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Hotel and Tourism Establishments General
Managers, Event Organisers and Venues Owners,
Museums, Cultural and Leisure Venues

السادة/ مدراء المنشآت الفندقية والسياحية، منظمو الفعاليات، مالك القاعات،
المتاحف والمواقع الثقافية والترفيهية المحترمون

 

Circular No. 5/2022 تعميم رقم 5/2022

Subject: Updated preventive measures المـوضوع: تحديث اإلجراءات االحترازية

Greetings, تحية طيبة وبعد،

In line with the preventative measures for coronavirus
(COVID-19) issued by relevant entities, and in line with
efforts to sustain and support the tourism industry and
n a t i o n a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  t a k i n g  i n t o
consideration the importance of community and public
hea l th  and safe ty ,  p lease note  that  the  be low
preventative measures updates will be in effect and are
to be complied with from Saturday 26th February 2022
o n w a r d s .  T h e r e f o r e ,  a l l  h o t e l  a n d  t o u r i s m
establ ishments,  event  organisers and owners,
museums, and cultural and entertainment venues are
requested to  comply wi th  the below d i rect ions
accordingly:

تماشياً مع توجيهات الجهات المعنية الصادرة في إمارة أبوظبي فيما يتعلق
بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وبدعم وتنمية القطاع
السياحي واالقتصاد الوطني، بما ال يتعارض مع ضمان الصحة العامة وأمن
وسالمة المجتمع، يرجى العلم بأنّه تم تحديث اإلجراءات االحترازية والتي سيتم
فبراير 2022، وعليه سيتوجب العمل بها بدءاً من اليوم السبت الموافق 26 
على جميع المنشآت الفندقية والسياحية، منظمي الفعاليات ومالك القاعات،
المتاحف والمواقع الثقافية والترفيهية االلتزام بتطبيق التعليمات الواردة أدناه من

تاريخه:

Tourism attractions: الوجهات السياحية:

1. Increase in operating capacity to 90%.  1. رفع الطاقة االستيعابية إلى %90.

2. Optional wearing of face masks in outdoor spaces.
Face masks required in indoor spaces.  Physical
distancing to be observed.

2. ارتداء الكمام إختياري في األماكن الخارجية وإلزامية ارتدائه في األماكن
المغلقة، مع االلتزام بالتباعد الجسدي.

3. Continued use of Green Pass and EDE scanners for
visitors' and employees' entry.

.EDE 3. اعتماد نظام المرور األخضر للزوار والموظفين مع استمرار فحص

Events: الفعاليات:

1. Increase in operating capacity to 90%. 1. رفع الطاقة االستيعابية إلى %90.

2. Optional wearing of face masks in outdoor spaces.
Face masks required in indoor spaces.

2. ارتداء الكمام إختياري في األماكن الخارجية وإلزامية ارتدائه في األماكن
المغلقة.

3. Continue the use of Green Pass for entry, or a
negative PCR test result not more than 96 hours old for
the non-vaccinated.

3. استمرار اعتماد نظام المرور األخضر، أو إبراز نتيجة فحص مسحة األنف
(PCR) سلبية لمدة ال تزيد عن 96 ساعة لغير المطعمين.

Social Events: المناسبات المجتمعية:

1. Increase in operating capacity to 90%. 1. رفع الطاقة االستيعابية إلى %90.

2. Optional wearing of face masks in outdoor spaces.
Face masks required in indoor spaces.  Physical
distancing to be observed.

2. ارتداء الكمام إختياري في األماكن الخارجية وإلزامية ارتدائه في األماكن
المغلقة، مع االلتزام بالتباعد الجسدي.

3. Continue the use of Green Pass for entry, or a 3. استمرار اعتماد نظام المرور األخضر، أو إبراز نتيجة فحص مسحة األنف
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negative PCR test result not more than 96 hours old for
the non-vaccinated.

(PCR) سلبية لمدة ال تزيد عن 96 ساعة لغير المطعمين.

Please note that the above mentioned establishments
will be checked by DCT Abu Dhabi's inspectors to verify
compliance with these instructions.

يرجى العلم بأنه سيتم تفتيش المنشآت المذكورة أعاله من قبل مفتشي دائرة الثقافة
والسياحة – أبوظبي للتحقق من االلتزام بتطبيق كافة هذه اإلجراءات.

We hope that you will abide by what we have mentioned
to avoid any legal measures that will be taken against
offenders according to the legislation in force.

آملين منكم التقيد بما أشرنا إليه تفادياً لإلجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن
المخالفين وفق التشريعات النافذة.

Thank you for your cooperation. شاكرين لكم حسن تعاونكم،

Kind Regards. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

The Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي
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