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Respected/ investors and managers of hotel establishments, 

restaurants, facilities and halls in the Emirate of Dubai...  

Subject: Ease of Restrictions precautionary measures, starting from 

August 12, 2021. 

The Department of Tourism and Commerce Marketing extends warm 

greetings to all of our stakeholders and partners. As directed by the 

Command Centre, below is the updated set of precautionary measures 

for the tourism sector. The department directs all concerned to abide by 

the following: 

Hotel Establishments: Increase the capacity of all hotel establishments 

facilities to 100%. With the increase in the capacity of all places of 

worship from 30% to 50%. 

Restaurants and cafes: 

1. Increasing the capacity to 80%, with the possibility of reducing the

social distance between tables from 2 to 1.5 meters. 

2. Back to normal pre-pandemic business hours, while complying with

permit and guidelines issued by the department. 

3. Restaurants and cafes are allowed to extend entertainment activities

until 3 in the morning while adhering to the general rules. 

Recreational/ entertainment places: increase the capacity of all 

recreational facilities, exhibitions, museums, cinemas, and tourism 

activities to 80%. 

Business events: Increasing the capacity to 100%, while adhering to all 

business events protocols issued by the department. 

Community events: Increase the number of participants to 2,500 

indoors and 5,000 outdoors, with no mandatory vaccination.  

 Entertainment and sporting events: 

1. Increasing event capacity (including audiences) to 60% without

specifying the maximum number of participants, with no mandatory 

vaccination. 

مستثمري ومدراء المنشآت الفندقية والمطاعم والمرافق والصاالت في  السادة/

 إمارة دبي ... المحترمين 

. 2021أغسطس 12الموضوع: تسهيل اإلجراءات اإلحترازية إبتداءا من تاريخ 

بداية تهديكم دائرة السياحة والتسويق التجاري أطيب تحياتها وتمنياتها لكم بدوام 

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

ماان اراااراءات  تاام تحااديم مجموعااةفقااد وفقااا العتماااد مرلااك الااتحكم والساايطرة 

وااات الاادائرة لافااة المعنااين االلتااكام وععياات تاالحترازيااة والوقائيااة لعقطاااا السااياح ، 

 بالتالي: 

رفع الطاقة االستيعابية لجميع مرافق المنشآت الفندقية إلى المنشآت الفندقية: 

 . %50إلى  %30رفع الطاقة االستيعابية لجميع دور العبادة من .  مع 100%

المطاعم والمقاهي : 

، ماااااع إمكانياااااة تقعيااااا  مساااااافة التباعاااااد %80رفاااااع الطاقاااااة االساااااتيعابية إلاااااى  .1

 متر.  1.5إلى  2االاتماع  بين الطاوالت من 

مااع ارلتااكام بالتصاااا ي   العااودة إلااى أوقااات العماا  المعتااادة ماااا قباا  الجائحااة .2

  واررشادات الصادرة من الدائرة.

مع االلتكام   صباحا   3بإمكان المطاعم والمقاه  تمديد األنشطة الترفيهية إلى  .3

 بالقواعد العامة.

رفااع الطاقااة االسااتيعابية لجميااع المرافااق الترفيهيااة والمعااار األمااا ن الترهيهيااة: 

 . %80والمتاحف ودور السينما واألنشطة السياحية إلى 

ماااع ارلتاااكام بجمياااع  %100: رفاااع الطاقاااة االساااتيعابية إلاااى   هعالياااات األعماااا 

 بروتولوالت فعاليات األعما  الصادرة من الدائرة. 

لألمااااالن الم عقااااة  2,500: زيااااادة عاااادد المشااااارلين إلااااى الفعاليااااات الميتمعيااااة

 لألمالن المفتوحة، وعدم إلكامية العقاح.  5,000و

 : الفعاليات الترهيهية والرياضية

زياااادة الطاقاااة االساااتيعابية لجمياااع األماااالن التااا  تقاااام فيهاااا الفعالياااات  شاااامعة  .1

م إلكاميااة باادون تحديااد الحااد األقصااك لعمشااارلين، مااع عااد %60الجماااهيرإ إلااى 

 . العقاح



2. Allowing entertainment activities (with free movement i.e. standing 

concerts) and limiting them to vaccinated participants, with a maximum 

number of attendees 5,000 people, while adhering to the general rules. 

3. Mandatory vaccination for performers residing in the country, or a 

negative PCR valid for 24 hours for those not vaccinated prior to the 

event. 

Institutional events and award ceremonies: Increase the number of 

participants to a maximum of 1,000 people, with no mandatory 

vaccination. 

Social Activities: 

1. Increasing the capacity to 60% and not to exceed 300 people, with no 

mandatory vaccination. 

2. The party host must pledge to bear full responsibility in adhering to 

all precautionary measures. 

3. It is forbidden to enter those who have any health symptoms and 

encourage children, the elderly and those with chronic diseases not to 

attend the ceremony in order to preserve public health. 

Accordingly, the department warns of the need to fully adhere to the 

precautionary measures and procedures issued in advance, and Dubai 

Tourism will continuously assess the new situation with the health 

authorities, and we appreciate your constant cooperation and value your 

efforts as key partners to serve the public interest and protect the 

safety and health of the community. 

For more information in this regard, please contact the call centre on 

the following communication channels: WhatsApp and phone 

number: 600555559 

Email info@dubaitourism.ae 

Thank you very much and appreciation. 

 

 

السااماح بالفعاليااات الترفيهيااة  حات الحرلااة الحاارةإ واقتصااارها لمتعقاا  العقاااح  .2

 .  شخص مع االلتكام بالقواعد العامة 5,000بحيم ال يتعدى عدد الحضور عن 

 

إلكامياااة العقاااااح لمقاااادم  العااارو  المقيمااااين فااااي الدولاااة، أو إاااااراء فحااااص  .3

 PCRساعة من الفعالية. 24قب   عقحينإ لمقدم  العرو  غير الم 

 

: زيادة عدد المشارلين بحد أقصك الفعاليات المؤسسية وحفالت توزيع اليوائز

 شخص، وعدم إلكامية العقاح.  1,000

 األنشطة االجتماعية:

 

شااخص، مااع عاادم  300وبمااا ال يتعاادى  %60زياادة الطاقااة االسااتيعابية إلااى  .1

 إلكامية العقاح.

 

تعهد صاحب الحف  على تحم  المسؤولية التامة في ارلتكام بجميع  .2

 اراراءات ارحترازية. 

يمناااع د اااو  مااان لديااات أي أعااارا  صاااحية وتشاااجيع األطفاااا  ولباااار السااان  .3

 وأصحاب األمرا  المكمنة من حضور الحف  حفاظا على الصحة العامة. 

 

االحترازية واراراءات  بالتدابير وععيت تنبت الدائرة بضرورة التقيد بشك  لام 

الصادرة مسبقا، وستقوم دبي لعسياحة بشك  مستمر بتقييم الوضع المستجد مع 

السعطات الصحية، وإننا نقدر تعاونكم الدائم ونثمن اهودلم لشرلاء رئيسين 

 لخدمة الصال  العام وحماية سالمة وصحة المجتمع.

 

مر ز االتصا  على للمزيد من المعلومات بهذا الخصوص يرجى التواصل مع 

 600555559واتساب وهاتف رقم :  :قنوات االتصا  التالية

  info@dubaitourism.aeالبريد اإللكتروني

 ولكم جزيل الشكر والتقدير..

                               
Ahmad Khalifa AlFalasi 

CEO Support Services and Investment 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

يأحمد خليفة الفالس  

مارمدير تنفيذي الخدمات المؤسسية واالستث  
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