تغييرات على إعتماد بائعي السجائر
المتخصصين
معلومات حول التغييرات التي ستبدأ في  1نيسان/أبريل 4112
ما هي التغييرات على القانون حول شهادة المتخصص في بيع السجائر؟
إبتدا ًء من  1نيسان/أبريل  ،4112لن يكون بإمكان أي شخص التقدم بطلب لكي يتم تصديق مكان عمله بإعتباره متخصص في بيع السجائر
بموجب قانون التبغ لعام  1891وبالتالي لن يكون مستثنى من حظر عرض منتجات التبغ.

ماذا يعني هذا التغيير لباعة السجائر المتخصصين المعتمدين القائمين؟
سيواصل باعة السجائر المتخصصين المعتمدين القائمين الحصول على اإلعتماد ،وبناء لذلك سوف يستمرون في أن يتم إعفائهم من حظر منتجات
التبغ .ومع ذلك ،إذا قامت مصلحة تجارية بنقل ملكيتها ،أو توقفت ،أو إنتقلت إلى موقع آخر ،أو تم إلغاء إعتمادها ،فإن الشهادة ستتوقف عن ان
تكون سارية المفعول وسوف لن يكون بإمكان الشخص التقدم بطلب لكي يتم تصديق مكان عمله بإعتباره متخصص في بيع السجائر.

لماذا تحدث هذه التغييرات؟
إن تقليل رؤية منتجات التبغ في محل البيع بالتجزئة سيقلل من اإلشارات البصرية التي تحث الناس على التدخين ،وتساعد أولئك الذين يريدون
اإلقالع عن التدخين وتساعد أولئك الذين أقلعوا عن التدخين للبقاء بعيدين عن التدخين .سوف يحد التغيير من عدد المصالح التجارية التي يمكنها أن
تعرض منتجات التبغ وسوف يقلل من االختالفات في قوانين عرض التبغ التي تؤثر على باعة السجائر المتخصصين في الواليات واألقاليم األخرى.

ماذا سيحدث إذا لم يكن باإلمكان إعتماد مصلحتي التجارية؟
مكان العمل الذي لم يتم تصديقه بإعتباره متخصص في بيع السجائر غير مقيد من أن يطلق على نفسه بائع سجائر متخصص ،كما أن قدرته على
بيع التبغ لن تتأثر .ومع ذلك ،فإن تجار التجزئة غير المعتمدين يجب أن ال يعرضوا منتجات التبغ ،وذلك تماشيا مع غالبية محالت التبغ األخرى
التي تبيع بالتجزئة في فيكتوريا .إذا كان المحل يستخدم لوحة السعر إلعالم الزبائن عن توافر منتجات التبغ واألسعار ،فيجب عرض عالمة تحذير
صحية مصورة على أو بجانب لوحة األسعار.
إن دليل بائع التبغ بالتجزئة هو مورد مفيد لمحالت البيع بالتجزئة العامة للتبغ ومتوفر للتحميل في الموقع المدرج أدناه .قد ترغب أيضا في االتصال
بخط معلومات التبغ على  1300 136 775للحصول على عالمة التحذير الصحي المصورة أو نسخة من دليل بائع التبغ بالتجزئة.

كيف يمكنني معرفة المزيد؟
لمزيد من المعلومات:

•

قم بزيارة www.health.vic.gov.au/tobaccoreforms

•

اتصل بخط معلومات التبغ على 1300 136 775

لمشاهدة القانون قم زيارة  http://www.legislation.vic.gov.au/وإبحث عن قانون التبغ لعام .1891
التنصل من المسؤولية :يرجى المالحظة أن أي نصيحة واردة في هذه النشرة هي للتوجيه العام فقط .دائرة الصحة لن تقبل أي مسؤولية عن أي خسارة أو
ضرر نتيجة اإلعتماد على النصيحة الواردة في هذه النشرة  .ال شيئ في هذه النشرة ينبغي أن يحل محل إلتماس المشورة القانونية المناسبة.

بتصريح من حكومة فيكتوريا ،ملبورن .لتلقي هذا المنشور في شكل يمكن الحصول عليه اتصل بخط معلومات التبغ على  1300 136 775أو
عن طريق البريد اإللكتروني إلى .tobacco.policy@health.vic.gov.au

دائرة الصحة

