Slovak

PREČO SA Z
ANGLICKA STÁVA
PROTIFAJČIARSKA
KRAJINA?
Cieľom zavedenia nového protifajčiarskeho zákona je
chrániť všetkých ľudí pred škodlivým vplyvom
pasívneho fajčenia.
Pasívne vdychovaný cigaretový dym obsahuje viac než
4000 chemikálií, z nich 50 môže spôsobiť rakovinu.
Dlhodobé vystavenie dymu môže zvýšiť riziko vzniku
závažných ochorení, napr. rakoviny pľúc, chorôb srdca
alebo zapríčiniť astmatické záchvaty. Ohrozuje zdravie
detí a môže spôsobiť závažné ochorenia dýchacích
ciest a syndróm náhleho úmrtia novorodencov (SIDS).

POMOC FAJČIAROM
V ODVYKANÍ
Približne 70 % fajčiarov tvrdí, že chce prestať fajčiť. Nový
protifajčiarsky zákon by mohol zvýšiť ich motiváciu.
National Health Service (Verejná zdravotná služba)
poskytuje fajčiarom zdarma výbornú pomoc v odvykaní:
 iestne Služby NHS Stop Smoking („Ako prestať
M
fajčiť) – pre miestny servis volajte bezplatnú linku
NHS pre fajčiarov na čísle 0800 169 0 169, navštívte
stránku gosmokefree.co.uk, prípadne pošlite SMS v
tvare ‘GIVEUP’ spolu s úplným poštovým
smerovacím číslom na číslo 88088 alebo sa
informujte u svojho lekára, lekárnika alebo vo svojej
nemocnici.
 HS Smoking Helpline (Linka NHS pre fajčiarov )
N
– na čísle 0800 169 0 169 sa môžete porozprávať so
odborným poradcom (k dispozícii denne od 7 do
23 h.).
gosmokefree.co.uk – webová stránka obsahuje
všetky potrebné informácie, podporu a rady ako
prestať fajčiť a ako od fajčenia odvyknúť.
Program Together – tento voľne prístupný
podporný program je určený na pomoc fajčiarom v
odvykaní a využíva poznatky z lekárskych výskumov
ako aj svedectvá bývalých fajčiarov. Môžete si vybrať
formu e-mailov, textových správ, poštových zásielok
alebo telefonických rozhovorov. Pre ďalšie
informácie volajte linku NHS pre fajčiarov na čísle
0800 169 0 169 alebo navštívte webovú stránku
gosmokefree.co.uk
Pre ďalšie informácie o novom protifajčiarskom zákone v
Anglicku alebo informácie v alternatívnom formáte
navštívte našu webovú stránku smokefreeengland.co.uk
alebo volajte informačnú linku Smokefree England
(Anglicko bez dymu) na čísle 0800 169 169 7.
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1. JÚLA 2007 SA
ANGLICKO STANE
PROTIFAJČIARSKOU
KRAJINOU
Ako nás ovplyvní nový
protifajčiarsky zákon?

ANGLICKO
BEZ FAJČIAROV

KTORÉ PRIESTORY
BUDÚ NEFAJČIARSKE?

AKÉ BUDÚ
POSTIHY?

Od 1. júla 2007 budú prakticky všetky verejné uzavreté
priestory a pracoviská v Anglicku nefajčiarske.

Nový protifajčiarsky zákon sa bude vzťahovať prakticky
na všetky verejné uzavreté priestory a pracoviská, ďalej na
krčmy, kluby, bary, kaviarne, obchody, kancelárie a závody.

V iných krajinách bez dymu, ako napríklad v Írsku,
Škótsku alebo na Novom Zélande, je miera dodržiavania
vysoká a zákon sa tam podarilo pomerne rýchlo presadiť.

Fajčiarske miestnosti pre zamestnancov a fajčiarske zóny
v budovách už nebudú povolené. Preto každý, kto bude
chcieť fajčiť, bude musieť budovu opustiť.

Porušenie protifajčiarskeho zákona sa bude považovať za
trestný čin, pričom výška peňažnej pokuty za fajčenie v
nefajčiarskom priestore môže dosiahnuť až £200.

Vozidlá hromadnej dopravy a služobné vozidlá využívané
viac než jednou osobou v akomkoľvek čase, budú takisto
nefajčiarske.

Blokové pokuty a maximálna výška peňažných pokút za
jednotlivé priestupky:

Od tohto dňa bude fajčenie v týchto priestoroch
protizákonné a stane sa minulosťou.
Odhaduje sa, že nový zákon v najbližších desiatich
rokoch pomôže zachrániť tisícky životov a vytvorí
zdravšie a čistejšie prostredie pre spoločenský život
a prácu.

 ajčenie v nefajčiarskych priestoroch alebo
F
vozidlách: bloková pokuta £50 uložená fajčiacej
osobe, v prípade stíhania a usvedčenia osoby na
súde peňažná pokuta až do výšky £200 (výška
blokovej pokuty sa znižuje na £30 v prípade platby
do 15 dní).
 eoznačenie nefajčiarskeho priestoru: bloková
N
pokuta £200 uložená osobe riadiacej alebo
prevádzkujúcej nefajčiarske priestory alebo vozidlá,
v prípade stíhania a usvedčenia na súde peňažná
pokuta až do výšky £1000 (výška blokovej pokuty sa
znižuje na £150 v prípade platby do 15 dní).

V priestoroch označených ako nefajčiarske bude
fajčenie protizákonné.

 anedbanie povinnosti zabrániť fajčeniu v
Z
nefajčiarskych priestoroch: v prípade stíhania a
usvedčenia na súde peňažná pokuta až do výšky
£2500 uložená osobe, ktorá riadi alebo vlastní
nefajčiarske priestory alebo vozidlá. Na tento
priestupok sa bloková pokuta nevzťahuje.

