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Dear/ Establishments utilizing the services of
pest control in the Emirate of Abu Dhabi
Subject: Launching the unified system for
public health pest control services in the
Emirate of Abu Dhabi
Greetings ,,,

 المنشآت المستفيدة من خدمات مكافحة آفات/السادة
الصحة العامة بإمارة أبوظبي

 إطالق النظام الموحد لخدمات مكافحة آفات:الموضوع
الصحة العامة في إمارة أبوظبي
،،، تحية طيبة وبعد

With reference to the above topic and in an effort
by the Abu Dhabi Center for Waste Management
(Tadweer) to develop and regulate the public health
pest control sector in the Emirate of Abu Dhabi in
line with the vision of the Emirate of Abu Dhabi and
to achieve the center's strategic objectives through
the optimal use of technology to create a system
and build an integrated database of pest control
services provided in the emirate.

 وسعيا ً من مركز أبوظبي إلدارة،باإلشارة إلى الموضوع أعاله
النفايات (تدوير) لتطوير وتنظيم قطاع مكافحة آفات الصحة
العامة في إمارة أبوظبي بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي
وتحقيقا ً ألهداف المركز االستراتيجية من خالل االستخدام
األمثل للتكنولوجيا إلنشاء نظام وبناء قاعدة بيانات متكاملة
.لخدمات المكافحة المقدمة في اإلمارة

The center has launched the unified system for
public health pest control services, through which
contracts can be registered and control operations
provided by environmental service providers
licensed by the center can be easily registered, and
it organizes the follow-up of contracts and service
requests between the environmental service
provider and the entities benefiting from them, and
a comprehensive record of all these operations and
the possibility of obtaining it upon request by the
competent authorities.

فقد قام المركز بإطالق النظام الموحد لخدمات مكافحة آفات
الصحة العامة والذي يمكن من خالله تسجيل وإدارة العقود
وعمليات المكافحة المقدمة من قبل مزودي الخدمات البيئية
 وينظم متابعة العقود،المرخصين من المركز بشكل سهل
وطلبات الخدمة بين مزود الخدمة البيئي والمنشآت المستفيدة
 واالحتفاظ بسجل متكامل عن جميع هذه العمليات،منها
.وإمكانية الحصول عليه عند طلبه من قبل الجهات المختصة

Based on the aforementioned, all concerned
establishments in the Emirate of Abu Dhabi must
start using the system from the date of this circular
by logging in to the establishment's account in the
electronic services of the center and recording all
contracts and service requests in coordination with

وبنا ًء على ما ذكر يتعين على جميع المنشآت المعنية في إمارة
أبوظبي البدء باستخدام النظام من تاريخ هذا التعميم عبر
الدخول لحساب المنشأة في الخدمات االلكترونية للمركز
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the public health peﬆ control service providers
contracting with the facility.

For more inquiries, please contact us through the
Abu Dhabi Government Call Center on 800555 or
via e-mail: info@tadweer.gov.ae

Thank you for your cooperation,

800555
info@tadweer.gov.ae

،

