COVID 19 SAFETY
GUIDELINES IN THE
FREE ZONE

Covid 19 Safety Guidelines in the Free Zone

 في المنطقة الحرة19 إرشادات السالمة الخاصة بكوفيد

Health safety and prevention measures are aimed at reducing the تهدف تدابير السالمة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس الكورونا
spread of COVID 19 virus in the free zone and providing

 وقد.  في المنطقة الحرة و توفير الحماية لألفراد و والمستثمرينCovid 19

protection to individuals and investors. The global spread of the

أدى األنتشار العالمي للوباء وتحوله الى جائحة الى الحاجة لوضع إرشادات

epidemic and its transformation into a pandemic has led to the  تلتزم المنطقة الحرة بجميع القواعد واللوائح الصادرة. التعامل مع هذا الوباء
need to develop guidelines for dealing with the epidemic. The وتعمل على نشر ها وإيصالها الى، من هيئة األزمات والكوارث في الدولة
Ajman Free Zone adheres to all the rules and regulations issued

. المستثمرين

by the Crisis and Disasters Authority in the country, and works to
spread it and deliver it to investors.
المباني والمرافق
Buildings and facilities:


Monitoring the quality of the indoor air by conducting
laboratory tests to ensure that there are no percentages
of pollutants, cleaning and maintaining the appliances
and ducts periodically



Cleaning and disinfection of its offices and facilities daily.



Provide hand sanitizers on public places



Installation of thermal cameras at the entrances to
buildings to check staff, visitors and contractors before
entering the free zone building.



Provide signboards and posters in the building to raise
awareness about safety regulations and distance spacing



All emergency evacuation routes and assembly points
remain the same, and social spacing will be implemented

 وتنظيف وصيانة، للتأكد من عدم وجود اية نسب من الملوثات
.أجهزة ومجاري التبريد بشكل دوري
. تنظيف وتطهير المكاتب والمرافق التابعة لها يوميا



. توفير مطهرات اليدين في جميع أنحاء األماكن العامة



تركيب كاميرات حرارية في مداخل المباني لفحص الموظفين و



. الزوار والمقاولين قبل دخول مبنى المنطقة الحرة
توفير لوحات إرشادية وملصقات في المبنى لنشر الوعي حول



أنظمة السالمة ودعم إجراءات التباعد
تبقى جميع طرق اإلخالء في حاالت الطوارئ ونقاط التجميع كما



.  وسيتم تنفيذ التباعد االجتماعي في حالة اإلخالء، هي
التنظيف المتكررة لجميع المناطق العامة التي يتم لمسها من قبل



، صناديق القمامة، المصاعد- األشخاص بشكل عالي مثل
 آالت وقوف السيارات وما شابه ذلك، والمراحيض


Frequent cleaning of all public areas that are touched by

إعتماد اإلجتماعات والتدريب اإل في حاالت الضرورة



people high like - elevators, garbage bins, toilets, parking

. %50 تقليل سعة المصاعد بنسبة



تنفيذ تعليمات وزرارة األوقاف الخاصة بالمصليات والمساجد مثل



machines and the like


remove of stationery and notebook in conference rooms



Adoption of online meetings and online training except

يتم تطهير مناطق وقوف السيارات التي يتم لمسها بشكل متكرر

the necessary cases

مثل آالت التذا كر ووضع ملصقات االبتعاد االجتماعي في الممرات





عدم توفير القرطاسية ودفتر المدونات في غرف اإلجتماعات

in the event of evacuation


مراقبة جودة الهواء الداخلي من خالل إجراء الفحوصات المخبرية

Reduce elevator capacity by 50%.

التباعد وإغالق أمكان الوضوء

.





Implementation of awqaf instructions for prayers and
mosques, such as spacing and closing the places of
ablution



توفير كمامات الوجه إلرتداها في جميع األوقات أثناء الدوام الرسمي

Frequently touched parking areas such as ticket
machines and social getaway stickers are cleared in the
corridors.



.
 ثانية20 غسل اليدين بالماء والصابون لمدة ال تقل عن



االلتزام بالبقاء بالبيت ومراجعةالطبيب عند الشعور بأي من



 آالم، ضيق في التنفس، السعال،أعراض اإلصابة بالفيروس) الحمى

Staff


الموظفين

Provide face masks to wear at all times during office
hours



Wash hands with soap and water for at least 20 seconds



Commitment to stay at home and see the doctor. when

( صداع،في الجسم
اإلفصاح عن مخالطة أي من حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس



كورونا وتقديم الوثائق الطبية ذات الصلة
. 19 القيام بالفحص الشهري الخاص بكوفيد



feeling any symptoms of virus infection (fever, cough,
shortness of breath, body pain, headache)




Disclosure of involved with any confirmed cases of

المراجعين والزوار
.إرتداء الكمامات



COVID 19 patient and submission of relevant medical

.قياس درجة الحرارة من خالل أجهزة القياس المتوفرة في المداخل



documents

توفير التباعد في مناطق األستقبال والجلوس واألجتماعات وغيرها



Monthly check up for COVID-19

client and visitors


Wear muzzles.



Measure temperature by measuring the gauges available

. من أماكن التجمع
توفر نسخة الكترونية من إرشادات السالمة في الموقع األلكتروني



للمنطقة الحرة وشاشات العرض المتوفرة داخل في المباني
.والمرافق

at the entrances.


Providing distance in reception areas, sitting, meetings
and other gathering places



Provide copy of the safety guidelines on the free zone
website and displays available inside buildings and
facilities

Rest rooms


Food safety guidelines are followed to combat risks
related to the spread of COVID-19 with attention to
personal hygiene practices.



Equipment, place and staff are supervised and audited to
ensure strict standards and quality control at all times.



Tables and chairs are cleared at rest places



All waste is disposed of properly

اإلستراحات
يتم اتباع إرشادات سالمة األغذية لمكافحة المخاطر المتعلقة



. مع األهتمام بممارسات النظافة الشخصيةCOVID-19 بانتشار
يتم اإلشراف والتدقيق على المعدات والمكان والموظفين لضمان



.معايير صارمة ولضبط الجودة في جميع األوقات
تطهير الطاوالت والكراسي في أماكن اإلستراحات



. التخلص من جميع النفايات بطريقة سليمة



 يجب أن يحافظ الموظفين على، خالل استراحات القهوة والغداء



) م2( المسافة االمنة
موظفو الخدمة الذين يلتزمون بالمعدات الوقاية الكاملة لخدمة
.الموظفين





During coffee and lunch breaks, staff must maintain a
safe distance (2 m)



Service personnel who are committed to full prevention
equipment to serve staff

التوعية
يتم توعية جميع المعنيين من موظفين ومراجعين ومستثمرين من خالل
، نشر إرشادات السالمة والتي تشتمل على ارتداء األقنعة والقفازات
والمحافظة على مسافة األمان في العمل وغسل اليدين واستخدام
. المطهرات بانتظام

Awareness
All stakeholders, including employees, reviewers and investors,
are made aware of safety guidelines, which include wearing
masks and gloves, maintaining safety at work, washing hands
and using disinfectants regularly.

Regards.
Ajman Free Zone
For more information, you can reach us at 800AFZA or
email us on info@afz.ae

منطقة عجمان الحرة
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على
info@afz.ae  أو على800AFZA

