
 DTCM/OUT/2021/0000060 المرجع:

 20/01/2021 التاريخ:

To: Owners and Managers Hotel establishments and 

Restaurants, in Dubai 

After greetings, 

Subject: Temporary hold of entertainment activities in Hotels 

and Restaurants 

Department of Tourism and Commerce Marketing is pleased to 
extend its warm regards and wishing you and your families all the 
best. 

Further to the circular issued on December 23, 2020, with a 
reference DTCM / OUT / 2020 / No. 0000996 (Compliance 
Notice Hotel establishments with precautionary and 
preventive measures to counter Pandemic - Covid 19), as part 
of our efforts to ensure that all stakeholders in the tourism 
sector comply with the application of all precautionary and 
preventive measures to address the Coronavirus Covid-19 
pandemic. 

The Department observed, through field inspection, an increase 
in number violations during entertainment activities in hotels and 
restaurants. 

Accordingly, the Department directs all concerned in hotel 
establishments and restaurants to temporarily hold 
entertainment activities as of Thursday, January 21, 2021 until 
further notice. 

The Department will continuously assess the new situation with 
the health authorities. We appreciate your constant cooperation 
and value your efforts to serve the public good and protect the 
health and safety of society. 

For more information in this regard, please contact DTCM 

Call Center on below channels: Tel: 600555559 or Email: 

info@dubaitourism.ae   

Sincerely Yours, 

أصحاب ومدراء المنشآت الفندقية والمطاعم في إمارة دبي ...  السادة/

 المحترمين 

    تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: اإليقاف المؤقت لألنشطة الترفيهية في المنشأت الفندقية 

 والمطاعم.  

بداية تهديكم دائرة السياحة والتسويق التجاري اطيب تحياتها وتمنياتها لكم بدوام 

 التوفيق والنجاح، متمنين أن تكونوا أنتم وعائالتكم بخير ودوام الصحة والعافية. 

بمرجع  2020ديسبمر  23الدائرة بتاريخ إلحاقا بالتعميم الصادر من 

)تنبيه بالتزام المنشأت الفندقية بالتدابير  DTCM/OUT/2020/000099رقم

، نحيطكم  علما   (19كوفيد  -االحترازية واإلجراءات الوقائية للتصدي لجائحة

بأنه وضمن جهودنا لضمان امتثال كافة المعنين في القطاع السياحي بتطبيق كافة 

 . 19-االحترازية و اإلجراءات الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيدالتدابير 

و من خالل زيارات التفتيش الميداني للدائرة فقد تم رصد ارتفاعا لعدد من  

 . المخالفات أثناء إقامة األنشطة الترفيهية

باإليقاف وعليه توجه الدائرة كافة المعنين في المنشأت الفندقية والمطاعم 
يناير  21قت لألنشطة الترفيهية اعتبارا من يوم الخميس الموافق المؤ

 حتى اشعار اخر.  2021

وستقوم دبي للسياحة بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد مع 

السلطات الصحية، وإننا نقدر تعاونكم الدائم ونثمن جهودكم كشركاء 

 .رئيسين لخدمة الصالح العام وحماية سالمة وصحة المجتمع 

للمزيد من المعلومات بهذا الخصوص يرجى التواصل مع مركز االتصال 

 600555559هاتف رقم :  :على قنوات االتصال التالية

 info@dubaitourism.aeالبريد اإللكتروني
 ولكم جزيل الشكر والتقدير،،

Ahmad Khalifa AlFalasi 

CEO Support Services and Investment 
Digitally 

signed by 
 التوقيع

  اإللكتروني

يأحمد خليفة الفالس  

تثمارمدير تنفيذي الخدمات المؤسسية واالس  
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