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األطفال في المالعب
الرجاء عدم التدخين في هذا المكان

في فيكتوريا  ,اصبحت األماكن التي
يلعب بها األطفال خالية من التدخين.
ابتداء من األول من نيسان ( ابريل )  ,3102يمنع التدخين في
الهواء الطلق وعلى بعد عشرة أمتار من:
• المالعب ومنتزهات اإلنزالق
• التجمعات واألنشطة الرياضية حيث يكون سن المشاركين
أقل من  01عاما او ضمن مرافق برك السباحة العامة.
بموجب قانون منع التدخين لسنة  0811يعتبر التدخين حاليا
غير قانوني ضمن هذه األماكن وقد يكون هناك غرامة قدرها
 0$022نتيجةخرق هذا القانون.
كمت أقرت بعض المجالس البلدية قوانين محلية تمنع التدخين
في مواضع أخرى او في أوقات أخرى يلعب خاللها األطفال.

لماذا تم منع التدخين في اماكن لعب األطفال ؟
 .0لحماية الجميع  ,وبشكل خاص األطفال واليافعين من
مخاطر التدخين السلبي او غير المباشر  ,وال يوجد هناك
مستوى آمن للتعرض لدخان التدخين السلبي.
 .3يتأثر األطفال كثيرا بما يدور حولهم  .وعندما يقوم
المدخنون الذين يكونون بمعيتهم باشعال سجائرهم يالحظ
األطفال ذلك  .وكلما زادت مشاهدتهم للتدخين في
األماكن العامة إزداد إعتقادهم بأن التدخين امر ال بأس به
بدل ان يفكروا بضرره.

لطفا ً عدم التدخين هنا
يرجى إحترام حق الجميع بالتمتع بأجواء نظيفة للعب والهواء
العذب المنعش سسسبعدم التدخين في المالعب ومنتزهات
اإلنزالق واماكن أنشطة األطفال الرياضية وبرك السباحة
العامة.

تحتاج المزيد من المعلومات؟
للحصول هلى المزيد من المعلومات حول منع التدخين في
اماكن لعب األطفال في انحاء الوالية  ،يمكنكم زيارة الموقع:
www.health.vic.gov.au/tobaccoreforms

أو اإلتصال بدائرة الصحة على:
tobacco.policy@health.vic.gov.au

وقد تغيرت مواقف المجتمع من التدخين  .فنحن ال نريد
ان نرى األطفال يربطون اماكن الترفيه الصحية بعادة
التدخين .
فلنحافظ على أماكن لعب األطفال نظيفة وخالية من أعقاب
السجائر المتناثرة.

أقلع اآلن  .ونحن نستطيع مساعدتك.
للحصول على المساعدة لإلقالع عن التدخين اتصل ب
 Quitlineعلى الرقم  ، 31 84 84او زيارة الموقع
.www.quit.org.au
صرّحت به حكومة والية فكتوريا  ،ملبورن  ،كانون األول
 .3102للحصول على هذه الوثيقة بشكل سهل ارسل رسالة
الكترونية (ايميل) الى:
tobacco.policy@health.vic.gov.au
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