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Date: 22nd January 2021  :2021يناير  22التاريخ  
 

 

Dubai Municipality calls on Smoking areas and Shisha serving 

areas operators in the Emirates of Dubai to comply with the 

following:   

1. All health & safety guidelines/standards are followed in staff 

accommodation & transport facilities in line with DM Health & 

Safety Guidelines [“DMHS”]. 

2. Staff should wear masks at all times. 

3. Cleaning and disinfecting frequently touched surfaces and 

common areas at least once every hour and shared objects 

each time they are used (handrails, slides, tubes, lockers, 

counters, toilets etc.) 

4. If anyone of the staff was confirmed positive according to a 

COVID-19 PCR test by an accredited test facility, they are not 

to return unless they are granted a medical certificate 

(clearance certificate) endorsed by DHA stating that they are 

discharged from isolation. 

5. Shisha staff must adhere to a strict hand washing routine 

before and after service.  

6. 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 and nausea, headache, or loss of sense of smell or 

taste, DHA hotline number 800342 should be contacted by 

the facility’s designated Health officer. 

7. The facility administration must dedicate an isolation room 

and set procedures to handle COVID-19 suspect/confirmed 

cases as well as the disinfection procedures as per DHA/DM 

guidelines.   

8. The facility must maintain adequate records of its staff, 

visitors and customers (whether smokers or individuals 

accompanying them), including names, telephone numbers 

األمــــــــــــــاكن المخصصــــــــــــــة للتــــــــــــــدخين مشــــــــــــــغ�ي  يتوجــــــــــــــب ع�ــــــــــــــى جميــــــــــــــع

فـــــــــــــــي إمـــــــــــــــارة دبـــــــــــــــي ضـــــــــــــــرورة االلتـــــــــــــــزام وأمـــــــــــــــاكن تقـــــــــــــــديم الشيشـــــــــــــــة 

 :التالية بالمتطلبات

يتم اتباع جميع اإلرشادات / المعايير الخاصة بالصحة والسالمة في أماكن  .1

النقل بما يتماشى مع إرشادات الصحة  ووسائل والعاملين إقامة الموظفين

 بلدية دبيوالسالمة من 

 في جميع األوقات. الكماماتارتداء والعاملين يجب ع�ى الموظفين  .2

ــــــــــــف و  .3 لكافــــــــــــة مواقــــــــــــع الــــــــــــتالمس والمرافــــــــــــق  مكثــــــــــــفتعقــــــــــــيم تنظي

األلعــــــــــــــاب، معــــــــــــــدات اللعــــــــــــــب، المقــــــــــــــابض، المشــــــــــــــتركة وتتضــــــــــــــمن (

ذات وجميــــــــــــــــــع األمــــــــــــــــــاكن  الكــــــــــــــــــاونترات، الخــــــــــــــــــزائن، دورات الميــــــــــــــــــاه

 )الصلة

بنتيجــــــة  أو العــــــاملين أي شــــــخص مــــــن المــــــوظفين فحــــــص إذا تــــــم تأكيــــــد .4

 موقــــــع فحـــــــصمـــــــن قبــــــل  COVID-19 PCRوفًقــــــا الختبــــــار  إيجابيــــــة

ع�ــــــى  تــــــم الحصــــــولإال إذا  يجــــــب علــــــيهم عــــــدم معــــــاودة العمــــــلمعتمــــــد، 

مـــدة تـــم انتهـــاء أنـــه بمـــن هيئـــة الصـــحة بـــدبي تفيـــد  طبيـــة معتمـــدةشـــهادة 

 .العزل

قديم تغسل اليدين قبل وبعد بالشيشة االلتزام  تقديم يجب ع�ى موظفي .5

 الخدمة.

