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Ny rygelov gældende fra 15. august 2012
Folketinget vedtog den 18. juni 2012 Lov om ændring af lov om røgfrie miljøer, gældende fra 15.
august 2012. Ændringerne har særligt fokus på at sikre, at børn og unge ikke bliver udsat for
rygningens skadelige konsekvenser.
Det er derfor ifølge loven ikke tilladt at ryge på institutionens område følgende steder:
Børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser, opholdssteder og
lignende, der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år. Dette gælder både for elever og
ansatte.
Da Lov om røgfrie miljøer er en minimumslov, vedtog byrådet i Haderslev Kommune allerede i
2007 i kommunens røgfri politik at:


Alle der arbejder med børn og unge i Haderslev Kommune må ikke ryge såvel indendørs som
udendørs. Det gælder også på legepladser, udflugter, lejrskoler, til skolefester og i alle
situationer, der har sammenhæng til arbejdet med børn og unge i Haderslev Kommune.

Haderslev Kommune lever derfor allerede nu op til den reviderede rygelov.
Der gøres opmærksom på, at både ansatte samt børn og unge har mulighed for at få hjælp til
rygestop, idet Sundhed og Forebyggelse, Haderslev Kommune tilbyder forskellige rygestopforløb.
Skolerne har endvidere mulighed for at få en rygestopinstruktør ud på skolen og holde oplæg og
informere om tobak enten for enkelte klasser, et antal rygere eller i forbindelse med temadage/uger om tobak og andre rusmidler.
Rygestopforløb eller oplæg mm. tilrettelægges ud fra den enkelte skoles ønske ved henvendelse til
tobakskoordinator Winnie Holm Lorenzen.
Der er vedlagt pjecer målrettet forældre til udlevering i 6. og 7. klasserne.
Venlig hilsen

Winnie Holm Lorenzen
Kost- og tobakskoordinator
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