Preguntes freqüents...
SOBRE LA NOVA LLEI DEL TABAC
SENYALITZACIÓ
La Xarxa disposa d’alguna plantilla o imatge de senyals d’espai lliure de fum?
La Xarxa facilita gratuïtament les imatges de les flors però no un model únic de senyalització. Cada
espai i recinte és diferent i per tant cada centre ha de decidir quina és la forma més adient de
senyalitzar.
Alguns exemples de missatges: Recinte sense fum, Àrea sense Fum, Porxo sense fum, etc.
La senyalització ha d'estar tant en Català com en Castellà?
D’acord al que diu la llei, sí.
Podem senyalitzar o pintar el carrer?
Es pot pintar i senyalitzar allà on comenci la propietat de l’hospital o recinte. Si es tracta de la via pública
és recomanable sol·licitar permís a l’ajuntament.

ESPAIS
Hi ha alguna distància de seguretat des del que es considera recinte fins on ja es pot fumar?
No. La llei no especifica nombre de metres. TOT el recinte (on tingui competència la gestió de l’hospital)
ha de ser lliure de fum. Però l’hospital no és responsable més enllà del perímetre. No obstant, podem
recomanar no fumar en espais en la via pública.
Es poden instal·lar els cendrers al carrer?
Suggerim que us coordineu amb amb els ajuntaments per instal·lar cendrers fora del vostre perímetre
allunyats de les portes i accessos. En molts municipis és competència del propietari o administrador
mantenir neta la vorera (via pública) davant la finca.

NORMATIVA
Existeix una normativa per als treballadors que surten a fumar?
Cada centre ha d’establir una normativa pròpia en funció del temps de treball i descans del personal.
També han de determinar si s’han de canviar de roba o no.
Es permet fumar als pacients dels centres sociosanitaris?
Sí, als centres soc se’ls permet tenir una zona per fumadors (exclusivament per als pacients) que:
- si és interior ha d’estar tancada, d’ús exclusiu per fumar i amb extracció de fums
- si és exterior es recomana que no sigui visible
Existeix un període per adequar-se a la nova legislació?
No. Va entrar en vigor a tots els efectes el 2 de gener de 2011.
Què passa si un pacient no pot sortir sol a fumar?
L’usuari ha de ser autònom per anar a fumar. El treballador té dret a no estar exposat al fum ambiental
del tabac i el gerent ha de vetllar per a que així sigui.

SANCIONS
Estant previstes inspeccions?
Sí, igual que amb la llei anterior. També hi ha previstes sancions de fins a 600.000€.

Més info a www.xchsf.com

