
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
G. K. Singh 
Manager – Industrial Operations  
Environment, Health & Safety: Trakhees  
Ports, Customs & Free Zone Corporation  
 
CC:  COO- EHS-Trakhees 
        Abdulla Al Janahi, Dubai Customs Dry Port 

CIRCULAR: EHS/IO/02/12 
EHS General Requirements for 
Licensee/Occupier/Clients operating 
at Dubai Custom’s Dry Port at Fruit 
& Vegetable Market Area & 
DUCAMZ  

DATE: 24th April 2012 
 

Dear Client/Occupier/licensee, 
 
Please find below requirements that needs to 
be adhere at all times: 
 

1. No dangerous/hazardous/flammable 
Goods/Materials/Chemicals/Oil etc. of 
any kind shall be stored inside the 
facility. 

 
2. Cooking is not permitted at the facility, 

(only reheating of cooked food in 
microwave and preparation of tea/coffee 
on hot plate shall be acceptable). 

 
3.  No accommodation or employee shall be 

allowed to sleep at the facility. 
 

4. Good housekeeping to be maintained at 
all times. No any kind of goods/material 
is permitted to store outside the facility. 

 
5. No unauthorized activities other than 

approved license activities are permitted 
to carry out. 

 
Failure to comply with the above requirements 
shall result in appropriate financial penalties 
as per EHS-Trakhees Regulations. 

  02/12/ع ص /ب ص س : تعميم رقم
معايير إدارة البيئة والصحة والسالمة  التي 

/ يجب مراعاتها من قبل المرخصين 
 بجمارك  في الميناء الجافالعمالء /المستأجرين

  ، سوق الخضار والفاآهة بمنطقة العويردبي
  ومنطقة سوق السيارات المستعملة بدبي 

  .م2012 إبريل 24 :التاريخ
 

  ،حاملي الرخص التجارية/المستأجرين/ العمالء السادة 
 

التالية والتي يجب روط نرجو من عنايتكم مراجعة الش
:إتباعها في آافة األوقات  

 
عدم تخزين أية مواد ، بضائع أو أدوات  .1

بترولية / آيماوية/ قابلة لإلشتعال/ خطرة
 .الخ أو أنواعها داخل المنشأة.. ..
 

 غير مصرح بالطهي داخل المنشأة ،  .2
فقط تسخين الطعام المطهو داخل (

لي القهوة ع/ المايكرويف وإعداد الشاي 
 )سطح ساخن سوف يتم الموافقة عليه

 
غير مصرح بالتسكين أو السماح للموظفين  .3

 .بالنوم داخل المنشأة
  

الحفاظ علي النظافة الجيدة آافة األوقات ،  .4
بضائع خارج / وعدم تخزين أية مواد 

  .المنشأة
  

عدم القيام بأية أنشطة غير مصرح بها غير  .5
األنشطة الموافق عليها في الرخصة 

 .ريةالتجا
  

عدم اإللتزام بالشروط المذآورة أعاله سوف يؤدي إلي 
طبقًا لقوانين تراخيص   المناسبةالغرامات الماليةفرض 

    إدارة البيئة والصحة والسالمة–
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