
 DTCM/OUT/2021/0000947 المرجع:

 29/12/2021 التاريخ:

To: Owners and Managers, hotel establishments, venues, halls and 

restaurants in Dubai 

Greetings from DET, 

Subject: Updated precautionary measures for events and activities form 

29.12.2021. 

The Department of Economy and Tourism extends warm greetings to all of our 

stakeholders and partners. 

The year 2021 has shown a great success for the overall economic recovery, while 

implementing robust precautionary measures for COVID-19 with your support.  

According to the latest updates from Dubai's Supreme Committee of Crisis and Disaster 

Management on the precautionary measures for all New Year’s Eve celebrations, DET 

requests all relevant stakeholders to follow the guidelines below: 

General Guidelines: 

 Attendees must wear facemasks at all times, except whilst consuming food

and/or beverages.  

 Strict adherence to the working hours permitted based on the 

event/entertainment permit. 

 Adhere to social distancing guidelines. 

NYE Celebration updates. 

 Present a valid negative PCR for 24 hours for indoor musical concerts (free 

movement events).  

Restaurants: 

 Close the bar counters for serving drinks in restaurants, and only serve them on 

tables 

Mass Events, Leisure, Sporting, and Business Events:  

 Reduce capacity limit to 70% for mass, entertainment, sports, and business 

events for outdoor and indoor events While taking into consideration 4 sqm per 

person 

Community Events (Leisure and Sporting Events): 

 Reduce the number of participants in indoor places to 1500, and open places 

2500 

Accordingly, the Department reminds all concerned parties to fully adhere to the measures 

and procedures issued. Our ongoing robust inspections will continue to carryon, and failure 

to comply with precautionary measures may results in excessive fines, violations, and 

closure of the facility. The safety and wellbeing of all is our utmost priority. 

For more information in this regard, please contact the DET Call Centre on below 

channels: Tel: 600555559 or Email: info@dubaitourism.ae   

Sincerely Yours, 

أصحاب ومدراء المنشآت الفندقية والمطاعم والمرافق والصاالت في إمارة دبي ... المحترمين  السادة/

 تحية طيبة و بعد،،

29.12.2021من  الموضوع: اإلجراءات االحترازية المحدثة إلقامة الفعاليات واألنشطة 

بداية تهديكم دائرة االقتصاد والسياحة بدبي اطيب تحياتها وتمنياتها لكم بدوام التوفيق والنجاح، متمنين 

 أن تكونوا أنتم وعائالتكم بخير ودوام الصحة والعافية. 

نجاحا باهرا في االنتعاش العام لالقتصاد،  2021بفضل جهودكم المبذولة مؤخرا وتعاونكم فقد شهد عام 

 . 19-وتم تحقيق ذلك من خالل جدية االلتزام بتطبيق االجراءات االحترازية للتصدي لجائحة كوفيد

جديدة من اإلجراءات االحترازية  ووفقا العتماد اللجنة العليا إلدارة األزمات والكوارث تحديثا لمجموعة

شاملة احتفاالت ليلة رأس السنة الميالدية ، توجه الدائرة كافة  من اليوم،والوقائية للقطاع السياحي 

 المعنين االلتزام بها كما هي موضحة أدناه:

 القواعد العامة: 

  و المشروبات. االلتزام بارتداء الكمامة الطبية طوال الوقت، فيما عدا أوقات تناول الوجبات

 يةتصاريح الترفيهالإلقامة الفعالية أو ة االلتزام التام بساعات العمل المصرح . 

  .اإللتزام بمسافة التباعد اإلجتماعي 

إحتفاالت رأس السنة  الميالدية :

  ساعة لحضور الحفالت الموسيقية ذات  24إبراز نتيجة فحص سلبية سارية المفعول لمدة

 االمكان المغلقة. .الحركة الحرة وفي 

 المطاعم: 

  .إغالق كاونتر تقديم المشروبات في المطاعم، وتقديمها فقط على الطاوالت

الفعاليات الجماهيرية، الترفيهية، والرياضية وفعاليات األعمال: 

  للفعاليات الجماهيرية والترفيهية، والرياضية،  %70اإللتزام بخفض الطاقة اإلستيعابية إلى

 4 على مبدأ احتساب الطاقة االستعيابية االعمال في األماكن المفتوحة والمغلقةوفعاليات 

 الواحد شخصلمتر مربع ل

 الفعاليات المجتمعية )الترفيهية، الرياضية(: 

  2500، واألمكان المفتوحة 1500خفض عدد المشاركين في األماكن المغلقة إلى .

بالتدابير االحترازية واإلجراءات الصادرة مسبقا، وستقوم دبي  وعليه تنبه الدائرة بضرورة التقيد بشكل كامل

للسياحة بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد مع السلطات الصحية، وإننا نقدر تعاونكم الدائم ونثمن 

 جهودكم كشركاء رئيسين لخدمة الصالح العام وحماية سالمة وصحة المجتمع.  

 :لتواصل مع مركز االتصال على قنوات االتصال التاليةللمزيد من المعلومات بهذا الخصوص يرجى ا

 600555559هاتف رقم: 

  info@dubaitourism.aeالبريد اإللكتروني

  ولكم جزيل الشكر والتقدير..

Ahmad Khalifa AlFalasi 

CEO Support Services and Investment 

خليفة الفالسيأحمد   

مارمدير تنفيذي الخدمات المؤسسية واالستث  
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