
 
 

Let’s Take  

Quarantine Seriously 

 

 الحجر  لنأخذ 

 على محمل الجد 

 

Dear Valued Customer, 

  

 نا الكرام، ءعمال

 

We draw your attention that the 

Inspection Department in Jafza 

discovered that few companies 

isolated their employees who 

returned from overseas travel in the 

accommodation buildings without 

getting the prior approval from 

Environment, Health & Safety 

Department, violating the provisions 

mentioned in the circular, titled 

“Approval for Resumption of 

Employee/Staff returning from 

Overseas Travel”, aimed at 

protecting the community, and 

reducing the possibility of spreading 

any possible infection among the 

community. 

 

أن   إلى  عنايتكم  التفتيش  نلفت  إدارة 

علي   لجبل  الحرة     ( جافزا ) بالمنطقة 

لديهم   ممن  الشركات  بعض  رصدت 

وعمال   قد  موظفين  الخارج  من  عائدين 

الغرف   في  الشركة  قبل  من  عزلهم  تم 

دون   العمالية من  المباني  في  المستأجرة 

الرجوع إلى إدارة الصحة والسالمة والبيئة  

الصادر   التعميم  بذلك  مخالفين 

الموافقة على عودة  "   بخصوص إجراءات 

تهدف إلى  والتي    الموظفين من الخارج" 

أي   احتمالية  والحد من  المجتمع،  حماية 

 انتشار للفيروس بين أفراد المجتمع. 

 

Believing in our principles, social 

responsibility, and intensify all our 

efforts to contain COVID-19, we urge 

everyone to adhere to the instructions 

and directives issued regarding 

منو و  انطالقا  مسؤولياتنا  ثوابتنا 

الجهود   جميع  تكاتف  وضرورة  المجتمعية 

كوفيد فيروس  انتشار  فإننا  19-لمكافحة   ،

بالتعليمات  لاللتزام  الجميع  ندعو 

الصحية  الجهات  عن  الصادرة  واإلرشادات 
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quarantine procedures. 

 

 فيما يتعلق بااللتزام بالحجر الصحي. 

 

Therefore, we stress that huge 

administrative penalties shall be 

imposed on all violators as well as 

legal actions as stipulated by the 

National Emergency Crisis and 

Disaster Management Authority 

(NCEMA), due to the damages they 

may cause by putting the economic 

base of communities and individuals 

at risk. 

 

سيتم فرض غرامات إدارية   كما ننوه إلى أنه

المخالفين  على  اإلجراءات   كبيرة  واتخاذ 

الهـيئة  القانونية والتي تم تحديدها من قبل  

الطوارئ واألزمات والكوارث    الوطنية إلدارة 

قد وذلك نظراً لألضرار التي  ضد المخالفين  

تعريض   من  المخالفات  تلك  على  تترتب 

واألفراد   للمجتمعات  االقتصادية  القاعدة 

 للخطر.

 

We urge every customer to adhere to 

all the precautionary measures stated 

in the circulars regulating the 

procedures of resumption of 

employees returning from overseas 

travel, and to contribute to maintain a 

healthy and safe environment for the 

people in Jafza. 

 

اال الكرام  عمالئنا  من  نرجو  لتزام وعليه 

الواردة   االحترازية  التعاميم  باإلجراءات  في 

من   الموظفين  عودة  لعملية  المنظمة 

على    ،الخارج الحفاظ  في  سالمة للمساهمة 

 . جافزا وصحة جميع العاملين في

 

Your safety is our top priority. We 

thank you for your continued support 

and cooperation. 

 

نتمنى لكم موفور الصحة والسعادة، ونشكر  

   لكم دعمكم الدائم والمستمر.

 

For any clarification or information, 

please contact Jafza Call Centre at  

800-Jafza (800-52392) 

 

 للمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل 

 الرقم مع مركز االتصال في جافزا على 

800-Jafza (800-52392) 

 

Jebel Ali Free Zone  المنطقة الحرة لجبل علي   
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