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Date: 1st January 2021 :2021يناير  1 التاريخ  
 

 

1. Adhere to operating hours to be outside the national 

sterilization program timings (if reactivated) 

تكون خارج أوقات برنامج الرســـــــــمية بحيث  االلتزام بســـــــــاعات التشـــــــــغيل .1

 )إعادة تطبيقه تتمالتعقيم الوطني (إذا 

2. All Baby and toddler soft play areas (ex. Ball pit) are not 

permitted at open/closed areas. 

 ball( حديثي المشــــي والرضــــع ألعاب األطفالمناطق ال يســــمح بتشــــغيل  .2

pit( حوض الكور في األماكن وال يســـمح بتشـــغيل مناطق ألعاب بيت الكور/

 المغلقة واألماكن المفتوحة

3. All staff to practice social distancing guidelines across the 

facility as required by DM guidelines. Entertainment site 

management shall supervise the implementation of social 

distancing (2m) between public at queues/games/food 

booths/entrances to/exits from  entertainment 

sites/theaters/stages …etc 

ع�ـــــى جميـــــع المـــــوظفين المتواجـــــدين تطبيـــــق قواعـــــد التباعـــــد االجتمـــــاعي  .3

ــــتم اإلشــــراف مــــن قبــــل تعليمــــات بلديــــة دبــــيطبقــــا لأينمــــا تواجــــدوا  ، وأن ي

ــــــــين 2إدارة الموقــــــــع الترفيهــــــــي لضــــــــمان تطبيــــــــق التباعــــــــد الجســــــــدي  م ب

كر/ األلعــــــــا كشــــــــاك الطعــــــــام/ الجمهــــــــور فــــــــي طــــــــوابير شــــــــباك التــــــــذا ب/ أ

دخـــــــول وخـــــــروج الجمهـــــــور مـــــــن منـــــــاطق العـــــــروض الترفيهيـــــــة/ منـــــــاطق 

 عروض المسارح والمنصات ...الخ

4. Apply Deep cleaning and disinfection for play area, Theme 

park, amusement park before reopening 

5. Increase the frequency of cleaning and disinfection of 

Entertainment area before and after operating and during 

operating hours.  

عمـــــــــــــــل تطهيـــــــــــــــر وتعقـــــــــــــــيم شـــــــــــــــامل لمنطقـــــــــــــــة اللعـــــــــــــــب، المدينـــــــــــــــة  .4

 الترفيهية، الموقع الترفيهي قبل االفتتاح

لكــــــــــــل منــــــــــــاطق الموقــــــــــــع الترفيهــــــــــــي  والتطهيــــــــــــرالتنظيــــــــــــف  تكثيــــــــــــف .5

  .خالل ساعات العملبل وبعد التشغيل وق

6. Focusing on the followings while performing cleaning and 

disinfection after every use or minimum once every hour: 

• Entrance & Exits, barriers & gates 

• Toilets  

• Walking tracks & stairs, Escalator & Elevator 

Handrail 

• Counters, harness, frequently touched items, rides, 

helmets, virtual reality glasses, cash consoles, gadgets, 

…etc. 

ضـــــــــــرورة التركيـــــــــــز ع�ـــــــــــى المرافـــــــــــق التاليـــــــــــة أثنـــــــــــاء عمليـــــــــــة التنظيـــــــــــف  .6

 :حد أد�ى كل ساعةببعد كل استخدام أو  والتطهير

 بواباتمخارج، الحواجز والالمداخل وال •

 دورات المياه •

الســــــــــــــــاللم والســــــــــــــــاللم الكهربائيــــــــــــــــة مقــــــــــــــــابض وأزرار الممــــــــــــــــرات و •

 والمصاعد

يـــــــــــتم مالمســـــــــــتها التـــــــــــي  األمـــــــــــاكن، األمـــــــــــان معـــــــــــدات الكـــــــــــاونترات، •

 األلعــــــــــاب الخــــــــــوذ، نظــــــــــارات الواقــــــــــع االفتراضــــــــــي،بشــــــــــكل متكــــــــــرر، 

 لوحات المفاتيح النقدية، واألدوات، ... الخ.

