
 

 

 

Circular No (4) ( 4تعميم رقم ) 

Implementing Extra Precautionary Measures 
to Cope with the Spread of the Emerging 

Corona Virus (Covid-19) 
 

To all Food Establishments in the Emirate of 
Abu Dhabi: (Commercial Malls -Shopping 
Centers, Hypermarkets, Supermarkets, 
Groceries, Retail & Wholesale Shops and 
other Public Places Related to Food 
Establishments) 

ازية لمواجهة  بشأن التدابير واإلجراءات االحير
وس كورونا المستجد )كوفيد  (19-انتشار فير

 
ي  ي إمارة أبوظب 

 
  : إىل كافة المنشآت الغذائية ف

مراكز التسوق، الهايي  ماركت، -)المراكز التجارية

السوبرماركت، البقاالت، محالت البيع بالتجزئة  

المرتبطة بالمنشآت  األخرىوالجملة واألماكن العامة 

 الغذائية( 

 
In the context of the additional precautionary 
measures aimed at achieving the highest levels of 
health and safety for society, and in line with 
government measures and efforts to prevent 
spreading Corona Virus (Covid-19), and to enhance 
food safety and biosecurity by implementing good 
hygiene practices to ensure the highest protection of 
human health and safety , Abu Dhabi Agriculture and 
Food Safety Authority is instructing the concerned food 
establishments  in the emirates of Abu Dhabi to comply 
with this circular and the previous instructions issued 
by ADAFSA in this regard, we firmly request to strictly 
adhere to the following: 
 
 

1. Fixing informative signage to guide shoppers while 
choosing their foodstuff purchases not to over 
crowd and to keep a safe distance of no less than 
1.5  meters separating them from other individuals, 
or assign special working staff (food handler in the 
establishment) to direct and control  the public in 
the places (shelves, and refrigerators) where high-
demand food commodities are displayed to avoid 
crowding. 

2. Organizing queues paths to cash payment points 
(cashier counters) by placing ground indicative 
signs showing the Social distancing with a 

 
ازية الرامية لتحقيق أعىل مستويات  ا للتدابير االحير

ً
تنفيذ

 مع اإلجراءات والجهود 
ً
الصحة والسالمة للمجتمع، وتماشيا

وس كورونا المستجد )كوفيد  (، 19  -الحكومية للوقاية من فير
 وذلك لمنع انتشاره وب  هدف توفير بيئة صحية للجميع. 

 عىل تعزيز منظومة السالمة الغذائية وا
ً
ألمن الحيوي وحرصا

وذلك من خالل تطبيق الممارسات الصحية الجيدة بما 
يهدف لضمان أعىل مستويات الحماية لصحة وسالمة  
ي للزراعة   ا بالتعاميم الصادرة من هيئة أبوظب 

ً
اإلنسان، وإلحاق

ورة  والسالمة الغذائية بهذا الخصوص، نود التأكيد عىل ضر
ام وتطبيق التدابير اآلتية:  ر

 االلير
 

 
اء، ومراعاة .1 ر أثناء عملية الشر  منع تجمع المتسوقير

ر كل  1.5االحتفاظ بمسافة آمنة ال تقل عن  مير بير

متسوق وآخر من خالل وضع لوحات إرشادية أو 

ي المنشأة الغذائية. 
 االستعانة بموظفر

 

ر كل متسوق وآخر  .2 ضمان توفر المسافة اآلمنة الفاصلة بير

لدفع )النقدي/ بما ال يقل عن مير ونص أثناء عملية ا

(، وذلك من خالل تحديد النقاط والعالمات  ي
ونر اإللكير

ي النموذج اإلرشادية عىل األرض ) 
 (. أدناه كما هو موضح فر



 

 

 

 

 

minimum 1.5 meters between all individuals 
(Below an illustrative example). 

3. Encourage and Promote e-shopping practices to 
the public by increasing the means of home 
delivery services and using digital applications 
whenever possible. 

