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Date: 1st January 2021  :2021يناير  1التاريخ  
 

 

Dubai Municipality calls on Consumer Products 

Trading Establishments (e.g. specialized shops 

in/outside shopping centers, pharmacies, hyper and 

supermarkets, .... etc.)  in Dubai to comply with the 

following:   

مؤســـــــــــــــــــــــسات تـــــــــــــــداول المنتـــــــــــــــــــــــــجات  جميـــــــــــــــعيتوجـــــــــــــــب ع�ـــــــــــــــى 

كــــــــــــــز  االستـــــــــــــــــــــــــــهالكية (مثــــــــــــــل المحــــــــــــــالت المتخصصــــــــــــــة فــــــــــــــي المرا

التجاريـــــــــــــة وخارجهـــــــــــــا، الصـــــــــــــيدليات، الهـــــــــــــايبر والســـــــــــــوبر ماركـــــــــــــت، 

بمتطلبـــــــــــات فـــــــــــي إمـــــــــــارة دبـــــــــــي ضـــــــــــرورة االلتـــــــــــزام ..... وغيرهـــــــــــا) 

 :بلدية دبي التالية

Staff: 

1. Staff members should wear face mask and provide masks 

for customers if needed. 

2. Staff members should seek medical care right away if 

they develop flu symptoms, and stop working 

immediately.  

3. If a staff member is confirmed positive according to a 

COVID-19 (PCR) test by an authorized organization, 

they are not to return unless they are granted a medical 

certificate (clearance certificate) endorsed by DHA 

stating that the person was discharged from isolation. 

4. All staff should be trained on Health and Safety 

requirements from the Health and Safety Department of 

Dubai Municipality.  

5. Regular hand washing with water and soap or hand 

sanitizing by staff with the availability of contactless 

hand sanitizer dispensers at different areas. 

6. Staff must adhere to a strict hand washing before and 

after service to customers 

7. Develop a clear work procedure and records related 

information including all precautionary measures. 

 العاملون:

ثنـــاء العمـــل، وتوفيرهـــا للزبـــائن عنـــد عـــاملين أارتـــداء كمـــام الوجـــه لل .1

 الحاجة.

ى عـــــدوى تنفســـــية إلـــــ  عـــــراضتوجيـــــه العـــــاملين فـــــي حـــــال ظهـــــور أي أ .2

مراجعـــــــة أقـــــــرب مركـــــــز صـــــــحي للفحـــــــص والعـــــــالج، وعـــــــدم مزاولـــــــة 

  .العمل

الختبـــــــــــــار ذا تـــــــــــــم تأكيـــــــــــــد إصـــــــــــــابة أي مـــــــــــــن المـــــــــــــوظفين وفًقـــــــــــــا إ .3

COVID-19 (PCR) فـــــــــــال  معتمـــــــــــدة،ن قبـــــــــــل منشـــــــــــأة مـــــــــــ

العودة مـــــــــا لــــــــــم يـــــــــتم مــــــــــنحهم شـــــــــهادة طبيــــــــــة بــــــــــلهـــــــــم  يســـــــــمح

معتمـــــــــــدة مـــــــــــن هيئـــــــــــة الصـــــــــــحة بـــــــــــدبي تفيـــــــــــد بخـــــــــــروجهم مـــــــــــن 

 .العزل

العــــــــــــــــــاملين ع�ــــــــــــــــــى متطلبــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــحة تــــــــــــــــــدريب جميــــــــــــــــــع  .4

والســـــــــــــالمة الصـــــــــــــادرة عـــــــــــــن إدارة الصـــــــــــــحة والســـــــــــــالمة ببلديـــــــــــــة 

 دبي.