7. Sanitize all rides and devices, rooms and equipment’s after 

each cycle or once every hour 

تعقـــــــيم جميـــــــع األلعـــــــاب والمعـــــــدات والغـــــــرف بعـــــــد كـــــــل جولـــــــة لعـــــــب  .7

 أو كل ساعة 

 External Circular (60) )60تعميم خارجي رقم (

 مرحلة إعادة فتحلالواجب اتباعها االحترازية  جراءاتاإل

 عاليات الفأماكن األلعاب ووالترفيه مواقع التسلية والمدن الترفيهية و

 والداخلية الخارجية

 )وحتى إشعار آخر  2021يناير  1بدءاً من تاريخ (

Reopening Precautionary Measures for   
Amusement & Theme parks,  Recreational areas  and  

outdoor & indoor play areas and activities area 

(Starting from 1st January 2021 until further notice)  
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8. Special disposal bins to be made available at all key entrances 

and in common areas for medical waste [masks, gloves etc.] 

and these should be frequently cleared [minimum once every 

two hours]. 

فـــــــــــي جميـــــــــــع المـــــــــــداخل الرئيســـــــــــية وفـــــــــــي نفايـــــــــــات صـــــــــــناديق تـــــــــــوفير  .8

لنفايـــــــــــــات الطبيـــــــــــــة وذلـــــــــــــك للــــــــــــتخلص مـــــــــــــن االمنــــــــــــاطق المشـــــــــــــتركة 

منهــــــــــا الـــــــــتخلص والقفـــــــــازات ومـــــــــا إلـــــــــى ذلـــــــــك] وينبغـــــــــي  الكمامـــــــــات[

 ن].ع�ى األقل مرة كل ساعتي[

9. High-intensity sterilization on a daily basis for all public areas 

post operating hours 

10. Sanitizing of all equipment’s, materials, cloths, shoes changing 

rooms, lockers and cars after each use or once every hour 

11. Ensure availability of hand sanitizers in various places and 

ensure its refilling, especially at all public area entrances, exits, 

toilets …etc. 

12. Disposable balaclava, gloves and socks must be 

available for the customer to wear before the helmet 

[whenever applicable] 

يوميــــــــــــاً بعــــــــــــد ســــــــــــاعات عمــــــــــــل تطهيــــــــــــر شــــــــــــامل لجميــــــــــــع المرافــــــــــــق  .9

 العمل

والســـــــــيـــارات وغرف  واألدوات والمالبس واألحـــذيـــة تعقيم جميع المعـــدات .10

 أو مرة في كل ساعةالمالبس والخزانات بعد كل استخدام 

قق من والتحفي الموقع الترفيهي أمـاكن متفرقـة يـدي في توفير معقمـات األ .11

.... المياه المداخل والمخارج ومداخل دوراتمنطقة وخاصـــــــــة إعادة التعبئة 

 .خال

الالزمــة للجمهور الرتــدائهــا قبــل ارتــداء  والجوارب توفير األغطيــة والقفــازات .12

ات أن تكون ذ ع�ىخوذة) خوذة والقفازات (في المواقع التي تتطلب ارتداء ال

 االستخدام الواحد

13. All individuals are admitted. Individuals with medical condition, 

chronic diseases and respiratory illnesses shall be refrained 

from entering the site. 

عـــــــــــدم الســـــــــــماح لمـــــــــــن يعـــــــــــانون مـــــــــــن أمـــــــــــراض مزمنـــــــــــة أو أمـــــــــــراض  .13

 الجهاز التنفسي من دخول المنشأة

14. Exposed soft toys for distribution should not be permitted, 

unless sanitized and wrapped properly. 

