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DE CE DEVINE ANGLIA
“NEFUMĂTOARE”?
Noua lege împotriva fumatului este adoptată pentru a
apăra pe toată lumea de efectele dăunătoare ale
fumului secundar.
Fumul secundar pe care îl inhalaţi conţine peste 4.000
de substanţe chimice, din care peste 50 sunt
cancerigene.
Expunerea pe termen lung vă poate spori riscul de a
contracta boli grave, printre care cancer pulmonar, boli
de inimă sau de a declanşa crize de astm. Ea pune de
asemenea în pericol sănătatea copiiilor prin riscul unei
boli respiratorii grave şi al sindromului morţii infantile
bruşte.(SMIB).

ASISTENŢĂ PENTRU
FUMĂTORII
CARE DORESC SĂ SE
LASE DE FUMAT
Aproximativ 70% din fumători susţin că doresc să se lase
de fumat, iar noua lege împotriva fumatului le-ar putea
oferi o motivaţie în plus în această direcţie. Dacă doriţi să
vă lăsaţi de fumat, Serviciul Naţional al Sănătăţii (NHS) vă
oferă gratuit un ajutor excelent. Acesta cuprinde:
 ervicii locale NHS Stop Smoking (Lăsaţi-vă de
S
fumat) – pentru a afla care este serviciul Dvs local,
sunaţi gratuit la NHS Smoking Helpline la 0800 169 0
169, accesaţi gosmokefree.co.uk, trimiteţi text
‘GIVEUP’ şi codul Dvs poştal integral la 88088 sau
întrebaţi la cabinetul medicului Dvs de familie (GP),
la farmacie sau la spital.
NHS Smoking Helpline (linia telefonică de ajutor
NHS) – puteţi vorbi cu un consilier specializat,
sunând la 0800 169 0 169 (liniile telefonice sunt
deschise zilnic între orele 07.00 şi 23.00).
 osmokefree.co.uk – o resursă online pentru toate
g
sfaturile, informaţiile şi sprijinul de care aveţi nevoie
pentru a vă lăsa de fumat şi a deveni nefumător.
Together (Împreună) – înscrierea în acest program
de sprijin este gratuită şi programul este menit să vă
ajute să vă lăsaţi de fumat, folosind atât cercetări
medicale cât şi experienţa unor foşti fumători. Puteţi
opta să primiţi email-uri, mesaje text, broşuri prin
poştă şi apeluri telefonice. Pentru informaţii
suplimentare sunaţi la NHS Smoking Helpline, la
0800 169 0 169 sau accesaţi gosmokefree.co.uk
Pentru informaţii suplimentare despre noua lege
împotriva fumatului în Anglia sau pentru a solicita
formate alternative, vizitaţi pagina noastră de pe
Internet: smokefreeengland.co.uk sau sunaţi la
Smokefree England information line la 0800 169 169 7.
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Iată cum vă va afecta noua lege
împotriva fumatului

ANGLIA
NEFUMĂTOARE

ÎN CE LOCURI VA
FI INTERZIS FUMATUL?

CARE SUNT
PENALITĂŢILE?

La 1 iulie 2007, practic toate locurile publice şi locurile de
muncă în spaţii închise din Anglia vor deveni zone în care
fumatul este interzis.

Noua lege împotriva fumatului se va aplica în practic
toate locurile publice şi locurile de muncă în spaţii închise.
Acestea cuprind berării, cluburi, baruri,cafenele, magazine,
birouri şi fabrici.

În alte ţări “nefumătoare”, ca de exemplu Irlanda, Scoţia şi
Noua Zeelandă, gradele de respectare a legii sunt înalte
şi legea a devenit rapid auto-aplicată.

De la data respectivă, fumatul în aceste locuri va aparţine
trecutului - şi va contraveni legii.
Se estimează că noua lege va contribui, în deceniul
următor, la salvarea a mii de vieţi omeneşti şi va crea
locuri de muncă şi de amuzament mai sănătoase şi mai
curate pentru toată lumea.

Nu vor mai fi permise camere şi zone interne de fumat
pentru membrii personalului, aşa că oricine doreşte să
fumeze va trebui să iasă afară din clădire.
Fumatul va fi interzis de asemenea pe transportul public
şi în vehicule oficiale folosite în acelaşi timp de cel puţin
două persoane.

Cu toate acestea, orice persoană care nu respectă noua
lege împotriva fumatului, comite un delict penal şi poate
fi pasibilă de o amendă de până la £200 pentru fumat
într-un loc în care fumatul este interzis.
Mai jos sunt enumerate penalităţile fixe şi amenzile
maxime pentru fiecare infracţiune:
 umatul în locuri sau vehicule cu fumatul
F
interzis: o amendă fixă de £50 aplicată persoanei
care fumează. Sau o amendă maximă de £200
dacă persoana respectivă este dată în judecată
şi condamnată de un tribunal. (Amenda fixă este
redusă la £30 dacă este plătită în decurs de 15 zile.)
 eafişarea semnelor cu fumatul interzis:
N
O amendă fixă de £200 aplicată oricărei persoane
care administrează sau ocupă locurile sau vehiculul
cu fumatul interzis. Sau o amendă maximă de £1000
dacă persoana este dată în judecată şi condamnată
de un tribunal. (Amenda fixă este redusă la £150
dacă este plătită în decurs de 15 zile.)

Oriunde sunt expuse semne interzicând fumatul,
fumatul va constitui o încălcare a legii.

 eîmpiedicarea fumatului într-un loc în care
N
fumatul este interzis: o amendă maximă de £2500
aplicată oricărei persoane care administrează sau
controlează locuri sau vehicule în care fumatul este
interzis, dacă este dată în judecată şi condamnată
de un tribunal. Pentru acest delict nu există o
amendă fixă.

