
 

 

 

 

 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


