DTCM/OUT/2020/0000526
14/04/2020
To: All Inbound Tour Operators, Hotel establishments, Floating
Restaurants, Venues & Event Organisers in Dubai.

:المرجع
:التاريخ

، أصحاب المنشآت الفندقية،منظمي الرحالت الداخلية/ السادة:إلى
 مواقع إقامة الفعاليات و منظمي الفعاليات في إمارة،المطاعم العائمة
دبي المحترمين

After greetings,

،تحية طيبة وبعد

Subject: Extension of all Precautionary Circulars until further

 تمديد جميع التعاميم اإلحترازية حتى إشعار آخر:الموضوع

notice
Department of Tourism and Commerce Marketing is pleased to
extend its regards and wishes you all the best.
In line with Dubai Government Precautionary measures to ensure
the health and safety of its residents and visitors, we extend all

بداية تهديكم دائرة السياحة والتسويق التجاري أطيب تحياتها وتمنياتها
.لكم بدوام التوفيق والنجاح
تماشيا مع التدابير ااإلحترازية لحكومة دبي لضمان صحة وسالمة سكانها
 نفيدكم علما بأنه قد تقرر تمديد جميع التعاميم المدرجة،وزوارها

the Precautionary Circulars on the web site until further notice

على الموقع حتى إشعار آخر
www.dubaitourism.gov.ae/ar /dxbCovid-19

www.dubaitourism.gov.ae/en /dxbCovid-19

Dubai Tourism requires full compliance with all above

تُلزِم دبي للسياحة الجميع باإلمتثال الكامل لجميع التدابير اإلحترازية

precautionary measures

المذكورة أعاله

Dubai Tourism will continuously evaluate the situation in
coordination with the health authorities.

وستقوم دبي للسياحة بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد وذلك
 إننا نقدر تعاونكم الدائم ونثمن جهودكم بالتنسيق،مع السلطات الصحية

We appreciate your cooperation and value your efforts as major
partners aimed at serving the public interest and protecting
health and safety of society.

 رئيسين كشركاء.لخدمة الصالح العام وحماية سالمة وصحة المجتمع
وللمزيد من المعلومات بهذا الخصوص يرجى التواصل مع مركز
:  أو البريد االلكتروني600555559 : االتصال على هاتف رقم

For more information in this regard, please contact DTCM Call

info@dubaitoursim.ae

Center on below channels: Tel: 600555559 or Email:
info@dubaitourism.ae

،وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير

Sincerely Yours,

Ahmad Khalifa AlFalasi
CEO Support Services and Investment
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