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  الغرض .1

 وبين والتنظيف التطهير خدمة مزودي بين العالقة حديدلتفي بلدية دبي هذه الوثيقة إرشــــادات من إدارة الصــــحة والســــالمة  توفر

 جودة من التأكد وكذلك ،المعتمدة والشروط بالمعايير الخدمة مزود التزام مدى ضمان في دبي بلدية دور الى باإلضافة متعامليها،

 .عليها والرقابة المقدمة الخدمة

 
 نطاق التطبيق .2

 والتنظيف التطهير خدمة مزودي

 

 اإلرشادات الفنية .3

 اعتماد مزودي خدمة التنظيف والتطهير 3.1

 في والتطهير التنظيف لعملية الفنية اإلرشــــــادات دلةطبقا أل والتطهير التنظيفاعتماد مزودي خدمة  معايير ي�ي فيما

 .الصادرة من قسم الصحة البيئية المشيدة البيئات

 ) مؤكدة غير حالة (تلوثها محتمل أومؤكدة)  (حالة والملوثة الطبية غير المنشآت في المتبعة االستجابة آليات •

 .التغطية نطاق •

 ) الشركة اعتماد وشهادات ،وعددهم الموظفين مؤهالت (مثل ،االستيعابية والطاقة الممكنات ع�ى التدقيق •

 .االستجابة زمن •

 .المتبعة والتطهير التنظيف عمليات ووسائل طرق •

 .المواقع في والتطهير التنظيف عملية من الناتجة الخطرة النفايات مع التعامل كيفية •

 والتخزين االســـــتخدام عمليات في المتبعة واالحتياطات ،المســـــتخدمة والمنتجات الكيميائية المواد وكمية نوعية •

 .والنقل

 ،الكميات وتوفر ،متعدد اســـتخدام أو واحد اســـتخدام (مثل المســـتخدمة، الشـــخصـــية الوقاية معدات وكمية نوعية •

 ) منها التخلص وطرق ،واالستخدام التخزين وطرق

 .االستجابة وأثناء قبل الموقع في والجمهور للموظفين المتبعة السالمة واحتياطات خطة •

 .االستجابة بتقارير دبي بلدية فادةإ ليةآ •

 والحفاظ ،المعتمدة للخدمة القانو�ي التســويق (مثل ،المعتمد الخدمة لمزود دبي بلدية وشــروط بتعليمات االلتزام •

 ) المجتمع استقرار لىإ تسئ قد للعامة نتائج أو حصائياتإ نشر وعدم ،الواردة الحاالت وسرية الخصوصية ع�ى

 األدلة في وكما ،ومحليا عالميا المعتمدة الجهات حســـــــب العمل اجراءات في المســـــــتمر والتحديث المتابعة ليةآ •

 .المشيدة البيئات في والتطهير التنظيف لعمليات اإلرشادية
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 الرقابة ع�ى صالحية الخدمة المقدمة 3.2

 فيما ي�ي إجراءات بلدية دبي في متابعة وضمان جودة الخدمة المقدمة:

ة الخدمة ع�ى التزام شــــــرك المســــــتفيد منتقرير بتوقيع / إدارة الصــــــحة والســــــالمة، تســــــليم قســــــم الصــــــحة البيئية  •

 .اإلرشادية األدلةبالخطوات المعتمدة في  طهيرالتنظيف والت

 إخطار بلدية دبي بالطلبات المقدمة لزيارة الموقع أثناء عملية التنظيف والتطهير، وإجراء التدقيق الميدا�ي •

 مة المقدمة.وجودة الخد من مدى التزام الشركات ، للتأكدالخدمةللمستفيدين من إرسال استبيان  •

ن وحسب الضوابط والقواني توقيع العقوبات ع�ى مزودي الخدمة في حال عدم االلتزام بما هو مذكور في هذه الوثيقة •

 المعمول بها. 
 

 مخطط االعتماد التوضيحي  3.3

 
 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 إدارة الصحة والسالمة

 بلدية دبي

  800900  

  ehcinspection@dm.gov.ae 
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