
 

  

RAL/2020/ 09 : لمرجعا  

12/05/2020 : يخرلتاا  
 

To: DMCA Customers 
 

Greetings, 
 
 

Subject: Resuming Maritime Activities in Dubai 
on 12/05/2020. 
 
Dubai Maritime City Authority is pleased to extend its 

regards and wishes you all the best. 

 

Dubai Maritime City Authority is pleased to clarify the following 

Safe Operation Requirements as precautionary measures 

for resuming of the tourist and sport maritime activities to 

limit the spread of the Corona virus in the Emirate in line 

with the preventive measures of the Dubai government in 

preserving health of citizens, residents, and visitors. 
  

Safe Operation Requirements: 

First: - Marine activities, including the rental of marine 
vessels used in water sports. 
 

 
 Measure Details  

1 Operation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Working hours will be from 06:00 am 
to 09:00 pm, starting from 12/5/2020. 

 Vessel capacity shall not exceed 40%, 
in order to achieve social distance. 

  Children below 12 years old and 
Seniors above 60 years old are not 
allowed to board the vessel. 

 Vessel crew above 60 years old are 
not allowed to board the vessel. 

 Individuals with body temperature 
above 38c are not allowed to board 
the vessel. 

 Use of the jet skis is allowed during 
daylight hours only. 
 

2 Preparation 
Measures  
 
 
 
 
 
 

 Sanitize the vessel completely before 
resuming the activity. 

 Insure that there is no symptoms of 
Covid-19 on crew before resuming the 
activity. 

 Readiness onboard to isolate any 
suspected case in event of showing 
any covid-19 symptoms.  

 Social distancing signs to be placed 
on the vessel. 

 

 دبي المالحية مدينة متعاملي سلطة الى: السادة / 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

تاريخ بدءا من  في امارة دبيإعادة ممارسة األنشطة البحرية الموضوع: 

12/50/2020 

 

ا لكم بدوام بداية تهديكم سلطة مدينة دبي المالحية أطيب تحياتها وتمنياتن

 التوفيق والنجاح.

 

 يلالتشغسالمة متطلبات لكم  تبينيسر سلطة مدينة دبي المالحية، أن 

ة لسياحيإلعادة فتح األنشطة البحرية ا كإجراءات احترازيةالتالية 
، للحد من تفشي فيروس كورونا في االمارة تماشيا مع والرياضية

المواطنين صحة اإلجراءات الوقائية لحكومة دبي في الحفاظ على 
 والمقيمين والزوار. 

 

 :التشغيلسالمة متطلبات 

لبحرية األنشطة البحرية السياحية بما فيها تأجير الوسائل ا - أوال:
   .المائيةالمستخدمة في الرياضات 

 
 

 التفاصيل اإلجراء 

 06:00ساااااعات ممارسااااة النشاااااط من الساااااعة   التشغيل  1
يوم مساء، بدءا من  09:00تى الساعة صباحا ح

12/5/2020 

  من 40تخفيض الطاقة االستيعابية للوسيلة الى %

 .بما يحقق التباعد االجتماعي بهالعدد المصرح 

 12عن  معمره يقل نالذيلألطفال  عدم السماح 
من  سنة 60على عمرهم يزيد  نوالكبار الذيسنة 

 .الصعود على الوسيلة

  ممنعدم السماح بوجود أي من أفراد الطاقم 
 سنة على الوسيلة. 60تتجاوز أعمارهم 

  رة أجسامهم عنتزيد درجة حرا لمنعدم السماح 
 الوسيلة. علىمئوية من الصعود درجة  38

 في سااااعاتبه  يمساااح الدراجات المائية اساااتخدام 
 .فقطالنهار 

 

اإلجراءات  2
 التمهيدية

  تعقيم الوسااااايلة بشاااااكل كامل قبل سعادة ممارساااااة

 النشاط.

