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Dubai Municipality calls on all Hotels & Hospitality 

Sector in the Emirate of Dubai to comply with following:   
في إمارة دبي يتوجب ع�ى جميع منشآت قطاع الفنادق والضيافة 

 :التالية متطلبات بلدية دبيااللتزام ب

1. Increase the frequency of cleaning and disinfection

throughout the operating period and focus on the

following facilities:
• Reception and waiting areas.

• Restaurants area and their facilities.

• Doors handle, staircase and escalators handrails.

• Washrooms. (after every use)

• Elevators buttons.

• Wheelchairs and luggage trolleys.

• Guest, training and meeting rooms.

طـــــــــــوال فتـــــــــــرة تشـــــــــــغيل زيـــــــــــادة دوريـــــــــــة التنظيـــــــــــف والتطهيـــــــــــر  .1

: ةع�ى التالي رافقـــــلمع�ى ايز ـــــــــوالتركالمنشأة، 

 .منطقة االستقبال واالنتظار •

 منطقة المطاعم ومرافقها. •

 .الثابتة والمتحركة مقابض األبواب والساللم •

 (بعد كل استخدام) .دورات المياه  •

 أزرار المصاعد. •

  الكراسي المتحركة وعربات نقل األمتعة. •

 غرف النزالء وغرف التدريب واالجتماعات. •

2. Conduct a thorough cleaning and disinfection process

for the hotel prior to opening and receiving visitors in

accordance to the technical guidelines for cleaning and

disinfection in the built environment  using one of the

approved companies for cleaning and disinfection or by

qualified staff. 

إجــــــــــــراء عمليــــــــــــة تنظيـــــــــــــف وتعقــــــــــــيم شـــــــــــــاملة للفنــــــــــــدق قبـــــــــــــل  .2

لـــــــــدليل اإلرشـــــــــادات الفنيـــــــــة االفتتـــــــــاح واســـــــــتقبال الـــــــــزوار وفقـــــــــا 

يــــــــــــــــف والتطهيــــــــــــــــر فــــــــــــــــي البيئــــــــــــــــة المشــــــــــــــــيدة لعمليــــــــــــــــات التنظ

كات مــــــــــــــــن قائمــــــــــــــــة الشــــــــــــــــركات الشــــــــــــــــرباســــــــــــــــتخدام إحــــــــــــــــدى 

ــــــــــــر  ــــــــــــف والتطهي أو مــــــــــــن العــــــــــــاملين  المعنيــــــــــــة بأعمــــــــــــال التنظي

  المؤهلين بالفندق.

3. Availability of hand sanitizer at different areas.  .توفير معقم اليدين في أماكن متفرقة من المنشأة .3

4. Products used for hand sanitizing & for cleaning and

sanitizing other areas must be registered through Dubai

Municipality.

ـــــــــــدين  .4 يجـــــــــــب أن تكـــــــــــون المنتجـــــــــــات المســـــــــــتخدمة لتعقـــــــــــيم الي

ــــــــــف والتعقــــــــــيم مســــــــــجلة لــــــــــدى  والمســــــــــتخدمة لعمليــــــــــة التنظي

 بلدية دبي.

5. Performing an intensive cleaning and disinfection

process throughout the day and at all hotel facilities

طوال اليوم القيـــام بعمليـــة تطهير وتعقيم شــــــــــــاملـــة في المنشــــــــــــأة  .5

 .وحسب كثافة النزالء في جميع مرافق الفندق

6. Document all cleaning and disinfection processes

including all used disinfectants.

بما  ســـــــــجالت التنظيففي  والتطهيرعمليات التنظيف جميع توثيق  .6

 في التطهير. المستخدمة وادالم في ذلك

 Date: 1st January 2021التاريخ: 1 يناير 2021 

 External Circular (54) )54تعميم خارجي رقم (

بشأن اإلجراءات االحترازية الواجب اتباعها في 

قطاع الفنادق والضيافة  منشآت

(تحديث البنود بدءاً من 1 يناير 2021)

Regards Precautionary Measures for 

Hotels & Hospitality Sector 
(Updated on Protocols from 1st January 2021) 
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7. Set necessary instructions for implementing and

maintaining physical distancing (2 Meters) and provide

markings on the elevator floor that indicates the safe

physical distancing for users to stand on them whilst

priority must be given to people of determination and

pregnant women.

وضـــــــــــــع اإلرشـــــــــــــادات الالزمـــــــــــــة لتطبيـــــــــــــق وتنظـــــــــــــيم المســـــــــــــافات  .7

متــــــــــــــر) وتــــــــــــــوفير ملصــــــــــــــقات  2اآلمنــــــــــــــة للتباعــــــــــــــد الجســــــــــــــدي (

ع�ــــــــــــــــى أرضــــــــــــــــيات المصــــــــــــــــاعد توضــــــــــــــــح مســــــــــــــــافات التباعــــــــــــــــد 

الجســـــــــدي اآلمنـــــــــة للوقـــــــــوف عليهـــــــــا وتكـــــــــون أولويـــــــــة اســـــــــتخدام 

 والنساء الحوامل. أصحاب الهممالمصاعد لذوي 

8. Staff should wear facemask & gloves and visitors should

wear facemask and ensure changing them frequently to

prevent cross-contamination.