4. The food establishment operators shall ensure that 
the employees are medically fit to work inside the 
food establishment, while maintaining all 
employee’s absence records, especially carriers 
and infected. 

 
We kindly request all concerned food establishments 
to adhere with above and take all precautionary 
measures, ADAFSA will intensify inspection via 
campaigns to verify compliance with this circular and 
other instructions issued by ADAFSA regarding the 
prevention of the spread of the Corona virus (Covid-
19). legal action against violators will be taken. 

ي تعزيز وتشجيع ممارسات وعمليات التسوق  .3
ونر  اإللكير

وخدمات التوصيل للمنازل من خالل استخدام 
 التطبيقات والخدمات الرقمية كلما أمكن ذلك. 

 
م مسؤولي  .4

ر المنشآت الغذائية بضمان أن يكون  يلير
 للعمل داخل المنشأة الغذائية مع 

ً
ر طبيا ر الئقير الموظفير

ر أو  ر خاصة المصابير احتفاظهم بسجالت غياب العاملير
ر ألية أعراض.   الحاملير

 
 

 

ورة التعاون والتقيد بما جاء أعاله،   وعليه نهيب بالجميع ضر
 بأنه سيتم تنفيذ حمالت 

ً
تفتيشية مكثفة  كما نحيطكم علما

ام بهذا التعميم والتعاميم الصادرة عن الهيئة  ر للتحقق من االلير
وس كورونا المستجد    بخصوص الوقاية من انتشار فير

ي هذا التعميم، ( 19-كوفيد ) 
ام بما ورد فر ر ي حال عدم االلير

، وفر
 سيتعرض المخالف للمساءلة القانونية. 

 

ي للزراعة والسالمة   الغذائيةهيئة أبوظب 
 2020 مارس 21

Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority 
March 21, 2020 



 

 

 

 2020 لسنة  (5رقم )تعميم 
  تنظيم بشأن 

 
   أسواق األسماك العمل ف

 
 أبوظب   مارة إف

 

 

ازية الرامية لتحقيق أعىل مستويات الصحة والسالمة للمجتمع، ي إطار التدابير االحير
 مع اإلجراءات والجهود  ف 

ً
وتماشيا

وس كورونا )كوفيد ي للزراعة  أتوجه هيئة  ،( ومنع انتشاره لتوفير بيئة صحية للجميع19-الحكومية للوقاية من فير بوظب 

ي  أسواق األسماك  جميع والسالمة الغذائية
ي مارة إف  ام باآل أبوظب  ورة االلير  : بض  ي

 تر

 

 
ا
ة دخول المستهلكي   إىل أول  سماك أسواق األ : فتر

 إىل الساعة  09:00من الساعة  •
ً
.  12:30صباحا

ً
 ظهرا

  مساًء.  07:30مساًء إىل الساعة  05:30من الساعة  •

 

 
 
 : أعداد المستهلكي   المسموح دخولهم إىل أسواق األسماكثانيا

ي بها عدد لألسواق  أشخاص 5أال يزيد عدد المستهلكير  عن  •
   . دكة سمك 10البر

ي بها عدد أشخاص لألسواق  10ال يزيد عدد المستهلكير  عن أ •
 دكة سمك.  20البر

 دكة سمك.  30أشخاص لألسواق بعدد  15أن ال يزيد عدد المستهلكير  عن  •

ي حالة وجود أكير من  •
ي السوق 30ف 

يجب أال يزيد عدد المستهلكير  عن نصف عدد الدكك الموجودة  ،دكة سمك ف 

ي السوق
 . ف 

ي منطقة االنتظار. توفير آلية مناسبة  •
اء ودخول السوق لتجنب التكدس ف   لحجز مواعيد الشر

ام •  السالمة أثناء توصيل طلبات المنازل والمنشآت التجارية. بإجراءات الوقاية و  االلير 

 

 
 
