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Circular Regarding 

 “ The categories related to construction sector who are 

exempted from the movement restriction “ 

 بشأن تعميم 

 " نشاءاتفاة من الحظر ذات الصلة بقطاع اإلالفئات المع  “

 

Following to the previous circular regarding  “Transportation 

of the employees working in the construction sector To/from 

the projects within the movement restriction period ",  And in 

the context of our keenness to complete the vital projects in 

Dubai and ensure their continuity, taking into account full 

compliance with the precautionary measures required to 

preserve health and safety in the current conditions in which 

the country and the world pass in, as per all previous circulars 

and instructions for the same. 

Accordingly, just be aware that the exempted categories   

from the movement restriction related to construction sector 

include ( all subcontractors of different activities,  suppliers of 

different building materials, ready mix or pre-cast concrete 

factories, brick factories, aluminum and steel factories, 

carpentry workshops, all factories and workshops that supply 

for construction projects … etc) in addition to the main 

consultant and contractor. 

 

 

بشأن " تنقل الكوادر العاملة في قطاع  السابقالحقا للتعميم         

إطار  وفي ،اإلنشاءات من وإلى المشاريع في فترة تقييد الحركة " 

ز المشاريع الحيوية في االمارة وضمان استمراريتها نجاإحرصنا على 

مع مراعاة االلتزام التام باإلجراءات والتدابير االحترازية الالزمة 

للحفاظ على الصحة والسالمة في ظل الظروف الصحية التي تمر 

وفق كافة التعاميم والتعليمات السابقة  فيها الدولة والعالم

 بالخصوص.

اع فاة من الحظر ذات الصلة بقطعليه تقرر التنويه بأن الفئات المع

)كافة مقاولي الباطن على اختالف اءات تشتمل على نشاإل

نشطتهم، موردي مواد البناء المختلفة، مصانع الخرسانة الجاهزة أ

أو المسبقة الصب، مصانع الطابوق، مصانع وورش االلمنيوم 

والحديد والمنشآت المعدنية، مصانع وورش النجارة، كافة المصانع 

الوة على ( وذلك ع... الخ والورش الموردة لمشاريع البناء

 .االستشاري والمقاول الرئيسي
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