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Arabtec Holding PJSC

Notice and Circulation
Dear Shareholders and Attendees,

تنبيه وتعميم
، المساهمين والحضور الك ارم/السادة

Subject: regulations and guidelines to access IPIC
Square building to attend the General Assembly
meeting to be held on Thursday, 24 September
2020, at 1 p.m. in IPIC Building in Abu Dhabi City,
United Arab Emirates

 اللوائح واإلرشادات التوجيهية لدخول مبنى آيبيك سكوير:الموضوع

Due to COVID 19, the following precautionary
measures have been taken by the management of
IPIC Building. Therefore, all attendees must comply
with the following:
▪ Thermal cameras have been fixed in the building,
which can quickly and accurately monitor
everyone. No one with a temperature above 37.8
°C will be allowed into the building.
▪ Attendees must comply with measures of social
distance by maintaining a distance of not less
than two (2) meters among individuals.
▪ It is mandatory to wear masks in the building, and
everyone has to bring their own masks and
gloves.
▪ Please follow the instructions and guidance
signages of the security personnel to access
parking lots.
▪ All people using car parking should leave a
parking space on either side of their cars.

تم اتخاذ التدابير االحت ارزية التالية من قبل إدارة مبنى آيبيك بسبب

Thank you for your kind cooperation.
Best Regards,
Arabtec Holding P.J.S.C

لحضور اجتماع الجمعية العمومية الذي سوف يعقد يوم الخميس

ظهر في مبنى ايبيك في
ا
 الساعة الواحدة2020  سبتمبر24 بتاريخ

 اإلمارات العربية المتحدة،مدينة أبوظبي

 وعليه يجب على جميع الحضور االلتزام،)19 فيروس كورونا (كوفيد
:بالتالي
تم تثبيت كاميرات ح اررية في المبنى والتي يمكنها رصد ارتفاع

▪

 ولن يسمح بدخول أي.درجة ح اررة أي شخص بشكل سريع ودقيق
. إلى المبنى37.8 شخص تزيد درجة ح اررته عن
يجب على الحضور االلتزام بتدابير التباعد االجتماعي بالحفاظ

▪

.) اثنين بين األفراد2( على مسافة ال تقل عن مترين
يجب ارتداء الكمامات والقفازات في المبنى ويتوجب على كل

▪

.شخص إحضار الكمامات والقفازات الخاصة به
يرجى اتباع اللوحات اإلرشادية وتوجيهات موظف األمن للوصول

▪

.إلى مواقف السيارات
يجب على كافة مستخدمي مواقف السيارات ترك مساحة موقف

▪

.على جانبي سياراتهم
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
ع.م.شركة أرابتك القابضة ش