  لى ع 19-كوفيااد أعراض وجودالتحقق من عاادم

 قبل البدء بإعادة ممارسة النشاط.افراد الطاقم 

 بها أي حالة مشااتبه  الجاهزية على الوساايلة لعزل

 .19-كوفيد أعراضتظهر عليها 

 للتباعد االجتماعي على  ارشادية ملصقات وجود

 الوسيلة.

 



 

3 Screening, 
personal 
protection, 
and Social 
Distancing  

 Provide sanitizing materials and 
thermal screening equipment’s at all 
entrances.  

 Masks and gloves are mandatory for 
all individuals onboard including crew. 

 Insure social distance between people 

should not be less than two meters 

from all sides. 

4 Periodic 
sterilization 
and 
hygiene 
 
 
 

 Regular sanitization throughout the 
vessel. 

 Ensure that restrooms are cleaned 
and sanitized pre/post usage. 

 Waste bins to be disposed after each 
trip. 

 Train staff on maintaining personal 
health and hygiene. 
 

5 Customers   Encourage of cashless payment 

methods. 

 Serve food and drink if allowed in 

disposable plastic containers. 

  

 
Second: - Personal jet skis 

 
 Measure Details 

1 Operation 
 
 
 
 

 Age of the users between 16 - 60 
years old. 

 One user only per Jet Ski. 

 Launching of the jet skis through 
slipways. 

 Use of the jet skis during the 
daylight hours only. 

2 Personal 
protection, 
and Social 
Distancing 

 Adhere fully to the governmental 

health protection instructions. 

 

 
DMCA will continuously monitor and evaluate the situation 

in coordination with the concerned authorities in the Dubai 

Government. We appreciate and value your cooperation. 

 

 

 

For more information in this regards, please contact 

Call Centre on below channels: 

 

E-Mail: info@dmca.ae 

Telephone number: 8008855 

 الفحص و 3
الحماية 

و  الشخصية
التباعد 

 اإلجتماعي

 الكشااااااار الحراري ومعاادات قيم التع مواد توفير

  كافة مداخل الوسيلة.على 

  الزامياااة ارتاااداء الكمااااماااات والقفاااازات لجميع

 .األشخاص على الوسيلة بما فيهم الطاقم

  التباعد االجتماعي بين األشااخاص بمسااافة تحقيق

 ال تقل عن مترين من كافة الجهات.

التعقيم الدوري  4
 والنظافة 

 الوسيلة عقيم الدوري لكافة أرجاءالت. 

  تنظير المرافق الصاااااحية على الوسااااايلة البحرية

 استخدام.بعد كل قبل و

 تفريغ حاويات القمامة بعد كل رحلة. 

  على الصاااااااحااة  المحااافظااةالطاااقم حول  تاادرياا

 .والنظافة الشخصية

 

 .تشجيع استخدام أنظمة الدفع االلكترونية  المتعاملين 5

  تقديم الطعام والشاارا  في حال السااماح به ضاامن

 .أطباق بالستيكية يمكن التخلص منها

 

 

 الدراجات المائية الشخصية    -ثانيا : 

 

 التفاصيل اإلجراء 

 سنة. 60 - 16بين  المستخدميناعمار   التشغيل  1

 على الدراجة. مستخدم واحد 

  البحرية.من خالل المنازل  الدراجاتسنزال 

 النهار فقط ساعات خالل استخدام الدراجات. 

 

 الشخصية الحماية 2
التباعد و 

 اإلجتماعي

  االلتزام الكاااماال بتعليمااات الوقااايااة الصاااااااحيااة

 الحكومية.

 

 
 ستقوم السلطة بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد بالتنسيق مع السلطات

لتعاون في ا، وسننا نقدر تعاونكم الدائم ونثمن جهودكم المعنية في حكومة دبي

 المجتمع. لخدمة الصالح العام وحماية وسالمة وصحة

 

 

وللمزيد من المعلومات بهذا الخصوص يرجى التواصل مع مركز االتصال على 

 القنوات التالية:

 

 info@dmca.ae البريد االلكتروني:

 8008855 هاتر رقم:
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