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Dubai Municipality calls on swimming pools operators in 

Dubai to comply with the following:   

1. Prior to reopening, all swimming pools should go under deep 

cleaning, Water Quality test should be done before reopening 

(TBC & legionnaires) 

2. Swimming pools to maintain the hygiene and sanitization 

requirements as per DM guidelines inclusive of maintaining 

regular cleaning regime, water testing, the chlorine 

concentration (between 1.0 and 2.0 PPM),  

3. Cleaning and disinfecting frequently touched surfaces and 

common areas at least once every hour and shared objects 

each time they are used (handrails, lounge chairs, tabletops, 

pool noodles, kickboards, pool side showers, etc.) 

4. Visitors and pool users should maintain safe and desirable 

etiquette before and during swimming (i.e. no spitting in the 

pool, cover their sneeze and coughs, and showering (the side 

pool showers only) before and after using the swimming pool) 

5. Shower facilities, lockers and changing rooms are permitted 

conditional that cleaning and sanitization is performed after 

every use, or at a minimum of once every hour, and social 

distancing must be maintained at all times.  If operators unable 

to maintain the strict cleaning, sanitization regimes, and social 

distancing rules then these facilities must be closed.  

6. Providing towels not permitted, visitors and guests must bring 

their own towels. 

7. Sunbeds must be covered an extra layer of linen, which should 

be removed and replaced by a new linen after every use 

[Including full sanitization of sunbeds after every use]. 

8. Install touchless hand sanitizers at the common areas.  

9. Ensuring that ventilation/cooling and air conditioning system 

for indoor pools operate properly with an adequate intake of 

fresh air. 

في إمارة دبي ضـــــــــرورة االلتزام  المســــــــــابحمشـــــــــغ�ي  يتوجب ع�ى جميع

 :ة دبي التاليةـــات بلديــبمتطلب

اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بتنظيف وتعقيم أحواض السباحة قبل إعادة  .1

وث التل خلو المياه من مناالفتتاح، ومن ضمنها سحب عينات مياه للتأكد 

 البكتيري وبكتيريا الليوجينيال

ـــــــــــــــأحواض االلتـــــــــــــــزام  .2 بمتطلبـــــــــــــــات النظافـــــــــــــــة والتعقـــــــــــــــيم المتعلقـــــــــــــــة ب

ـــــــــات الـــــــــدوري والحفـــــــــاظ ع�ـــــــــى  الســـــــــباحة، ومـــــــــن أهمهـــــــــا ســـــــــحب العين

 ) 1ppm – 2ppmنسبة الكلور في أحواض السباحة (

 

لكافـــــة مواقـــــع الـــــتالمس والمرافـــــق المشــــــتركة  مكثـــــفتعقـــــيم تنظيـــــف و  .3

المـــــــــــراحيض وأمـــــــــــاكن كراســـــــــــي، الطـــــــــــاوالت، ال، المقـــــــــــابض(وتتضـــــــــــمن 

 )ذات الصلةاالستحمام وجميع األماكن 

 

يجـــــــب ع�ــــــــى جميــــــــع الــــــــزوار االلتـــــــزام بقواعــــــــد الســــــــلوك الصــــــــحي ومــــــــن  .4

ضــــــــمنها (عــــــــدم البصــــــــق فــــــــي حــــــــوض الســــــــباحة، تغطيــــــــة االنــــــــف والفــــــــم 

ســـــــــــــتحمام قبـــــــــــــل وبعـــــــــــــد دخـــــــــــــول عنـــــــــــــد الســـــــــــــعال أو العطـــــــــــــاس، اال

 حوض السباحة) 

يســــــــــــمح بفــــــــــــتح منصــــــــــــات االســــــــــــتحمام وغــــــــــــرف تبــــــــــــديل المالبــــــــــــس  .5

وخــــــــــزائن المالبــــــــــس مــــــــــع ضــــــــــرورة التعقــــــــــيم بــــــــــين كــــــــــل مســــــــــتخدم أو 

فـــــــــــي  متــــــــــر)2كــــــــــل ســــــــــاعة، وااللتـــــــــــزام بمبــــــــــادئ التباعــــــــــد االجتمـــــــــــاعي(

، وفــــــــي حــــــــال عــــــــدم القــــــــدرة ع�ــــــــى االلتــــــــزام يــــــــتم إبقــــــــاء جميــــــــع األوقــــــــات

 هذه المرافق مغلقة.