ـــــة  .6 ـــــزوار أو المـــــوظفينبـــــإذا تـــــم الكشـــــف عـــــن حال ـــــذين  أو العـــــاملين ين ال ال

وألـــــم عضـــــ�ي  والســـــعال، الحمـــــىمثـــــل  19-كوفيـــــديعـــــانون مـــــن أعـــــراض 

ـــــــــف،وســـــــــيالن  الحلـــــــــق،والتهـــــــــاب  التـــــــــنفس،وضـــــــــيق فـــــــــي  تعـــــــــب،أو   األن

ــــــــان،واإلســــــــهال  ــــــــالأو فقــــــــدان حاســــــــة الشــــــــم أو  والصــــــــداع، والغثي  ذوق،ت

مــــن قبـــــل  800342يجــــب االتصــــال بــــالخط الســــاخن لهيئـــــة الصــــحة بــــدبي 

 المعين بالمنشأة. الصحي المشرف

يجــــــــب ع�ــــــــى إدارة المنشــــــــأة تخصــــــــيص غرفــــــــة عــــــــزل ووضــــــــع إجــــــــراءات  .7

 COVID-19للتعامـــــــــل مــــــــــع الحـــــــــاالت المشــــــــــتبه فيهـــــــــا / المؤكــــــــــدة لـــــــــــ 

ـــــــا إلرشـــــــادات باإلضـــــــاف ـــــــى إجـــــــراءات التطهيـــــــر وفًق ـــــــة ة إل ـــــــي وهيئ بلديـــــــة دب

 .الصحة بدبي

للمـــــــــــــــوظفين  متكاملـــــــــــــــةيجـــــــــــــــب أن تحـــــــــــــــتفظ المنشـــــــــــــــأة بســـــــــــــــجالت  .8

أو األفـــــــــــــراد المـــــــــــــرافقين  المـــــــــــــدخنينســـــــــــــواء (والزائـــــــــــــرين والعـــــــــــــاملين 

، ةلهـــــــــم)، بمـــــــــا فـــــــــي ذلـــــــــك األســـــــــماء وأرقـــــــــام الهـــــــــاتف وتـــــــــواريخ الزيـــــــــار 

 External Circular (61) )61تعميم خارجي رقم (

 مرحلةل الواجب اتباعهااالحترازية  جراءاتاإل

  الشيشةاألماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم  فتح إعادة

 إشعار آخر) وحتى 2021يناير  22(بدءاً من 

Reopening Precautionary Measures for  

Reopening Smoking Areas & Shisha Serving Areas  

(Starting from 22nd January 2021  until further notice) 
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and visit dates, to assist if contact tracing becomes necessary 

and  to maintain accurate work records of staff for contact 

tracing purposes when necessary. 

9. All facilities must ensure appropriate infection control 

measures are applied and sanitization is accomplished pre-

opening 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 (click here) or by 

contacting Dubai Municipality’s command room by dialing 

8004006. 

10. An appropriate disinfection schedule should be adopted to 

ensure constant sanitization of the used area and equipment’s 

and avoid any harmful chemicals and materials that may 

compromise the health of individuals with respiratory illnesses 

or medical conditions.   

11. Clean and disinfect all common surfaces and common areas of 

the facility after each use (or at least once every hour) such as 

escalators, elevators, rails, counters, countertops, tables, 

chairs, door handles, lighting switches, washrooms and all 

equipment, furniture, , handrails, armrests, electronics, 

reception area, shisha preparation areas ... etc. 

12. Clean and disinfect reusable shisha parts including tongs 

before and after each client. 

13. Disposable (shisha hoses/narghile) is allowed to use only.  

14. Wash and disinfect shisha properly and changing its water 

after each client. 

15. Shisha testing by staff before serving to client is not 

permitted.  

16. Increase the frequency of hygiene and disinfection in smoking 

areas. 

17. The facility should designate a Person In-charge from the 

team to supervise the daily and continuous cleaning and be 

trained on the best practices and DM requirements. The 

Person In-charge could also be the person responsible for H&S 

in cases of emergencies or if illness appear in the facility. 

إذا أصــــــــــــــبح تتبــــــــــــــع االتصــــــــــــــال ضــــــــــــــروريًا  بغــــــــــــــرض تقــــــــــــــديم الــــــــــــــدعم

للحفـــــــــــاظ ع�ـــــــــــى ســـــــــــجالت العمـــــــــــل الدقيقـــــــــــة للمـــــــــــوظفين ألغـــــــــــراض و

 .في حاالت الضرورة تتبع االتصال

يجـــــــــــب أن تضـــــــــــمن جميـــــــــــع المرافـــــــــــق تطبيـــــــــــق اإلجـــــــــــراءات المناســـــــــــبة  .9

