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

2. All staff to practice social distancing guidelines across the

facility as required by DM guideline.

ع�ى جميع الموظفين المتواجدين احترام قواعد التباعد االجتماعي أينما  .2

 ب تعليمات بلدية دبي.تواجدوا حس

3. Increase frequency of cleaning and disinfection of cinema post

and during operating hours and focusing on the followings:
• Entrance & Exits

• Toilets

• Walking tracks & stairs, Escalator & Elevator Handrail

منــــــــــــاطق دور الســــــــــــينما قبــــــــــــل لكــــــــــــل  والتطهيــــــــــــرالتنظيــــــــــــف  تكثيــــــــــــف .3

 وبعد العروض والتركيز ع�ى المرافق التالية:
 المداخل والمخارج  •

 دورات المياه •

 الساللم والساللم الكهربائية والمصاعدمقابض الممرات و •

4. Sanitization post every individual show  تطهير وتعقيم قاعة العرض بعد كل عرض .4

5. High-intensity sterilization on a daily basis for all movie halls

and public areas post operating hours

عمل تطهير شامل لقاعات العرض وجميع المرافق يومياً بعد ساعات  .5

 العمل

6. Ensure availability of hand sanitizer in all public areas

[entrances, toilets etc.]

 وخاصة المداخل دور السينما مرافق في كل توفير معقمات االيدي .6

 ....الخ.دورات المياهومداخل  والمخارج

7. Compulsory wearing of masks for all visitors in all time

including show time and don’t allow any visitor to enter

without wearing mask

ـــــــــــزوار ارتـــــــــــداء الكمامـــــــــــات  .7 ـــــــــــع ال  طـــــــــــوال الوقـــــــــــتيتوجـــــــــــب ع�ـــــــــــى جمي

وعــــــــــــــدم الســــــــــــــماح بــــــــــــــدخول الــــــــــــــزوار دون  وخــــــــــــــالل فتــــــــــــــرة العــــــــــــــرض

 .ارتدائها

8. Identify the isolation area in the Cinema for emergency use or

incase dealing with positive cases

لالســــــــــتخدام فــــــــــي الحــــــــــاالت دار الســــــــــينما تحديــــــــــد موقــــــــــع للعــــــــــزل فــــــــــي  .8

 الطارئة أو وجود حاالت إصابات مؤكدة

9. Rental equipment to be disinfected after each

use

المعـــــــــــدات المـــــــــــؤجرة بعـــــــــــد كـــــــــــل  كافـــــــــــة يتوجـــــــــــب تعقـــــــــــيم وتطهيـــــــــــر .9

 استعمال.

10. 2m clear social distance between people يجـــــــــب االلتـــــــــزام بمبـــــــــادئ التباعـــــــــد االجتمـــــــــاعي حيـــــــــث تتـــــــــرك مســـــــــافة  .10

  متر بين األشخاص 2

11. Inside the cinema room, horizontal and vertical social

distancing to be applied: (a) by allocating 2 seats for

customers and to leave 2 seats empty in each row

“horizontally, aisles to be considered as 2 empty seats”, to

keep every alternate row empty “vertically”

فـــــــــــــي قاعـــــــــــــة الســـــــــــــينما، يـــــــــــــتم تطبيـــــــــــــق قاعـــــــــــــدة المســـــــــــــافة األفقيـــــــــــــة  .11

والعموديــــــــــــــة، بحيـــــــــــــــث يــــــــــــــتم اســـــــــــــــتخدام كرســــــــــــــيين ويـــــــــــــــتم إبقـــــــــــــــاء 

اســــــــــتخدام صــــــــــف وإبقــــــــــاء الصــــــــــف الــــــــــذي كرســــــــــيين فــــــــــارغين، ويــــــــــتم 

 يليه فارغاً 

12. Frequency of shows to be reduced to allow sufficient time for

effective sanitization post completion of each show [a

minimum of 20-30 minutes be allocated

ـــــــك وقـــــــت كـــــــافي بـــــــين كـــــــل عـــــــرض وآخـــــــر للقيـــــــام  .12 يجـــــــب أن يكـــــــون هنال

بعمليــــــــــــات التطهيــــــــــــر الشــــــــــــاملة لقاعــــــــــــات الســــــــــــينما بــــــــــــين العــــــــــــروض 

 دقيقة) 30 – 20(

13. Promote smart payments solutions  تشجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية .13

 External Circular (49) )49تعميم خارجي رقم (

 دور السينمامرحلة إعادة فتح لالواجب اتباعها االحترازية  جراءاتاإل
 )وحتى إشعار آخر  2021يناير  1بدءاً من تاريخ (

Reopening Precautionary Measures for Cinemas 
(Starting from 1st January 2021 until further notice) 
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14. Physical counters for ticket / F&B sales to have one row open

and one row closed to ensure social distancing

فــــــــــتح كــــــــــاونتر واإلبقــــــــــاء ع�ــــــــــى الكــــــــــاونتر المجــــــــــاور مغلــــــــــق لكــــــــــاونترات  .14

كر/بيع الوجبات الغذائية  التذا

15. Touch screens to view movies or sell tickets to be closed كر أو شراء األطعمة .15  إغالق شاشات اللمس لحجز التذا

16. No movies promotional booklets to be distributed to

customers

 ال يسمح بتوزيع كتيب العروض الورقي .16

17. Restaurants, cafes and food stands to follow necessary

guidelines for the sector, as per DM guidelines

بجميــــــــــع اإلرشــــــــــادات المتعلقــــــــــة بســــــــــالمة األغذيــــــــــة للمطــــــــــاعم  االلتــــــــــزام .17

 حسب التعاميم الصادرة من بلدية دبي والكافيهات واألكشاك

18. 3D & 4D movies are allowed while maintaining all the

precautionary measures, social distancing rules, and hygiene &

sanitization guidelines announced previously for cinemas.

مــــــــــــــــع ضــــــــــــــــرورة اتبــــــــــــــــاع اإلجـــــــــــــــــراءات  4Dو 3Dيســــــــــــــــمح بعــــــــــــــــروض  .19

االحترازيــــــــــــة ومســــــــــــافات التباعــــــــــــد الجســــــــــــدي وتعليمــــــــــــات التنظيــــــــــــف 

 والتطهير المعلنة مسبقا في تعاميم السينما.

18. Cinemas must only provide disposable 3D glasses. ذات  3D نظـــــــــــــــــــارات ثالثيـــــــــــــــــــة األبعـــــــــــــــــــاد ال يســـــــــــــــــــمح اال باســـــــــــــــــــتخدام .20

 االستخدام الواحد

19. Cinemas must reduce the intensity of the effects used in 4D

cinema, specially such as smoke or water sprays

فـــــــــي الســـــــــينما  عـــــــــدم اســـــــــتخدام المـــــــــؤثراتيجـــــــــب ع�ـــــــــى دور الســـــــــينما  .21

4D المياه رذاذ، مثل الدخان أو 

20. providing Blanket in Luxurious hall  (gold, platinum) cinema is

not allowed

ال يســــــــــــــمح بتــــــــــــــوفير البطانيــــــــــــــات فــــــــــــــي قاعــــــــــــــات الســــــــــــــينما الفخمــــــــــــــة  .22

 (الذهبية، الخ...) 

21. Provide all stickers, guidelines and posters which regulate the

precaution measures needed

يجـــــــــــب تـــــــــــوفير جميـــــــــــع اإلرشـــــــــــادات واللوحـــــــــــات والملصـــــــــــقات التـــــــــــي  .23

 .إلجراءات االحترازية والعمل اآلمن والمسافات اآلمنةتنظم ا

 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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