المكشـــــــــــــــوفة، إال إذا تــــــــــــــــم و الطريــــــــــــــــةب العـــــــــــــــاألتوزيــــــــــــــــع بال ُيســـــــــــــــمح  .14

 صحيح.بشكل  تغليفهاتطهيرها و 

15. Ensure documenting the SOPs for dealing with 

confirmed/suspect COVID cases in line with the guidelines set 

by the authorities.  

ــــــــل إجــــــــراءات العمــــــــل عنــــــــد التعامــــــــل مــــــــع حــــــــاالت  .15 ضــــــــرورة إعــــــــداد دلي

ــــــــــــة 19-اإلصــــــــــــابة المؤكــــــــــــدة أو المشــــــــــــتبه بهــــــــــــا (كوفيــــــــــــد ) طبقــــــــــــا لألدل

 الصادرة من السلطات الصحية ذات الصلة 

16. Refer to Dubai Municipality website for cleaning 

and hygiene circulars & technical guidelines (click 

here), and to select accredited Cleaning and 

Disinfection Company (click here). 

ضــــــــــرورة الرجــــــــــوع للموقــــــــــع االلكترو�ــــــــــي لبلديــــــــــة دبــــــــــي لالطــــــــــالع ع�ــــــــــى  .16

ـــــــــــاإلجراءات االحترازيـــــــــــة  التعـــــــــــاميم واألدلـــــــــــة اإلرشـــــــــــادية ذات العالقـــــــــــة ب

ــــــــــى اختيــــــــــار شــــــــــركة معتمــــــــــدة للتنظيــــــــــف اضــــــــــغط هنــــــــــا( ) باإلضــــــــــافة إل

 )اضغط هناوالتطهير (

17. Visitor’s shoes and bags are encouraged to be sanitized upon 

entry of any play area with soft flooring.  

دخـــــــــــول أي قبــــــــــل أحذيـــــــــــة وحقائــــــــــب الــــــــــزوار يجــــــــــب أن يــــــــــتم تطهيــــــــــر  .17

 أرضيات ناعمة.مزودة بمنطقة لعب 

18. The head-mounted devices or the headset, including the 

attached headphones, faceplate, straps and hand and foot 

trackers will be cleaned and disinfected after every use and 

wiped clean of chemical residue to ensure they are suitable for 

personal use. 

تنظيــــــــــف وتطهيـــــــــــر األجهـــــــــــزة المثبتــــــــــة ع�ـــــــــــى الـــــــــــرأس  ميجــــــــــب أن يـــــــــــت .18

واألشــــــــــرطة، وأجهــــــــــزة  غطــــــــــاء حمايــــــــــة الوجــــــــــه، ســــــــــماعة الــــــــــرأس مثــــــــــل

أي مــــــــن  جيــــــــداتعقــــــــب اليــــــــد والقــــــــدم، بعــــــــد كــــــــل اســــــــتخدام ومســــــــحها 

كيميائيـــــــــــــــة لضـــــــــــــــمان أنهـــــــــــــــا مناســـــــــــــــبة لالســـــــــــــــتخدام بقايـــــــــــــــا مـــــــــــــــواد 

 الشخصي.
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19. Compulsory wearing of masks for all Staff & visitors in all time 

and don’t allow any visitor to enter without wearing mask 

ـــــــــع  .19 ـــــــــزوار ارتـــــــــداء الكمامـــــــــات طـــــــــوال العـــــــــاملين ويتوجـــــــــب ع�ـــــــــى جمي ال

 السماح بدخول الزوار دون ارتدائها.الوقت وعدم 

20. Preferably using disposable 3D glasses if possible 20.  3يفضــــــــــــل اســــــــــــتخدام النظــــــــــــارات ثالثيــــــــــــة األبعــــــــــــادD  ذات االســــــــــــتخدام

 األحادي إن أمكن 

21. Identify the isolation area in the Entertainment area for 

emergency use or incase dealing with positive cases and 

adhere to test and quarantine guidelines set by the authorities 

for all traveling UAE residents, transit/transfer, and tourists.  