 تعقــــــــــيم الموقــــــــــعأن يــــــــــتم انتشــــــــــار المــــــــــرض، كمــــــــــا يجــــــــــب لمكافحــــــــــة 

 عــــــــــنذلــــــــــك  عمــــــــــلاالفتتــــــــــاح وبشــــــــــكل يــــــــــومي. يمكــــــــــن إعــــــــــادة قبــــــــــل 

أو مــــــــن خــــــــالل شــــــــركة تنظيــــــــف  طريــــــــق كــــــــادر التنظيــــــــف فــــــــي المنشــــــــأة

اضــــــــغط (وتطهيــــــــر معتمــــــــدة مــــــــن القائمــــــــة المقدمــــــــة مــــــــن بلديــــــــة دبــــــــي 

ــــــــق االتصــــــــال غرفــــــــة  ،)هنــــــــا ــــــــات الطــــــــوارئأو عــــــــن طري ــــــــة فــــــــي  عملي بلدي

 .8004006دبي 

مناســـــــــب لضـــــــــمان التعقـــــــــيم وتعقـــــــــيم يجـــــــــب اعتمـــــــــاد جـــــــــدول تطهيـــــــــر  .10

وتجنـــــــــــــب أي مـــــــــــــواد  والمعـــــــــــــدات المســـــــــــــتخدمة للموقـــــــــــــعالمســـــــــــــتمر 

كيميائيــــــــــة ضــــــــــارة قــــــــــد تضــــــــــر بصــــــــــحة األفــــــــــراد الــــــــــذين يعــــــــــانون مــــــــــن 

 أمراض الجهاز التنفسي أو الحاالت الطبية.

 

تنظيف وتطهير جميع األسطح المشتركة والمناطق المشتركة للمنشأة بعد  .11

ل كل ساعة) مثل الساللم المتحركة كل استخدام (أو مرة واحدة ع�ى األق

والطاوالت والكراسي ومقابض  اتونتر اوالمصاعد والقضبان والعدادات والك

األبواب ومفاتيح اإلضاءة والحمامات وجميع المعدات، األثاث، الدرابزين، 

مساند الذراعين، اإللكترونيات، منطقة االستقبال، مناطق إعداد الشيشة ... 

 إلخ.

كل  بعدقبل و أجزاء الشيشة بما في ذلك المالقط يعجم تنظيف وتطهير .12

 .مستخدم

 قط.فذات االستخدام الواحد  يسمح باستخدام خراطيم الشيشة / النرجيلة .13

عد كل بفي الشيشة  المستخدمالماء وتغيير  بعمق غسل وتطهير الشيشة .14

 .مستخدم

ال يســـــــــمح باختبـــــــــار الشيشـــــــــة مــــــــــن قبـــــــــل المـــــــــوظفين قبـــــــــل التقــــــــــديم  .15

 للعميل.

 النظافة والتطهير في مناطق التدخين. دوريةزيادة  .16

 

يجب أن تقوم المنشأة بتعيين شخص مسؤول لإلشراف ع�ى التنظيف  .17

يتم تدريبه ع�ى أفضل الممارسات ومتطلبات ع�ى أن اليومي والمستمر 

. يمكن أن يكون الشخص المسؤول هو الشخص المسؤول عن بلدية دبي

في ت أي حاالت للعدوى إذا ظهرفي حاالت الطوارئ أو الصحة والسالمة 

 .الموقع
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18. Special disposal bins to made available at all key entrances and 

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

these should be frequently cleared.  

19. All shisha staff to be trained on DMHS Guidelines at the 

premise. 

20. Availability of contactless hand sanitizer dispensers at 

different areas.  

21. Commitment to the ventilation area and air suction devices in 

accordance with approved DM requirements. 

22. Ensure the 2m distancing measure is maintained throughout 

the café/restaurant. 

23. Ensure of 3 meters distance between each table in the 

café/restaurant, with max seating of 4 per table at the 

smoking area. 

24. Ensure to apply 4 square meters per person inside the smoking 

area 

25. The facility should have clear floor markings and signage that 

indicate clear physical distancing.  

26. Space out all furniture and tables to comply with social 

distancing guidelines. 

27. No social gatherings or parties allowed.  

28. Groups more than 4 customers are not allowed at the smoking 

area. 

