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Dubai Municipality calls on all Schools, Universities 

and Educational Institutes in Dubai to comply with 

the following:   
 

1. Increase the frequency of cleaning and disinfection 

on the followings:  
• Reception lobby/ waiting area  

• Handrail of the doors, toilets, classrooms, corridors, 

escalators and stairs and elevators 

• Study tables and seats   

• Toys, stationery and educational materials. 

• Canteen surfaces. 

• Meeting, training & praying rooms 

• Washrooms and changing rooms 

• Educational media remote controls  

• Kids playing area 

• Computers and its accessories  

• Bus seats and handles 

 

2. Availability of hand sanitizers & hand wash liquid 

3. Document all cleaning and disinfection operations 

including list of used disinfectants 

 

For more information, please visit Dubai Municipality 

website /Health & Safety Information 

www.dm.gov.ae 
 

Health & Safety Department 

ات ــــــــــــــــــــوالمؤسس اتــــــــــــــــــــــــدارس، الجامعــــــــــــــــالم جميعيتوجب ع�ى 

في إمـــارة دبي ضـــــــــرورة االلتزام بمتطلبـــات بلـــديـــة دبي  التعليميـــة

 :التالية
 

زيـــادة دوريـــة التنظيف والتطهير للمرافق، والتركيز ع�ى بعض  .1

 المرافق مثل: 
 منطقة االستقبال واالنتظار  •

مقابض األبواب والحمامات والصــــــــــفوف والممرات والســــــــــاللم  •

 العادية والمتحركة والمصاعد

 الدراسيةأسطح الكراسي والطاوالت  •

 ألعاب األطفال، القرطاسية والمواد التعليمية  •

 أسطح المقصف •

 غرف التدريب واالجتماعات والمصليات •

 دورات المياه وغرف تبديل المالبس •

 أجهزة التحكم عن بعد بالوسائط التعليمية    •

 مناطق لعب األطفال   •

 أجهزة الكمبيوتر ولوازمها •

 مقاعد ومقابض اليد بالحافالت •
 

 من المؤسسة معقم اليدين في أماكن متفرقةتوفير  .2

ع ســـــــــجالت التنظيف مفي  والتطهيرتوثيق عمليـــات التنظيف  .3

 في التطهير. ذكر المادة المستخدمة

 

/ ع�ى الموقع االلكترو�ي لبلدية دبي زيارةللمزيد من المعلومات يرجى 

العامة الصحة والسالمةمعلومات   

www.dm.gov.ae 
 

 مةإدارة الصحة والسال

 

 External Circular (3) )3تعميم خارجي رقم (

 تكثيف إجراءات التنظيف والتطهير في

 المؤسسات التعليمية

Intensification of Cleaning & Disinfection Process in 

Educational Institutes 

http://www.dm.gov.ae/
http://www.dm.gov.ae/