لالستخدام في الحاالت الطارئة أو وجود المكان الترفيهي تحديد موقع للعزل  .21

ي لتالحجر الصـــــــحي واالختبارات ابإجراءات حاالت إصـــــــابات مؤكدة وااللتزام 

والمســــــافرين والترانزيت  لجميع المقيمين المختصــــــة وضــــــعتها الســــــلطات

 ولة اإلمارات العربية المتحدةوالسياح القادمين لد

22. All equipment to be disinfected after each use in souvenir shop 

any item touched or tried by customer to be sanitized prior to 

putting them back on display. 

، يتوجــــــــــب تعقــــــــــيم وتطهيــــــــــر كافــــــــــة المعــــــــــدات بعــــــــــد كــــــــــل اســــــــــتعمال .22

وتطهيــــــــــر وتعقــــــــــيم جميــــــــــع المعروضــــــــــات فــــــــــي محــــــــــالت التــــــــــذكار فــــــــــي 

 .حال تجربتها من الجمهور وقبل إرجاعها لمكان العرض

23. Strollers and Wheel Chairs to be allowed for renting and will 

need to be sanitized post every use, but guests are encouraged 

to bring their own strollers and wheel chairs. 

ــــــــــات األطفــــــــــال والكراســــــــــي المتحركــــــــــة  .23 ع�ــــــــــى الســــــــــماح باســــــــــتئجار عرب

ع�ــــــــى  الــــــــزوارتشــــــــجيع  مــــــــعبعــــــــد كــــــــل اســــــــتخدام،  أن يــــــــتم تعقــــــــيمهم

 إحضار عرباتهم وكراسيهم المتحركة.

24. In rides or games that involve multiple groups, people 

of a single group are allowed to be seated together. It 

is also allowed to set at theaters and stages by leaving 

a 2m social distance and leaving the same distance 

empty and so on. Reverse allocating seating in next 

row.  

فـــــــي األلعــــــــاب التــــــــي  ُيســـــــمح ألفــــــــراد مجموعـــــــة واحــــــــدة بـــــــالجلوس مًعــــــــا .24

. كمــــــــــــــا يســــــــــــــمح بــــــــــــــالجلوس فــــــــــــــي تتضــــــــــــــمن مجموعــــــــــــــات متعــــــــــــــددة

المســـــــــــــــــارح والمنصـــــــــــــــــات بتطبيـــــــــــــــــق قاعـــــــــــــــــدة المســـــــــــــــــافة األفقيـــــــــــــــــة 

العموديـــــــــة، بحيـــــــــث يـــــــــتم الجلـــــــــوس وتـــــــــرك مســـــــــافة تباعـــــــــد جســـــــــدي 

ــــــــــ2 ــــــــــتم تطبي ــــــــــك م وإبقــــــــــاء نفــــــــــس المســــــــــاقة فارغــــــــــة وهكــــــــــذا. وي ق ذل

 بشكل معكوس في الصف الذي يليه.

25. For the rides which have trailers, each ride to only allow 1 

individual per trailer [except family which can be seated 

together], while taking into consideration the ride balance. 

كــــــــب واحــــــــد  فــــــــي األلعــــــــاب التــــــــي تحتــــــــوي ع�ــــــــى مقطــــــــورات، يســــــــمح .25 لرا

 الــــــــــذين العوائــــــــــل[باســــــــــتثناء  مقطــــــــــورةلكــــــــــل  جولــــــــــةكــــــــــل  فقـــــــــط فــــــــــي

 .اللعبةتوازن  األخذ بعين االعتبارالجلوس مًعا]، مع  هميمكن

26. Every alternate vehicle to be left empty, while taking into 

consideration the ride balance. 

، مــــــــع فارغــــــــةيجــــــــب اســــــــتخدام مقطــــــــورة وتــــــــرك المقــــــــورة التــــــــي تليهــــــــا  .26

 .اللعبةتوازن  األخذ بعين االعتبار

27. Wherever possible, a single person use of the ride, trampoline, 

or device is mandatory. For group games, a cap should be 

maintained to ensure the 2 meters distance. 

