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Date: 1st January 2021  :2021يناير  1التاريخ  
 

 

1. The treatment equipment such as stones, wheel roller 

massage stick etc. must be cleaned and disinfected after 

each use and between clients. 

مثـــــــــــــل الحجـــــــــــــارة، /أدوات التـــــــــــــدليك يجـــــــــــــب تنظيـــــــــــــف معـــــــــــــدات .1

وبعـــــــــد الـــــــــخ وتطهيرهـــــــــا بعـــــــــد كـــــــــل اســـــــــتخدام ....عصـــــــــا التـــــــــدليك 

 .كل زبون

2. Increase the frequency of cleaning and disinfection of all 

facilities used during the performance of the service as 

followings: 

• All cutting tools/material/equipment. 

• Personal hygiene. 

• Disinfection of service provider clothes tools bags 

before entering.  

• Leave shoes outside and use disposable shoes 

indoors only. 

• Clean and disinfect the service area before and after 

performing the service. 

3. Ensure availability of hand sanitizer and should be used 

by staff before and after each service with encouraging 

clients to use or wash hands. 

4. Staff shall wear masks, face shield, gloves and suitable 

uniform during certain procedure, while customer will 

wear mask only. 

5. Using disposable towels 

6. Disposable tools should be used. 

7. Choose a place with a separate entrance from the rest of 

the house’s facilities. 

المرافـــــــــــــق المســـــــــــــتخدمة  لكـــــــــــــل والتطهيـــــــــــــرالتنظيـــــــــــــف  تكثيــــــــــــف .2

 أثناء تأدية الخدمة كالتالي:

 

 جميع األدوات واألجهزة والمواد المستخدمة. •

 .النظافة الشخصية •

ــــــــــب االدوات تعقــــــــــيم مالبــــــــــس • ــــــــــل ل وحقائ مــــــــــزود الخدمــــــــــة قب

  الدخول.

ترك األحذية خارج المنزل واستخدام األحذية ذات االستخدام  •

 .داخل المنزلالواحد 

ـــــــــــة  • تنظيـــــــــــف وتطهيـــــــــــر منطقـــــــــــة الخدمـــــــــــة قبـــــــــــل وبعـــــــــــد تأدي

 الخدمة.

واستخدامها من قبل الموظفين بشكل دوري توفير معقمات االيدي  .3

باستخدامها أو غسل اليدين  بعد وقبل كل خدمة مع تشجيع الزبائن

 .بالماء والصابون

يجــــــب أن يرتــــــدي الموظفــــــون كمــــــام الوجــــــه وواقــــــي الوجــــــه والقفــــــاز  .4

 متعامــــــلبينمــــــا يرتــــــدي ال .عنــــــد تقــــــديم الخدمــــــةالــــــزي المناســــــب و

 كمام الوجه فقط

 استخدام الفوط والمناشف أحادية االستخدام .5

 الواحد.يجب استعمال االدوات ذات االستخدام  .6

مـــــــــــــدخل منفصــــــــــــل عـــــــــــــن بـــــــــــــاقي يتوجــــــــــــب اختيـــــــــــــار مكــــــــــــان ذات  .7

 .مرافق المنزل

 External Circular (58) )58تعميم خارجي رقم (

 مزودي خدمة الصالون المنزليل الواجب اتباعهااالحترازية  جراءاتاإل
 )2021يناير  1بدءاً من (

Precautionary Measures for Saloon Home Services 
January 2021) st1Starting from ( 
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8. Not allowed presence of other persons in service facility 

area except service provider and client. 

9. Proper disposal of waste by providing bags for the 

collection of hazardous waste. 

10. The service providers should be referred 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. 

11. It is recommended that customers provide their own 

equipment and tools for the service, where possible, to 

minimize contact with outside equipment and tools.   

12. All health & safety guidelines/standards are followed in 

staff accommodation & transport facilities in line with 

Dubai Municipality Health & Safety Guidelines 

13. All protocols prescribed by DHA & DM-H&S must be 

adhered to -prior to staff interacting with customers. 

14. Prior to the session, the staff must ask the customer 

about the presence of any symptoms; if the staff notices 

any symptoms during the session, then they have the 

right to terminate the session and leave immediately.    

15. Staff must not consume any food or beverage provided 

by the customer and should limit interaction with others 

at home. The staff should not move within the building 

unnecessarily. 

