
 
 

Precautionary Guidelines for  

Social Gathering and Celebrations 

 

 ضوابط بشأن االحتفاالت  

 والمناسبات االجتماعية

 

Dear Valued Customer, 

 

 ، عمالءنا الكرام 

 

Pursuant to the announcement of Dubai’s 

Supreme Committee of Crisis and Disaster 

Management (Click here to read the 

announcement) regarding precautionary 

guidelines for social gatherings and 

celebrations, it is of utmost importance that all 

establishments and individuals strictly adhere 

to the precautionary measures outlined by 

authorities. 

 

 " عن  الصادر  البيان  إلى  إلدارة استناداً  العليا  اللجنة 

والكوارث على    هنا)اضغط    " بدبي   األزمات  لالطالع 

باالحتفاالت  البيان( المتعلقة  الضوابط  بشأن   ،

نهيب االجتماعية،  الشركات    والمناسبات  بكافة 

الوقائية  بالتدابير  االلتزام  والمؤسسات واألفراد ضرورة 

الجهات  كافة  قبل  المعلنة من  اإلرشادية  والتعليمات 

العطالت   موسم  دخول  مع  السيما  دبي  في  المعنية 

واالحتفاالت المختلفة والمناسبات االجتماعية المرتبطة  

 بهذه الفترة من العام.

 

We must all avoid crowded places and strictly 

adhere to the precautionary measures, 

including maintaining physical distancing 

and using face masks. Elderly people and 

individuals with chronic conditions are also 

advised not to attend social functions. 

 

يجب    جميعاً  كما  التجعمات  علينا  بتفادي  االلتزام 

الكبيرة وتطبيق اإلجراءات الوقائية المعلنة، ومن أهمها 

الجسدي   األفراد  الكمامات  واستخدام التباعد  ، وحث 

من ذوي الحاالت الصحية المزمنة على تفادي حضور  

 .تلك االحتفاالت

 

Individuals attending gatherings, and 

establishments organising the celebrations, 

can avoid violations and other penalties by 

abiding by the precautionary measures. 

 

إن تطبيق التدابير الوقائية يجنب األفراد والمؤسسات   

أو تشارك  االحتفاالت،  التي  هذه  مثل  بتنظيم  تقوم 

 .بة على مخالفتهاالغرامات أو اإلجراءات المترت

 

The health and safety of all members of 

society is a top priority. We urge all to strictly 

follow the preventive protocols and 

أولوية   تمثل  المجتمع  أفراد  جميع  وصحة  سالمة 

في   التدابير  قصوى  بتطبيق  والتعاون  األوقات،  جميع 

 . الوقائية يكفل سالمة وصحة جميع أفراد المجتمع
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safeguards in place to protect all community 

members from any health risks. 

 

 

Your safety is our top priority. We thank you 

for your continued support and cooperation. 

 

والسعادة،   الصحة  موفور  لكم  لكم    نتمنى  ونشكر 

    دعمكم الدائم والمستمر.

 

For any clarification or information, 

please contact Jafza Call Centre at  

800-Jafza (800-52392) 

 

 يرجى التواصل  ، لمزيد من التفاصيل ل 

 الرقم  على في جافزا مع مركز االتصال 

800-Jafza (800-52392) 

 

National Industries Park   مجمع الصناعات الوطنية 

 


