
 هل تقوم الرادارات على تصوير 

جميع المركبات المتنقلة  في 

مختلف شوارع إمارة دبي؟

 نعم، على مدار اليوم، ولمدة أسبوعين قابلة 
للتجديد وسوف تكون هناك آلية لمراجعة تحرير 

 .
ً
المخالفات سيتم اإلعالن عنها الحقا



سمح لشركات األمن والشركات 
ُ
هل ي

الحيوية المرتبطة بعمليات التعقيم 

بالتنقل خالل فترة تقييد الحركة أثناء 

تطبيق برنامج التعقيم الوطني؟ 

نعم الحركة مسموحة فقط للقطاعات الحيوية 
المستثناة من تقييد الحركة خالل تنفيذ برنامج 

التعقيم الوطني. 



هل يسمح للعاملين في 

المستودعات والصناعات المتربطة 

بالمواد الغذائية والطبية واألعمال 

الحيوية؟ 

نعم مسموح لها الحركة باعتبارها من القطاعات 
الحيوية المستثناة.



هل الحركة مصرح بها لشركات 

التوصيل والشحن؟ 

 الحركة مسموحة لشركات التوصيل والشحن 
العاملة في مجال التجارة اإللكترونية باعتبارها من 

القطاعات الحيوية المستثناة. 



هل  يمكن لألسر العبور بمركباتها 

من إمارة دبي باتجاه الشارقة أو 

أبوظبي أو العكس؟ 

 "
ً
نعم مسموح من خالل شارع اإلمارات "العابر سابقا

للظروف االستثنائية فقط.



هل يسمح للصيادين مزاولة المهنة؟ 

 نعم ألن هذه المهنة مرتبطة بتوفير الغذاء ألفراد 
المجتمع. 



 لدي مجموعة من الماشية في 

العزبة؟ 

مسموح  بنقل األعالف 
وكذلك مراجعة العيادات البيطرية.



 هل يسمح لشركات (غسيل 

المالبس) المرتبطة بعمليات 

التعقيم بالتنقل خالل تطبيق برنامج 

التعقيم الوطني؟ 

نعم تعتبر من القطاعات الحيوية المستثناة. 



هل هناك أوراق أو مستندات يتوجب 

على الُمصرح لهم بالحركة حملها؟ 

من الضروري وجود سند أو إثبات قانوني للحاالت 
الُمصرح لها بالخروج في حال استيقافها من قبل 

دورية أمنية أو خالل مراجعتنا بعد تصوير الرادار.



هل يمكنكم شرح هذا القرار 

باختصار ؟ 

 
ً
برنامج التعقيم في دبي سيمتد طوال 24 ساعة يوميا
لمدة أسبوعين، ويمنع خالله الخروج من المنزل باستثناء 

الحاجات الضرورية (الغذاء والدواء) أو العمل ضمن 
القطاعات الحيوية. 



كيف سيتم تنظيم عمل الجمعيات 

والسوبر ماركت ومنافذ بيع المنتجات 

الغذائية ؟ 

هذه المنافذ كلها مستثناة من قرار التدابير المشددة، 
ويمكنها العمل بشكل طبيعي طوال اليوم. 



لماذا اتخذتم هذا القرار في دبي ؟ 

الهدف الرئيسي لهذا القرار هو الحفاظ على صحة 
المجتمع وسالمة الجميع. الجهات المختصة تسعى 

لتكثيف الجهود للسيطرة على انتشار فيروس كورونا 
المستجد وال بد من إجراءات مشددة في هذا الصدد. 



هل هناك تبعات قانونية للمخالفين، 

الحظنا استهتار من قبل البعض في 

الفترة السابقة ؟ 

نعم هناك إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين، ويمكن 
اإلبالغ عن أي حاالت مخالفة عن طريق التطبيق الخاص 

بشرطة دبي. 



هل يمكنني طلب الوجبات من 

المطاعم، أم انها مغلقة ؟ 

يمكن طلب الوجبات من المطاعم بالشكل المعتاد، حيث 
أن المطاعم ستقدم خدمات توصيل فقط. 



نعم تعتبر هذه قطاعات أساسية وكلها مستثناة 
من هذا القرار. 

 هل سيتم تكثيف الفحوصات الطبية 

في دبي، فيما يتعلق بفيروس 

كورونا المستجد ؟

نعم، سيتم تكثيف الفحوصات في األماكن ذات الكثافة 
 على صحة وسالمة الجميع. 

ً
السكانية العالية  حرصا



نعم يمكن ذلك مع مراعاة االلتزام بالتدابير االحترازية 
 .