مــــــــــــن قبــــــــــــل أو الترامبــــــــــــولين أو اللعبــــــــــــة  المعــــــــــــدة يجــــــــــــب اســــــــــــتخدام .27

ــــــــــــا(شــــــــــــخص واحــــــــــــد  وفيمــــــــــــا يتعلــــــــــــق . )حيثمــــــــــــا كــــــــــــان ذلــــــــــــك ممكًن

 متر. 2التباعد  لعاب الجماعية، يجب الحفاظ ع�ى مسافةباأل

28. The attending supervisors and operators should supervise and 

ensure social distancing is maintained at all times.   

29. Arcade games should be moved and spaced out where possible 

to maintain social distancing practices (2m). Some games shall 

be kept inoperable if spacing is not possible due to difficulty in 

movement. 

كــــــــــد مــــــــــن مشــــــــــرفي ومشــــــــــغ�ي األلعــــــــــاب جــــــــــب ع�ــــــــــى ي .28 اإلشــــــــــراف والتأ

 الحفاظ ع�ى التباعد االجتماعي في جميع األوقات.

حيثمـــــــــا أمكـــــــــن للحفـــــــــاظ ع�ـــــــــى  Arcadeألعـــــــــاب  توزيـــــــــع ونقـــــــــلجـــــــــب ي .29

ـــــــــر)2( ممارســـــــــات التباعـــــــــد االجتمـــــــــاعي كـــــــــان التباعـــــــــد  وفـــــــــي حـــــــــال. مت

يجـــــــــــب أن تبقـــــــــــى األلعـــــــــــاب  النقـــــــــــلغيـــــــــــر ممكـــــــــــن بســـــــــــبب صـــــــــــعوبة 

 .مغلقة
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30. Any VR experience pod restricted to a private, single group up 

to a maximum of 5 people i.e. pods will not be shared with a 

mixed group or individuals not from the group, It should also 

be taken into consideration to leave time slots between shows 

to perform the necessary disinfection and sterilization 

) عـــــــــــــن طريـــــــــــــق  VR يجـــــــــــــب تقييـــــــــــــد ألعـــــــــــــاب الواقـــــــــــــع االفتراضـــــــــــــي ( .30

أشــــــــــخاص كحــــــــــد  5حتــــــــــى  الخاصــــــــــةرديــــــــــة الســــــــــماح للمجموعــــــــــات الف

مـــــــــــــــــع  اللعبـــــــــــــــــة أو العـــــــــــــــــرضمشـــــــــــــــــاركة ال يســـــــــــــــــمح بأقصـــــــــــــــــى، أي 

ا يجــــــــــب مــــــــــن خــــــــــارج المجموعــــــــــة، كمــــــــــ مجموعــــــــــة مختلطــــــــــة أو أفــــــــــراد

ـــــــــــين العـــــــــــروض لعمـــــــــــل التطهيـــــــــــر  ـــــــــــة ب ـــــــــــرك فواصـــــــــــل زمني مراعـــــــــــاة ت

 والتعقيم الالزم

31. Manual water dispensers are not allowed in the facility, only 

sealed water bottles or machine dispensers are allowed. 

ـــــــــراداتال ُيســـــــــمح  .31 ـــــــــ بتشـــــــــغيل ب ـــــــــاه اليدوي ، ُيســـــــــمح الموقـــــــــعفـــــــــي  ةالمي

 فقط بزجاجات المياه المغلقة أو موزعات الماكينة.

32. Ensure of apply social distancing by apply 2m 

clear distance between people and 4sq.m area 

per person, and apply social distancing in the 

elevators, briefing rooms, changing rooms and 

Tickets and restaurants lanes, and provide the 

signage and barriers needed.  

