Къде да се оплача от хора
или фирми, които не спазват
ограниченията?

Тютюнопушенето
и вредата за
околните

При констатиране на нарушение, можете
да подадете сигнал към контролните
органи. Това са Регионалните инспекции
за опазване на общественото здраве
/РИОКОЗ/.
РИОКОЗ Благоевград тел. 073/ 830 963
РИОКОЗ Бургас тел.: 056/ 81 62 58
РИОКОЗ Варна тел. 052/ 634 019
РИОКОЗ Велико Търново тел. 062/ 62 22 61
РИОКОЗ Видин тел. 094/ 601 695
РИОКОЗ Враца тел. 092/ 626 377
РИОКОЗ Габрово тел. 066/ 803 103
РИОКОЗ Добрич тел. 058/ 600 614
РИОКОЗ Кърджали тел.: 0361/ 602 81
РИОКОЗ Кюстендил тел. 078/ 552 281
РИОКОЗ Ловеч тел. 068/ 601 514
РИОКОЗ Монтана тел. 096 / 391 711
РИОКОЗ Пазарджик тел. 034/43 72 22
РИОКОЗ Перник тел. 076/ 601 881
РИОКОЗ Плевен тел. 064/ 824 919
РИОКОЗ Пловдив тел. 032/ 643 419
РИОКОЗ Разград тел.: 084/ 661 387
РИОКОЗ Русе тел. 082/ 825 623
РИОКОЗ Силистра тел. 086/ 822 244
РИОКОЗ Сливен тел. 044/ 667 115
РИОКОЗ Смолян тел.: 0301/ 633 57
РИОКОЗ София-град тел. 02/832 11 30
РИОКОЗ София-област тел. 02/980 9610
РИОКОЗ Стара Загора тел. 042/602 468
РИОКОЗ Търговище тел. 0601/641 42
РИОКОЗ Хасково тел.: 038/624 390
РИОКОЗ Шумен тел. 054/800 722
РИОКОЗ Ямбол тел. 046/663 173
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Защо пушенето е
вредно за хората
около нас?
В тютюневия дим се съдържат над 4800
химични съединения - никотин, въглероден
оксид, кадмий, арсен, хром, нитрозамини,
бензпирени, амоняк, формалдехид, серен
диоксид и други. Всеки човек, изложен
на тютюнев дим, вдишва тези вещества,
независимо дали пуши или не.
Димът от горящия край на цигарата попада
директно във въздуха. Тази димна струя е
по-опасна от струята, издишвана от пушача,
защото съдържа 2 пъти повече никотин и
катрани, 5 пъти повече въглероден оксид,
73 пъти повече амоняк, 3 пъти повече
бензпирен, повече кадмий. Непушачите
страдат най-вече от него, защото около 85%
от дима в затворените помещения е именно
такъв.
Учените определят замърсяването на
помещенията с цигарен дим като един
от петте най-големи риска за здравето.
Статистиката е притеснителна, защото
повечето хора прекарват 90% от времето си
на затворено. При непушачи, изложени на
цигарен дим вкъщи, рискът от рак на белите
дробове или заболяване на сърцето е с 25%
по-висок. Рискът скача до 60% при излагане
на тютюнев дим на работното място или на
други обществени места.

Тютюнопушене и
смъртност
Заради цигарите 5.4 милиона човека
годишно умират от рак на белите дробове,
сърдечни заболявания и други болести.
Към 2030 година тази цифра ще достигне до
над 8 милиона годишно. Пушенето е рисков
фактор при 6 от 10 най-чести смъртоносни
заболявания.
В България през 2002 г. от рак на белия дроб
са починали 3006 души, като показателят за
смъртността е 38.2 на 100 000 население.

!

Най-уязвими
са децата

Бебетата, децата и подрастващите са найчестите жертви на т. нар пасивно пушене.
Докато зрелият човек би могъл да прецени
дали иска да остане в задимено помещение,
то подрастващите нямат съзнанието за
вредите от пасивното пушене.
Децата на родители-пушачи, изложени на
тютюнев дим вкъщи, боледуват около 3
пъти по-често от децата на непушещите
родители. Те боледуват по-често от
бронхити и пневмония, страдат от сълзене
на очите, дразнене на носа и гърлото.

Забрана за
тютюнопушене на
обществени места
В България до 10 юни 2010 г. е в сила
действащата частична забрана за пушенето
на обществени места. След тази дата се
забранява напълно тютюнопушенето в
закритите обществени места, включително
в обществения транспорт, и закритите
работни помещения.
Контролът се осъществява от държавни
здравни инспектори! Съставят се актове и
се налагат санкции.

Размер на
санкциите
Ако пушите на обществено място, където
това не е разрешено, може да бъдете
санкционирани с глоба от от 50 до 100 лв.,
а при повторно извършване на същото
нарушение - от 100 до 300 лв.
Собствениците
на
заведения
или
фирми, които не спазвата забраната за
тютюнопушене, се наказват с имуществени
санкции в размер от 500 до 1500 лв., а при
повторно нарушение - от 3000 до 10 000 лв.

