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Dear/ Environmental Service Providers
working in public health pest control in Abu
Dhabi Emirate
Subject: Requirements for obtaining a license
to practice a profession for public health pest
control activities
Greetings ,,,

Reference to the above mentioned subject and to our
continuous endeavor to provide the best services in the field of
public health pest control in the Emirate of Abu Dhabi
according to the center’s plans and its efforts to improve the
sector in the emirate of Abu Dhabi, please be informed that
starting Thursday 15th July 2021 all environmental service
providers operating in the field of public health pest control has
to comply with the following requirements:

 مزودي الخدمات البيئية العاملين في مجال/السادة
مكافحة آفات الصحة العامة في إمارة ابوظبي

 متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة:الموضوع
مهنة ألنشطة مكافحة آفات الصحة العامة
،،، تحية طيبة وبعد
 وسعينا املتواصل لتقديم أفضل،باإلشارة إلى املوضوع أعاله
الخدمات في مجال مكافحة آفات الصحة العامة في إمارة أبوظبي
بما يتماش ى مع خطط املركز وسعيه في تطوير هذا القطاع في إمارة
 يرجى التكرم بالعلم أنه واعتبارا من يوم الخميس املوافق،أبوظبي
 يتوجب على كافة العاملين في مجال مكافحة آفات2021  يوليو15
:الصحة العامة االلتزام باملتطلبات التالية

1. Attach the employees list who practice the activity  إرفاق كشف العاملين الذين يمارسون النشاط.1
and their certificates issued from Abu Dhabi Quality وشهاداتهم الصادرة من مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة
and Conformity Council, according to the rules and
.وذلك حسب األنظمة واإلجراءات املتبعة في املجلس
procedures followed by the Council.
2. Safe disposal of empty pesticides bottles and all waste  التخلص اآلمن من العبوات الفارغة واملخلفات الناتجة.2
generated from practicing the activity and عن ممارسة النشاط ونقلها من خالل مزود خدمة بيئي
transporting them through an ESP licensed from the مرخص من املركز مع ضمان وجود سجل لها في نظام
center while ensuring that it has been recorded
.""بوليصتي
through Bolisaty System.
3. Recording workers' data and the types of pesticides  تسجيل بيانات العاملين وأنواع املبيدات املستخدمة في.3
used in practicing pest control work before issuing or ممارسة أعمال مكافحة الحشرات قبل إصدار أو تجديد
renewing the license to practice the profession, and  ويتم ذلك من خالل ملف الرخصة،ترخيص مزاولة املهنة
this is done through the license file on the e-services
.في موقع الخدمات االلكترونية
portal.
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Accordingly, we are looking for your commitment to وعليه نرجو من الجميع االلتزام بتوفير جميع املتطلبات املذكورة
the terms mentioned above, as they are essential  حيث أنها تعتبر اشتراطات أساسية للحصول على ترخيص،أعاله
requirements for obtaining a permit to practice public
.نشاط خدمات مكافحة آفات الصحة العامة
health pest control services.

For inquiries please contact us through e-mail:

:لالستفسار يمكنكم التواصل معنا عبر البريد االلكتروني
info@tadweer.gov.ae

info@tadweer.gov.ae

،شـــاكرين لكم حسن تعاونكم

Thank you for your cooperation,

 سالم خلفان الكعبي.د
المدير العام