ــــــــدين بالمــــــــاء والصــــــــابون أ .5 ــــــــدين للعــــــــاملين غســــــــل الي و تعقــــــــيم الي

 التــــــي تعمــــــل تلقائيــــــا يــــــدينال اتتــــــوفير معقمــــــبشــــــكل دوري مــــــع 

 .في أماكن متفرقةلهم 

ع�ـــــــــى مـــــــــوظفي الخدمـــــــــة غســـــــــل اليـــــــــدين قبـــــــــل وبعـــــــــد  يتوجـــــــــب .6

 دمة.الختقديم 

ــــــــــــة فــــــــــــي الســــــــــــجالت  .7 ــــــــــــع إجــــــــــــراءات العمــــــــــــل اليومي ــــــــــــدوين جمي ت

 .االحترازيةجراءات اإلمتضمنا 
 

)47تعميم خارجي رقم (  External Circular (47) 

اإلجراءات االحترازية الواجب اتباعها في مؤسســــات تـــداول المــــنتجات 

 االستهالكية

 وحتى إشعار آخر) 2021يناير  1 من تاريخ (بدءاً 

Precautionary Measures for Consumer Products Trading 

Establishments   

(Starting from 1st January 2021 until further notice) 
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Screening and Emergency Plan 

8. If a stable case of illness is detected amongst visitors or 

staff presenting COVID-19 symptoms such as fever, 

cough, myalgia or fatigue, shortness of breath, sore 

throat, runny nose, diarrhea/nausea, headache, or loss of 

sense of smell or taste, the health/hygiene manager or 

the person in charge must contact the DHA hotline 

number 800342 and report the incident immediately. 

 :لفحص وخطة الطوارئا

إذا تـــــــم الكشـــــــف عـــــــن حالـــــــة مرضـــــــية بـــــــين الزائـــــــرين أو المـــــــوظفين  .8

الســـــعال،  ى،الحمـــــمثـــــل  COVID-19الـــــذين يعـــــانون مـــــن أعـــــراض 

األلـــــم العضـــــ�ي أو التعـــــب، ضـــــيق التـــــنفس، التهـــــاب الحلـــــق، ســـــيالن 

، الصــــــــداع، أو فقــــــــدان حاســــــــة الشــــــــم أو األنــــــــف، اإلســــــــهال الغثيــــــــان

، يجـــــــب االتصـــــــال بـــــــالخط الســـــــاخن لهيئـــــــة الصـــــــحة بــــــــدبي التـــــــذوق

مـــــن قبـــــل الشـــــخص المســـــؤول / المـــــدير فـــــي المؤسســـــة  800342

 أو المشرف الصحي.

Hygiene and Sanitation 

9. All establishments must ensure that appropriate 

infection control measures are applied and sanitization 

and disinfection measures are carried out at the pre-

opening stage and on daily basis. This can be arranged 

in-house or through an approved cleaning and 

disinfection company from the list provided by Dubai 

Municipality (DM) through 

https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-list/, 

or by contacting Dubai Municipality’s command room by 

dialing 8004006. 

10. An appropriate cleaning and disinfection schedule should 

be adopted to ensure constant sanitization of areas 

under use; and avoid any harmful chemicals and 

materials that may compromise the health of individuals 

with respiratory illnesses or medical conditions.  

11. Increase the frequency of cleaning and disinfection 

during re-opening phase by focusing on the followings:  

• Cash counters and POS machines 

• Doors and stairs handles 

• Washrooms 

• Closets, equipment and tool’s handles 

• Shelves and surfaces  

• Shopping carts & delivery means  

 النظافة والتطهير:

ـــــــــــع يجـــــــــــب  .9 ـــــــــــدابير مكافحـــــــــــة  المؤسســـــــــــاتع�ـــــــــــى جمي ـــــــــــق ت تطبي

ـــــــــذ إجـــــــــراءات التعقـــــــــيم والت طهيـــــــــر فـــــــــي العـــــــــدوى المناســـــــــبة وتنفي

ـــــــــــــــالروتي ــــــــــــــل الفــ ــــــــــــــومي قب ــــــــــــــتم هــــــــــــــذه  أن . يمكــــــــــــــنتحـــــــــــــــــن الي ت

إحـــــــــــــدى ب الخدمـــــــــــــة مـــــــــــــن ـــــــــــــــطلأن يـــــــــــــتم  العمليـــــــــــــة داخليـــــــــــــاً أو

شــــــــــــركات التنظيــــــــــــف والتطهيــــــــــــر المعتمــــــــــــدة مــــــــــــن بلديــــــــــــة دبــــــــــــي 

safety-https://www.dm.gov.ae/health-عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

list-approved   أو عـــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــق االتصـــــــــــــــــال ع�ـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــرقم ،

8004006. 

