Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
Περιγραφή & σκοπός της Πολιτικής
Η Πολιτική καπνίσματος έχει σχεδιαστεί για να καθορίσει τους κανόνες της εταιρείας μας σχετικά
με το κάπνισμα στους χώρους εργασίας. Στόχοι αυτής της Πολιτικής είναι:
•

•

Η μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, που δύναται να προκληθεί λόγω απροσεξίας κατά την
απόρριψη τσιγάρων εντός των μεταλλευτικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων της
εταιρείας.
Η διασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος εργασίας για τους μη καπνίζοντες
εργαζόμενους και επισκέπτες, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα καπνίσματος κατά τη
διάρκεια των προγραμματισμένων διαλειμμάτων, σε καθορισμένους χώρους.

Η νομοθεσία θέτει περιορισμούς στο κάπνισμα σε κλειστούς χώρους, με τους οποίους η εταιρεία
συμμορφώνεται. Η παρούσα Πολιτική εκφράζει την αξία ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού
περιβάλλοντος.
Πεδίο
Αυτή η Πολιτική εφαρμόζεται απ’ όλους τους υπαλλήλους, τους επισκέπτες, τους εργολάβους και
το προσωπικό προσωρινής απασχόλησης, εντός των βιομηχανικών και μεταλλευτικών
εγκαταστάσεων, γραφείων και οχημάτων.
Στοιχεία της Πολιτικής
Η προάσπιση των δικαιωμάτων των μη καπνιζόντων προέχει του δικαιώματος καπνίσματος.
Οι στόχοι της πολιτικής, ωστόσο, δεν έχουν σχεδιαστεί μόνο για την προστασία των μη καπνιστών
από τον κίνδυνο του παθητικού καπνίσματος, αλλά περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πρόσθετες
πτυχές:


•
•
•

Τη διασφάλιση της νομιμότητας των εγκαταστάσεων, με την εφαρμογή της σχετικής
νομοθεσίας
Τον περιορισμό των πιθανοτήτων πυρκαγιάς που δύναται να προκληθεί από μη ασφαλή
απόρριψη τσιγάρων, πούρων κ.τ.λ.
Την αποφυγή λανθασμένης ενεργοποίησης συναγερμών και ανιχνευτών καπνού
Τη διατήρηση της εικόνας ενός καθαρού εργασιακού περιβάλλοντος, απαλλαγμένου από
δυσάρεστες οσμές ή υπολείμματα τσιγάρων.

Για τους λόγους αυτούς, το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά στους κλειστούς χώρους των
εγκαταστάσεων της εταιρείας, εκτός αν υπάρχει χώρος σχεδιασμένος ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό.
Η Πολιτική ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις, ακόμα κι εκείνες που δεν αποτελούν τον κυρίως
χώρο εργασίας, όπως τα μπάνια, οι διάδρομοι, τα κλιμακοστάσια κ.τ.λ. Ισχύει επίσης για κάθε
ιδιοκτησία υπό τη μίσθωση ή την κυριότητα της εταιρείας, που αφορά επαγγελματική χρήση.
Η απαγόρευση ισχύει πριν, μετά και κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας. Για παράδειγμα, εάν
ένας εργαζόμενος απασχοληθεί υπερωριακά, εξακολουθεί να υποχρεούται να απέχει από το
κάπνισμα μέσα στις εγκαταστάσεις.
Το κάπνισμα επιτρέπεται κατά τη διάρκεια των κανονικών διαλειμμάτων και μόνο στις ακόλουθες
θέσεις:
•
•
Συντάχθηκε από:
Εγκρίθηκε από:

Καθορισμένους χώρους/ περιοχές καπνίσματος
Μπαλκόνια και ανοιχτές βεράντες
Γραφείο Υ&Α

Αρ. αναθεώρησης:

David Hume

Ημ/νία αναθεώρησης:

0

Αρ. έκδοσης:
Ημ/νία έκδοσης:

1
14/02/2017

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

•

Οποιουσδήποτε εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων κήπων, αυλών και
πεζοδρομίων εξωτερικά των κτιρίων.

Ακόμα και όταν οι εργαζόμενοι καπνίζουν στις προαναφερθείσες περιοχές, εξακολουθούν να
έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
•
•
•
•

Να σβήνουν πάντα τα τσιγάρα τους ή άλλα καπνικά προϊόντα (π.χ. σπίρτα) και να τα
απορρίπτουν μόνο σε κατάλληλους κάδους
Να αποφεύγουν το κάπνισμα όταν αντιλαμβάνονται ότι ο εξαερισμός σε χώρους
καπνιζόντων δε λειτουργεί ομαλά
Να μην καπνίζουν πλησίον εύφλεκτων αντικειμένων ή υλικών
Να μην καπνίζουν όταν έχουν προγραμματισμένες συναντήσεις με πελάτες ή
προμηθευτές

Οι καπνιστές παρακαλούνται να σέβονται τους συναδέλφους τους κάθε στιγμή, αποφεύγοντας το
κάπνισμα σε κοντινή απόσταση όταν βρίσκονται στο ύπαιθρο και μην εκπνέοντας τον καπνό
απευθείας σε αυτούς.
Οι εργαζόμενοι θα ενημερώνονται για τις απαιτήσεις αυτής της Πολιτικής μέσω επίσημων
ανακοινώσεων στους πίνακες, ενημερωτικών δελτίων της εταιρείας και κατάλληλης σήμανσης.
Οι εργαζόμενοι που υποδέχονται επισκέπτες ή συναντώνται με πελάτες στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας, υποχρεούνται να τους ενημερώνουν για την Πολιτική απαγόρευσης καπνίσματος και
να τους κατευθύνουν στις καθορισμένες περιοχές καπνίσματος.
Οι οδηγοί των εταιρικών οχημάτων είναι υπεύθυνοι να ενημερώνουν τους επιβάτες ότι
απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στο όχημα και να φροντίζουν για τη συμμόρφωσή τους.
Οποιοσδήποτε υπάλληλος αγνοεί συστηματικά τις κατευθυντήριες γραμμές αυτής της Πολιτικής
καπνίσματος, θεωρείται ότι παραβαίνει τους κανονισμούς εργασίας της εταιρείας και υπόκειται
στις πειθαρχικές διατάξεις που ορίζονται σε αυτούς.
Αυτή η Πολιτική έχει την πλήρη υποστήριξη της Ανώτατης Διοίκησης και υλοποιείται, τηρείται και
γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζομένους, τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους και
τίθεται στη διάθεση του κοινού.
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