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 Date: 1st January 2021  التاريخ: 1 يناير 2021

Dubai Municipality calls on all Gents, Ladies and Kids 

Salons in Dubai to comply with the followings: 

ال وصــــالونات األطفوالنســــائية الصــــالونات الرجالية يتوجب ع�ى جميع 

 بالتالي: ضرورة االلتزام إمارة دبي  في

1. Increase the frequency of cleaning and disinfection in all

time, and focus on the followings:

• Doors and stairs handle

• Cash counters and POS machines.

• TV and AC units’ remote controls

• Barber chairs and service tables (before and after

each service)

• All Cutting tools/material/equipment

• Hand & Hair wash basins

• Cabinets/drawers/shelves)

• Washrooms (door handles/water taps etc.)

• Personal Hygiene

2. All salons allowed to operate for all services with

maintaining 2-meters social distancing between people.

3. Home service are allowed to operate adhering with

circular in regard to precautionary measures for home

service providers

4. Apply 4 sq. meter for each person inside the salon

ـــزيادة دورية التن .1 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــظيف والتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يز ، والتركاألوقاتفي كافة طهير ـ

ع�ى التالي: 

 والساللم مقابض األبواب •

 مناضد وأجهزة دفع النقود   •

 وأجهزة التكييف أجهزة التحكم بجهاز التليفزيون •

(قبل وبعد تقديم  وطــــــــاوالت تقديم الخدمة القةــــــــــــــــكراسي الح  •

 الخدمة)

 جميع األدوات واألجهزة والمواد المستخدمة •

 احواض غسيل األيدي والشعر  •

 واالدراج والخزائن األرفف •

 دورات المياه •

 النظافة الشخصية •

تطبيق وتنظيم يســــــــــمح للصــــــــــــالونـــات بتقـــديم كـــافـــة خـــدمـــاتهـــا مع  .2

 بين األشخاص متر) 2المسافات اآلمنة للتباعد االجتماعي (

يســــــمح بتقديم الخدمات المنزلية مع االلتزام التام بما جاء في تعميم  .3

االحترازيــــة الواجــــب اتبــــاعهــــا من قبــــل مزودي الخــــدمــــات اإلجراءات 

المنزلية 

  متر مربع للشخص داخل الصالون 4توفير مساحة ال تقل عن   .4

5. Regular hand washing with water and soap or hand

sanitizing by workers before and after each service.

Clients encouraged to wash/sanitize hands before and

after service. with the availability of contactless hand

sanitizer dispensers at different areas

غســـــــــــــــــل اليـــــــــــــــــدين بالمـــــــــــــــــاء والصـــــــــــــــــابون او تعقـــــــــــــــــيم اليـــــــــــــــــدين  .5

مــــــــــــــع  ،وبعـــــــــــــد كــــــــــــــل خدمـــــــــــــةقبــــــــــــــل للعـــــــــــــاملين بشـــــــــــــكل دوري 

ــــــــــل وبعــــــــــد تقــــــــــديم  ــــــــــائن ع�ــــــــــى غســــــــــل اليــــــــــدين قب تشــــــــــجيع الزب

لهــــــــم  التــــــــي تعمــــــــل تلقائيــــــــا يــــــــدينال اتتــــــــوفير معقمــــــــالخدمــــــــة و 

 في أماكن متفرقة

6. Using disposable towels االستخدام الفوط والمناشف أحادية استخدام  .6

 External Circular (43) )43تعميم خارجي رقم (

ات الصالوناالحترازية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح  اإلجراءات

 وصالونات األطفالالرجالية والنسائية 
تحديث البنود بدءاً من تاريخ 1 يناير 2021 وحتى إشعار آخر) (

Reopening Precautionary Measures for  

Gents, Ladies and Kids Salons 
(Updated protocols from 1st January 2021 until further notice) 
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7. Face masks must be worn by client– mask can be

adjusted for very short time periods during certain

procedures like trimming hair behind ears, beard shave

or whenever absolutely necessary

8. Face masks, face shield and gloves must be worn by the

treatment provider while providing all type of services

يجــــــــب ارتــــــــداء الكمامــــــــة مــــــــن قبــــــــل الزبــــــــون ويســــــــمح بتحريكهــــــــا  .7