ً
واالحتفاظ ببطاقة العمل دائما

هل التقييد يشمل حركة األفراد 

والمركبات ؟ 

تطبيق القرار لمدة أسبوعين قابلة للتجديد. 



 خدمات الكهرباء والمياه والتبريد ومحطات الوقود 
كلها تعمل بشكل طبيعي. 

لدي موعد طبي غير ضروري، هل 

يمكنني زيارة العيادة ؟ 

الخدمات الصحية تعمل بشكل طبيعي، مع االلتزام 
بضرورة التوجه لتلقي الخدمة الصحية في الظروف الطارئة 

فقط. 



أريد التوجه لمحل السوبر ماركت 

القريب من منزلي لشراء االحتياجات 

الغذائية، ما هو اإلجراء؟ 

يمكن التوجه للسوبرماركت لشراء االحتياجات 
الضرورية، مع االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز 

والحفاظ على المسافة اآلمنة من اآلخرين، ويقتصر 
ذلك على فرد واحد من العائلة. 



هل هناك قطاعات مستثناة من 

هذا القرار ؟ 

نعم مختلف القطاعات الحيوية مستثناة وهذا 
يشمل مثالً الخدمات الصحية ومنافذ بيع الغذاء 
وسالسل التوريد ومصنعي وموردي التجهيزات 

الطبية. 



في حال انقطاع التيار الكهربائي 

أو المياه بسبب عطل فني، ما 

الذي عليه فعله ؟ 

 خدمات الكهرباء والمياه والتبريد ومحطات الوقود 
كلها تعمل بشكل طبيعي. 



أعمل في وسيلة إعالمية عربية، 

 لها..هل 
ً
تتخذ من دبي مقرا

يمكنني التوجه لعملي؟ 

نعم يمكن ذلك مع مراعاة االلتزام بالتدابير االحترازية 
 .

ً
واالحتفاظ ببطاقة العمل دائما



هل قطاعات الموانئ والمطارات 

والشحن وشركات الطيران والخدمات 

الجمركية والمنافذ الحدودية 

مستثناة من قرار تقييد الحركة؟ 

نعم تعتبر هذه قطاعات أساسية وكلها مستثناة 
من هذا القرار. 



أعمل في شركة أمنية خاصة، هل 

يمكنني التوجه لممارسة عملي؟ 

نعم موظفو شركات الخدمات األمنية سواء كانت 
عامة أو خاصة مستثناة من هذا القرار. 



في منطقتنا، تقوم شركة نظافة 

خاصة بتنفيذ أعمال جمع القمامة، 

هل سيستمر عملها بشكل معتاد ؟

تم استثناء جميع الخدمات البلدية مثل الصرف 
الصحي وجمع النفايات ومؤسسات النظافة العامة 

والخاصة من هذا القرار. 



أعمل في مختبر طبي, يقدم خدمات 

متعلقة بفيروس كورونا المستجد 

لهيئة الصحة في دبي, هل يمكنني 

التوجه لعملي؟

تم استثناء مختلف الجهات الحكومية والخاصة 
المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد 

(كوفيد19) من هذا القرار. 



أستخدم حافالت هيئة الطرق 

والمواصالت للتوجه للعمل في 

مستشفى راشد، هل ستتوقف 

الخدمة؟ 

أعمال وسائل النقل العام بما في ذلك الحافالت 
وكذلك سيارات األجرة التكسي ستتواصل بشكل 

طبيعي، مع ضرورة ارتداء الكمامة والقفاز وااللتزام 
باالبقاء على مسافة مترين بين الراكب واآلخر.



أعمل في شركة انشاءات تنفذ 

مشروع حيوي لهيئة الصحة، هل 

أبقى في المنزل بسبب هذا القرار؟ 

األعمال اإلنشائية متواصلة وسيتم اصدار تصاريح 
للشركات المعنية من قبل بلدية دبي واللجنة الدائمة 

لشؤون العمال في إمارة دبي 



ما هي خدمات الدعم المستثناة 

من هذا القرار ؟ 

يمكن للعاملين في القطاع المالي والصرافة تأدية 
 لغاية الساعة 2 

ً
مهامهم من الساعة 8 صباحا

، ونفس الوضع ينطبق على العاملين في مجال 
ً
ظهرا

الرعاية االجتماعية وخدمات الصيانة.



هل هناك تصريح معين للخروج 

للعمل او لظرف اخر؟

نعم، يتعين على جميع فئات المجتمع والعاملين في كل 
القطاعات المستثناة التي تم إعالنها التقدم للحصول 

dxbpermit.gov.ae  على تصريح للحركة عبر
800PERMIT(800 737648)  لالستفسار،االتصال على الخط الساخن


