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املوحد في اسواق / محالت   ارتداء زي العمل الرسمي منظومة تطبيق

 بيع الخضروات والفاكهة باإلمارة.

Implementation of uniform in Vegetable and fruit markets/ 

sheds. 
 

 

 

 

 إدارة الصحة العامة

Public health department 

 

In order to achieve the strategic goal of preserving the health 

and safety of community members, and as per Local Food Law 

No. 2 and in line with UAE standard GSO 1694:2002, It has been 

decided that It is mandatory for all employees working in 

vegetable and fruits shops, markets and sheds to comply with 

the following:  

1. Must Wear Jade Green shirt and pants as a part of uniform 

during work hours. 

2. The shirt must have name and number of shop/ business and 

market name (if applicable) engraved on it. 

3. Each employee must have 3 sets of uniform to ensure personal 

hygiene. 

4. Employees must present high levels of personal hygiene 

during operational hours.  

 

Everyone must abide by all of the above in order to preserve the 

health and safety of consumers, and to avoid any legal 

accountability. 

 املجتمع، ظ على صحة وسالمة أفرادتحقيقا للهدف اإلستراتيجي بالحفا

 للقانون املحلي رقمو و 
ً
االغذية  في شأن الرقابة على 2009لسنة (  2 ) فقا

 
ً
يشترط على  GSO 1694: 2002  للمواصفة االماراتية القياسية  وتطبيقا

العاملين في محالت الخضار والفواكه واألسواق واملحالت االلتزام  جميع

 :بما يلي
 

وبنطال  باللون األخضر )موضح بالصورة(   يجب ارتداء قميص .1

 كمتطلب للزي الرسمي أثناء ساعات العمل.

وأسم   أسم املحل  ورقمه يجب أن يتضمن الشعار على القميص .2

 .السوق )أذا أنطبق(

أزواج من الزي الرسمي لضمان (  3 ) موظفجب أن يكون لكل ي .3

 .النظافة الشخصية

يجب على املوظفين ضمان مستويات عالية من النظافة الشخصية  .4

 خالل ساعات العمل.

 

على الجميع اإللتزام بجميع ماذكر أعاله حفاظا على صحة وسالمة 

 املستهلكين، وتجنبا ألي مساءلة قانونية.
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