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اإلجراءات االحترازية المحدَّثة لمعاهد التدريب

نعمل جميعاً ضمن برنامج البيانات المفتوحة يف ديب، ولذلك نضع هذه البيانات يف متناول

أيديكم الستخدامها ألغراضكم الخاصة دون الرجوع إلينا. ويشتمل حق االستفادة منها

على التحميل والطباعة واإلنتاج والتوزيع شريطة عدم تغيير البيانات الفعلية، ونرجو عند

استخدامكم هذه البيانات اإلشارة إىل أن مصدرها هو هيئة المعرفة والتنمية البشرية يف ديب.

2021© هيئة المعرفة والتنمية البشرية
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 أ. إجراءات الدخول والزيارة

كان باستخدام أجهزة . 1 يجب أن يتم عند مدخل المعهد إجراء الفحص الحراري لجميع الطلبة - سواء أ
الفحص المحمولة، أم باستخدام وسائل تكنولوجية أخرى حديثة - مع مراعاة أال ُيسمح ألي طالب 

بالدخول إىل مبنى المعهد إذا كانت حرارته 37.5 درجة مئوية فما فوق.

يجب على جميع األشخاص يف المعهد ارتداء الكمامات يف جميع األوقات باستثناء من هم دون . 2
سن السادسة؛ ويجب تقديم شهادة طبية لكل من يرغب يف الحصول على تصريح إعفاء، عبر هذا 

الرابط. 

بالنسبة ألعمال الصيانة وتسليم السلع والطرود يف المعهد، فينبغي أال تتم خالل ساعات الدوام، مع . 3
ضرورة االلتزام بأن تكون عملية التوصيل واالستالم خالية من التالمس. 

https://dxbpermit.gov.ae/home).
https://dxbpermit.gov.ae/home).
https://dxbpermit.gov.ae/home).
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ب. مراقبة الدوام وتتبع حاالت المخالطة

إذا تأكدت إصابة أحد الكوادر أو الطلبة بكوفيد 19 بحسب نتيجة فحص PCR، فيجب عليهم . 	
الحصول على شهادة من هيئة الصحة بديب تفيد بأنهم قد أنهوا فترة العزل/ الحجر الصحي 

ليتمكنوا من العودة إىل مقر المعهد.

للتمكن من تتبُّع حاالت المخالطة، يجب أن يحتفظ المعهد بسجالت كافية لكوادره وزائريه وطلبته . 5
بما يف ذلك أسماؤهم، وأرقام هواتفهم وتواريخ زياراتهم.

يجب على جميع القادمين إىل دولة اإلمارات االلتزام بإرشادات السفر الرسمية السارية يف الدولة، . 	
والتي تخضع للتحديث المستمر من قبل الجهات المختصة. 

يجب تشجيع الطلبة والكوادر على البقاء يف المنزل عند الشعور بالمرض.. 7

يجب دائماً اتباع توجيهات هيئة الصحة بديب يف فحص وإدارة حاالت اإلصابة المؤكدة بكوفيد 19. . 	
وسيقوم فريق من الهيئة بالتواصل مع المعهد لتوضيح الخطوات الواجب اتباعها بهذا الخصوص. 

ويجب أن تكون عمليات التعقيم وفقاً لإلرشادات المعتمدة من بلدية ديب، وذلك لقاعات التدريس 
وغرفة العزل وجميع المرافق والمناطق التي استخدمها أو تواجد فيها الشخص المصاب أو 

المشتبه بإصابته. لالطالع على دليل اإلرشادات الفنية اللتزام المنشآت التعليمية )الجامعات 
والمدارس ودور الحضانة الحكومية والخاصة(، يرجى النقر هنا. 

https://www.dm.gov.ae/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9-15/?lang=ar
https://www.dm.gov.ae/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9-15/?lang=ar
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 ج. النظافة والتعقيم

لعمليات التعقيم والتنظيف بالمعهد، ينبغي التعامل مع الشركات المعتمدة من بلدية ديب فقط؛ . 9
يمكنكم االطالع على قائمة الشركات المعتمدة من هنا. 

يجب إجراء تعقيم وتنظيف لكافة مباين المعهد ومرافقه بعد انتهاء كل يوم دراسي، وبما يتماشى . 10
مع اإلرشادات المعتمدة من بلدية ديب.

بالنسبة للمناطق والمرافق العامة يف المعهد واألسطح التي يكثر استخدامها )مثل دورات المياه، . 11
وغرفة الطعام، ومناطق االنتظار، وما شابه ذلك(، فيجب تنظيفها وتعقيمها بشكل منتظم. للمزيد 

من التفاصيل، يرجى االطالع على إرشادات بلدية ديب بهذا الخصوص. 

