Az Alba Plaza Bevásárlóközpont DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA

Az Alba Plaza Bevásárlóközpont dohányzási szabályzata
A szabályzat célja, hogy egyensúlyt teremtsen a nemdohányzók védelme és a dohányzók jogainak
tiszteletben tartása között.
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény által előírtak alkalmazására vonatkozóan az alábbi Szabályzatot adom ki: a
nemdohányzók, valamint az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt egyébként fokozott védelmet igénylő
személyek részére a passzív dohányzás káros hatásaival szemben, elősegítve ezzel az egészséges környezethez
fűződő alkotmányos jogok megvalósulását és védelmét szem előtt tartva az alábbi Szabályzatot adom ki.
1.) A Szabályzat hatálya: az Alba Plaza minden foglalkoztatottjára, a bérleményekben dolgozó alkalmazottakra
és a látogatókra vonatkozik. A Szabályzat mellékletében feltüntetett épületek területén bármilyen jogcímen
tartózkodókra kiterjed, betartása és alkalmazása
KÖTELEZŐ erővel bír.
2.) A Szabályzat hatálya alá tartozó épületekben lévő zárt légterű helyiségekben (beleértve az irodákat, tárgyaló
termeket, folyosókat, bérleményeket, raktárakat, műhelyeket, mellékhelyiségeket és az egyéb helyiségeket) a
dohányzás tilos!
3.) Nem megengedett a dohányzás azokban az irodákban és más helyiségekben sem, amelyekben az állandó
jelleggel munkát végzők mindegyike dohányzó és a dohányzás ellen egyikük sem tiltakozik, a helyiségben
ügyfélfogadás nincs, a dohányzást tűzvédelmi, vagy egyéb előírás nem tiltja, illetve az iroda megfelelő
légcseréje nyílászáró szerkezettel megoldott.
4.) A Szabályzat hatálya alá tartozó bérlők, alkalmazottak és munkavállalók, továbbá ügyfelek és látogatók
részére dohányzóhelyül a következő területeket jelölöm ki:
a) a bejáratoktól 5 méterre kijelölt területet, erre a célra kialakított helyen,
b) az épület mögött a rámpán, az erre a célra kialakított helyen,
d) a tető parkolón az erre a célra kialakított helyen
A dohányzás a szabad téri dohányzó helyet kijelölő táblától számított 2 méteren belül megengedett.
5.) A dohányzási korlátozás érvényes az Alba Plaza minden partnerére, illetve a bevásárlóközpontban
munkavégzést folytató vállalkozókra is.
6.) A Szabályzat hatálya alá tartozó bérlők, alkalmazottak, látogatók, vállalkozók és munkavállalók, továbbá
ügyfeleik kötelesek a (kijelölt területek kivételével)
a dohányzási tilalmat betartani, betartatni.
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény rendelkezésének megfelelően kötelesek a dohányzásra vonatkozó korlátozás
megsértőjét a jogsértés haladéktalan befejezésére felhívni. A felhívás eredménytelensége esetén az érintett
személyt a Szabályzat hatálya alá tartozó helyiség elhagyására felszólítani és vele szemben általam az ÁNTSZ
illetékes szervénél egészségvédelmi bírság kiszabását kezdeményezni.

