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

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

 

Circular No. 20/2022 تعميم رقم 20/2022

Subject: Cancellation of COVID-19 Precautionary
Measures Restrictions

المـوضوع: إلغاء كافة القيود واإلجراءات االحترازية الخاصة بكوفيد-19

Greetings, تحية طيبة وبعد،

Based on the directives of the concerned authorities
issued in the Emirate of Abu Dhabi. It has been decided
to cancel all restrictions and precautionary measures
re la ted to  COVID-19 for  the above-ment ioned
establishments effective Monday, November 7, 2022,
taking into consideration the following:

بناءً على توجيهات الجهات المعنية الصادرة في إمارة أبوظبي تقرر إلغاء كافة
القيود واإلجراءات االحترازية الخاصة بكوفيد-19 للمنشآت المذكورة أعاله بدءًا

من يوم اإلثنين الموافق 7 نوفمبر 2022 ، مع مراعاة ما يلي:

• The ‘Al Hosn’ app will be limited to proof of vaccination
and test result inside and outside the country upon
request.

• يقتصر استخدام تطبيق الحصن إلثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوصات
داخل الدولة وخارجها عند الطلب.

• Event organizers may request pre- examination or
vaccination certificates, depending on the type and the
importance of the event.

• يجوز للجهات المنظمة طلب الفحوصات المسبقة أو شهادات التطعيم حسب
نوعية وأهمية الفعالية.

• With safety remaining a priority, anyone who tests
positive for Covid-19 is required to isolate for a period of
five days.

• ولضمان المحافظة على سالمة جميع أفراد المجتمع باعتبارها أولوية، يتوجب
على أي شخص مصاب بكوفيد-19 (ونتيجة فحصه إيجابية) الخضوع للعزل

لمدة خمس أيام.

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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