29. Clients are not allowed to be in the smoking area more than 3 

hours. 

30. Ensure the customers sanitize their hands upon arrival. 

31. Ensure managing number of customers at the smoking areas 

(apply 3 meters distance between tables and apply 4 square 

meters for each person inside the smoking area). 

32. Ensure the use of disinfected or disposable, individually 

wrapped plastic utensils / dishes / cups /packages. 

33. Ensure the commitments to all DM rules and regulations for 

smoking in designated areas.  

34. Designated smoking areas must be compliant to the special 

requirements and conditions for ventilation and air 

conditioning systems as stated in the Federal law number 15 

في جميع المداخل  يجب أن يتم توفير حاويات النفايات الملوثة الخاصة .18

فازات وما والق الكماماتالرئيسية وفي المناطق المشتركة للنفايات الطبية [

 إلى ذلك] ويجب إزالتها بشكل متكرر.

في  المةالصحة والس متطلباتتدريب جميع العاملين في الشيشة ع�ى  .19

 .الموقع

 .في الموقع ر معقمات يدوية في مناطق مختلفةيتوف .20

 

 .بتوفير أنظمة التهوية وتنقية الهواء حسب متطلبات بلدية دبيااللتزام  .21

 

في جميع  )تر م 2اآلمنة (التباعد الجسدي  ع�ى مسافة الحفاظمن التأكد  .22

 ./ المنشأة أنحاء المقهى / المطعم

كـــــــد مـــــــن وجـــــــود مســـــــافة لا .23 ـــــــة فـــــــي المقهـــــــى /  متـــــــارأ 3تأ بـــــــين كـــــــل طاول

فـــــــــــــي  لكـــــــــــــل طاولـــــــــــــة مقاعـــــــــــــد 4بحـــــــــــــد أقصـــــــــــــى و، /المنشـــــــــــــأةالمطعم

 .منطقة التدخين

كــــد مــــن  .24 لكــــل شــــخص داخــــل منطقــــة  متــــر مربــــع 4مســــاحة  تخصــــيصتأ

 التدخين

مسافات التباعد عالمات أرضية واضحة والفتات تشير إلى توفير يجب  .25

 واضح. الجسدي بشكل

افق مع المبادئ التوجيهية للمسافة توزيع جميع األثاث والطاوالت لتتو .26

 .اآلمنة للتباعد الجسدي

 الحفالت. إقامة ال يسمح بالتجمعات أو .27

التواجـــــــد فـــــــي منطقـــــــة ب أشـــــــخاص 4 كثـــــــر مـــــــناألال يســـــــمح للمجموعـــــــات  .28

 .التدخين

ــــــــأن يكونــــــــوا فــــــــي  .29 ــــــــدخينال ُيســــــــمح للعمــــــــالء ب كثــــــــر مــــــــن  منطقــــــــة الت  3أ

 ساعات.

 الوصول.أيديهم عند الزوار تأكد من تعقيم ال .30

كــــــد مــــــن إدارة عــــــدد  .31  3مســــــافة  تطبيــــــقفــــــي منــــــاطق التــــــدخين ( ارالــــــزوتأ

ــــين  متــــارأ ــــع لكــــل شــــخص داخــــل منطقــــة  4تطبيــــق و  الطــــاوالتب متــــر مرب

 التدخين).

كواب / عبوات بالستيكية مطهرة أو ال .32 تأكد من استخدام أدوات / أطباق / أ

 يمكن التخلص منها ومغلفة بشكل فردي.

صة األماكن المخصقواعد ولوائح بلدية دبي في جميع ضمان االلتزام بيجب  .33

 .للتدخين

لتــــــــــــدخين مــــــــــــع جميــــــــــــع األمــــــــــــاكن المخصصــــــــــــة ليجــــــــــــب أن تتوافــــــــــــق  .34

ع�ــــــــــى  والتكييــــــــــفالمتطلبــــــــــات والشــــــــــروط الخاصــــــــــة ألنظمــــــــــة التهويــــــــــة 

المتعلــــــــــــــق  االتحــــــــــــــادي النحــــــــــــــو المنصــــــــــــــوص عليــــــــــــــه فــــــــــــــي القــــــــــــــانون
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of 2009 regarding tobacco control and executive order No. 24 

of 2013.  

