
 

 

 

 

 

 hse@adm.gov.ae  اإللكترونيلمزيد من المعلومات يرجى التواصل على البريد 

004/2020رقم  تعميم

 فيروس كورونا المستجدالوقاية من 

إلى جميع المكاتب اإلستشاريه وشركات المقاوالت والمطورين العاملين في 

 .أبو ظبيقطاع البناء واإلنشاء داخل مدينة 
 

حرصا من بلدية مدينة أبوظبي لضمان تعزيز إجراءات البيئة والصحة 

 واإلستشاريننشائية يرجى من جميع المقاولين في المواقع اإل والسالمة

باآلتي: اإللتزاموالمطورين 

 

Circular No. 004/2020 
COVID-19 Prevention   

 

 

To all consultants, contractors & developers working in 
building and construction sector within the Abu Dhabi City. 

 As Abu Dhabi City Municipality always enhance EHS 
procedures at the construction sites, all contractors, 
consultants, and developers are requested to comply with 
the following:  

 Environment Health and Safety Requirements البيئة والصحة والسالمة  متطلبات

ستخدام مطهرات إيجب تعقيم وتطهير السكنات والمكاتب بشكل يومي ب •
 . (من خالل النظر الى ملصق المنتج )للتأكدمعتمدة من وكالة حماية البيئة 

• Camps and offices shall be sanitized on daily basis, using 
EPA approved disinfectant (by looking at the product 
label). 

 لى أو ع فراد المقيميناأللى بالغ عن الحاالت عند ظهور أي أعراض عإلا •
 8001717الدول الموبوءة على الرقم التالي  ى حدإمن  ائدينالع األفراد

• Call 8001717 if corona symptoms are discovered for 
residence persons or for the travelers arrived from the  

infected countries.    

األقل والمحافظة لى  ثانية ع  20لمدة    بالماء والصابونالمتكرر    غسل اليدين •
ستخدام مطهر األيدي أذا لم يتوفر الماء إالنظافة الشخصية وعلى 

   والصابون. 

• Wash hands frequently with soap and water at least 20 
seconds to ensure personal hygiene and use hands 
sanitizer if soap and water are not available.   

تجهيز خطة طوارئ خاصة بالسكن مع توضيح اإلجراءات والتدابير الالزم  •
 أقرب مستشفى للسكن. توضيح تخاذها في حاالت الطوارئ وإ

• Emergency plan shall be prepared for the camp, with 
clear actions and measures in case of emergencies, and 
address the nearest hospital to the camp.  

 تغطية األنف والفم عند السعال والعطس وعدم البصق في األماكن العامة.  •
  Cover the nose and mouth when coughing, sneezing and 

not spitting in public areas.  

زيادة التوعية لدى العاملين بخصوص فيروس كورونا وطرق الوقاية  •
 بالرجوع الى المعلومات الصادرة من دائرة الصحة بأبوظبي. الصحيحة 

 

•  Increase awareness among employees about Corona 
Virus and the correct prevention methods by referring to 
information issued by Abu Dhabi Health Department. 

الجهات الصحية مصادر التأكد من تلقي المعلومات الصحيحة من  •
خاصة والشائعات ال حةيغير صحالحكومية وعدم تداول أي معلومات 

 مرض بشكل عام. لبا

•  Ensure correct information received from the sources of 
governmental health authorities, and do not circulate 
any false information or rumors about the disease 
publicly.  
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