33. Shower facilities, lockers and changing rooms are permitted 

conditional that cleaning and sanitization is performed after 

every use, or at a minimum of once every hour, and social 

distancing must be maintained at all times.  If operators unable 

to maintain the strict cleaning, sanitization regimes, and social 

distancing rules then these facilities must be closed.  

34. All staff & visitors detailed including date of visit and what is 

the rides used should be record and kept to used it if necessary 

35. Adult supervision of their children at all times to 

ensure maintaining discipline and social 

distancing while in the venue. 

36. Queuing at minimum of 2m distance between each guest, 

group and 2m distance floor marking must be fixed 

37. Ensure barriers to be in place to control queues 

يجـــــــــــــب االلتـــــــــــــزام بمبـــــــــــــادئ التباعـــــــــــــد االجتمـــــــــــــاعي بـــــــــــــين األشـــــــــــــخاص  .32

متــــــــر  4متــــــــر) بحيــــــــث يــــــــتم إتاحــــــــة مســــــــاحة قــــــــدرها  2والمجموعــــــــات (

مربــــــــــع لكــــــــــل شـــــــــــخص، وتطبيــــــــــق قواعــــــــــد التباعـــــــــــد االجتمــــــــــاعي فـــــــــــي 

ــــــــــس التعليمــــــــــات وغــــــــــرف المصــــــــــاعد وغــــــــــرف كر  المالب وطــــــــــوابير التــــــــــذا

الالزمـــــــــــــــة  والحـــــــــــــــواجز ووضـــــــــــــــع العالمـــــــــــــــات اإلرشـــــــــــــــادية والمطـــــــــــــــاعم

 لذلك.

وغــــــــــــرف تبــــــــــــديل المالبــــــــــــس  منصــــــــــــات االســــــــــــتحمام يســــــــــــمح بفــــــــــــتح .33

وخــــــــــزائن المالبــــــــــس مــــــــــع ضــــــــــرورة التعقــــــــــيم بــــــــــين كــــــــــل مســــــــــتخدم أو 

فـــــــــــي  متــــــــــر)2كــــــــــل ســــــــــاعة، وااللتـــــــــــزام بمبــــــــــادئ التباعــــــــــد االجتمـــــــــــاعي(

، وفــــــــي حــــــــال عــــــــدم القــــــــدرة ع�ــــــــى االلتــــــــزام يــــــــتم إبقــــــــاء جميــــــــع األوقــــــــات

 هذه المرافق مغلقة.

 

يجـــــــــــــب االحتفـــــــــــــاظ بكافـــــــــــــة ســـــــــــــجالت العـــــــــــــاملين والـــــــــــــزوار وتـــــــــــــاريخ  .34

 أماكن اللعب الستخدامها في حال الحاجة الزيارة و

ــــــــارإشــــــــراف يجــــــــب  .35 ــــــــع األوقــــــــات لضــــــــمان  الكب ع�ــــــــى أطفــــــــالهم فــــــــي جمي

ـــــــــاء وجـــــــــودهم فـــــــــي  والتباعـــــــــدالحفـــــــــاظ ع�ـــــــــى االنضـــــــــباط  االجتمـــــــــاعي أثن

 المكان.

بين كل  وأ زائرمتر بين كل  2مسافة ال تقل عن ب الدخول طابورتنظيم يجب  .36

 متر) 2تدل ع�ى مسافات التباعد ( عالمات أرضيةمجموعة مع 

 وضع الحواجز الالزمة التي تنظم طوابير الجمهور  .37

38. Promote smart payments and ticketing solutions 

39. Ticketing counters or F&B lanes should be alternately opened 

(one counter open the next counter closed).  

40. Restaurants, cafes and food stands to follow necessary 

guidelines for the sector. 

41. Sanitize control and dispatch panel, safety gates and railings 

after every employee rotation. 

