Turkish

İNGİLTERE NEDEN
SİGARASIZ YAŞAMI
TERCİH ETTİ?
Yeni sigarasız yaşam yasası, herkesi ikinci el sigara
dumanının zararlı etkilerinden korumak için hazırlandı.
Başkalarının içtiği sigara dumanını soluduğunuzda,
50’den fazlası kansere yol açma olasılığı bulunan
4000’den fazla kimyasal madde alırsınız.
Uzun süre dumana maruz kalmak akciğer kanseri, kalp
hastalıkları gibi ciddi hastalıklara yakalanma ve astım
krizi geçirme riskinizi arttırır. Ayrıca çocuklarda ciddi
solunum yolları hastalıkları ve ani bebek ölümü
sendromu tehlikesi yaratır.

SİGARAYI BIRAKMAK
İSTEYENLERE YARDIM
Sigara içenlerin yaklaşık yüzde 70’i bırakmak istediklerini
söylüyorlar. Yeni sigarasız yaşam yasası, bunu daha da
özendirici kılmaya yardımcı olacak. Sigarayı bırakmak
istiyorsanız, kısaca NHS olarak anılan Ulusal Sağlık
Hizmeti’nin mükemmel ücretsiz destek hizmetlerinden
yararlanabilirsiniz. Bunlar aşağıdakileri kapsar:
 erel NHS Sigarayı Bırakma Servisleri – yerel
Y
servisinizi bulmak için 0800 169 0 169 numaralı
ücretsiz telefondan NHS Sigarayı Bırakma Hattı’nı
arayın, internette gosmokefree.co.uk sayfasına
bakın, cep telefonunuzdan ‘GIVE UP’ ve posta
kodunuzu yazacağınız SMS mesajını 88088 numaraya
gönderin veya yerel sağlık ocağınıza, eczaneye ya da
hastaneye sorun.
 HS Sigarayı Bırakma Hattı – 0800 169 0 169’u
N
arayarak uzman bir danışman ile görüşebilirsiniz
(hatlar her gün 7.00’den 23.00’e kadar açıktır).
 osmokefree.co.uk - sigarayı bırakmak ve tekrar
g
başlamamak için gerekli tüm tavsiye, bilgi ve desteği
bulabileceğiniz bir websitesi.
 ogether – katılma ücreti olmayan bu destek
T
programı, hem tıbbi araştırmalar hem de eski
tiryakilerin deneyimlerinden yararlanılarak
tasarlanmıştır. E-posta, cep telefonundan mesaj,
postayla gönderilecek paket ve telefonla aranmak
arasından tercih yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için
0800 169 0 169’dan NHS Sigarayı Bırakma Hattı’na
telefon edin ya da internette gosmokefree.co.uk
websitesini ziyaret edin.
İngiltere’deki yeni sigarasız yaşam yasası hakkında daha
fazla bilgi almak, ya da başka bir formatta bilgi edinmek
için internette smokefreeengland.co.uk adresindeki
websitemizi ziyaret edin veya 0800 169 169 7’den
İngiltere’de Sigarasız Yaşam (Smokefree England) bilgi
hattına telefon edin.
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1 TEMMUZ 2007’DE
İNGİLTERE SİGARASIZ
YAŞAMI TERCİH EDİYOR
Yeni sigarasız yaşam yasasının sizi nasıl
etkileyeceğini öğrenin.

İNGİLTERE’DE
SİGARASIZ YAŞAM

NERELERDE SİGARA
YASAK OLACAK?

YASAYI İHLAL EDENLERE
NE CEZA VERİLECEK?

1 Temmuz 2007’de neredeyse tüm kapalı kamusal alanlar
ve işyerlerinde sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanmak
yasaklanacak.

Yeni sigarasız yaşam yasası neredeyse bütün kapalı
kamusal alan ve işyerlerini kapsayacak. Birahaneler,
kulüpler, barlar, kafeler, dükkanlar, ofisler ve fabrikalar da
buna dahil olacak.

İrlanda, İskoçya ve Yeni Zelanda gibi, sigara yasağı
uygulayan diğer ülke ve bölgelerde yasaya uyma oranı
yüksek olmuş; yasalar kısa süre içinde kendi kendine
uygulanır hale gelmiştir.

Personel için sigara odaları ve iç mekanlarda sigara içme
alanları bulundurmaya artık izin verilmeyecek, bu nedenle
sigara içmek isteyenlerin dışarı çıkmaları gerekecek.

Ancak, yeni sigarasız yaşam yasasına uymayan herkes,
ceza hukuku kapsamına giren bir suç işlemiş olacak ve
sigarasız bir yerde sigara veya diğer tütün ürünlerini
kullandığı için 200 sterline kadar para cezasına
çarptırılabilecektir.

Bu tarihten itibaren buralarda sigara ve tütün ürünleri
kullanmak tarihe karışacak ve yasalar karşısında suç
sayılacak.
Yeni yasanın gelecek on yıl içinde binlerce kişinin
yaşamını kurtarmaya ve herkesin çalışabileceği veya bir
araya gelebileceği daha temiz ve sağlıklı yerler
bulunmasına yardımcı olması bekleniyor.

Toplu taşıma araçlarında ve birden fazla kişi tarafından
kullanılan iş araçlarında da sigara ve tütün ürünleri
kullanımı yasak olacak.

Her suç için belirlenen sabit para cezası ihbarları ile
verilebilecek en büyük para cezası aşağıda belirtilmiştir.
 igara yasağı uygulanan bir yer veya araçta
S
sigara veya diğer tütün ürünlerini kullanmak:
yasağı ihlal eden kişiye £50 sabit para cezası
ihbarında bulunulur. Mahkemeye verilir ve suçlu
bulunursa £200’e kadar para cezasına çarptırılabilir.
(15 gün içinde ödenirse sabit para cezası £30’e
indirilir.)

Sigara içilmez işaretleri asılı olan yerlerde sigara 
ve tütün ürünleri kullanmak yasalara aykırı olacak.

 igara içilmez işaretlerini asmamak: yasak
S
kapsamına giren yer veya aracın amirine veya bu yer
ya da aracı işgal eden kişiye £200 sabit para cezası
ihbarında bulunulur. Mahkemeye verilir ve suçlu
bulunursa £1000’e kadar para cezasına çarptırılabilir.
(15 gün içinde ödenirse sabit para cezası £150’e
indirilir.)
 igara yasağı uygulanan yerde sigara veya diğer
S
tütün ürünlerinin kullanılmasına mani olmamak:
Yasak kapsamındaki yer ya da aracın amiri ya da
sorumlusu mahkemeye verilir ve suçlu bulunursa
£2500’e kadar para cezasına çarptırılabilir. Bu suç için
sabit para cezası ihbarı verilmesi sözkonusu değildir.

