
 

 
 

 007/2020 رقم تعميم

مكان  د فيفيروس كورونا المستجالوقاية من 

  العمل 

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 

أبوظبي في مدينة إلنشاء ء واافي قطاع البن لمأماكن العب والسالمة

 اآلتية: المتطلباتاإللتزام ب ضرورةيرجى من الجميع 

Circular No. 007/2020 
COVID-19 Prevention in Workplace   

 

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 workplaces 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

ورات ود ستراحةمكان العمل ومناطق اإل زيادة عمليات التنظيف والتطهير ل •
 دائرة الصحة أبوظبي.  -وفق متطلبات  بشكل يوميالمياه 

• Increase the frequency of cleaning & disinfection 

processes at workplaces, rest areas, & toilets in a daily 

basis according to the requirements of Abu Dhabi Health 

Department.  

 نتشار فيروس كورونا. إلغاء نظام البصمة للعمال في مكان العمل للحد من إ •
• Cancel fingerprint attendance system in the workplace 

for all workers to avoid spread of COVID 19.  

أوقات  ثناء األقل( ألى عين )مترظة على مسافة كافية بين العمال حافالم •
ووقف كافة  ومنع التجمعات  ستراحةستراحة في األماكن المخصصة لألاإل 

 . األنشطة التي تتطلب تجمع العمال

• Maintain adequate distance (at least two meters) 

between workers while taking rest in the rest areas 

and suspend all activities which required gathering of 

workers.   

لضمان المسافة   في الباصات  تخفيض عدد العمال أثناء عمليات النقل  •
 .لمرض لفيروس كورونا  الكافية وعدم أنتشار العدوى

• Reduce the number of workers while transportation to 

ensure the safe distance and avoiding spread of COVID 

19. 

لضمان عدم   عمل على فتراتتباع نظام الإالعمل و تخفيض عدد العمال أثناء •
 .لمرض لفيروس كورونا العدوى نتشارإ

• Reduce the number of workers for each shift and start 

implementing work shift schedule to avoid spread of 

COVID 19.  

مرض طرق الوقاية من توضح  مناطق العمل رشادية داخلإع لوحات وض •
 .  اتبعدة لغ فيروس كورونا

• Place COVID 19 preventive measures awareness posters 

in the working areas in many languages.  

من أي حالة   مكان العمل كد من خلوأللت عمال بشكل يوميلفحص الحرارة ل •
 . محتملةإصابة 

• Daily fever checkup for workers to ensure no COVID 19 

suspicious cases detected in the workplace.  

 14بفترة  وااللتزام السفر مين منداخلية للعمال القاد عزلغرف توفير  •
ة العمل قبل عدم السماح للعمال بمزاولو جراء احترازيإك داخليحجر يوم 

 ض. خلوهم من المرد من أكجراء فحص طبي لهم والتإ

• Provide internal isolation rooms for the workers who 

arrived from their countries & ensure they stay at the 

isolated rooms for 14 days as a precautionary measure, &  

do not allow them to resume the work without medical 

test which indicates that they are free form COVID 19. 



 

 
 

 
 
 

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

 نشطة التي تتطلب تجمعات للعمال منع التجمعات ووقف كافة األ  •
 

• Avoid gatherings and stop all activities that gather 

workers. 

حترازية وتقديم جراءات اإل مراقبة التطبيق لإل نستشارياإل يجب على  •
 . ير بشكل يوميتقار

• Consultants shall closely follow up the required preventive 

measures and to report the issues in daily basis.   

.في سجالت التنظيف ماكن العملاليومي ألالتطهيروتوثيق عمليات التنظيف  •
     Documenting all daily cleaning and disinfection    

       Processes for the working places.   

mailto:hse@adm.gov.ae