كر تشجيع الدفع .38  عبر قنوات الدفع الذكية وحجز التذا

كر أو ممــــــــــــــــــــرات المــــــــــــــــــــأكوالت  .39 يجــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــتح عــــــــــــــــــــدادات التــــــــــــــــــــذا

 .(كاونتر مفتوح وكاونتر مغلق) بالتناوبوالمشروبات 

االلتــــــــــزام بجميــــــــــع اإلرشــــــــــادات المتعلقــــــــــة بســــــــــالمة األغذيــــــــــة للمطــــــــــاعم  .40

 والكافيهات واألكشاك

رسال، وبوابات األمان والسور بعد تناوب كل تعقيم لوحة التحكم واإليجب  .41

 موظف.
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42. character appearances are allowed only at fixed schedule at 

limited venue with no meet or greet allowed with guests and 

all social distancing must be maintained (2m) 

43. Increase duration between ride cycles to ensure wipe-down 

after every use and thorough sanitization once every hour at 

minimum [timelines to be customized in-line with types of 

rides ensuring compliance to hygiene requirements]. 

فقط في جدول محدد في مكان محدد  ات الكرتونيةالشخصي بظهورُيسمح  .42

مع تطبيق مبادئ التباعد  مع عدم السماح باللقاء أو الترحيب بالضيوف

 متر) 2االجتماعي (

الســــــــريع بعــــــــد  التعقــــــــيملضــــــــمان كــــــــل دورة لعــــــــب زيــــــــادة المــــــــدة بــــــــين  .43

كـــــــــل اســـــــــتخدام والتعقـــــــــيم الشـــــــــامل مـــــــــرة واحـــــــــدة كـــــــــل ســـــــــاعة ع�ـــــــــى 

األقــــــــل [يــــــــتم تخصــــــــيص الجــــــــداول الزمنيــــــــة بمــــــــا يتماشــــــــى مــــــــع أنــــــــواع 

 لضمان االمتثال لمتطلبات النظافة]. األلعاب

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

precaution measures needed 

45. Public announcements and placement of rules in highly visible 

areas including entrances and other common areas, to 

promote protective measures. 

46. Develop and Readiness Plan to ensure that appropriate 

procedures are in place to safeguard the continuity of 

operations and safety of everyone in the facility that includes 

a plan to organize entertainment, musical, or theatrical shows 

to prevent gatherings to ensure social distancing, smooth and 

safe entry and exit.  

47. Ensure that sufficient training is provided to the staff for 

Readiness Plan to maintain the precautions measures. 

48. Birthday parties are not allowed at playing areas until further 

notice 

يجـــــــــــب تـــــــــــوفير جميـــــــــــع اإلرشـــــــــــادات واللوحـــــــــــات والملصـــــــــــقات التـــــــــــي  .44

 والعمل اآلمن والمسافات اآلمنة.تنظم اإلجراءات االحترازية 

يجـــــــــــب وضــــــــــــع جميــــــــــــع القواعــــــــــــد االرشـــــــــــادية للجمهــــــــــــور فــــــــــــي مكــــــــــــان  .45

واضــــــــح فــــــــي المــــــــداخل والمخــــــــارج وفــــــــي جميــــــــع المواقــــــــع فــــــــي منطقــــــــة 

 الحديقة/اللعبة

وضـــــــــــــع خطـــــــــــــة اســـــــــــــتعداد لضـــــــــــــمان وجـــــــــــــود اإلجـــــــــــــراءات المناســـــــــــــبة  .46

ــــــــــــع فــــــــــــي  ــــــــــــات وســــــــــــالمة الجمي  الموقــــــــــــعلضــــــــــــمان اســــــــــــتمرارية العملي

لعــــــــــــــــــروض الترفيهيــــــــــــــــــة أو العــــــــــــــــــروض شــــــــــــــــــامال خطــــــــــــــــــة تنظــــــــــــــــــيم ا

الموســــــــــــيقية أو التمثيليــــــــــــة أو المســــــــــــرحية لمنــــــــــــع حــــــــــــدوث التجمهــــــــــــر 

ولضــــــــــــــــمان التباعــــــــــــــــد الجســــــــــــــــدي والــــــــــــــــدخول والخــــــــــــــــروج الســــــــــــــــلس 

 واآلمن.