 : المزايدات ثالثا

 إىل الساعة  06:30السماح بالمزايدات من الساعة  •
ً
  09:00صباحا

ً
 . صباحا

( منع المزادات الجماعية   • وقضها عىل الطرق الفردية وعزل منطقة المزايدات بموقع بعيد عن الجمهور )المستهلكير 

مير  باإلجراءات    ،بحيث ال يسمح إال بتواجد تجار األسماك والبائع والدالل مع مراعاة أن يكون جميع المتواجدين ملير 

(  1.5الوقائية من حيث مسافة التباعد اآلمنة )   وضع الكمامات. و  ،بير  األشخاصمير

 

 
 
 السالمة : إجراءات الوقاية و رابعا

طة بشكل مناسب تمنع دخول بالتنسيق مع إحكام الرقابة عىل بوابات دخول وخروج أسواق السمك  • دوريات الشر

 . ي
 المستهلكير  بشكل عشوات 

لدرجات الحرارة للزوار قبل الدخول ومنع  منع دخول األشخاص غير المرتدين للكمامات إىل السوق، مع توفير قياس  •

 درجة وتوفير القفازات للزائرين قبل الدخول.  37.5دخول أي زائر تزيد حرارته عن 



 

 

 

 

 

   وضع مواد التعقيم عند بوابة الدخول والخروج وإلزام جميع الزوار بالتعقيم عند الدخول والخروج.  •

ة بيع تعقيم للسوق والمرافق بشكل يومي وفعال باتوفير برنامج  • ستخدام المواد المعتمدة قبل وبعد كل فير

 المسائية( لضمان صحة وسالمة األشخاص. / الصباحية) 

ة الزمنية للزائر )المستهلك(  • اء والخروج من السوق ومن ثم السماح لمجموعة   15مدة أن ال تتجاوز الفير دقيقة للشر

 أخرى بالدخول. 

ام • اطاتجميع العاملير  بالدكك  الير    انتقال منع لاإلجراءات الوقائية و الصحية لنشاط بيع وتجارة األسماك  باالشير

وس كورونا المستجد  ام  ،( 19-)كوفيد   فير القفازات خالل جميع أوقات العمل ويمنع  الكمامات و   بارتداءالعاملير    والير 

 المنتجات. مالمسة عىل الزائر 

  ،مير بير  كل متسوق وآخر من خالل وضع لوحات إرشادية 1.5 االحتفاظ بمسافة التباعد اآلمن عىل أن ال تقل عن •

 . عىل األرض اإلرشاديةباإلضافة إىل تحديد النقاط والعالمات 

( بير   1.5األسماك ومراعاة مسافة التباعد اآلمنة ) دكك تنظيف عداد المستهلكير  عند أتنظيم وقت االنتظار و  • مير

 . األشخاص

 بالسوق والمرافق لضمان دخول هواء نظيف إىل الموقع. توفير التهوية المناسبة  •

ي   -بالتواصل مع مركز استجابة التابع لدائرة الصحة  اإلبالغ الفوري عن الحالة المرضية وعن جميع المخالطير    •  أبوظب 

 . 8001717التواصل  رقمعىل 

 

ورة التعاون و  سيتم تنفيذ حمالت حيث  . أعاله جاءقىص درجات الحيطة والحذر وفق ما أخذ أوعليه نهيب بالجميع ض 

ام  تفتيشية ي تعليمات صادرة عن الجهات الحكومية بخصوص الوقاية من انتشار أوب بهذا التعميممكثفة للتحقق من االلير 

وس كورونا )كوفيد  .اتخاذ اإلجراءات القانونية سيتم و ( 19-فير

 
 

 للزراعة والسالمة الغذائية  أبوظب   هيئة 
 2020مارس  31

 



 

 

 

 

 2020( لسنة 6تعميم رقم )
 بشان توزي    ع وجبات إفطار صائم خالل شهر رمضان الفضيل

 

