
 

 
 

 
 
 

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

 006/2020 رقم تعميم

د في فيروس كورونا المستجالوقاية من 

 وسائل النقل 

 
والمطورين العاملين وشركات المقاوالت  ةستشاريإلمكاتب الى جميع الإ

 . في قطاع البناء واألنشاء داخل مدينة أبوظبي

حرصا من بلدية مدينة أبوظبي لضمان تعزيز إجراءات البيئة والصحة 

في مدينة إلنشاء ء واال العاملين في قطاع البنقنوسائل في  والسالمة

 اآلتية: المتطلباتاإللتزام ب ضرورةيرجى من الجميع أبوظبي 

Circular No. 006/2020 
COVID-19 Prevention in 
Transportation Services    

 

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 transportation services in building & 
construction sector in Abu Dhabi City. It is requested 
from all the necessity of complying with the following 
requirements:  

 Environment & Health and safety requirements البيئة والصحة والسالمة  متطلبات

وفق  بشكل يومي العمالنقل  ت حافالزيادة عمليات التنظيف والتطهير ل •
 دائرة الصحة أبوظبي. -متطلبات 

• Increase the frequency of cleaning & disinfection 

processes of Labor buses in daily basis according to the 

requirements of Abu Dhabi Health Department.  

 

ثناء التنقل األقل( ألى )متر واحد عالمحافظة على مسافة كافية بين العمال  •
 . في الحافالت

• Maintain adequate distance (at least one meter) 

between workers while using buses.  

ن المسافة الكافية وعدم  تخفيض عدد العمال أثناء عمليات النقل لضما  •
 . لمرض لفيروس كورونا أنتشار العدوى

• Reduce the number of workers for each trip to ensure 

the safe distance and avoiding spread of COVID 19.  

مرض  طرق الوقاية من توضح رشادية داخل الحافالت إوضع لوحات  •
 فيروس كورونا. 

• Place COVID 19 preventive measures awareness posters 

inside the buses.  

ركوب الحافاالت يجب فحص الحرارة للسائقين والعمال بشكل يومي قبل  •
 محتملة. إصابة  من أي حالة حافلة كد من خلو الأللت

• Daily fever checkup for drivers and workers to ensure 

no COVID 19 suspicious cases detected on board.  

.في سجالت التنظيفحافالت اليومي للتوثيق عمليات التنظيف والتطهير •
     Documenting all daily buses cleaning and disinfection    

       processes.   
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