كــــــــــــد مــــــــــــن تــــــــــــوفير التــــــــــــدريب الكــــــــــــافي للمــــــــــــوظفين .47 ع�ــــــــــــى خطـــــــــــــط  تأ

 .اإلجراءات االحترازيةللحفاظ ع�ى  االستعداد

عـــــدم الســـــماح بإقامـــــة حفـــــالت أعيـــــاد المـــــيالد فـــــي منـــــاطق األلعـــــاب حتـــــى  .48

 إشعار أخر 

Additional requirements for Amusement & theme parks: 

49.  Wrist bands to be made available preferably through 

automated dispenser [wherever possible] or distributed by 

hand at the entrance post screening, any customer without 

wrist band will be taken out from premises. 

50. Ride Pre-shows only allowed on digital and smart formats.   

51. Valet Parking service is allowed conditional that they follow 

the announced guidelines. 

52. bus/buggy service from parking areas to the park must follow 

all social distancing guidelines  

53. Queuing at minimum of 2m distance between each guest, 

group and 2m distance floor marking must be fixed 

 لحدائق الترفيهية: لمدن واإجراءات إضافية ل

ـــــــــي  .49 [حيثمـــــــــا يفضـــــــــل تـــــــــوفير أشـــــــــرطة المعصـــــــــم مـــــــــن خـــــــــالل مـــــــــوزع آل

أمكـــــــــــــــــن] أو توزيعـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــدويًا عنـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــدخل بعـــــــــــــــــد فحـــــــــــــــــص 

 .ويجب إخراج أي زائر ال يرتدي شريط المعصم فوراً الحرارة

 

 .بالطرق الرقمية والذكيةفقط  ما قبل اللعب بالعرضُيسمح  .50

يسمح بخدمة صف السيارات مع اتباع جميع التعليمات المنصوص عليها  .51

 في تعميم خدمة صف السيارات

يجب االلتزام بجميع القواعد المنصوص عليها بخصوص التباعد االجتماعي  .52

 في الحافالت ووسائل النقل من المواقف إلى الحديقة 

بين كل  وأ زائرمتر بين كل  2مسافة ال تقل عن ب الدخول طابورتنظيم يجب  .53

 متر) 2تدل ع�ى مسافات التباعد ( عالمات أرضيةمجموعة مع 
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54. Visitors should maintain 2m social distancing at all times 

inside and outside the theme parks. Members of a single group 

(up to 10 members) can be seated together while maintain 2m 

social distancing between two groups. Floor markings must be 

used to indicate social distancing at key areas i.e. queuing, 

seating…etc 

في جميع األوقات  متر2جتماعي التباعد االيجب ع�ى الزوار الحفاظ ع�ى  .54

مجموعة واحدة  أفراديمكن أن يجلس كما داخل وخارج الحدائق الترفيهية. 

من التباعد  متر 2 مسافة ) مًعا مع الحفاظ ع�ىأشخاص 10(حتى 

يجب استخدام عالمات األرضية لإلشارة إلى  .اتمجموعالاالجتماعي بين 

 التباعد االجتماعي في المناطق الرئيسية، مثل االصطفاف والجلوس ... إلخ

 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. 

 

  المتابعــــــــة هــــــــذه اإلجــــــــراءات ســــــــارية حتــــــــى إشــــــــعار آخــــــــر وســــــــيتم

مـــــــــــن خـــــــــــالل التفتـــــــــــيش للتأكـــــــــــد مـــــــــــن االلتـــــــــــزام بمـــــــــــا ورد أعـــــــــــاله 

ملتزمــــــــة وفقــــــــا  الجهــــــــات الغيــــــــرواتخــــــــاذ اإلجــــــــراءات الالزمــــــــة مــــــــع 

 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 

 

 رئيس فريق إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث

Head of Emergency, Crisis and Disaster Management Team  

 


