Od poniedziaku, 30 kwietnia 2007
Irlandia Pónocna staje si wolna od
dymu, dajc ka demu chwil
oddechu
(Chwila oddechu – informacje na temat ustawodawstwa antynikotynowego)
www.spacetobreathe.org.uk
Polish translation of Space to breathe - smoke-free legislation information

Poniedziaek 30 kwietnia 2007
Chwila oddechu dla ka dego w Irlandii Pónocnej
Od poniedzia ku, 30 kwietnia 2007 w wi kszo ci miejsc pracy, w miejscach
publicznych oraz w niektórych pojazdach w Irlandii Pó nocnej b dzie
obowi zywa zakaz palenia. Niniejsza ulotka wyja nia znaczenie nowego
prawa antynikotynowego oraz czego mona si spodziewa po jego
wprowadzeniu.

Znaczenie nowego prawa
Od poniedzia ku, 30 kwietnia 2007 palenie w zamkni tych oraz cz ciowo
zamkni tych miejscach pracy oraz w miejscach publicznych i w niektórych
pojazdach b dzie niezgodne z prawem. Przewodnik (informacje poniej)
wyja nia znaczenie terminu „zamkni ty” oraz „cz ciowo zamkni ty”. Prawo
obejmie niemal wszystkie zamkni te i cz ciowo zamkni te miejsca pracy,
takie jak: restauracje, bary, kawiarnie, hotele, teatry, sale do gry w bingo,
ko cio y, centra rozrywki, centra handlowe, szko y, szpitale i wszystkie kluby.
Obejmie równie pojazdy takie jak: ci arówki, furgonetki, taksówki i transport
publiczny.

Co mo na zrobi
Znaki zakazuj ce palenie, tak jak znajduj cy si powyej, musz zosta
wywieszone w zamknitych i czciowo zamknitych miejscach pracy oraz w
miejscach publicznych. Niektóre pojazdy równie musz posiada
odpowiednie oznakowanie. W razie zauwaenia osoby pal cej lub braku
odpowiednich symboli w zamknitych lub czciowo zamknitych miejscach
pracy, naley poinformowa w aciciela lub menadera lokalu. Jeli to nie
rozwi e problemu, mona skontaktowa si z odpowiedni lini telefoniczn ,
przyjmuj c skargi, która bdzie funkcjonowa a od poniedzia ku, 30 kwietnia
2007, czyli od kiedy nowe prawo wejdzie w ycie. Rozmowy z lini
antynikotynow bd podlega y op acie lokalnej, za wszystkie skargi bd
rozpatrywane. Wicej informacji na temat linii antynikotynowej i numeru
telefonu, pod który naley dzwoni , bdzie dostpnych na witrynie
www.spacetobreathe.org.uk w kwietniu 2007.
Pracodawcy i menaderowie musz upewni si, e pracownicy i
odwiedzaj cy nie pal w zamknitych i czciowo zamknitych miejscach
pracy, w miejscach publicznych i w niektórych pojazdach. Do 15 kwietnia
2007 pracodawcy i menaderowie powinni otrzyma pakiet informacyjny, w
którym znajduje si bezp atne oznakowanie zakazuj ce palenia. Jeli pakiet
nie dotrze w odpowiednim czasie, naley zwróci si o kopi pakietu do
Wydzia u Zdrowia rodowiskowego (ang. Environmental Health Department)
przy lokalnym samorz dzie. Pakiet informacyjny oraz bezp atne oznakowanie
bdzie dostpne na witrynie www.spacetobreathe.org.uk w marcu 2007.
Witryna jest ju aktywna i bdzie regularnie aktualizowana informacjami o
nowym prawie, od momentu udostpnienia szczegó ów. Aby otrzymywa
najnowsze informacje i porady, naley regularnie odwiedza wyej
wymienion witryn.