35. Smoking areas must be provided with Fresh Air Handling Unit 

(FAHU) system and extract exhaust according to ASHRI 

(American Society of Heating and Refrigeration Institute) 

where the rate of air flow inside the place is no less than (25) 

liters / second per person, determined by the upper limit of 

the occupancy intensity. The rate and size of ventilation can be 

measured according to the HVAC standard using equations or 

specialized programs. 

36. If the volume of externally cooled air passing through FAHU 

exceeds 1000 liter/second, FAHU heat recovery system must 

be provided whereas the consumption of exhaust air must be 

no less than 50% of the total amount of exhaust air, in 

addition the efficiency of the heat recovery system must be no 

less than 70%. 

37. For the ventilation system, ensure the indoor air flow rate shall 

not be less than 25 l / s per person (as per the federal law of 

tobacco control) 

38. Ensure the temperature inside the smoking area between 

22.5˚ – 25.5˚ and the humidity should be 30% - 60% 

39. Ensure the Fresh Air Handling Unit) FAHU  ) system is working 

as per the standard and as per the smoking area capacity 

40. Ensure all federal law requirements and the requirement's 

mentioned in DM – HSD guideline for smoking is followed 

41. Ensure the door between smoking area and non-smoking area 

is always closed 

42. It is encouraged to offer visitors masks and sanitizers and 

special designated bins to throw used items (preferably 

touchless) should be indicated across the facility. 

43. All food outlets seating and physical distancing requirements 

to follow the previously announced guidelines and circulars for 

the F&B. 

44. Follow the Food Code requirements at all times. 

45. Contactless payments to be encouraged, yet cash payments 

are allowed. 

رقـــــــــــم  ةالتنفيذيـــــــــــ والالئحـــــــــــة 2009لعـــــــــــام  15رقـــــــــــم  بمكافحـــــــــــة التبـــــــــــغ

 .2013لعام  24

الهـــــــواء النقـــــــي  مناولـــــــةيجـــــــب تزويـــــــد منـــــــاطق التـــــــدخين بنظـــــــام وحـــــــدة  .35

)FAHU واســـــــــــــــــــتخراج العـــــــــــــــــــادم وفًقــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــلجمعية األمريكيــــــــــــــــــــة (

ال يقـــــــــــــــل أن  يجـــــــــــــــبحيــــــــــــــث  )ASHRI(للتدفئــــــــــــــة ومعهـــــــــــــــد التبريـــــــــــــــد 

) لتـــــــــــًرا /الثانيـــــــــــة 25معـــــــــــدل تـــــــــــدفق الهـــــــــــواء داخـــــــــــل المكـــــــــــان عـــــــــــن (

شـــــــــدة اإلشـــــــــغال. يمكـــــــــن للشـــــــــخص الواحـــــــــد، يحـــــــــددها الحـــــــــد األع�ـــــــــى ل

ــــــــــا لمعيــــــــــار  باســــــــــتخدام  HVACقيــــــــــاس معــــــــــدل وحجــــــــــم التهويــــــــــة وفًق

 المعادالت أو البرامج المتخصصة.

 

ـــــــــــا إذا تجـــــــــــاوز حجـــــــــــم الهـــــــــــواء  .36 ـــــــــــرد خارجًي ـــــــــــدفق المب ـــــــــــر وحـــــــــــدة المت عب

لتـــــــــــر / ثانيـــــــــــة، يجـــــــــــب تـــــــــــوفير نظـــــــــــام  1000مناولـــــــــــة الهـــــــــــواء النقـــــــــــي 

ـــــــة الهـــــــواء النقـــــــي،  فـــــــي اســـــــترداد الحـــــــرارة ن يجـــــــب فـــــــي حـــــــيوحـــــــدة مناول

مـــــــــــن إجمـــــــــــالي كميـــــــــــة  ٪50أال يقـــــــــــل اســـــــــــتهالك هـــــــــــواء العـــــــــــادم عـــــــــــن 

يجـــــــــب أال تقـــــــــل كفـــــــــاءة نظـــــــــام اســـــــــترداد الحـــــــــرارة  كمـــــــــاهـــــــــواء العـــــــــادم، 

