
 

 

 

Circular No (4) ( 4تعميم رقم ) 

Implementing Extra Precautionary Measures 
to Cope with the Spread of the Emerging 

Corona Virus (Covid-19) 
 

To all Food Establishments in the Emirate of 
Abu Dhabi: (Commercial Malls -Shopping 
Centers, Hypermarkets, Supermarkets, 
Groceries, Retail & Wholesale Shops and 
other Public Places Related to Food 
Establishments) 

ازية لمواجهة  بشأن التدابير واإلجراءات االحير
وس كورونا المستجد )كوفيد  (19-انتشار فير

 
ي  ي إمارة أبوظب 

 
  : إىل كافة المنشآت الغذائية ف

مراكز التسوق، الهايي  ماركت، -)المراكز التجارية

السوبرماركت، البقاالت، محالت البيع بالتجزئة  

المرتبطة بالمنشآت  األخرىوالجملة واألماكن العامة 

 الغذائية( 

 
In the context of the additional precautionary 
measures aimed at achieving the highest levels of 
health and safety for society, and in line with 
government measures and efforts to prevent 
spreading Corona Virus (Covid-19), and to enhance 
food safety and biosecurity by implementing good 
hygiene practices to ensure the highest protection of 
human health and safety , Abu Dhabi Agriculture and 
Food Safety Authority is instructing the concerned food 
establishments  in the emirates of Abu Dhabi to comply 
with this circular and the previous instructions issued 
by ADAFSA in this regard, we firmly request to strictly 
adhere to the following: 
 
 

1. Fixing informative signage to guide shoppers while 
choosing their foodstuff purchases not to over 
crowd and to keep a safe distance of no less than 
1.5  meters separating them from other individuals, 
or assign special working staff (food handler in the 
establishment) to direct and control  the public in 
the places (shelves, and refrigerators) where high-
demand food commodities are displayed to avoid 
crowding. 

2. Organizing queues paths to cash payment points 
(cashier counters) by placing ground indicative 
signs showing the Social distancing with a 

 
ازية الرامية لتحقيق أعىل مستويات  ا للتدابير االحير

ً
تنفيذ

 مع اإلجراءات والجهود 
ً
الصحة والسالمة للمجتمع، وتماشيا

وس كورونا المستجد )كوفيد  (، 19  -الحكومية للوقاية من فير
 وذلك لمنع انتشاره وب  هدف توفير بيئة صحية للجميع. 

 عىل تعزيز منظومة السالمة الغذائية وا
ً
ألمن الحيوي وحرصا

وذلك من خالل تطبيق الممارسات الصحية الجيدة بما 
يهدف لضمان أعىل مستويات الحماية لصحة وسالمة  
ي للزراعة   ا بالتعاميم الصادرة من هيئة أبوظب 

ً
اإلنسان، وإلحاق

ورة  والسالمة الغذائية بهذا الخصوص، نود التأكيد عىل ضر
ام وتطبيق التدابير اآلتية:  ر

 االلير
 

 
اء، ومراعاة .1 ر أثناء عملية الشر  منع تجمع المتسوقير

ر كل  1.5االحتفاظ بمسافة آمنة ال تقل عن  مير بير

متسوق وآخر من خالل وضع لوحات إرشادية أو 

ي المنشأة الغذائية. 
 االستعانة بموظفر

 

ر كل متسوق وآخر  .2 ضمان توفر المسافة اآلمنة الفاصلة بير

لدفع )النقدي/ بما ال يقل عن مير ونص أثناء عملية ا

(، وذلك من خالل تحديد النقاط والعالمات  ي
ونر اإللكير

ي النموذج اإلرشادية عىل األرض ) 
 (. أدناه كما هو موضح فر



 

 

 

 

 

minimum 1.5 meters between all individuals 
(Below an illustrative example). 

3. Encourage and Promote e-shopping practices to 
the public by increasing the means of home 
delivery services and using digital applications 
whenever possible. 

4. The food establishment operators shall ensure that 
the employees are medically fit to work inside the 
food establishment, while maintaining all 
employee’s absence records, especially carriers 
and infected. 

 
We kindly request all concerned food establishments 
to adhere with above and take all precautionary 
measures, ADAFSA will intensify inspection via 
campaigns to verify compliance with this circular and 
other instructions issued by ADAFSA regarding the 
prevention of the spread of the Corona virus (Covid-
19). legal action against violators will be taken. 

ي تعزيز وتشجيع ممارسات وعمليات التسوق  .3
ونر  اإللكير

وخدمات التوصيل للمنازل من خالل استخدام 
 التطبيقات والخدمات الرقمية كلما أمكن ذلك. 

 
م مسؤولي  .4

ر المنشآت الغذائية بضمان أن يكون  يلير
 للعمل داخل المنشأة الغذائية مع 

ً
ر طبيا ر الئقير الموظفير

ر أو  ر خاصة المصابير احتفاظهم بسجالت غياب العاملير
ر ألية أعراض.   الحاملير

 
 

 

ورة التعاون والتقيد بما جاء أعاله،   وعليه نهيب بالجميع ضر
 بأنه سيتم تنفيذ حمالت 

ً
تفتيشية مكثفة  كما نحيطكم علما

ام بهذا التعميم والتعاميم الصادرة عن الهيئة  ر للتحقق من االلير
وس كورونا المستجد    بخصوص الوقاية من انتشار فير

ي هذا التعميم، ( 19-كوفيد ) 
ام بما ورد فر ر ي حال عدم االلير

، وفر
 سيتعرض المخالف للمساءلة القانونية. 

 

ي للزراعة والسالمة   الغذائيةهيئة أبوظب 
 2020 مارس 21

Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority 
March 21, 2020 