16. Customers have the right to terminate the session and 

ask service provider to leave immediately in case 

presence of any symptoms during the session.  

دم تواجد اشخاص أخرين بمنطقة تأدية الخدمة غير مزود الخدمة ع .8

 والزبون.

السليم من النفايات وذلك بتوفير االكياس المخصصة لجمع  التخلص .9

 النفايات الخطرة.

يتوجــــــــــــــب ع�ــــــــــــــى مقــــــــــــــدمي الخدمــــــــــــــة الرجــــــــــــــوع الــــــــــــــى الموقــــــــــــــع  .10

الرســــــــــــــــــمي لبلديــــــــــــــــــة واختيــــــــــــــــــار شــــــــــــــــــركة تعقــــــــــــــــــيم معتمــــــــــــــــــدة 

للتنظيــــــــــــــــــف والتطهيــــــــــــــــــر وتعقــــــــــــــــــيم المعــــــــــــــــــدات التــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــم 

 الـــــــــرابطهـــــــــذا اســـــــــتخدامها اثنـــــــــاء الجلســـــــــات وذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــالل 

ـــــــــــا) ـــــــــــات التابعـــــــــــة  (اضـــــــــــغط هن أو التواصـــــــــــل مـــــــــــع غرفـــــــــــة العملي

 8004006ية دبي ع�ى الرقم لبلد

معدات العناية الشخصية /دواتأيفضل من الزبائن باستخدام  .11

لتقليل التالمس مع  ،الخاصة بهم والالزمة لتلقي الخدمة إن أمكن

 األدوات والمعدات الخارجية.

اتباع كافة المعايير واألدلة اإلرشادية الخاصة بالصحة والسالمة في  .12

وبما يتماشى مع األدلة االرشادية  مساكن الموظفين ووسائط النقل

  بلدية دبي الموضوعة من قبل

يجب االلتزام بجميع اإلجراءات المنصوص عليها من قبل هيئة صحة  .13

 قبل التعامل مع الزبائن.دبي وبلدية دبي ب

عـــــن وجـــــود أيـــــة الزبـــــون  يتوجـــــب ع�ـــــى المـــــوظفين االستفســـــار مـــــن .14

ـــــــدء  لهـــــــم إنهـــــــاء الجلســـــــة  الجلســـــــة، ويحـــــــقأعـــــــراض لديـــــــه قبـــــــل ب

والمغـــــــادرة ع�ـــــــى الفـــــــور فـــــــي حـــــــال ظهـــــــور أعـــــــراض تنفســـــــية ع�ـــــــى 

 الزبون.

يتوجــــــــــب ع�ــــــــــى المــــــــــوظفين عــــــــــدم تنــــــــــاول أي طعــــــــــام أو شــــــــــراب  .15

ـــــــل كمـــــــا يجـــــــب الحـــــــد مـــــــن التعامـــــــل مـــــــع اآلخـــــــرين  يقدمـــــــه العمي

اال المنـــــــــزل فـــــــــي المنـــــــــزل ويجـــــــــب أال يتحـــــــــرك الموظفـــــــــون داخـــــــــل 

 .للضرورة

عندها يحق ع�ى مقدم الخدمة، ر أي أعراض أثناء الجلسة وظه ي حالةف  .16

 للزبائن قطع الجلسة ومطالبتهم بالمغادرة ع�ى الفور.



 

 فريق إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث

Emergency, Crisis and Disaster Management Team 
 Document title:  / تعميم خارجيExternal Circular :عنوان الوثيقة 

Doc Ref. DM-HSD-CR58 :رقم الوثيقة 
 

OPEN DATA / بيانات مفتوحة 
Issue date: 1 تاريخ اإلصدارst January 2021 ) 4رقم اإلصدار (Version number 

Superseded issue date: 5 تاريخ اإلصدار السابقth August 2020 Page 3 of 3 
 

17. Promote smart payment solutions (cards, online and 

other related means). 

تشجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية (البطاقات، أو عبر اإلنترنت  .17

 .ذات الصلة)والوسائل األخرى 

 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. 

  المتابعة من خالل هذه اإلجراءات سارية حتى إشعار آخر وسيتم

ع واتخاذ اإلجراءات الالزمة مالتفتيش للتأكد من االلتزام بما ورد أعاله 

 ملتزمة وفقا للضوابط المعمول بها. الغير الجهات

 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  

 