 

حضار المناشف مرتادي المسابح إوع�ى  ،او تقديم المناشفيحظر توفير  .6

 الخاصة بهم 

يجب تغطية أسرة التشمس بطبقة إضافية، والتي يجب إزالتها واستبدالها  .7

جديدة بعد كل استخدام. [بما في ذلك التعقيم الكامل لكراسي  بواحدة

 لتشمس بعد كل استخدام].ا

 ركة.والمشتفي كل األماكن العامة أجهزة الية لتعقيم االيدي ضرورة توفير  .8

كــــــــــد مــــــــــن أن نظــــــــــام التهوية .9  للمســــــــــابحالتبريــــــــــد وتكييــــــــــف الهــــــــــواء /التأ

كميــــــة مناســــــبة مــــــن الهــــــواء ضـــــخ الداخليـــــة يعمــــــل بشــــــكل صــــــحيح مــــــع 

 النقي.

 External Circular (56) )56تعميم خارجي رقم (

 مرحلةل الواجب اتباعهااالحترازية  جراءاتاإل

  والخاصة العامة المسابح فتح إعادة

 إشعار آخر) وحتى 2020يونيو  12(بدءاً من 

Reopening Precautionary Measures for  

Reopening Public and Private Swimming Pools  

(Starting from 12 June 2020  until further notice) 
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10. Refrain people from sharing items that are difficult to clean, 

sanitize, or disinfect or that are meant to come in contact with 

the face (for example, goggles, nose clips, and snorkels food, 

equipment). 

11. Provide all staff with training on safety, hygiene and social 

distancing protocols. 

12.  All staff and guests/visitors/trainers must go through 

temperature screening before entering the pool, anyone with 

temperature more than 37.5˚C won’t be allowed to enter the 

pool. 

13. Guest/visitors with underlying medical conditions, respiratory 

illness, or chronic diseases must not enter swimming pool area. 

14. All swimming pools and public aquatic venues administration 

must dedicate an isolation room, and set procedures to handle 

COVID-19 suspect/confirmed cases as per DHA guidelines. If 

the swimming pool is within a facility that has isolation room, 

then the current isolation room is sufficient.  

15. Visitors and pool users should maintain 2m social distancing 

at all times inside and outside the pool. Members of a single 

group (up to 5 members) can be seated together while 

maintain 4m social distancing between two groups, pool 

operator must take the necessary action including sun beds 

reallocate. 

16. Maintain capacity in the pool to 1 person per 4 square meters 

(density requirement), and the capacity signage should be 

placed at the entrance.  

17. Children must be supervised by an adult at all times to ensure 

social distancing in their designated pool. 

18. Pool visitors/guests are encouraged not to spend more than 

2 hours in the pool area.  

19. F&B to follow the DM set guidelines  

20. Pool Bars are not allowed 

21. Pool staff, trainers and visitors must wear face shield or mask 

at all times, but shall remove it during swimming  

22. Public announcements and placement of rules in highly visible 

areas including entrances and other common areas, to 

promote protective measures. 

23. All massage services, spa, sauna, and jacuzzi are not allowed. 

ــــــــــزوار بعــــــــــدم  .10 التــــــــــي يصــــــــــعب  األدوات مشــــــــــاركة األشــــــــــخاصتوجيــــــــــه ال

النظــــــــــــارات مثــــــــــــل أو التــــــــــــي تالمــــــــــــس الوجــــــــــــه  أو تعقيمهــــــــــــاتنظيفهــــــــــــا 

الطعــــــــــــام والمعــــــــــــدات  وســــــــــــدادات األنــــــــــــف وأدوات الغطــــــــــــسالواقيــــــــــــة 

 واأللعاب واللوازم

م المتعلقة بالسالمة والتعقي وتوعيتهم باإلجراءاتجميع الموظفين  تدريب .11

 والتباعد االجتماعي

ــــــــــــاس درجــــــــــــات الحــــــــــــرارة للمــــــــــــوظفين و .12 ــــــــــــاديالقي ــــــــــــل ن مرت دخــــــــــــول قب

لســـــــــــماح لمــــــــــن تظهـــــــــــر علــــــــــيهم أعـــــــــــراض وعــــــــــدم ا منطقــــــــــة المســـــــــــبح

 من دخول الموقع 37.5حرارة أع�ى من 

 

عدم السماح لمن يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض الجهاز التنفسي من  .13

 المسبحدخول 

ضــــــــــرورة تــــــــــوفير منطقــــــــــة عــــــــــزل الســــــــــتقبال الحــــــــــاالت المشــــــــــتبه بهــــــــــا  .14

ـــــــ  ي، وفـــــــي حـــــــال تواجـــــــد المســـــــبح لحـــــــين التواصـــــــل مـــــــع هيئـــــــة صـــــــحة دب

ـــــــه  ـــــــتم اســـــــتخدام عرفـــــــة العـــــــزل فـــــــي فـــــــي موقـــــــع يوجـــــــد ب غرفـــــــة عـــــــزل، ي

 هذا الموقع دون الحاجة لغرفة عزل خاصة للمسبح 

 