ازية الرامية لتحقيق أعىل مستويات الصحة والسالمة للمجتمع  ي إطار التدابير االحير
 
وتماشيا مع   ، ف

وس كورونا )كوفيد ( ومنع انتشاره وتوفير بيئة صحية  19- اإلجراءات والجهود الحكومية للوقاية من فير

ي تقوم  
ي البر ي إمارة أبوظب 

 
ي للزراعة والسالمة الغذائية جميع المطاعم ف للمجتمع، توجه هيئة أبوظب 

 : اآلتيةبإتباع اإلجراءات  وذلك بإعداد وتوزي    ع وجبات إفطار صائم بتنفيذ أقىص درجات الوقاية
 

ام .1 ام بالممارسات الصحية من قبل معدي الوجبات.   باتباع أقىص درجات االلير   النظافة وااللير 

 . من سالمة وصحة معدي ومقدمي الخدمةباستمرار التأكد  .2

ي صناديق أو أكياس نظيفة وجافة وغلقها بإحكام قبل عملية التوزي    ع.   .3
 وضع الوجبات ف 

يمنع منعا باتا توزي    ع وجبات إفطار صائم داخل أو أمام واجهة المطاعم ويقترص توزيعها عىل   .4

ي كل  
 المطاعم وإدارة السكن العمالي ف 

مجمعات العمال السكنية من خالل التنسيق المباشر بير 

 منطقة.  

ي المطاعم عىل الوجبات العادية للجمهور  يق .5
از و الوقاية  وذلك  ترص البيع ف  باتباع أقىص درجات االحير

    والتأكد من لبس الكمامات والقفازات من قبل مقدمي الخدمة. 

عدم السماح بالتجمعات قبل أخذ الوجبات من قبل المستفيدين وكذلك بعد أخذ الوجبات وضمان  .6

 . وآخر بير  كل شخص   مير  2 ال تقل عن  ترك مسافة
 

ورة التعاون وأخذ أقىص درجات الوقاية   ي للزرعة والسالمة الغذائية بالجميع ض  وعليه تهيب هيئة أبوظب 

ام  ،والحيطة والحذر وفق ما جاء أعاله حيث سيتم تنفيذ حمالت تفتيشية مكثفة للتحقق من االلير 

وس كورونا )كوفيدبخصوص الوقاية من ا صادرةبهذا التعميم. وبأي تعليمات أخرى  ،  ( 19- نتشار فير

ي قد تصل إل حد اإلغالق اإلداري. وسيتم 
 اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق المخالفير  البر

 

 للزراعة والسالمة الغذائية أبوظب   هيئة 
 2020 مايو  04

 



 

 

 

 

Circular NO. (6) for the year 2020 
Regarding the Distribution of Fasting Breakfast Meals During the Holy Month of Ramadan 

 

In the context of precautionary measures aimed at achieving the highest levels of health and 
safety for the community, and in line with government measures and efforts to prevent Corona 
Virus (Covid-19) and prevent its spread and provide a healthy environment for the community, 
the Abu Dhabi Authority for Agriculture and Food Safety directs all restaurants in the Emirate of 
Abu Dhabi Which prepares and distributes fasting Iftar meals by implementing the utmost 
protection by following the following procedures: 
1. When preparing meals, the maximum hygienic practices should be followed by food 

handlers. 
2. Make sure that the safety and health of the service providers are continuously considered. 
3. Meals that are ready for distribution should be kept in clean, dry and tightly closed bags or 

containers. 
4. It is strictly forbidden to distribute meals inside or in front of restaurants, and the distribution 

should be limited to workers compounds through direct coordination between restaurants 
and the management of labor compounds in each region. 

5. Sale in restaurants is limited to regular meals to the public by following the maximum safety 
precautions and prevention and ensuring that the masks and gloves are worn by service 
providers. 

6. Not allowing gatherings before taking meals by the food consumers, as well as after taking 
meals, and make sure that safety distance is considered. (not less than 2 meters is between 
each person). 