مثـــــــــــل قـــــــــــص  لوقـــــــــــت قصـــــــــــير اثنـــــــــــاء تقـــــــــــديم خـــــــــــدمات معينـــــــــــة

ـــــــــــك  ـــــــــــة أو أينمـــــــــــا كـــــــــــان ذل الشـــــــــــعر خلـــــــــــف األذن أو حالقـــــــــــة اللحي

 ضرورياً 

يجب ارتداء كمام الوجه وواقي الوجه والقفاز من قبل مقدم الخدمة  .8

 خالل تقديم كافة أنواع الخدمات 

9. All customers to be serve upon an appointment only

prior to visit.

 فقطالمسبقة يد استقبال الزبائن من خالل المواع .9

10. Provide instructions for maintaining 2-meters social

distancing between people

وضـــــع اإلرشـــــادات الالزمة لتطبيق وتنظيم المســـــافات اآلمنة للتباعد  .10

  بين األشخاص متر) 2االجتماعي (

11. The facility should have clear floor markings and

signage that indicate clear social distancing i.e.

while queuing at the reception or separate seats

in waiting areas by at least two (2) meters

والفتـــــــات  فـــــــي المؤسســـــــة عالمـــــــات أرضـــــــية واضـــــــحة تثبيـــــــتيجـــــــب  .11

االنتظــــــار فــــــي  أثنــــــاءوذلــــــك  بوضــــــوحجتمــــــاعي اال التباعــــــدتشــــــير إلــــــى 

مقاعـــــد منفصـــــلة فـــــي منـــــاطق االنتظـــــار تـــــوفير االســـــتقبال أو منطقـــــة 

 الجسدي التباعدع�ى األقل لضمان  بمقدار مترين

12. All newspapers, magazines to be removed  إزالة كافة الصحف والمجالت .12

13. Disposable tableware and cups to be use if

needed

أحاديـــــة االســـــتخدام المخصصـــــة لتنـــــاول الطعـــــام  البـــــدائلاســـــتخدام  .13

 عند الحاجة  والشراب

14. Workers 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

عـــــراض عـــــدوى تنفســـــية الـــــى أتوجيـــــه العـــــاملين فـــــي حـــــال ظهـــــور أي  .14

مراجعـــــــة أقـــــــرب مركـــــــز صـــــــحي للفحـــــــص والعـــــــالج، وعـــــــدم مزاولـــــــة 

عــــــــراض أالســــــــماح للزبــــــــائن الــــــــذين يعــــــــانون مــــــــن العمــــــــل، وعــــــــدم 

 عدوى تنفسية بالدخول

15. Document all working procedures, cleaning

and disinfection operations including list of

used disinfectants

 وعمليـــــــــــــــات التنظيـــــــــــــــفءات العمـــــــــــــــل اليوميـــــــــــــــة توثيــــــــــــــق إجـــــــــــــــرا .15

مـــــــــــــــــع ذكـــــــــــــــــر المـــــــــــــــــادة  العمـــــــــــــــــلوالتطهيـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــجالت 

 المستخدمة في التطهير

16. Performing a thorough cleaning and disinfection process

in salon after working hours

في الصــــــــــالون بعد ســــــــــاعات  وتطهير شــــــــــاملةالقيام بعملية تنظيف  .16

 العمل.

17. Promote smart payment solutions (cards, online and

other related means)

تشــــــــــجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية (البطاقات، او عبر اإلنترنت  .17

 والوسائل األخرى ذات الصلة)

1 st January 2021
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 These measures are valid till further notice 

and regular inspections will be conducted to

ensure the compliance, where non-compliant

premises 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 االستفسارات، يمكنكم التواصل معنا من خالل  للمزيد من المعلومات

قنوات التواصل التالية:

  8004006              dmoperations@dm.gov.ae

 رئيس فريق إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث

Head of Emergency, Crisis and Disaster Management Team  

1 st January 2021