االلتـــــــــزام بارتـــــــــداء القفـــــــــازات والكمامــــــــــات مـــــــــن قبـــــــــل العــــــــــاملين  .8

وارتــــــــداء الكمامــــــــات مــــــــن قبــــــــل الزائــــــــرين مــــــــع ضــــــــرورة تغييرهــــــــا 

 من التلوث المتبادل.بصفة دورية للحد 

9. Housekeepers must wear gloves and mask and ensure

non-occupancy of the room while performing

housekeeping services, with a maximum of 2 

Housekeepers at one time in room.

ــــــــــــداء الكمامــــــــــــات يجــــــــــــب ع�ــــــــــــى مــــــــــــوظفي خدمــــــــــــة الغــــــــــــرف  .9 ارت

إشــــــــــــغال الغرفــــــــــــة أثنــــــــــــاء تــــــــــــوفير وضــــــــــــمان عــــــــــــدم والقفــــــــــــازات 

موظـــــــــــف خدمـــــــــــة غـــــــــــرف  2خـــــــــــدمات الغـــــــــــرف، وبحـــــــــــد أقصـــــــــــى 

 .في وقت واحد في الغرفة

10. Using disposable cups for serving visitors wherever

possible.

الضـــــــيافة  قـــــــديمت أثنـــــــاءاســـــــتخدام األكـــــــواب األحاديـــــــة االســـــــتخدام  .10

 قدر اإلمكان. وارللز

11. Promote smart payment solutions (cards, online and

other related means).

ــــــدفع تشــــــجيع .11 ــــــدفع الذكيــــــة  ال ــــــوات ال ــــــر أو  البطاقــــــات،(عبــــــر قن عب

 .اإلنترنت والوسائل األخرى ذات الصلة)

12. Aware staff and guests, once developed flu symptoms, to

stop working immediately, seek medical care right away

and refrain allowing visitors with flu symptoms to enter

the premises.

فــــــي حــــــال ظهــــــور أي أعــــــراض إنفلــــــونزا النــــــزالء مــــــوظفين وتوجيــــــه ال .12

مزاولــــــة لمراجعـــــة أقــــــرب مركـــــز صــــــحي للفحـــــص والعــــــالج، وعـــــدم 

الــــــــذين يعــــــــانون مــــــــن أعــــــــراض  وارالعمــــــــل، وعــــــــدم الســــــــماح للــــــــز

 .المنشأة دخولبنفلونزا اإل

13. Identify the isolation area for emergency use and staff

training on response procedures.

تحديـــــد موقــــــع للعــــــزل لالســــــتخدام فـــــي الحــــــاالت الطارئــــــة وتــــــدريب  .13

 .الموظفين ع�ى آلية االستجابة

14. Train all staff at the premises on Covid-19 and the

requirements & procedures to be followed (pre-shift

briefing to be held virtually wherever possible).

-تـــــدريب وتوعيـــــة جميـــــع المـــــوظفين فـــــي المنشـــــأة بمـــــرض كوفيـــــد .14

(مــــــــــع ضــــــــــرورة  واإلرشــــــــــادات واإلجــــــــــراءات الواجــــــــــب اتباعهــــــــــا. 19

 التذكير باإلجراءات قبل بداية كل وردية عمل قدر اإلمكان).

15. Provide special containers to dispose of used masks.  .توفير حاويات خاصة للتخلص من الكمامات المستخدمة .15

1 st January 2021
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16. Holiday homes to adhere to this circular wherever

applicable.

17. Adherence to all necessary operational requirements in

regards to check-out to check-in intervals and operating

hours as defined by DTCM at the premises.

 يتم االلتزام بهذا التعميم لبيوت العطالت حيثما ينطبق. .16

االلتـــــزام بجميـــــع المتطلبـــــات الضـــــرورية الخاصـــــة بفتـــــرات تســـــجيل  .17

كمـــــا وســـــاعات العمـــــل ة أفـــــي المنشـــــالوصـــــول وتســـــجيل الخـــــروج 

 تم تعريفها من ِقَبل دائرة السياحة والتسويق التجاري.

18. The Hotel should refer to the Dubai Municipality website

to select an accredited company for cleaning and

disinfection as well as sterilization of equipment used

during the sessions through the link (click here) or by

contacting Dubai Municipality’s command room by

dialing 8004006.

