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تماشيا مع قرار اللجنة العليا إلدارة األزمات والكوارث في دبي بتخفيف
القيود على القطاع التجارية والتجزئة ،والتزاما بالتدابير الوقائية التي تتخذها
الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ،)19-توجه دائرة التخطيط
والتطوير – تراخيص بإعادة /استمرار فتح األنشطة التالية في مناطق
تراخيص :مراكز التسوق ،المحالت التجارية ،األسواق المفتوحة،
الصيدليات ،الخدمات المالية ،المطاعم ،خدمات األغذية ،خدمات
التوصيل ،خدمات الرعاية االجتماعية ،خدمات الصيانة واإلصالح ،خدمات
غسيل وتنظيف المالبس ،الصالونات والحالقين (بمواعيد فقط)،
الخدمات الصحية ،منافذ بيع الغذاء ،سالسل التوريد للخدمات والسلع
األساسية ،وموردي المواد والتجهيزات الطبية والفنادق والمكاتب.

يجب على المحال التجارية ومراكز التسوق االلتزام باإلشتراطات و التدابير
الوقائية التالية:
-

يسمح لمراكز التسوق أن تفتح أبوابها بين الثانية عشرة ظهرا

-

والعاشرة ليال على أن تبقى كل مراكز الترفيه ومناطق الجذب
السياحية وصاالت األلعاب وغرف الصالة وتغيير المالبس ودور
السينما مقفلة مع إزالة المقاعد العامة.
-

يجب اتخاذ كافة اإلجراءات اإلحترازية الالزمة للتأكد من تعقيم
المحالت واألماكن المشتركة بشكل متواصل وتوفير معقمات

-

اليدين في كل أرجاء المراكز في حين يجب إخضاع كل المتسوقين
والعمال والموظفين للفحص الحراري قبل دخولهم إلى المركز
لضمان سالمتهم.

-

يتوجب على الموظفين التأكد من ارتداء الزوار للكمامات الطبية

-

طيلة فترة تواجدهم في مراكز التسوق ومنع المخالفين من الدخول.

-

عدم السماح للكبار من سن ال  60سنة و ما فوق و األطفال بين

-

ال  3و  12سنة بدخول مراكز التسوق على أن ال تزيد مدة الزيارة عن
 3ساعات كحد أقصى لباقي فئات المجتمع.
-

ضمان عدم استقبال المحال التجارية أكثر من  % 30من طاقتها

-

االعتيادية ،كمت يجب على إدارات مراكز التسوق بتقليص عدد
مواقف السيارات المتاحة لديها إلى  % 25من طاقتها االستيعابية.
-

تشجيع الدفع عبر البطاقات االلكترونية وتفادي العمالت النقدية.

-

-

تطبيق سياسة عدم السماح بإرجاع المشتريات أو استبدالها في

-

جميع المتاجر ومنافذ البيع إال في حال وجود عيب في المنتج.
-

تطبيق مبدأ التباعد في جميع منافذ البيع والخدمة بترك مسافة 2

-

متر بين األشخاص ،باستثناء أفراد العائلة الواحدة.
-

منع العروض الترويجية في المرحلة األولى من اعادة الفتح وذلك
لتجنب التجمعات.

-

-

يجب وضع اإلرشادات الوقائية للزوار في أماكن واضحة للجميع.

-

-

يسمح للصالونات الرجالية والنسائية بفتح أبوابها لتقديم خدمات

-

الحالقة وتصفيف الشعر وتقليم األظافر فقط وال يتم استقبال
العمالء إال وفق جدول مواعيد محدد ،مع االلتزام بالشروط الوقائية
والصحية.
ستقوم تراخيص بتنفيذ حمالت تفتيشية للتأكد من التزام المحالت
بالتعميم ،نرجو منكم االلتزام بما ورد أعاله.
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