Dlaczego nowe prawo jest potrzebne?
Nowe prawo jest potrzebne, aby ochroni ludzi od faktycznych zagroe,
powodowanych przez bierne palenie. Do takich zagroe zalicza si zawa y,
choroby serca i raka p uc.

Kto b dzie egzekwowa nowe prawo?
Prawo bdzie egzekwowane przez autoryzowanych urzdników,
zatrudnionych przez samorz dy lokalne.

Jakie przewidziano kary za amanie prawa?
•

Jeeli pali Pan/Pani w miejscu zamknitym lub czciowo zamknitym,
w miejscu publicznym lub w pojedzie z zakazem palenia, moe
Pan/Pani otrzyma mandat lub zosta poci gnitym do
odpowiedzialnoci s dowej.

•

Jeli w aciciel lub menader zezwala na palenie w zamknitym lub
czciowo zamknitym miejscu pracy, w miejscu publicznym lub w
pojedzie z zakazem palenia, moe zosta poci gnity do
odpowiedzialnoci s dowej.

•

Jeli w aciciel lub menader nie wywiesi odpowiedniego oznakowania,
zakazuj cego palenia w zamknitym lub czciowo zamknitym
miejscu pracy, w miejscu publicznym lub pojedzie z zakazem palenia,
moe zosta ukarany mandatem lub zosta poci gnity do
odpowiedzialnoci s dowej za brak odpowiedniego oznakowania.

Bezp atne oznakowanie i przewodnik na temat ustawy antynikotynowej bdzie
dostpne na witrynie internetowej www.spacetobreathe.org.uk w marcu
2007.

W jaki sposób mo na uzyska wi cej informacji?
Ustawa Antynikotynowa (Irlandia Pó nocna) 2006 (Ustawa) zosta a
przeg osowana w Parlamencie 14 listopada 2006. Regulacje prawne, maj ce
na celu wprowadzenie jej w ycie, s na etapie kocowym. Strona
internetowa, www.spacetobreathe.org.uk bdzie regularnie aktualizowana
w miar nap ywu kolejnych informacji. W razie potrzeby mona równie
skontaktowa si z Wydzia em Zdrowia rodowiskowego przy lokalnym
samorz dzie.

Palenie bierne - fakty
Czym jest dym z palenia biernego?
Dym palenia biernego to termin uywany do okrelenia gazów i cz steczek w
powietrzu, które pochodz od palenia tytoniu. Dym z palenia biernego zawiera
oko o 4000 substancji chemicznych, w tym arszenik, benzen, formaldehyd i
amoniak.

Jakie s zagro enia dymu z palenia biernego?
Dym z palenia biernego nie tylko podrania oczy, nos i gard o, ale równie
zwiksza ryzyko zachorowa na: :
•
•
•
•

raka puc o 20–30%;
choroby serca o co najmniej 25%;
astmy o 40–60%;
zawau o 80%.

Dym z palenia biernego i wentylacja
Nie ma bezpiecznego poziomu kontaktu z niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi z dymu papierosowego, dym jest bezzapachowy i niewidoczny
w 85%. Otwarcie okien lub zastosowanie wentylacji nie usunie wszystkich
szkodliwych substancji chemicznych, znajduj cych si w dymie
papierosowym. Aby znacz co obniy zagroenia zdrowotne potrzebny by by
system wentylacji o sile tornada.

Rzucanie palenia
Je li jest Pan/Pani palaczem, ale chce rzuci palenie, prosimy zadzwoni na
bezp atn Lini Pomocy dla Palaczy, pod numer 0800 85 85 85. Mona tam
uzyska przyjazn pomoc i porady. Linia Pomocy dla Palaczy dostarcza
informacji na temat lokalnej pomocy wspieraj cych dla osób, które chc rzuci
palenie. Jeeli chce Pan/Pani porozmawia na temat rzucania palenia, lekarz
pierwszego kontaktu lub farmaceuta, dysponuj dodatkowymi informacjami.
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