يجب اتباع توجيهات بلدية ديب يف روتين التعقيم اليومي والنهايئ، ويمكنكم االطالع عليها من هنا. . 12

ينبغي وضع توجيهات واضحة لموظفي الحراسة والمسؤولين عن تنظيف مرافق المعهد لضمان . 13
التزامهم بالتدابير الوقائية الصحيحة مثل ارتداء القفازات واألقنعة أثناء التنظيف حفاظاً على 

سالمتهم. للمزيد، يرجى االطالع على:  قائمة مضادات الجراثيم المعتمدة والمخصصة لالستخدام 
المهني قطاع األعمال.

https://www.dm.gov.ae/wp-content/uploads/2021/04/DM-HSD-L3_CDC_List-of-Cleaning-and-Disinfection-Companies_V14.pdf
https://dm.gov.ae/documents/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9-15/?lang=ar
https://dm.gov.ae/documents/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9-15/?lang=ar
https://secure-web.cisco.com/1ZLu4uk7ylwgEjtU2Av7JytDIQTDs-_URxELUFbkG4Mc3UuGA3puhr-Ke_2dvUeRr1wfvrd8jn0qJwIaww8ZwMbNl5qMRRlygoPko6TGdVgKBesyrMxF6q_DFpDCP_doeJUOBgYFpIArnp-WFK91d3ufCRXAk0UR1h7Z45Z0mDcgSWjygs9loD45ufAbkjvSJzEEMzX_KmrxMye9lVKzkZ2ZnZgSTSN-jhnw8jiBNbtkDvyKLCVr_3slWu7jQIFvR/https%3A%2F%2Fwww.dm.gov.ae%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2F03_External_Circulars_Health_Safety.pdf
https://secure-web.cisco.com/1ZLu4uk7ylwgEjtU2Av7JytDIQTDs-_URxELUFbkG4Mc3UuGA3puhr-Ke_2dvUeRr1wfvrd8jn0qJwIaww8ZwMbNl5qMRRlygoPko6TGdVgKBesyrMxF6q_DFpDCP_doeJUOBgYFpIArnp-WFK91d3ufCRXAk0UR1h7Z45Z0mDcgSWjygs9loD45ufAbkjvSJzEEMzX_KmrxMye9lVKzkZ2ZnZgSTSN-jhnw8jiBNbtkDvyKLCVr_3slWu7jQIFvR/https%3A%2F%2Fwww.dm.gov.ae%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2F03_External_Circulars_Health_Safety.pdf
https://www.dm.gov.ae/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9-8-2/?lang=ar
https://www.dm.gov.ae/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9-8-2/?lang=ar
https://www.dm.gov.ae/documents/%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85/?lang=ar
https://www.dm.gov.ae/documents/%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85/?lang=ar
https://www.dm.gov.ae/documents/%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85/?lang=ar
https://www.dm.gov.ae/documents/%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85/?lang=ar
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التأكد من توزيع معقمات اليدين يف كافة مباين المعهد وأرجائه، كما ينبغي أن تكون أنواع . 	1
المعقمات المستخدمة معتمدة من بلدية ديب. انقر على الرابط اآليت للتفاصيل: قائمة مضادات 

الجراثيم المعتمدة والمخصصة لالستخدام المهني قطاع األعمال.

يجب التأكد من ارتداء جميع من يدخل إىل مباين المعهد للكمامات، وينبغي أن ُيطلب منهم . 15
استخدام معقم األيدي عند المدخل.

يجب تعقيم األجهزة اإللكترونية واألجهزة التي يكثر استخدامها بعد كل استعمال )مثل األجهزة . 	1
اللوحية، والحواسيب، واألدوات الموسيقية، وأواين المطبخ، وما شابه ذلك(. 

يجب أن تقدم شركات التنظيف والتعقيم التي يتم التعاقد معها دليالً على المؤهالت التدريبية . 17
 PCR لموظفيها وعلى التزامها بإرشادات بلدية ديب يف التنظيف والتعقيم. ويتضمن ذلك فحوصات

األسبوعية للموظفين الذين لم يأخذوا اللقاح.

يجب وضع ملصقات توعوية/ إرشادية تصف خطوات غسل األيدي بجانب المغاسل ومعقمات . 	1
اليدين. 