داخــــــل وخــــــارج  متــــــر بيــــــنهم 2ع�ــــــى جميــــــع األشــــــخاص االلتــــــزام بمســــــافة  .15

كثـــــــــر مـــــــــن  وتلتـــــــــزم مجموعـــــــــات األشـــــــــخاص المســـــــــبح  أشـــــــــخاص) 5(أ

داخـــــــل وخـــــــارج المســـــــبح وع�ـــــــى بـــــــين كـــــــل مجموعـــــــة متـــــــر  4بمســـــــافة 

 إعــــادةفيهــــا مشــــغل المســــبح اتخــــاذ جميــــع اإلجــــراءات الالزمــــة لــــذلك بمــــا 

 .كراسي التشمستوزيع 

 

متر  4شخص واحد لكل بمعدل في المسبح  االستيعابية الحفاظ ع�ى السعة .16

سب ح عند المدخل الطاقة االستيعابية للمسبحمربع، ويجب وضع الفتات 

 . حجم المسبح

في جميع األوقات لضمان من قبل ذويهم ع�ى األطفال  فاشر االتم يجب أن ي .17

 االجتماعي في البركة المخصصة لهم. التباعد

يجب ع�ى جميع مرتادي المسبح عدم قضاء ما ال يزيد عن ساعتين في  .18

 المسبح. 

 يجب االلتزام بجميع تعاميم بلدية دبي بخصوص المؤسسات الغذائية .19

 سبحمنطقة البار في المبفتح ال يسمح  .20

في جميع األوقات، ولكن يجب جميع الزوار والعاملين ارتداء الكمام  يجب ع�ى .21

 السباحةإزالته أثناء 

مكــــــــــــان فــــــــــــي يجـــــــــــب وضــــــــــــع جميــــــــــــع القواعــــــــــــد االرشـــــــــــادية للجمهــــــــــــور  .22

وفــــــــي جميــــــــع المواقــــــــع فــــــــي منطقــــــــة المــــــــداخل والمخــــــــارج واضــــــــح فــــــــي 

 المسبح

 ال ُيسمح بجميع خدمات المساج والسبا والساونا والجاكوزي. .23
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24. Gatherings of any sort, group events, and parties are not 

allowed. 

25. Cashless admission payment is encouraged, cash is still 

accepted.  

26. Renting items that are difficult to clean, sanitize, or disinfect 

or that are meant to come in contact with the face (for 

example, goggles, nose clips, and snorkels) are prohibited. 

27. Users who endanger others’ safety and wellbeing by refusing 

to comply with guidelines should not be allowed in the 

premises after repeated warning to stay in the pool or 

swimming pool area. 

 أو الحفالت من أي نوع. الفعالياتال ُيسمح بالتجمعات أو  .24

 

مانع من الدفع النقدي بالطريقة  وسائل الدفع االلكترو�ي وال تشجيع .25

 التقليدية.

األشياء التي يصعب تنظيفها أو تعقيمها أو تعقيمها أو التي  استئجارُيحظر  .26

نف النظارات الواقية ومشابك األمثل من المفترض أن تالمس الوجه (

 الغوص).وأدوات 

يجــــــــــــب عــــــــــــدم الســــــــــــماح للمســــــــــــتخدمين الــــــــــــذين يعرضــــــــــــون ســــــــــــالمة  .27

للخطــــــــــــر مــــــــــــن خــــــــــــالل رفــــــــــــض االمتثــــــــــــال لإلرشــــــــــــادات فــــــــــــي  اآلخــــــــــــرين

بالبقــــــــــاء فــــــــــي المســــــــــبح أو منطقــــــــــة  المبنــــــــــى بعــــــــــد التحــــــــــذير المتكــــــــــرر

 .حوض السباحة

 

These measures are valid till further notice and regular 

inspections will be conducted to ensure the compliance, 

where non-compliant will cause further actions according to 

the enforced rules. 
 

For further information, please contact  

Environmental Health Section 

 

 

المتابعــــــــة مــــــــن ســــــــيتم هــــــــذه اإلجــــــــراءات ســــــــارية حتــــــــى إشــــــــعار آخــــــــر و 

واتخــــــــــــاذ خــــــــــــالل التفتــــــــــــيش للتأكــــــــــــد مــــــــــــن االلتــــــــــــزام بمــــــــــــا ورد أعــــــــــــاله 

ملتزمـــــــــة وفقــــــــــا للضــــــــــوابط  الغيــــــــــر الجهــــــــــاتاإلجـــــــــراءات الالزمــــــــــة مـــــــــع 

  .المعمول بها

أو االستفسارات، يمكنكم التواصل مع للمزيد من المعلومات  

الصحة البيئيةقسم   

  800900              ehcinspection@dm.gov.ae 
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