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Dubai Municipality calls on construction contracting 

companies (construction activities) in Dubai to comply 

with the following: 

1. Increase the frequency of cleaning and disinfection at 

project site on the followings:  
• Washrooms 

• Food preparation areas, workers rest areas, and water 

coolers 

• Office’s tables & chairs including meeting rooms 

• All equipment, machines, instruments, and related control 

switches  

• First aid rooms 

• Storage areas, shelves, and cabinets  

• Time attendance system (avoid using finger print one)  

• Praying rooms (if present) 

• Door’s handles  

• Elevators & their buttons  

• PC, laptop, and other related office  

2. Ensure frequent hand washing with water and soap or 

sanitizers among staff 

3. Availability of hand sanitizers at different areas at site 

4. Document all cleaning and disinfection operations 

including list of used disinfectants 

5. Clean and disinfect workers’ buses after and before each 

trip including seats, handles, windows, …etc 
 

For more information, please visit Dubai Municipality 

website /Health & Safety Information 

www.dm.gov.ae 

Health & Safety Department 

مجال اإلنشاءات (أعمال شركات المقاوالت في  يتوجب ع�ى جميع

دية دبي ـــــــــــــتطلبات بلــــــــــــــــتزام بمـــــــــــــــــــــرورة االلـــــــــض ارة دبيــــــــــــفي إم البناء)

  :التالية

المشروع موقع في للمرافق  هيرـــــــــــظيف والتطـــــــــزيادة دورية التن .1

 والتركيز ع�ى التالي:
 والمغاسل.دورات المياه  •

مال وثالجات ــــــــــــأماكن تحضير وتناول وجبات الطعام واستراحة الع •

 المياه.

 .طاوالت وكراسي المكاتب وغرف االجتماعات •

تخدمة ومفاتيح أجهزة التحكم ـــــــــــــكافة المعدات واآلليات واألجهزة المس •

 بها.

 األولية.غرف اإلسعافات  •

 والخزائن.األرفف واألدراج أماكن التخزين و •

 واالنصراف (يمنع استخدام البصمة باإلصبع)أماكن وأجهزة ختم الحضور  •

 وجدت.غرف الصالة وأماكن الوضوء إن  •

 األبواب.مقابض  •

 التحكم.المصاعد وأزرار  •

 بها.أجهزة الحاسب اآللي ولوحات المفاتيح الخاصة  •

و المعقمات من قبل العاملين بالماء والصابون أ غسل اليدين .2

 وبشكل مستمر 

 .في موقع المشروع رقةـــــــــــــاكن متفــــــــــــــقم اليدين في أمـــــــــــــــتوفير مع .3

توثيق عمليات التنظيف والتطهير في سجالت التنظيف مع ذكر  .4

 المادة المستخدمة في التطهير.

 عد كل عملية صعودتنظيف وتطهير حافالت ومركبات نقل العمال ب .5

 أو نزول للركاب بما فيها الكراسي والمقابض والشبابيك واألبواب.
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