يجب المحافظة على تهوية جميع المناطق يف المعهد واستخدام وحدات التهوية أو التهوية الطبيعية . 19
)كفتح النوافذ( قدر اإلمكان. يرجى االطالع على توجيهات بلدية ديب لمعرفة المعايير المعتمدة بهذا 

الخصوص.

التأكد من إجراء عمليات التنظيف بانتظام وعلى نحو شامل )يجب تفريغ سالل المهمالت . 20
 باستمرار، وما شابه ذلك(.

 
التأكيد على غسل األيدي بانتظام لجميع الكوادر والطلبة يف المعهد.  . 21

https://www.dm.gov.ae/documents/%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85/?lang=ar
https://www.dm.gov.ae/documents/%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85/?lang=ar
https://www.dm.gov.ae/documents/%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85/?lang=ar
https://www.dm.gov.ae/documents/%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85/?lang=ar
https://www.dm.gov.ae/documents/hsd-gu10-2021/
https://www.dm.gov.ae/documents/hsd-gu10-2021/
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 د. القيود
 

ينبغي إلزام جميع الكوادر والزوار والطلبة باستثناء من لديهم إعفاء معتمد- بارتداء الكمامات طيلة . 22
الوقت داخل مباين المعهد منذ لحظة دخولهم إليه، ولن ُيسمح لمن ال يلتزم بذلك بالدخول إىل 

مبنى المعهد.   

ُيسمح بإزالة الكمامات أثناء تناول الطعام )انقر هنا لالطالع على إرشادات بلدية ديب بهذا . 23
الخصوص( أو عند القيام بأنشطة بدنية ُمجهدة )انقر هنا للتفاصيل(.

ينبغي توفير مخزون كاٍف من الكمامات والقفازات والمعقمات، كما ينبغي توفير سالل مهمالت . 	2
خاصة إللقاء المواد المستعملة فيها. 

ينبغي التشجيع على إجراء عملية تسجيل الطلبة عبر اإلنترنت.. 25
يجب على جميع الزائرين والمراجعين للمعهد إبراز دليل على حصولهم على الجرعات المقررة من . 	2

اللقاح، أو تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR تم إجراؤه خالل آخر 		 ساعة قبل موعد الزيارة. 
يف حال لم يكن المعهد قادراً على المحافظة على مسافة التباعد الجسدي المطلوبة، فيجب عليه . 27

اتخاذ كافة التدابير الالزمة لضمان الحفاظ على صحة وسالمة جميع الموجودين فيه. 

https://dxbpermit.gov.ae/home
https://dxbpermit.gov.ae/home
https://dxbpermit.gov.ae/home
https://www.dm.gov.ae/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%91%d8%aa-%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1/?lang=ar
https://www.dubaisc.ae/Style%20Library/docs/ReopeningDubai_SectorsPlan_AR_Web.pdf
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 هـ. ترتيبات المكان والتباعد الجسدي

نوصي بالمحافظة على التباعد مسافة متر واحد بين األشخاص يف جميع المناطق المشتركة، . 	2
ومناطق خدمة المتعاملين، والمناطق األخرى المشابهة التي تختلط فيها مجموعات مختلفة من 

الطلبة والكوادر والزوار.
ينبغي أن يتيح تصميم قاعات التدريس مجاالً للمحافظة على مسافة التباعد الجسدي الموصى . 29

بها، أي إبقاء مسافة متر واحد بين كل شخص وآخر إن أمكن ذلك. 
الـتأكد من عدم ازدحام دورات المياه عبر الحد من عدد األشخاص الذين يستخدمونها يف الوقت ذاته.. 30
يمكن فتح قاعات تناول الطعام لالستخدام الفردي، وذلك لتناول الطعام والشراب فقط، ونوصي . 31

بالحفاظ على التباعد الجسدي مسافة متر واحد. ويسمح بإقامة البوفيهات مع االلتزام باإلرشادات 
الصادرة عن بلدية ديب بشأن اإلجراءات االحترازية الواجب اتباعها يف المؤسسات الغذائية.  

وضع عالمات مرئية واضحة على األرض للداللة على مسافات التباعد اآلمنة وتحديد اتجاهات السير . 32
عند اللزوم )يف الممرات والساللم(.

نوصي بالحفاظ يف محطات تقديم القهوة على التباعد الجسدي مسافة متر واحد، وينبغي تجنب . 33
الوقوف يف طوابير. 

يمكن استخدام المصاعد بالطاقة االستيعابية الكاملة، ونوصي بالحفاظ على التباعد الجسدي قدر . 	3
اإلمكان.

