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محل های نوی که در آن سگرت کشیدن ممنوع است
لطفا در اینجا سگرت نکشید
.
در برخی از محل ورودی به بنا ها و حویلی محیط
های تعلیمی ویکتوریا اکنون سگرت کشیدن ممنوع
شده است.
از تاریخ  13ایپریل  2015کشیدن سگرت در حویلی ها ،و در فاصلۀ
 4متری ورود به محل های زیر ممنوع شده است:


مراکز مهد کودک (مواظبت از اطفال(



کودکستان ها و پیش از مکتب ها ،و



مکتب های ابتدائی و متوسطه.

در محل ورود و یا در فاصله  4متری از محل ورود به بنا های زیر هم
کشیدن سگرت ممنوع شده است:


مراکز بازی اطفال در محل های سقف دار



محل های عمومی در ویکتوریا بشمول:

آیا به معلومات بیشتری ضرورت دارید؟

 oا شفاخانه های دولتی

برای معلومات بیشتر راجع به این ممنوعیت سگرت کشیدن:

 oمراکز رسمی صحت مردمی (محلی(

 به  www.health.vic.gov.au/tobaccoreformsمراجعه کنید

 oبرخی از تعمیر های دولتی ویکتوریا.

 به ( Tobacco Information Lineخط معلومات راجع به تمباکو)
شماره  1300 136 775زنگ بزنید.

طبق ( Tobacco Act 1987قانون تمباکو مصوب  )1987سگرت
کشیدن در این مناطق خالف قانون است و ممکن است منجر به جریمه ای به
مبلغ  1147دالر بشود.

چرا در این محل ها سگرت کشیدن را ممنوع
کرده اند؟
برای حفظ جامعه ،بخصوص اطفال و جوانان از خطرات دود دست دوم در
کنار اشخاص دیگر) .هیچ سطحی از دود سگرت دیگران برای افراد مصون
به شمار نمی رود.
اطفال تحت تأثیر چیزهایی هستند که در اطراف خود می بینند .وقتی افراد
معتاد به سگرت ،سگرت خود را روشن می کنند و اطفال همراه آن ها هستند،
این اطفال به آن توجه می کنند .هرچه بیشتر مشاهده کنند که در محل های
عمومی سگرت کشیده می شود ،بیشتر فکر خواهند کرد که کشیدن سگرت
صحیح است نه اینکه ضرری داشته باشد.

همین اآلن سگرت کشیدن را ترک کنید .ما می توانیم به شما
مساعدت کنیم.
برای کمک در ترک کردن سگرت به ( Quitlineخط تیلفونی کمک به ترک
سگرت کشیدن) شماره  13 78 48زنگ زده و یا به ویبسایت
 www.quit.org.auمراجعه ک
برای گرفتن این نشریه به شکلی قابل دسترسی به Tobacco
 Information Lineشماره  1300 136 775زنگ زده و یا به
 tobacco.policy@health.vic.gov.auایمیل بزنید و یا اگر
ضرورت باشد از ( National Relay Serviceخدمات پخش سراسری)
شماره  13 36 77استفاده کنید.
با تصویب و انتشار حکومت ویکتوریا the Victorian Government,
1 Treasury Place, Melbourne.
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