــــــل يتوجـــــــــــب ع�ـــــــــــى  .5 ـــــــــــزوار ارت جميـــــــــــع ال

 .وعدم السماح بدخول الزوار دون ارتدائها األوقات

6. Identify the isolation area in the shopping mall for emergency 

use or incase dealing with positive cases 

7. Rental equipment to be disinfected after each use 

 

8. Compulsory wearing of gloves and masks while using self-

renting equipment 

لالســــــــــــتخدام فــــــــــــي الحــــــــــــاالت الحديقــــــــــــة تحديــــــــــــد موقــــــــــــع للعــــــــــــزل فــــــــــــي  .6

 الطارئة أو وجود حاالت إصابات مؤكدة 

المعـــــــــــدات المـــــــــــؤجرة بعـــــــــــد كـــــــــــل  كافـــــــــــة يتوجـــــــــــب تعقـــــــــــيم وتطهيـــــــــــر .7

 استعمال.

اســــــــتعمال يتوجــــــــب ع�ــــــــى الــــــــزوار ارتــــــــداء الكمامــــــــات والقفــــــــازات عنــــــــد  .8

 .الذاتي)(مثل تأجير الدراجات  المعدات المؤجرة

9. 2m clear distance between people and 4m clear distance 

between two groups of people 

يجـــــــــب االلتـــــــــزام بمبـــــــــادئ التباعـــــــــد االجتمـــــــــاعي حيـــــــــث تتـــــــــرك مســـــــــافة  .9

  متر بين المجموعات. 4متر بين األشخاص ومسافة  2

10. Not more than 10 people in one group [can be family, friends 

or trainers etc.]. 

اشـــــــــــخاص لكـــــــــــل مجموعـــــــــــة مـــــــــــن افـــــــــــراد  10يســــــــــمح بحـــــــــــد اقصـــــــــــى  .10

 .العائلة الواحدة او فرق التدريب

11. F&B is allowed. Restaurants, cafes and food stands to 

follow necessary guidelines in circular regard 

precautionary Measures for food Establishments. 

ـــــــــــــــــزم  واالطعمـــــــــــــــــة،يســـــــــــــــــمح بإدخـــــــــــــــــال المشـــــــــــــــــروبات  .11 ع�ـــــــــــــــــى ان تلت

شــــــــــــــــــــــتراطات الالمطــــــــــــــــــــــاعم والمقــــــــــــــــــــــاهي ومنصــــــــــــــــــــــات الغــــــــــــــــــــــذاء با

المتعلــــــــــــــــــق  يهــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي التعمــــــــــــــــــيمالمنصــــــــــــــــــوص علجــــــــــــــــــراءات اإلو

 غذائيةباإلجراءات الواجب اتباعها في المؤسسات ال

12. Promote smart payments solutions 12. تشجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية 

 External Circular (42) )42تعميم خارجي رقم (

امة العحدائق المرحلة إعادة فتح لالواجب اتباعها االحترازية  جراءاتاإل

  والساحات العامة
 وحتى إشعار آخر) 2021يناير  1(بدءاً من 

Reopening Precautionary Measures for Public Parks and 

Community Parks   
  (Starting from 1st January 2021 until further action)  
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13. All public seating, benches, water fountains, water dispensers, 

work-out equipment and any infrastructure [physical assets] 

provided freely to the general public must be closed 

يمنــــــــــــــــــــع اســــــــــــــــــــتعمال األدوات والمعـــــــــــــــــــــدات المتــــــــــــــــــــوفرة للعامـــــــــــــــــــــة  .13

 بحكمهم.كالمقاعد وبرادات المياه والنافورات وما يقع 

14. Playgrounds, sports equipment and indoor showers in public 

beaches and parks are permitted to open conditional that: 

• Parents/ careers /menders must supervise their children at all 

times to maintain social distancing 

• Install touchless sanitizers around the playground and near 

the sports equipment. 

• Dedicate cleaning and hygiene staff for these facilities. 

• Ensure cleaning and sanitizing playground after every use or 

at minimum of once per hour. 

• Playgrounds that are difficult to maintain social distancing at, 

must operate at limited capacity (i.e. three seaters swings, 

must have one swing closed in the middle) 

• Families/ Careers / and individuals are discouraged from 

sharing of items that are difficult to clean or disinfect. 