ينبغي التشجيع على الدفع بالطرق اإللكترونية، علماً بأن الدفع النقدي مازال مقبوالً. . 35
 

https://www.dm.gov.ae/wp-content/uploads/2021/05/45.%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-45-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%94%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9_V8.pdf
https://www.dm.gov.ae/wp-content/uploads/2021/05/45.%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-45-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%94%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9_V8.pdf
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اإلجراءات االحترازية المحدَّثة لمعاهد التدريب

 و. المصادر/المواد المشتركة

يجب تعقيم المواد المشتركة بعد كل استخدام. كما يجب وضع ملصقات توعوية وإرشادات . 	3
لتوضيح القواعد المتبعة يف استخدام هذه المواد حيثما أمكن.

يجب على الطلبة والكادر التدريسي إحضار مواد القرطاسية واألجهزة الخاصة بهم )كالحاسوب . 37
المحمول، واألجهزة اللوحية والسماعات وغيرها(. وال ُيسمح بتشارك هذه األدوات والمواد مع 

غيرهم. ويف حال احتاج الطلبة للقرطاسية أو األجهزة أو األدوات، فيجب أن يتوىل الكادر التدريسي 
توزيعها بعد إجراء التعقيم المناسب.  

ُيفّضل إزالة السجاد والمعدات والمواد وقطع األثاث غير الضرورية من قاعات المحاضرات.. 	3
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اإلجراءات االحترازية المحدَّثة لمعاهد التدريب

 ز. المأكوالت والمشروبات

ُيسمح للمعاهد بتوفير خدمات تقديم الطعام، شريطة أن يكون الطعام مغلّفاً مسبقاً، وأن يتم اتباع . 39
توجيهات بلدية ديب بهذا الخصوص، وال ُيسمح بمشاركة الطلبة طعامهم مع زمالئهم. 

يسمح بتقديم البوفيهات وأشكال التجمعات األخرى على موائد الطعام، شريطة التقيد بإرشادات . 0	
بلدية ديب بهذا الخصوص.

يف حال كان يف المعهد كافتيريا، فيجب اتباع إرشادات بلدية ديب بخصوص المقاهي والمطاعم، . 1	
وبخاصة ما يتعلق منها بالقيود المرتبطة بالطاقة االستيعابية، والتباعد الجسدي، عالوًة على اتباع 

إجراءات التعقيم بالنسبة للمكان وللكادر. 
نوصي بالمحافظة على التباعد الجسدي مسافة متر واحد أثناء تناول الطعام. . 2	
يمكن فتح قاعات تناول الطعام لالستخدام لتناول الطعام والشراب فقط، ونوصي بالحفاظ على . 3	

التباعد الجسدي مسافة متر واحد.
يجب تخصيص منطقة محددة الستالم طلبات الطعام من العاملين يف خدمة التوصيل، مع الحرص . 		

على أن تكون عملية االستالم خالية من التالمس. 
ُيسمح باستخدام آالت بيع الطعام وتقديم األطعمة والمشروبات المغلفة مسبقاً، بشرط اتّباع . 5	

اإلرشادات الصادرة عن بلدية ديب بهذا الخصوص. يمكنك االطالع عليها عبر النقر هنا. 

https://www.dm.gov.ae/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%91%d8%aa-%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1/?lang=ar
https://www.dm.gov.ae/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%91%d8%aa-%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1/?lang=ar
https://www.dm.gov.ae/documents/provisional-guidelines-for-food-establishments-in-dubai/
https://www.dm.gov.ae/documents/provisional-guidelines-for-food-establishments-in-dubai/
https://www.dm.gov.ae/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%91%d8%aa-%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1/?lang=ar
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اإلجراءات االحترازية المحدَّثة لمعاهد التدريب

 ح. التعاميم

يرجى التأكد من استخدم عدد كاٍف من قنوات التواصل والتدريب التي يسهل الوصول إليها، وذلك . 		
إلبقاء كافة الكوادر والطلبة على اطالع على آخر المستجدات بالترتيبات الجديدة، والممارسات 

المتبعة وأساليب التعقيم المعتمدة للعام الدراسي الجديد.

 ط. االلتزام

يجب على معاهد التدريب التعاون الكامل وااللتزام بكافة اإلجراءات واإلرشادات ذات . 7	
الصلة والصادرة عن الجهات الحكومية المعنية.
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اإلجراءات االحترازية المحدَّثة لمعاهد التدريب

 ي. مباين المعهد )كل ما عدا قاعات التدريس(

فيما يتعلق باألماكن المخصصة للصالة، فيجب اتباع توجيهات دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل . 		
الخيري. 
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