Vietnamese

Khu vực cấm hút thuốc mới
Vui lòng không hút thuốc ở đây.

Tại Victoria, lối vào một số tòa
nhà và khuôn viên của các
khu vực học tập hiện nay đều
cấm hút thuốc.
Kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2015 việc hút thuốc bị cấm
trong khuôn viên, tại và trong phạm vi bốn mét cách lối
vào:


các trung tâm giữ trẻ



trường mẫu giáo và dự bị tiểu học



trường tiểu học và trung học

Đồng thời hút thuốc cũng bị cấm trong phạm vi bốn
mét cách lối vào:

Cần thêm thông tin?



trung tâm vui chơi trong nhà cho trẻ em

Để biết thêm thông tin về việc cấm hút thuốc:



các công trình công cộng ở Victoria gồm:

 truy cập www.health.vic.gov.au/tobaccoreforms

o

bệnh viện công

o

trung tâm sức khỏe cộng đồng có đăng ký

o

công trình của chính phủ Victoria.

Theo Luật Thuốc lá 1987 [Tobacco Act 1987] hút thuốc
ở trong các khu vực này là vi phạm pháp luật và việc vi
phạm có thể bị phạt $1471.

Tại sao cấm hút thuốc tại các khu
vực này?
Nhằm bảo vệ cộng đồng, trẻ em và thế hệ trẻ khỏi tác
hại của việc hút thuốc thụ động. Hút thuốc thụ động ở
mức độ như thế nào cũng không an toàn.
Trẻ em bị ảnh hưởng bởi những gì đang diễn ra quanh
mình. Khi có người hút thuốc lúc có trẻ em đi cùng, các
em sẽ để ý điều đó. Các em càng thấy nhiều người hút
thuốc ở các khu vực công cộng các em càng có xu
hướng cho rằng việc hút thuốc có thể chấp nhận được
và không gây hại.

 gọi Đường dây Thông tin Thuốc lá qua số
1300 136 775

BỎ HÚT THUỐC NGAY BÂY GIỜ. CHÚNG
TÔI CÓ THỂ TRỢ GIÚP.
Để được trợ giúp bỏ hút thuốc, gọi Quitline qua số 13
78 48 hoặc truy cập www.quit.org.au

Để nhận ấn bản này bằng định dạng dễ đọc hơn vui
lòng gọi Tobacco Information Line số 1300 136 775
hoặc gửi mail về tobacco.policy@health.vic.gov.au,
dùng Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia 13 36 77 nếu cần.
Do Chính phủ Tiểu bang Victoria, 1 Treasury Place,
Melbourne cấp phép và xuất bản.
© Tiểu bang Victoria, tháng 3 năm 2015. Trừ khi có
ghi chú khác, các hình ảnh trong ấn bản này chỉ là
hình mẫu và mang tính minh họa, và có thể không
thể hiện dịch vụ hoặc cơ sở vật chất hoặc người sử
dụng dịch vụ thực sự.
Có tại www.health.vic.gov.au/tobaccoreforms
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Tại thời điểm tháng 7 năm 2014.

