
 

 

CIRCULAR: EHS/IO/03/12 
 

EHS General Requirements for Licensee 
/Occupier/Clients operating at DUCAMZ Ras Al 

Khor DATE: 12th July 2012 
 

 

Dear All DUCAMZ Client/Occupier/licensees, 
Please find below EHS-Trakhees requirements that 
needs to be adhere at all times: 
 

1. No any kind of dangerous /hazardous 
/flammable Materials/Chemicals/Oil etc. shall 
be permitted to store at the facility. 

2. Cooking is not permitted at the facility, (only 
reheating of cooked food using microwave and 
preparation of tea/coffee using Electric Hot 
Plate shall be acceptable). 

3.  No accommodation or employee sleepover 
shall be permitted at the facility. 

4. Good housekeeping to be maintained at all 
times. All Vehicles/Cars etc. shall be parked in 
the allotted/designated area only. No 
vehicles/cars to be parked on the Roads and at 
unauthorized & undesignated area. 

5. No unauthorized activities other than approved 
activities as per DUCAMZ license shall be 
permitted to carry out. All Repairing/ 
Maintenance/ Servicing of vehicles shall be 
carried out by authorized license holder 
workshop /companies/ persons only.  

 
Failure to comply with the above requirements shall 
result in appropriate financial penalties as per EHS-
Trakhees Regulations. 
 
For any information/clarification to above or any 
other matter/issue related to Environment, Health & 
Safety, you may please call EHS-Trakhees Customer 
Relation on Tel. 04-8814555 
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من قبل  إتباعھا  الواجبمعايير إدارة البيئة والصحة والسالمة  
المستعملة  المرخصين / المستأجرين /العمالء في سوق السيارات

  ، رأس الخور (DUCAMZ) جمارك دبي  –
  

 
  ة ،السادة العمالء / المستأجرين/حاملي الرخص التجاري

بالمتطلبات  واإللتزام الدائم ،التقيد بوجوبنرجو من عنايتكم 
  واإلشتراطات التالية: 

  

خطرة/ قابلة الدوات األبضائع أو المواد ، العدم تخزين  .1
بترولية .... الخ أو أنواعھا داخل الكيماوية/ اللإلشتعال/ 

 المنشأة.
 

م تسخين الطعابإستثناء  ( طھو الطعام داخل المنشأة ، عدم .2
طھو داخل المايكرويف وإعداد الشاي / القھوة علي الم

 .)فقط سطح ساخن
 

أو السماح بالنوم  للموظفينإستخدام المنشأة كسكن  عدم .3
 .داخلھا

  

كافة  وقوفضرورة و،العامة النظافة  الحفاظ على .4
السيارات / المركبات في المناطق المصرحة / المخصصة 

السيارات / المركبات علي  وقوفلذلك فقط. ويمنع 
 الطرقات أو في مناطق غير مصرحة / مخصصة بذلك.

  
عدم القيام بأية أنشطة غير مصرح بھا غير األنشطة  .5

 قسم الصادرة منو،الموافق عليھا في الرخصة التجارية 
 جمارك دبي – المستعملة   سوق السيارات الترخيص في 

(DUCAMS). صيانة / اإلصالح / الوعدم القيام بأعمال
/ ورشة /  خالل رخصة معتمدةمن  إاللسيارات خدمة ا

 بذلك. ممصرح لھ شركات / أفراد
  

عدم اإللتزام بالشروط المذكورة أعاله سوف يؤدي إلي فرض 
ً لقوانين تراخيص  الغرامات المالية إدارة البيئة  –المناسبة طبقا

 والصحة والسالمة.
  

المذكور أعاله أو أية  المعلومات / اإلستفسارات بخصوصلمزيد من 
بالبيئة والصحة والسالمة يمكنكم اإلتصال  مواضيع / قضايا تتعلق

ھاتف خدمة العمالء  –البيئة والصحة والسالمة  –بتراخيص 
 04- 8814555رقم:

 
 
G. K. Singh 
Manager – Industrial Operations  
Environment, Health & Safety: Trakhees  
Ports, Customs & Free Zone Corporation  
 
CC:  COO- EHS-Trakhees, 
        DUCAMZ Customer Relation Department 
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