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Dubai Municipality calls on prayer room operators in 

Dubai to comply with the following: 

في إمارة دبي ضرورة االلتزام  المصلياتمشغ�ي  يتوجب ع�ى جميع

 :بمتطلبات بلدية دبي التالية

1. Removal from prayer halls of all Holy Quran, and other 

common touchable surfaces such as religious books copies, 

thicker/religious booklets/leaflets/pamphlets and encourage 

worshippers to use electronic version of Holy Quran via smart 

devices 

2. Guiding worshippers with chronic diseases or low immunity in 

preference to pray at home 

3. Masks are mandatory to be worn all the time 

4. Worshippers must bring their own prayer mat 

5. 2 meter distancing between each worshipper and the other 

6. Empty row must be left between each two prayer rows 

7. Increase the frequency of cleaning and disinfection during re-

opening phase by focusing on the followings:  

• All the common areas of the religious facility after each prayer 

• Ablution area. 

• Washrooms/toilets 

8. Document all cleaning and disinfection operations including 

list of used disinfectants 

9. Performing a thorough cleaning and disinfection process after 

working hours on a daily basis  

10. Availability of hand sanitizers at different areas  

11. Remove everything that can be shared in the prayer room (e.g. 

bottled water, paper towels and carpets) 

12. Free drinks and food and fundraising are prohibited 

األســـــــــطح المعرضـــــــــة للمـــــــــس مـــــــــن  المصـــــــــاحف وغيرهـــــــــاإزالـــــــــة جميـــــــــع  .1

ـــــــــــة او المنشـــــــــــورات الكتـــــــــــبمثـــــــــــل   وغيرهـــــــــــا مـــــــــــن والمطويـــــــــــات الديني

المصــــــــــــــليات، وتشــــــــــــــجيع المصـــــــــــــــلين نحــــــــــــــو اســــــــــــــتخدام المصـــــــــــــــحف 

 االلكترو�ي من خالل االجهزة الذكية 

 

ة بأفضــــلي أمراضــــاً مزمنة أو مناعة منخفضــــة يعانونالمصــــلين الذين  توجيه .2

 إقامة الصالة في المنازل 

 طوال الوقت الكماماتيجب ع�ى المصلين ارتداء  .3

 بهميجب ع�ى المصلين إحضار سجادة الصالة الخاصة  .4

 المصلينبين  متر 2مسافة يجب ترك  .5

 يجب ترك صف فارغ بين كل صفين من المصلين خالل الصالة .6

طوال فترة إعادة تشـــغيل المصـــ�ى، والتركيز  والتطهيرالتنظيف  زيادة دورية .7

   التالية:ع�ى المرافق 

 جميع األماكن العامة في المسجد بعد كل صالة •

 أماكن الوضوء •

 دورات المياه •

اد وســـــــــجالت التنظيف مع ذكر المفي  والتطهيرتوثيق عمليــــات التنظيف  .8

 المستخدمة

بعـــــد ســـــاعات العمـــــل  للمصـــــ�ىالقيـــــام بعمليـــــة تنظيـــــف وتطهيـــــر شـــــاملة  .9

 اليومية

  المص�ىفي  توفير معقم اليدين في أماكن متفرقة .10

إزالة كل ما يمكن مشــــــــــاركته في المصـــــــــ�ى (مثل: المياه المعبأة، المحارم  .11

 والسجادات)الورقية 

  وجمع التبرعات واألغذية المجانيةيحظر توزيع المشروبات  .12

 External Circular (62) )62تعميم خارجي رقم (

 الواجب اتباعهااالحترازية  جراءاتاإل

 المصليات  فتح مرحلة إعادةل

 )وحتى إشعار آخر  2020 يوليو 22من  (تحديث البنود بدءاً 

Reopening Precautionary Measures for  

Reopening of Prayer Rooms  

(Updated Protocols from 22 July 2020 Until further notice) 
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 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  

Safety Section 

 

 

  المتابعة من خالل هذه اإلجراءات سارية حتى إشعار آخر وسيتم

واتخاذ اإلجراءات الالزمة التفتيش للتأكد من االلتزام بما ورد أعاله 

 ملتزمة وفقا للضوابط المعمول بها. الغير الجهاتمع 

 

 أو االستفسارات، يمكنكم التواصل مع للمزيد من المعلومات

 قسم السالمة

  8004006              Safety@dm.gov.ae 

 
www.dm.gov.ae 

Health & Safety Department 

 
www.dm.gov.ae 

 مةإدارة الصحة والسال
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Free hand


