Nuo 2007 met baland io 30 dienos,
pirmadienio, iaur s Airijoje
sigalioja draudimo rkyti statymas,
leid iantis visiems kv puoti
neu ter tu oru
(Erdv kvpuoti – draudimo r kyti statymo aikinimas)
www.spacetobreathe.org.uk
Lithuanian translation of Space to breathe - smoke-free legislation information

2007 m. baland io 30 d., pirmadienis
Erdv kv puoti visiems iaur s Airijoje
Nuo 2007 m. balandio 30 d., pirmadienio, bus draudiama rkyti daugumoje
iaurs Airijos darbo viet, vie ose vietose ir tam tikrose transporto
priemonse. is informacinis lapelis paai kina, k naujas draudimo rkyti
statymas reik kiekvienam i ms ir ko tiktis, kai jis sigalios.

statymo ai kinimas
Nuo 2007 m. balandio 30 d., pirmadienio, rkymas udarose ir pusiau
udarose darbo vietose, vie ose vietose ir tam tikrose transporto priemonse
bus draudiamas statymo. Patarim vadove (pateiktas toliau) rasite
paai kinim, k rei kia „udara“ ir „pusiau udara“. statymas galioja beveik
visoms udaroms ir pusiau udaroms darbo vietoms, skaitant restoranus,
barus, kavines, vie buius, teatrus, Bingo lo imo sales, banyias, laisvalaikio
centrus, prekybos centrus, mokyklas, ligonines ir visus klubus. statymas taip
pat galioja transporto priemonms, skaitant sunkveimius, furgonus, taksi ir
vie j transport.

K j s galite daryti
Udarose ir pusiau udarose darbo vietose bei vie ose vietose privalomi
enklai, spjantys apie draudim rkyti, pavyzdiui tokie, kaip pavaizduota
auk iau. Tam tikrose transporto priemonse taip pat privalomi enklai,
spjantys apie draudim rkyti. Jeigu pamatte rkant asmen arba jei
udaroje ar pusiau udaroje darbo vietoje ar vie oje vietoje nra enklo,
spjanio apie draudim rkyti, prane kite patalp savininkui ar vadovui. Jei
taip nepavyksta problemos i sprsti, galite skambinti pasitikjimo linija, kuri
prads veikti nuo 2007 m. balandio 30 d., pirmadienio – kai sigalios naujasis
statymas. Skambuiai ia linija bus apmokestinami vietos tarifu, bus
nagrinjami visi skundai. 2007 m. baland daugiau informacijos apie
pasitikjimo linij ir telefono numer rasite tinklalapyje
www.spacetobreathe.org.uk
Darbdaviai ir moni vadovai privalo utikrinti, jog darbuotojai ir lankytojai
nerkyt udarose ir pusiau udarose darbo vietose, vie ose vietose ir tam
tikrose transporto priemonse. Jeigu esate darbdavys ar mons vadovas, iki
2007 m. balandio 15 d. turtumte gauti patarim vadov, skaitant ir
nemokamus enklus, draudianius rkyti. Jeigu patarim vadovo negavote,
kreipkits  apskrities aplinkosaugos ir sveikatos skyri. 2007 met kov
patarim vadov ir nemokamus enklus taip pat galsite atsisisti i
tinklalapio www.spacetobreathe.org.uk is tinklalapis jau veikia ir bus
reguliariai atnaujinamas, jame bus pateikiama naujausia informacija ir
patarimai, susij su naujuoju statymu. Maloniai pra ome reguliariai lankytis
tinklalapyje, jei norite gauti naujausi informacij.

Kam reikalingas is naujasis statymas?
is statymas reikalingas monms apsaugoti nuo rodyt pavoj sveikatai,
toki kaip insultas, irdies ligos ir plaui vys, kylani dl pasyvaus
rkymo.

Kas privers vykdyti statym ?
U statymo vykdym bus atsakingi apskrities savivaldybje dirbantys galioti
pareignai.

Kokios bus skiriamos baudos u

statymo pa eidim ?

•

Jeigu statym paeidiate rkydami udaroje ar pusiau udaroje darbo
vietoje, vie oje vietoje ar transporto priemonje, kurioje draudiama
rkyti, jums gali bti paskirta nustatyta bauda arba galite bti
patrauktas baudiamojon atsakomybn.

•

Jeigu asmeniui leidiate rkyti jums priklausanioje arba js
vadovaujamoje udaroje ar pusiau udaroje darbo vietoje, vie oje
vietoje ar transporto priemonje, kurioje draudiama rkyti, galite bti
patrauktas baudiamojon atsakomybn.

•

Jeigu jums priklausanioje arba js vadovaujamoje udaroje ar pusiau
udaroje darbo vietoje, vie oje vietoje ar transporto priemonje, kurioje
draudiama rkyti, nra atitinkam rkym draudiani enkl, jums
gali bti paskirta nustatyta bauda arba galite bti patrauktas
baudiamojon atsakomybn u tai, kad nepasirpinote i kabinti
atitinkam enkl.

2007 met kov nemokamus enklus ir patarimus dl nerkymo statymo bus
galima atsisisti i tinklalapio www.spacetobreathe.org.uk.

Kur gal

iau gauti daugiau informacijos?

2006 m. nutarimas dl rkymo ( iaurs Airija) (toliau - nutarimas) buvo
parengtas 2006 m. lapkriio 14 d. io nutarimo reglamentai dar nra galutinai
suformuluoti. Pra ome reguliariai lankytis tinklalapyje
www.spacetobreathe.org.uk, nes jis bus nuolat papildomas naudingais
klausimais ir atsakymais, kai tik bus gaunama daugiau informacijos. Taip pat
galite kreiptis  aplinkosaugos ir sveikatos skyri, esant js apskrities
savivaldybje.

Faktai apie aplinkoje sklandan ius tabako
d mus
Kas yra aplinkoje sklandantys tabako d mai?
Terminas „aplinkoje sklandantys tabako dmai” naudojamas apibdinti ore
sklandanias dujas ir dalelytes, atsirandanias rkant tabak. Aplinkoje
sklandaniuose tabako dmuose yra apytikriai 4000 chemikal, tarp j –
arsenikas, benzolas, formaldehidas ir amoniakas.

Kokius pavojus sveikatai kelia aplinkoje sklandantys tabako
d mai?
Aplinkoje sklandantys tabako dmai ne tik erzina akis, nos ir gerkl, jie taip
pat padidina toki lig rizik:
• 20–30% plau i v io;
• Iki 25% irdies lig;
• 40–60% astmos;
• 80% insulto.

Aplinkoje sklandantys tabako d mai ir v dinimas
85% aplinkoje sklandani dm neturi kvapo, jie nematomi: nra nustatyta,
koks toki dm kiekis nepavojingas. Vdinimas atidarant langus ar
naudojant vdinimo sistemas nepa alina vis aplinkoje sklandaniuose
tabako dmuose esani kenksming chemikal. Reikt uragano stiprumo
vdinimo sistemos norint enkliai sumainti sveikatai keliam pavoj.

Metimas r kyti
Jeigu r kote ir norite pasinaudoti ia galimybe mesti r kyti, skambinkite
r kantiesiems skirta nemokama pagalbos linija 0800 85 85 85 ir gausite
patarim bei susilauksite pagalbos. Pagalbos linija r kantiesiems taip pat gali
suteikti daugiau informacijos apie vietines paslaugas, teikiamas norintiems
mesti r kyti. Jeigu apie metim r kyti norite pasikalb ti su kuo nors akis ak
galite kreiptis savo eimos gydytoj ar vietin vaistinink .
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