تعميم بحري

Maritime Circular

 مياه أبوظبي الساحلية:الموقع
 اإلجراءات االحترازية ضد:الموضوع
19-وباء كوفيد

Location : Abu Dhabi Coastal Waters
Subject: The Precautionary measures
against COVID-19

The management of all Marinas and
Slipways must:
• Check temperature and health status of users

and ensure that they have no symptoms related
to Coronavirus COVID 19 infection. Please refer
to Department of Health for more information on
the same.

• Report any symptoms that are observed, on
workers or public users, via “Estijaba” service of
Department of Health at: 800-1717 and deal
quickly with cases of suspicion of infection in
accordance with the procedures followed in the
Emirate.

• Develop and implement appropriate internal

plans to prevent the spread of infection in all
Marinas and Slipways, including conducting
awareness sessions among workers.

• Ensure the provision of all personal preventive
and sterilization requirements for all employees
and visitors (users/lessors) and check the stock
periodically to ensure constant availability.

:جميع المراسي و المنازيل

يجب على مشغلين

• فحص درجات الحرارة و الحالة الصحية للمستخدمين و التأكد
من عدم وجود أعراض قد يشتبه بها كأعراض لمرض كورونا
 يرجى االطالع على موقع هيئة الصحة.19المستجد كوفيد
.أبوظبي لمزيد من التفاصيل

• اإلبالغ عن أي حاالت تحمل أعراض سواء من الموظفين او
المستخدمين من العامة عبر خط استجابة – دائرة الصحة على
 و التعامل بشكل فوري مع حاالت اإلصابة8001717 الرقم
.المشتبهة بناء على التعليمات الصادرة من االمارة
• وضع و تنفيذ الخطط الداخلية المالئمة لمنع انتشار الوباء في
جميع المراسي و المنازيل و المرافق و تشمل حمالت توعية
للموظفين
• التأكد من توفر كافة مستلزمات التعقيم الشخصية و أدوات
الحماية الشخصية لكافة الموظفين و الزوار و المستأجرين و
توفر المخزون المناسب من المواد المعقمة و المعدات

• Develop and implement a periodic sterilization plan

• القيام حمالت تعقيم لكافة القوارب و المرافق البحرية في
المارينا

• Keep contact details of emergency

• االحتفاظ بأرقام الطوارئ للخدمات الصحية وجعلها مرئية
للجميع

for the PWCs anchored in the Marina and
adjoining facilities.
health

services ready and visible to others.

• Maintain a daily register with names and contact
details of all users utilizing the Marina and its
facilities to access Abu Dhabi Waters. The same
shall be submitted to the Maritime office through
email id maritime.transport@dmt.gov.ae upon
request.

For Users:

• على كافة المراسي و المنازيل االحتفاظ بسجل المستخدمين
اللذين استخدموا مرافق المارينا للمغادرة الى البحر مع تفاصيل
الوسائل البحرية المستخدمة و تسلم الى مكتب السلطة
.على البريد االلكتروني عند الطلب
maritime.transport@dmt.gov.ae

:المستخدمين
الفئة العمرية

Age of passengers
• 14-60 years old.
Number/limit of people per watercraft
• Not exceeding 1 person on PWC.
• Passengers must not exceed 4 persons per boat
and not exceed minimum registered number
for small boats.

• Passengers limit does not apply on Houseboats

and vessels longer than 24 meters and
Gatherings to be avoided and social distancing
measures to be followed.

General Instructions
• Avoid close contact or approach with other boat
owners at sea and maintain social distancing
measures.
• Keep hygiene of the boat surfaces and
yourself as highest priority.
• Use sanitizers before, during and after the
use of boats and PWC.
• Ensure to wear facemasks and gloves on the
boat.
• Keep Emergency contacts of health-related
services ready and visible onboard.
Sailing time
• Outside the hours of the National
Sterilization Program.

Capt. Saif Rashid Al Mheiri
Managing Director

 سنة60-14 •
عدد االفراد في كل وسيلة بحرية

• ال يتعدى الشخص الواحد في الدراجة المائية
 أشخاص في القارب بما ال يتجاوز العدد األقصى4 • ال يتعدى
 اشخاص4 المسجل للقارب اذا كان اقل من
• تحديد عدد األشخاص ال يشمل البيوت العائمة والوسائل
 متر و تجنب التجمعات و االلتزام بإرشادات24 األطول من
.التباعد الجسدي
اإلرشادات العامة
• تجنب االقتراب او االتصال مع أصحاب القوارب األخرى في البحر
والحفاظ على التباعد االجتماعي
• الحفاظ على نظافة القارب و التطهير الدوري لألسطح و األفراد
.و جعلها كأولوية و عادة
• استخدام المعقمات قبل و اثناء و بعد استخدام الوسائل
.البحرية و الدراجات المائية.
.• االلتزام بلبس الكمامات و القفازات دائما على متن القارب
• حافظ على ارقام الطوارئ للجهات الصحية المعنية و مرئية
.للجميع على متن القارب
أوقات اإلبحار

•
• خارج اوقات التعقيم الوطني

الكابتن سيف راشد المهيري
المدير العام

