هل تريد الحصول على
مزيد من المعلومات؟
قم بزيارة موقع البلدية اإللكتروني
www.kommunen.se/tobak
تواصل معنا
الهاتف 0433-72000
البريد اإللكتروني
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Bild: Most photos
قانون جديد حول التبغ والمنتجات المشابهة
في  1يوليو  ،يدخل قانون جديد حيز التنفيذ  ،ينص على
ما يلي:
تدخين التبغ ممنوع في األماكن المفتوحة التابعة
للمرافق الخدمية
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قانون التبغ الجديد 1
تموز 2019

معلومات لك إن كنت تدير أحد
المرافق الخدمية

تدخين المواد األخرى كمثال السجائر اإللكترونية
والشيشة ممنوع في المقاهي المفتوحة
غرف التدخين الصغيرة داخل المطاعم الزالت مسموحة
إن كان مكان تواجدها ال يضطر كل الزبائن بالمرور من
خاللها

لماذا تم المنع؟
أحد أهداف سياسة التبغ السويدية هو الحد من التدخين
ألنه ضار بصحة اإلنسان .منذ عام  ، 2005تم حظر
التدخين في المطاعم  ،وتريد الهيئة التشريعية للقوانين
اآلن اتخاذ خطوة أخرى نحو مجتمع خا ٍل من التدخين.

Bild: Most photos

يغطي حظر التدخين أكثر من مجرد السجائر
قرر البرلمان من خالل القانون أن المزيد من المنتجات المرتبطة
بالتدخين غير التبغ أيضا لم تعد مسموحة في المقاهي والمطاعم
الخارجية
بدءا من سريان القانون في  1تموز  ، 2019ال يمكن
للزائرين استخدام مايلي في المرافق الخدمية المفتوحة:

منع التدخين في المقاهي والمرافق الخارجية  ،يعطي
المزيد من الناس الفرصة للتواجد هناك ،دون التعرض
لآلثار السلبية للدخان .ومن المتوقع أيضا أن يؤدي
الحظر إلى الحد من إنتشار التدخين ويمكن أن يسهم ذلك
في في الحد من إنتشار التدخين بين اليافعين.
بيئة عمل جيدة للموظفين
من خالل منع التدخين يتجنب موظفي المطاعم والمقاهي
التعرض لدخان الزبائن.
منذ أن تم فرض حظر التدخين داخل األماكن المغلقة،
فإن الموظفين والضيوف حظوا ببيئة أفضل.
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معلومات مختصرة حول القواعد الجديدة
ماذا يعني منع التدخين بالنسبة لك؟
أنت كمدير للمكان مسؤول عن التأكد من االلتزام بحظر
التدخين ضمن أماكن التخديم المفتوحة التابعة لمنشأتك.
عن طريق إزالة منافض السجائر وغيرها من األشياء
التي تشجع على التدخين  ،ومن خالل توفير المعلومات
لضيوفك  ،يمكنك المساهمة في االلتزام بمنع التدخين.

السجائر اإللكترونية

إذا كنت تبيع التبغ ضمن المطعم

الشيشة سواء مع تبغ أو بدون التبغ

يتوجب عليك التقدم بطلب للحصول على تصريح من
البلدية ،أسالنا لمزيد من المعلومات حول كيفية القيام
بذلك.

أشياء أخرى تستخدم في إطار التدخين  ،ولكنها ال تحتوي على
التبغ.

