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Bilag 3.01 - Rygepolitik
Ærø kommune har indført røgfri arbejdstid, hvilket betyder at kommunens ansatte ikke må ryge i arbejdstiden. Dette
gælder i tidsrummet fra de ansatte møder på arbejde, til de går hjem.
Rygning betragtes som en privat sag, der ikke skal finde sted i forbindelse med arbejdets udførelse, eller i den betalte
arbejdstid. Rygepolitikken er tilsvarende gældende for Ærø kommunes politikere når politikerne befinder sig på Ærø
kommunes matrikler.
Jf. Hovedudvalgets beslutning af 24. august 2016 sidestilles E-cigaretter med tobakscigaretter.
Røgfri arbejdstid betyder, at der ikke må ryges i arbejdstiden. Hverken indendørs eller udendørs – heller ikke uden
for Ærø kommunes matrikler. Arbejdstid defineres som hele den tid man er på arbejde/kursus/udflugt/ til møde, får
og står til rådighed.
Rygepolitikken omfatter:
alle ansatte på Ærø kommunes arbejdspladser
alle bygninger, matrikler og køretøjer der er i kommunens ejendom.
Det er ikke tilladt at ryge indendørs eller udendørs på kommunale arbejdspladser alle døgnets timer, alle
ugens dage.
Det er ikke tilladt at ryge i kommunalt arbejdstøj og uniformer
Rygepolitikken omfatter ikke:
Selvbetalte overenskomstmæssige pauser. Rygning skal i dette tilfælde foregå udenfor matriklen og
medarbejderen må ikke bære arbejdstøj/uniform fra Ærø kommune imens.
Dette er ikke udtryk for, at kommunen ønsker at forbyde rygning generelt, men et ønske om at sikre en ensartet
praksis for de ansatte i hele kommunen og en skærpelse af det ledelsesmæssige ansvar i den henseende.
Ærø kommune ønsker at sætte fokus på en sund hverdag og ønsker derfor at de ansatte skal kunne færdes i et
røgfrit arbejdsmiljø uden de umiddelbare gener og den sundhedsfare, der er ved passiv rygning. Kommunen vil
derfor støtte og opmuntre ansatte, der ryger til at begrænse deres rygning eller helt at holde op med at ryge. De
ansatte i Ærø kommune tilbydes gratis hjælp til rygestop. Derudover kan der altid fås hjælp ved at ringe til
Stoplinjen på TLF. 8031 3131, ligesom man kan benytte ”e-kvit” som er en app til mobiltelefoner og tablets.
I dagplejehjem må der ikke ryges i åbningstiden, og der må heller ikke uden for åbningstiden ryges i de lokaler, der er
indrettet til børnene.
På ældre- og sundhedsområdet pålægges plejehjemsbeboere og hjemmehjælpsmodtagere, at der ikke må ryges i deres
boliger, mens der opholder sig ansatte der.
Ansatte på børnepasningsområdet og skoleområdet har et særligt ansvar for at medvirke til, at børn og unge oplyses om
rygningens sundhedsskadelige virkninger og opmuntres til at lade være med at begynde at ryge.
Det er en tjenestepligt for alle ledere og medarbejdere at overholde såvel den overordnede rygepolitik som den lokale
rygepoliti k. Den lokale rygepolitik kan ikke dispensere fra ovenstående rygeforbud, men alene sætter rammerne for
efterlevelse af nærværende rygepolitik i de enkelte områder.
En overtrædelse af denne pligt vil blive behandlet efter de regler, deri øvrigt kan tages i anvendelse ved
tilsidesættelse af tjenestepligter.
Ovenstående træder i kraft den xx.xx.xxxx.

Sag: 492-2011-2080 — Dok. 492-2014-17175

28-05-2015/12:29:35