 .٪70عن 

كـــــــــــد مـــــــــــن أن معـــــــــــدل تـــــــــــدفق الهـــــــــــواء  .37 بالنســـــــــــبة لنظـــــــــــام التهويـــــــــــة، تأ

لتـــــــر / ثانيـــــــة للفـــــــرد (وفًقـــــــا للقـــــــانون  25الـــــــداخ�ي يجـــــــب أال يقـــــــل عـــــــن 

 )لمكافحة التبغ االتحادي

 ومن 25.5˚- 22.5˚تأكد من أن درجة الحرارة داخل منطقة التدخين بين ال .38

 ٪60- ٪30الرطوبة  معدلأن 

للمعايير عمل وفًقا ) تFAHUنظام وحدة مناولة الهواء النقي (تأكد من أن ال .39

 منطقة التدخينل للطاقة االستيعابيةووفًقا  المعتمدة

ي المتطلبات المذكورة ف و االتحاديتأكد من اتباع جميع متطلبات القانون ال .40

 األدلة اإلرشادية المتعلقة بتنظيم التدخين الصادرة عن بلدية دبي

كل بش تأكد من إغالق الباب بين منطقة التدخين ومنطقة عدم التدخينال .41

 دائم

صناديق مخصصة لرمي توفير و للزوار ومعقمات  كماماتُينصح بتقديم  .42

 أنحاء المنشأة.المواد المستعملة (يفضل عدم لمسها) في جميع 

 

ــــــــــــع جميــــــــــــع  .43 ــــــــــــوس  الغذائيــــــــــــةمنافــــــــــــذ اليجــــــــــــب أن تتب ــــــــــــات الجل متطلب

اإلرشـــــــــــــــادات والتعـــــــــــــــاميم المعلنـــــــــــــــة  حســـــــــــــــب الجســـــــــــــــدي والتباعـــــــــــــــد

 .للمؤسسات الغذائيةسابًقا 

 الغذاء في جميع األوقات. كود اع متطلباتاتب .44

مانع من الدفع النقدي بالطريقة  وسائل الدفع االلكترو�ي وال تشجيع .45

 التقليدية.
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46. All restrictions, practices, precaution measures and hygiene 

must be communicated to staff and visitors using different 

modes of communication (i.e. bookings website, screens in the 

facility, common areas in the facility, Awareness posters etc.) 

47. Clear signage with guidelines should be provided across the 

facility premises. 

48. Ensure that sufficient training is provided to the shisha staff 

to maintain the precautionary hygiene. 

49. Develop and communicate a Readiness Plan to ensure that 

appropriate precaution procedures are in place to safeguard 

the continuity of operations and safety of everyone in the 

facility. 

 إلى واإلجراءات االحترازية والمتطلبات اإلجراءاتجميع  بالغنشر وإيجب  .46

 مثال،الالموظفين والزوار باستخدام طرق االتصال المختلفة (ع�ى سبيل 

موقع الحجوزات، الشاشات في المنشأة، المناطق المشتركة في المنشأة، 

 إلخ)اللوحات التوعوية 

المداخل مكان واضح في في يجب وضع جميع القواعد االرشادية للجمهور  .47

 وفي جميع المواقع والمخارج 

ى الشيشة للحفاظ ع� تقديم تأكد من توفير التدريب الكافي لموظفيال .48

 الوقائي. التطهير

لضـــــــــمان وجـــــــــود  فـــــــــي المنشـــــــــأةتطـــــــــوير خطـــــــــة االســـــــــتعداد والتواصـــــــــل  .49

 التشــــــــــــغيلاســــــــــــتمرارية المناســــــــــــبة لضــــــــــــمان االحترازيــــــــــــة اإلجــــــــــــراءات 

 وسالمة الجميع في المنشأة.

 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. 

 

  المتابعـــــة مــــــن هـــــذه اإلجـــــراءات ســـــارية حتـــــى إشــــــعار آخـــــر وســـــيتم

واتخـــــــــاذ خـــــــــالل التفتـــــــــيش للتأكـــــــــد مـــــــــن االلتـــــــــزام بمـــــــــا ورد أعـــــــــاله 

ملتزمـــــــة وفقـــــــا للضـــــــوابط  الغيـــــــر الجهـــــــاتاإلجـــــــراءات الالزمـــــــة مـــــــع 

 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  

 