 

 

والتطهيــــــــــر لضــــــــــمان  للتنظيــــــــــفجــــــــــدول مناســــــــــب  تــــــــــوفيريجــــــــــب  .10

التأكـــــــــــــد مـــــــــــــن و ؛المســـــــــــــتخدمةالتعقـــــــــــــيم المســـــــــــــتمر للمنـــــــــــــاطق 

تجنـــــــــب أي مـــــــــواد كيميائيـــــــــة أو مـــــــــواد ضـــــــــارة قـــــــــد تضـــــــــر بصـــــــــحة 

ــــــــــــأمراض الجهــــــــــــاز التنفســــــــــــي أو الحــــــــــــاالت  األفــــــــــــراد المصــــــــــــابين ب

 الطبية.

طــــــــــــــوال فتــــــــــــــرة إعــــــــــــــادة زيــــــــــــــادة دوريــــــــــــــة التنظيــــــــــــــف والتطهيــــــــــــــر  .11

 :ةع�ى التالي رافقـــــلمع�ى ايز ـــــــــوالتركالتشغيل 
 نات دفع النقوديطاوالت وماك •

 مقابض األبواب والساللم •

 دورات المياه •

 مقابض الكبائن والمعدات واألجهزة •

 األرفف واألسطح •

 النقل المستخدمة في التوصيل ووسائل التسوقعربات  •
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12. 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 selling. 

غيـــــــــــــــر  الخـــــــــــــــارجي) (الغـــــــــــــــالف تنظيـــــــــــــــف عبـــــــــــــــوات المنتجـــــــــــــــات .12

احاديــــــــــــة  (اوباســــــــــــتخدام قطعــــــــــــة قمــــــــــــاش نظيفــــــــــــة  ،المســــــــــــامية

محلــــــــــــــول مطهــــــــــــــر  والصــــــــــــــابون اومبللــــــــــــــة بالمــــــــــــــاء  االســــــــــــــتخدام)

او باســـــــــــــتخدام االســـــــــــــتخدام) ورة اتبـــــــــــــاع إرشـــــــــــــادات (مـــــــــــــع ضـــــــــــــر

زوال كافيــــــــــــــة لتجــــــــــــــف و وتركهــــــــــــــا لفتــــــــــــــرة المطهــــــــــــــرة،المناديــــــــــــــل 

 قبل البيع. الروائح

Capacity and Physical Distancing 

13. Provide instructions for maintaining 2-meters social 

distancing among staff (including cash counters) and 

customers. 

 الطاقة االستيعابية والتباعد الجسدي

وضـــــــــــــع اإلرشــــــــــــــادات الالزمــــــــــــــة لتطبيــــــــــــــق وتنظــــــــــــــيم المســــــــــــــافات  .13

متـــــــــــــــر) ســـــــــــــــواء للعـــــــــــــــاملين  2اآلمنـــــــــــــــة للتباعـــــــــــــــد االجتمـــــــــــــــاعي (

 (شامال كاونترات الدفع) أو الزبائن

Establishment’s Restrictions 

14. Customers are not allowed to be in the establishment 

more than 3 hours. 

15. Masks must be worn at all times in the 

establishment. 

16. Ensure the commitments to DM rules and regulations for 

Consumer Products establishments.  

17. Establishment shall adhere to the following instructions 

regarding testing for personal care, cosmetics and 

perfume products: 

• Product tester must be applied under 

supervision of staff only, i.e.: self-testing 

is not allowed. 

• Product tester must be applied by 

disposable applicators, and any physical 

contact with customer is not allowed (e.g. 

Apply lipstick on customer hands.) 

• Product testers must have kept in good 

storage and display condition. 

 القيود الواجب االلتزام بها من قبل المؤسسة

كثــــــــــر مــــــــــن عــــــــــدم الســــــــــماح للزبــــــــــائن بال .14 ســــــــــاعات فــــــــــي  3تواجــــــــــد أ

 المؤسسة.