 

Accordingly, the Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority calls upon everyone to 
cooperate and to take the utmost protection, precaution and caution in accordance with the 
above, as intensive inspection campaigns will be implemented to verify compliance with this 
circular and with any other instructions issued regarding preventing the spread of the Corona 
virus (Covid-19) and will take legal measures against violators that may go up to an 
administrative closure. 

 

Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority 
04 May 2020 



 

 

 

 2020برائے سال  6مراسلہ نمبر 

 حوالے سےرمضان المبارک کے دوران افطاریوں کی تقسیم کے 

 

کے پھیالؤ   (Covid-19)کمیونٹی میں صحت اور تحفظ کا اعلٰی ترین معیار برقرار رکھنے، اور کورونا وائرس  

  تحفظ   ادارہ برائے  ےابوظہبی ک کو روکنے کے لیے حکومتی اقدامات اور کوششوں سے ہم آہنگ رہتے ہوئے، 
  کا اہتمام   اور تقسیم  ی تیار  )افطار  صائم( کی  ںمفت افطاریو امارات  ابوظہبی میں    کی جانب سے  زراعت و خوراک

انتہائی  ولوں پر عمل پیرا رہتے ہوئے ہے کہ وہ درج ذیل اص کی جاتیکرنے والے تمام ریسٹورینٹس کو ہدایت 
 : اختیار کریںاحتیاطی تدابیر  ممکنہ حد تک

 
صفائی ستھرائی اور حفظان  صحت کی بلند ترین سطح پر الزماً کاربند رہنا  کو  کھانے تیار کرنے والے افراد   .1

   ہوگا۔
  غذا تیار اور تقسیم کرنے والے عملے کی صحت و تحفظ کو ہمہ وقت یقینی بنائیں۔ .2
سیم کرنے سے پہلے انہیں مضبوطی سے بند  یا تھیلیوں میں رکھیں اور تقکھانوں کو صاف اور خشک ڈبوں  .3

 کریں۔
ہر عالقے    ان کے سامنے افطاریاں تقسیم کرنے پر سختی سے پابندی ہے۔ کھانوں کو ریسٹورینٹس کے اندر یا   .4

ً  ریسٹورینٹ اور قیام گاہ کی انتظامیہ کے درمیان باہمی تعاون سے میں ہی  مزدوروں کے کیمپوں میں  الزما
 مہیا کیا جائے۔ 

کھانوں کی فراہمی تک محدود ہے۔ تمام سروس  کے یسٹورینٹس میں فروخت کا کام عوام کے لیے معمولر .5
ً   اسٹاف کو چہرے کے ماسک اور دستانے اور ہمہ وقت تمام احتیاطی اور حفاظتی اقدامات    پہننا ہوں گے  الزما

 پر سختی سے کاربند رہنا ہوگا۔ 
انے وصول کرنے سے پہلے یا بعد میں ہرگز گروپ کی اپنے کھکھانے وصول کرنے والے کارکنوں کو  .6

 نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں ایک دوسرے سے ہر وقت دو میٹر کا فاصلہ الزماً برقرار رکھنا ہوگا۔   اشکل میں اکھٹ
 

ہر فرد کی جانب سے تعاون اور درج باال امور کے مطابق   ابوظہبی کا ادارہ برائے تحفظ  زراعت و خوراک 
 انتہائی خیال اور احتیاط عمل میں النے کا خواہاں ہے۔ 

 جاری کردہ دیگر ہدایاتکے پھیالؤ سے تحفظ کے حوالے سے  (Covid-19)کورونا وائرس اس مراسلے اور 
 جائیں گی۔  کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے وسیع معائنہ جاتی مہمات انجام دی

جس کا نتیجہ کاروبار کی انتظامی   خالف ورزی کرنے والے قانونی اور تادیبی کارروائی کے سزاوار ہوں گے
 بندش کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ 

 ابوظہبی کا ادارہ برائے تحفِظ زراعت و خوراک
 2020 مایو 04
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