Czech

PROČ SE Z ANGLIE STÁVÁ
PROTIKUŘÁCKÁ ZEMĚ?
Nový protikuřácký zákon je zaváděn proto, aby
všechny ochránil od škodlivých dopadů pasivního
kouření.
Pasivní kouř, který vdechujeme, obsahuje přes 4000
chemikálií, z nichž přes 50 může mít karcinogenní
efekt.
Dlouhodobé vystavení pasivnímu kouření může zvýšit
riziko vážných onemocnění, včetně rakoviny plic,
nemocí srdce nebo může spustit astmatické záchvaty.
Vystavuje zdraví vašich dětí nebezpečí vážných
respiračních onemocnění a SIDS (syndrom náhlého
úmrtí kojence.)

POMOC KUŘÁKŮM,
KTEŘÍ CHTĚJÍ
PŘESTAT KOUŘIT
Okolo 70 % kuřáků říká, že by rádi přestali a nový
protikuřácký zákon by jim mohl posloužit jako motivace.
Pokud chcete přestat, můžete využít vynikající
bezplatnou pomoc od NHS (National Health Service –
Státní zdravotní péče), což zahrnuje:
 ístní  NHS Stop Smoking Services („Jak přestat
M
kouřit“) – chcete-li najít službu v blízkosti svého
bydliště, zavolejte zdarma na linku NHS Smoking
Helpline 0800 169 0 169, navštivte gosmokefree.co.uk,
pošlete SMS ve tvaru ‘GIVEUP’ a své celé poštovní
směrovací číslo na 88088, nebo se zeptejte svého
praktického lékaře, v lékárně nebo v nemocnici.
NHS Smoking Helpline (Protikuřácká linka) –
můžete si promluvit s odborným poradcem, stačí
zavolat na 0800 169 0 169 (linky fungují každý den od
7:00 do 23:00).
gosmokefree.co.uk – online zdroj rad, informací a
podpory, kterou potřebujete, abyste přestali a znovu
nezačali.
Together – tento podpůrný program je volně
přístupný a je vytvořen proto, aby Vám pomohl
přestat kouřit za pomoci jak lékařských výzkumů, tak
i rad bývalých kuřáků. Můžete si vybrat, zda chcete
dostávat emaily, SMS, poštovní zásilky nebo
telefonáty. Pro více informací se obraťte na NHS
Smoking Helpline na 0800 169 0 169 nebo navštivte
gosmokefree.co.uk
Pro více informací o novém protikuřáckém zákoně v
Anglii nebo pro případné dotazy navštivte naši
internetovou stránku smokefreeengland.co.uk nebo
zavolejte na informační linku Smokefree England (Anglie
bez dymu) lince na 0800 169 169 7.
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ANGLIE BUDE OD
1. ČERVENCE 2007
BEZ KUŘÁKŮ
Jak se Vás dotkne nový
protikuřácký zákon.

ANGLIE
BEZ KUŘÁKŮ

KTERÁ MÍSTA
BUDOU NEKUŘÁCKÁ?

JAKÉ BUDOU
TRESTY?

Od 1. července 2007 budou prakticky všechna
uzavřená veřejná prostranství a pracoviště v Anglii
nekuřácká.

V novém protikuřáckém zákoně budou v podstatě
zahrnuta veškerá uzavřená veřejná prostranství a
pracoviště, mezi které patří restaurace, kluby, bary,
kavárny, obchody, kanceláře a továrny.

V ostatních nekuřáckých zemích jako je Irsko, Skotsko a
na Nový Zéland se na dodržování zákona poměrně dbá a
často se zákon brzo začne sám prosazovat.

Od tohoto okamžiku bude kouření na zmíněných
místech minulostí – a bude nezákonné.
Předpokládá se, že nový zákon pomůže během
příštího desetiletí zachránit tisíce životů a že bude
vytvořeno zdravější a čistější prostředí pro
společenský život i pro práci.

Nebude již možné zřizovat kuřácké místnosti pro
zaměstnance a prostory pro kuřáky uvnitř budov, pokud si
někdo bude chtít zapálit, bude proto muset vyjít ven.
Veřejná doprava a vozidla používaná k práci více než
jednou osobou zároveň musí být také nekuřácká.

Kdokoliv, kdo nedodrží nový protikuřácký zákon,
se nicméně dopouští trestného činu a za kouření v
nekuřáckém prostoru mu hrozí pokuta ve
výši £200.
Blokové pokuty a její maximální výše za jednotlivé
přestupky jsou
uvedené dole.
 ouření v nekuřáckých prostorách nebo
K
ve vozidlech:  Pokuta ve výši £50 pro osobu
dopouštějící se přestupku, nebo pokuta do výše
£200, pokud je dotyčný zažalován a usvědčen
soudem. (Pokuta snížená na £30 při zaplacení do 15
dnů.)
 anedbání povinnosti vyvěsit oznámení o
Z
zákaz kouření: Pokuta ve výši £200 bude uložena
tomu, kdo řídí nebo spravuje nekuřácké prostory
nebo vozidlo, nebo pokuta do výše £1000, pokud
je dotyčný zažalován a usvědčen soudem. (Pokuta
snížená na £150 při zaplacení do 15 dnů.)

Kdekoliv bude vyvěšeno oznámení o zákazu
kouření, bude protizákonné si zapálit.

 anedbání povinnosti zabránit kouření v
Z
nekuřáckých prostorech: pokuta do výše £2500
bude uložena tomu, kdo spravuje nebo má na
starost nekuřácký prostor nebo vozidlo, pokud
je zažalován a usvědčen soudem. Pro tento druh
přestupku pokutu nelze zkrátit.