ـــــداء الكمامـــــات طـــــوال وقـــــت  .15 ضـــــرورة التأكـــــد مـــــن التـــــزام الـــــزوار بارت

 .المؤسسةتواجدهم وتحركهم في 

لمؤسســــات تــــداول  دبــــيااللتــــزام بقواعــــد وأنظمــــة بلديــــة التأكــــد مــــن  .16

 المنتجات االستهالكية

لتــــــــــــزام بالضــــــــــــوابط والتعليمــــــــــــات التاليــــــــــــة بخصــــــــــــوص االضــــــــــــرورة  .17

التجربـــــــــــــــــــة لمستحضــــــــــــــــــــرات التجميـــــــــــــــــــل والعنايــــــــــــــــــــة عينـــــــــــــــــــات 

 :الشخصية والعطور

تقـــــــــديم عينـــــــــة التجربـــــــــة للزبـــــــــائن تحـــــــــت إشـــــــــراف البـــــــــائع فقـــــــــط،  •

 من قبل الزبائن غير مسموح بها) (التجربة الذاتية

 

تقــــــــــديم عينــــــــــة التجربــــــــــة بــــــــــأدوات مخصصــــــــــة لالســــــــــتعمال مــــــــــرة  •

واحــــــــــــدة وال يســـــــــــــمح بـــــــــــــاي اتصــــــــــــال مباشـــــــــــــر مـــــــــــــع المتعامـــــــــــــل 

 )(مثل تجربة احمر الشفاه ع�ى اليدين 

 

 ضمان تخزين وعرض عينات التجربة بشكل مالئم  •
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Provision of Hand Sanitizers 

18. Hand sanitizers (registered in Dubai Municipality) 

should be available throughout the establishment. 

 األيدي معقماتتوفير 

مســــجلة فـــــي التـــــي يــــتم توفيرهــــا  يجــــب أن تكــــون معقمــــات اليــــدين .18

 .المؤسسةفي جميع أنحاء  كما يجب توفيرهابلدية دبي 

Digital  payment 

19. Consumer products establishments are encouraged to 

use contactless payments. However, cash payments are 

allowed 

 الدفع اإللكترو�ي

مؤسســــــــات تــــــــداول المنتجــــــــات االســــــــتهالكية فــــــــي تشــــــــجيع الــــــــدفع  .19

ضـــــــــمن عـــــــــدم الـــــــــتالمس ومـــــــــع ذلـــــــــك يســـــــــمح بالـــــــــدفع بطريقـــــــــة ت

 النقدي.

Communication 

20. Clear signage with guidelines should be provided across 

the establishment premises.  

21. Provide instructions for maintaining social distancing of 

2 meters in all consumer products establishments. 

22. Ensure that sufficient training is provided to the staff to 

maintain the precautionary measures and hygiene. 

23. Develop and communicate a Readiness Plan to ensure 

that appropriate procedures are in place to safeguard 

the continuity of operations and safety of everyone in 

the establishment 

 التواصل

ة االرشـــــادية فـــــي كافـــــة واضـــــحة تتضـــــمن األدلـــــعالمـــــات  تـــــوفيريجـــــب  .20

 انحاء المؤسسة 

 2تـــــــوفير اإلرشـــــــادات الالزمـــــــة للحفـــــــاظ ع�ـــــــى التباعـــــــد االجتمـــــــاعي ( .21

 مؤسسات تداول المنتجات االستهالكيةمتر) في كافة 

التأكــــــــد مــــــــن تــــــــوفير التــــــــدريب الكــــــــافي للمــــــــوظفين للحفــــــــاظ ع�ــــــــى  .22

 اإلجراءات االحترازية والنظافة

 تـــــــــــــوفر مــــــــــــن للتأكــــــــــــد واالســــــــــــتجابة االســــــــــــتعداد ةتطــــــــــــوير خطــــــــــــ .23

اإلجـــــــــــــــــــراءات المناســـــــــــــــــــبة لحمايـــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــتمرارية العمليـــــــــــــــــــات 

 المؤسسةوسالمة كل فرد في 
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 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 

 

 فريق إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث رئيس

Head of Emergency, Crisis and Disaster Management Team  

 
 


