Severné Írsko bez tabakového dymu
dáva od 30. apríla 2007 kadému
„priestor na dchanie“
(Priestor na dchanie – informácie o právnych predpisoch tkajúcich sa
zákazu fajenia)
www.spacetobreathe.org.uk
Slovak translation of Space to breathe - smoke-free legislation information

Pondelok 30. apríla 2007
Priestor na dchanie pre kadého v Severnom Írsku
Od pondelka 30. apríla 2007 budú v Severnom Írsku verejné priestory, ur ité
vozidlá a vä ina pracovísk nefaj iarske. Tento leták vysvet uje, o bude nov
zákon o zákaze faj enia pre vás znamena a o mô ete o akáva po jeho
zavedení.

o tento zákon znamená
Od pondelka 30. apríla 2007 bude faj enie na uzavret ch a takmer
uzavret ch pracoviskách, verejn ch priestoroch a v niektor ch vozidlách
ilegálne. V informa nom balíku je vysvetlené, o pojmy „uzavret ” a „takmer
uzavret ” znamenajú. Tento zákon pokr va takmer v etky uzavreté a takmer
uzavreté pracoviská vrátane re taurácií, barov, kaviarní, hotelov, divadiel,
bingo herní, spolo ensk ch miestností patriacich miestnym kostolom (church
halls), centier vo ného asu, nákupn ch centier, kôl, nemocníc a v etk ch
klubov. Zákon zaha aj vozidlá vrátane nákladn ch áut, dodávkov ch
vozidiel, taxíkov a prostriedkov verejnej dopravy.

o môete podniknú
Nápisy o zákaze faj enia, ako ten vy ie, musia by umiestnené na v etk ch
uzavret ch a takmer uzavret ch pracoviskách a verejn ch priestoroch.
Ak uvidíte niekoho faj i, alebo ak nápis o zákaze faj enia nie je na
uzavretom alebo takmer uzavretom pracovisku alebo verejnom priestore
umiestnen , informujte majitea alebo mana éra priestorov. Pokia sa t mto
problém nevyrie i, mô ete zatelefonova na horúcu linku, ktorá bude v
prevádzke od pondelka 30. apríla 2007, kedy tento nov zákon nadobudne
platnos. Volania na túto linku budú ú tované miestnou sadzbou a v etky
sa nosti budú pre etrené. al ie informácie o horúcej linke a telefónne íslo
budú k dispozícii na webovej stránke www.spacetobreathe.org.uk po as
apríla 2007.
Zamestnávatelia a mana éri musia zabezpe i, aby ich zamestnanci a
náv tevníci nefaj ili na uzavret ch a takmer uzavret ch pracoviskách,
verejn ch priestoroch a v ur it ch vozidlách. Ak ste zamestnávateom,
alebo mana érom, mali by ste tento informa n balík a bezplatné nápisy
zákazu faj enia obdr a do 15. apríla 2007. Ak informa n balík a nápisy
neobdr íte, vy iadajte si ich z Oddelenia ochrany verejného zdravia
(Environmental Health Department) vá ho Obvodného úradu (District
Council). Informa n balík a bezplatn nápis zákazu faj enia bude v marci
2007 mo né stiahnu z webovej stránky www.spacetobreathe.org.uk.Táto
webová stránka je u v prevádzke a bude pravidelne doplovaná aktuálnymi
informáciami o novom zákone. Nav tevujte túto stránku pravidelne, aby ste
získali najnov ie rady a informácie o tomto zákone.

Na o potrebujeme tento zákon?
Tento zákon potrebujeme na ochranu udí pred dokázan mi zdravotn mi
rizikami pasívneho faj enia vrátane mtvice, srdcov ch chorôb a rakoviny
púc.

Kto bude dohliada na dodrovanie tohto zákona?
Na dodr iavanie tohto zákona budú dohliada poverení pracovníci obvodn ch
úradov.

Aké sú pokuty za poruenie tohto zákona?
•

Za poru enie tohto zákona faj ením na uzavretom alebo takmer
uzavretom pracovisku, verejnom priestore alebo v nefaj iarskom
vozidle vám mô e by udelená bloková pokuta alebo mô ete by
trestne stíhan .

•

Za tolerovanie faj enia akejkovek osoby na uzavretom alebo takmer
uzavretom pracovisku, verejnom priestore alebo v nefaj iarskom
vozidle, ktor ch ste majiteom alebo mana érom, mô ete by trestne
stíhan .

•

Za neumiestnenie nále itého nápisu o zákaze faj enia na uzavretom
alebo takmer uzavretom pracovisku, verejnom priestore alebo v
nefaj iarskom vozidle, ktoré pou ívate, vlastníte alebo prevádzkujete,
vám mô e by udelená bloková pokuta alebo mô ete by za to trestne
stíhan .

Bezplatn nápis a rady t kajúce sa zákona o zákaze faj enia bude mo né
stiahnu z webovej stránky www.spacetobreathe.org.uk, a to po as marca
2007.

Kde mô em získa

alie informácie?

Zákon o ochrane nefaj iarov v Severnom Írsku z roku 2006 (The Smoking
(Northern Ireland) Order 2006) ( alej len „Zákon”) bol vydan 14. novembra
2006. Nariadenia na podporu zákona sú ete v procese schva ovania.
Pravidelne navtevujte webovú stránku www.spacetobreathe.org.uk, ktorá
bude postupne doplovaná u ito n mi otázkami a odpove ami. Za ú elom
získania informácií sa mô ete obráti aj na Oddelenie ochrany verejného
zdravia váho obvodného úradu.

Ved ají dym – fakty
o je to ved ají dym?
Ved ají dym je termín pou ívan na popis plynov a astíc vznikajúcich pri
faj ení tabaku. Ved ají plyn obsahuje pribli ne 4 000 chemikálií vrátane
arzénu, benzénu, formaldehydu a amoniaku.

Aké sú zdravotné riziká ved ajieho dymu?
Okrem toho, e drá di o i, nos a hrdlo, je v sú asnosti nepopierate né, e
zvyuje riziko:
•
•
•
•

rakoviny p úc o 20–30%,
srdcov ch chorôb minimálne o 25%,
astmy o 40–60%,
mtvice o 80%.

Ved ají dym a ventilácia
Neexistuje iadna známa bezpe ná úrove vystavenia sa nebezpe n m
chemikáliám ved ajieho dymu a 85% z nich je bez zápachu a nevidite n ch.
Otvorené okná a pou ívanie ventila n ch zariadení neodstrauje vetky
kodlivé látky nachádzajúce sa vo ved ajom dyme. Na v razne zní enie
zdravotn ch rizík by bola potrebná ventilácia o sile tornáda.

Chcete presta faj i ?
Ak ste faj iarom a chcete vyui túto príleitos na zanechanie faj enia,
môete zavola na pomocnú linku pre faj iarov (Smokers helpline) na
telefónnom ísle 0800 85 85 85, kde vám poskytnú priate skú pomoc a rady.
Na tejto linke vám môu poskytnú aj informácie o miestnych podporn ch
slubách pre t ch, ktorí chcú presta faj i . Keby ste sa chceli porozpráva s
niek m osobne, obrá te sa na svojho veobecného lekára alebo miestneho
lekárnika.
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