ـــــــــــــى الموقـــــــــــــع الرســـــــــــــمي  الفنـــــــــــــدقيتوجـــــــــــــب ع�ـــــــــــــى  .18 الرجـــــــــــــوع ال

ـــــــــــة  ـــــــــــي لبلدي ـــــــــــار شـــــــــــركة تعقـــــــــــيم معتمـــــــــــدة للتنظيـــــــــــف دب واختي

ــــــــــي تــــــــــم اســــــــــتخدامها اثنــــــــــاء  ــــــــــر وتعقــــــــــيم المعــــــــــدات الت والتطهي

أو  (اضـــــــــغط هنـــــــــا) الـــــــــرابطهـــــــــذا الجلســـــــــات وذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــالل 

ـــــــــي ع�ـــــــــى  ـــــــــات التابعـــــــــة لبلديـــــــــة دب التواصـــــــــل مـــــــــع غرفـــــــــة العملي

 .8004006الرقم 

19. Commitment to re-open facilities that have been issued

with a circular to reopen only.

بإعــــــــــادة افتتــــــــــاح المرافــــــــــق التــــــــــي صــــــــــدر لهــــــــــا تعمــــــــــيم  مااللتــــــــــزا .19

، وااللتـــــــــــــزام بمـــــــــــــا جـــــــــــــاء فـــــــــــــي تلـــــــــــــك بإعـــــــــــــادة افتتاحهـــــــــــــا فقـــــــــــــط

 التعاميم.

20. Adherence to the applied precautionary measures for

listed activities below (if available) and as stated in the

related issued circulars (click here), as per following:

• Laundries, Circular No. (17)

• Gents, Ladies and Kids Salons, Circular No.(43)

• Food Establishments, Circular No.(45)

• Retail and Whole- Sale shop, Circular No.(46)

• Consumer products trading establishments, Circular

No.(47)

• Fitness Centers, Circular No.(50)

• Valet Parking services, Circular No.(52)

• Public beaches, Circular No. (55)

• Public and Private swimming pool, Circular No.(56)

• Massage and SPA services ,Circular No.(59)

االلتـــــــــزام بـــــــــاإلجراءات االحترازيــــــــــة المتبعـــــــــة فــــــــــي األنشـــــــــطة أدنــــــــــاه  .20

(حـــــــــــال توفرهـــــــــــا) وحســـــــــــب مـــــــــــا ورد فـــــــــــي التعـــــــــــاميم الصـــــــــــادرة 

 : ، وحسب التالي(اضغط هنا)بهذا الشأن 

 )17المغاسل، تعميم رقم ( •

 )43، تعميم رقم (والنسائية وصالونات األطفالالصالونات الرجالية  •

 )45(رقم  تعميم، المؤسسات الغذائية •

 )46محال البيع بالتجزئة والجملة، تعميم رقم ( •

مؤسســــــــــــات تــــــــــــداول المنتجــــــــــــات االســــــــــــتهالكية، تعمــــــــــــيم رقــــــــــــم  •

)47( 
كز اللياقة البدنية، تعمي •  )50رقم ( ممرا
 )52خدمة صف السيارات، تعميم رقم ( •

 )55، تعميم رقم (العامةالشواطئ  •

 )56المسابح العامة والخاصة، تعميم رقم ( •

 )59تعميم رقم ( والسبا،خدمات المساج  •

21. Adherence with Technical Guidelines for Labor 

Accommodation Compliance and Work Permit and

precautionary measures for labor accommodations,

transportations, and working at construction sites.

دليــــــــل اإلرشـــــــادات الفنيــــــــة فـــــــي المســــــــاكن االلتـــــــزام بمـــــــا جــــــــاء فـــــــي  .22

جـــــــــاء فـــــــــي دليـــــــــل تصـــــــــريح العمـــــــــل واإلجـــــــــراءات ومـــــــــا  العماليـــــــــة

االحترازيـــــــــــــة الواجـــــــــــــب اتباعهـــــــــــــا فـــــــــــــي ســـــــــــــكن وحـــــــــــــافالت نقـــــــــــــل 

 العمال والمواقع اإلنشائية.

1 st January 2021
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22. Adherence with DTCM guidelines and protocols

for Social Gatherings/Weddings/Private parties.

االلتـــــــــــــزام بمـــــــــــــا جـــــــــــــاء فـــــــــــــي األدلـــــــــــــة اإلرشـــــــــــــادية والبروتوكـــــــــــــوالت  .23

ــــــــــــــــرة الســــــــــــــــياحة والتســــــــــــــــويق التجــــــــــــــــاري الصــــــــــــــــا درة عــــــــــــــــن دائ

والمتعلقـــــــــــــــــة بالتجمعـــــــــــــــــات وحفـــــــــــــــــالت الزفـــــــــــــــــاف والحفـــــــــــــــــالت 

 .الخاصة

 These measures are valid till further notice and regular

inspections will be conducted to ensure adherence to this 

circular, 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 

وســـــــــــــــــيتم مخالفـــــــــــــــــة المؤسســـــــــــــــــات الغيـــــــــــــــــر ملتزمـــــــــــــــــة وفقـــــــــــــــــا 

 .للضوابط 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

 الطوارئ واألزمات والكوارثرئيس فريق إدارة 

Head of Emergency, Crisis and Disaster Management Team  

1 st January 2021


