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  باز یفضا یغذاخور یھا محوطهات در يت استعمال دخانيممنوع
 2010سپتامبر  22خ يات از تاريد استعمال دخانيجد یت ھايمحدود

 
 
 

  ممنوع است یغرب یايدر استرال باز یفضا یخورغذا یھا محوطهات در ياستعمال دخان
 

  . ات مشخص شده باشدينکه آن مکان بعنوان بخش دخانيگار بکشد مگرايس یغذاخور یآزاد محوطه ھا یفضاد در يشخص نبا
 

  :است که یک مکان عمومياز  یا فسمتي یک مکان عمومي  باز یفضا یمحوطه غذاخور
  

 ؛ وباشد یمز نشسته اند يکه بدور م یتوسط افراد یدنيا نوشيغذا  فمصر یبرا یني، مکان معیبمنظور تجار 
 
  ستين یمحصور عموممکان.  

 
 

  کنند، یصرف م یدنيز نشسته و غذا و نوشيکه در آن افراد بدور م یباز، محل یفضا یغذاخور یات در محوطه ھايت استعمال دخانيممنوع

  .اعمال خواھد شد يیغذا یگر مکان ھايھا و د یرفروشاھا، ناھ یه فروشيکافه ھا، رستوران ھا، اغذمانند 

  

  مجاز مشروب یمحوطه ھا
 

 یغذاخور مساحت  %50تواند  یست، ميپروانه رستوران ن ر پوششيزک محوطه مجاز مشروب که ي) ساکن/ مالک (فرد مسئول 

   .نبوده باشد" یمحصور عموم مکان"ک يآن محوطه قبال ات اختصاص دھد، بشرط آنکه يباز خود را بعنوان بخش دخان یفضا
 

 :است که یمحل اتيبخش دخانک محوطه مجاز مشروب، يدر 

 ست،يمشمول پروانه رستوران ن 

 باز در آن محوطه است، و یفضا یمحدوده غذاخور 

 ستيباز ن یفضا یکل مساحت آن محوطه غذاخور %50از  شيمساحت آن ب. 
 

قابل ن يتضم یر براين تدابيا. دنريانجام پذ ست در تمام اوقاتيبا یم ممنوع  گاريسات و يدخان یبخش ھا نين و تضمييتع یبرا یکافر يتداب

  . باشند یک شخص در ھرکدام از آن بخش ھا مين دو بخش توسط يمرز ب بودن يیشناسا
 

 از جمله ،ان خوديمعرض مشتر ازگار يدود س ات و کاھشياستعمال دخانکاھش  یبرا یبطور کلمجاز  ین محوطه ھايساکن/ ن يمالک

    .ممنوع اعالم کنند یبکلرا  خود یات در مکان ھايتوانند استعمال دخان یق شده و ميباز، تشو یفضا یغذاخور یمحوطه ھا

  

 مجاز مشروب یعالمت ھا در محوطه ھا
 

 یبرا یکه براحت یاخل محدوده اختصاصد يیات ھيعالئم در موقع از یق نصب تعداد مناسبيست از طريبا یمنوع مگار ميس یمکان ھا تمام
  .گردند ید نشانه گذارنباش تيبه محل قابل رو یعموم یشخص در ورود

 

  .ش داده شونديح داده شد نمايست ھمانطور که در باال توضيبا یم" ديگار نکشيس"ا ي" گار ممنوعيس" یا نشان ھايعالئم 
 

  .کند یه ميت تھين محدوديابالغ ا یمحل برا یشھردار و یکمک به بخش خصوص یاداره بھداشت عالئم مناسب را برا
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 مجاز مشروب یکارکنان در محوطه ھا
 

  توانند بخاطر امتناع از خدمت  یو نم دهيگردات يست مجبور به خدمت در بخش دخانيک محوطه مجاز مشروب نبايکارکنان

  .ات از کار اخراج شونديدر بخش دخان
 

  اجراء
 

 باز است یفضا یغذاخور یات در محوطه ھايموارد در رابطه با استعمال دخان یاجرا یمحل مسئول اصل یھردارش. 

 مثال نگھبانان . دھد یگر افسران را ميا ديست يط زين سالمت محياجازه انتصاب مامورمحل  ید به شوراھايقانون جد

 .قانون یکمک در اجرا یبرا

رود که عامه  یبر تجارب گذشته، انتظار م یداشته و مبتن یار گسترده ايبس یت مردميقانون حمان يشود که ا ید ميت تاکيبا اھم
  . نديبر طبق آن رفتار نما یغرب یاين استراليساکن

    مجازات ھا

ل يتحم یر به شخص خاطيز ی، آنگاه ممکن است مجازات ھارديجام پذنا یاتيدخانتخلف باز  یفضا یغذاخور یمحوطه ھا اگر در
  : دندگر

  

 2000      توسط دادگاه  یمه نقديحداکثر جر$ 

 300          یمه اخطاريجر$  

  ساکن/مالک یت ھايمسئول
 

بمنظور دفاع در . ساکن ھم مرتکب تخلف شده اند/انجام دھد،  مالک یاتيباز تخلف دخان یفضا یدر محوطه  غذاخور یاگر شخص

  :  ند کهيد ثابت نمايساکن با/ن اتھام، مالکيبرابر ا

 اياز ارتکاب تخلف آگاه نبوده اند،  ناآن 

  ،ده انديرا بانجام رسان یمناسب اقداماتات يشخص از استعمال دخان یريدر جھت جلوگاگر از ارتکاب تخلف آگاه بوده اند.  
 

  :د انجام دھند عبارتند ازيساکن با/ک مالکيکه  یمناسب اقدامات
  

 خلف استشخص برساند که او در حال ارتکاب ت طالعبه ا 

  اندازديگار را خاموش کرده و به زباله دان بيگار نکشد، سين محدوده سيد که در اياز شخص درخواست نما 

 ان يباز را تا پا یفضا یغذاخور ست از شخص بخواھد تا محوطه يمالک با ن درخواست نشود، آنگاهيا اگر شخص موفق به اجابت
  .دن خود ترک کنديگار کشيمدت س

 
  :ديريات تماس بگيشتر با شاخه کنترل دخانيفت اطالعات بايدر یبرا

  892 784 1300 :تلفن

  tcb@health.wa.gov.au             :ليميا

 
Disclaimer: 
The information contained in this factsheet has been produced as a guide only. 
To view the full details in the relevant Tobacco Control legislation, 
visit www.health.wa.gov.au/tobaccocontrol 