يســــــــمح بإعـــــــــادة فــــــــتح منـــــــــاطق لعـــــــــب األطفــــــــال، المعـــــــــدات الرياضـــــــــية  .14

 واماكن االستحمام، مع مراعاة الضوابط التالية: 

في جميع األوقات  االطفالاإلشــراف ع�ى  مقدمي الرعاية،/  االهليجب ع�ى  •

  االجتماعي التباعدللحفاظ ع�ى 

ــ • وبــالقرب من المعــدات  منــاطق اللعــب دي فيتوفير أجهزة اليــة لتعقيم االي

 الرياضية. 

 في تلك المناطق.  للتطهير والتنظيف عمالتخصيص  •

بعد كل اســـــتخدام أو ع�ى األقل مرة  مناطق اللعبضـــــمان تنظيف وتعقيم  •

 واحدة في الساعة. 

خفض الطاقة االستيعابية في مناطق األلعاب التي يصعب ضمان مسافات  •

ن ، يجــب أن يكواراجيحثالثــة  مثال في حــال توفر(التبــاعــد االجتمــاعي فيهــا 

 أرجوحة واحدة مغلقة في الوسط) 

توجيه العوائل / مقدمي الرعاية / األشــــــخاص نحو عدم مشــــــاركة األشــــــياء  •

 التي يصعب تنظيفها او تعقيمها.

15. Other attractions such as (soft play area, Trampoline, 

inflatable, rides & devices, adventure zones) is 

permitted to open taking into consideration the 

compliance with all mentioned requirements in its 

circular 

16. Provide instructions at all areas including food court and 

maintaining 2-meter social distancing taking into 

consideration the compliance with all mentioned requirements 

in its circular 

ســـــــــــمح بافتتـــــــــــاح األلعـــــــــــاب الترفيهيـــــــــــة األخـــــــــــرى كمنـــــــــــاطق األلعـــــــــــاب ي .15

) والترامبـــــــولين والنطاطيـــــــات وألعـــــــاب soft play areaالناعمـــــــة (

مـــــــــــــــع االلتـــــــــــــــزام  المغـــــــــــــــامرات واأللعـــــــــــــــاب والمعـــــــــــــــدات الميكانيكيـــــــــــــــة

باالشــــــــــتراطات الواجــــــــــب توافرهــــــــــا والمــــــــــذكورة فــــــــــي التعمــــــــــيم الخــــــــــاص 

 .بها

فــــــــــي جميــــــــــع المواقــــــــــع وردهــــــــــة المطــــــــــاعم وضــــــــــع اإلرشــــــــــادات الالزمــــــــــة  .16

ـــــــــــــــــر)  2وتنظـــــــــــــــــيم المســـــــــــــــــافات اآلمنـــــــــــــــــة للتباعـــــــــــــــــد الجســـــــــــــــــدي ( مت

 .والمذكورة في التعميم الخاص بها

17. Mass communication to public through digital channels 

and media for guidelines and compliance 

يــــــــــتم التواصــــــــــل مــــــــــع العامــــــــــة عبــــــــــر الوســــــــــائل المرئيــــــــــة والمســــــــــموعة  .17

االلكترونيــــــــــــة المتاحــــــــــــة للتعريــــــــــــف والتوجيــــــــــــه بــــــــــــاإلجراءات االحترازيــــــــــــة 

 لضمان االلتزام.
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 These measures are valid till further notice and regular 

inspections will be conducted to ensure the compliance, 

where non-compliant will cause further actions 

according to the enforced rules. 

 

  ســـــــــيتم المتابعـــــــــة هــــــــذه اإلجـــــــــراءات ســــــــارية حتـــــــــى إشـــــــــعار آخــــــــر و

د أعـــــــــــاله مـــــــــــن خـــــــــــالل التفتـــــــــــيش للتأكـــــــــــد مـــــــــــن االلتـــــــــــزام بمـــــــــــا ور 

ــــــــر واتخــــــــاذ اإلجــــــــراءات الالزمــــــــة مــــــــع الجهــــــــات ملتزمــــــــة وفقــــــــا  الغي

 .للضوابط 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 

 فريق إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث رئيس

Head of Emergency, Crisis and Disaster Management Team  

 
 


