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  برنامه هفته ملی بدون دخانیات                                :موضوع

  با سالم

، مقتضی است با عنایت به اهمیت آموزش ،  97خرداد 11تا  5هفته ملی بدون دخانیات از تاریخ احتراماً ، با توجه به 
حیط کار کارگران ، نسبت به اجراي برنامه هاي ذیل در اطالع رسانی و انجام اقدامات الزم در جهت پیشگیري و کنترل دخانیات در م

  .به مرکز بهداشت ارسال فرمائید 15/3/97طول هفته اقدام و نتیجه فعالیتها تا مورخ 

یکی از عوامل اصلی افزایش  هم اکنون بطوریکهعامل اصلی تهدید کننده سالمت بوده ،  4دخانیات بعنوان از یکی از  - 1
بدیهی است کارگران با توجه .شارخون ، سرطانها و سکته ها در جامعه مصرف دخانیات میباشدعروقی ، ف-بیماریهاي قلبی

تر عوامل زیان آور محیط کار در صورت مصرف دخانیات در معرض بیشتماس با به شرایط کاري و نوع مواجهات و 
ر و کارگران اهمیت ویژه اي داشته ضرورت پیشگیري و کنترل دخانیات در محیط کا عوارض و بیماریها قرار دارند و بالطبع

لذا انجام اقدامات پیشگیرانه و کنترل آن در محیط کار بعنوان یکی از برنامه ها و اولویتهاي مرکز بهداشت و .وخواهد داشت
 .آن مدیریت محترم در شرکت بوده و الزم است در طول سال بمورد اجرا گذاشته شود

 سوي از کارگران و پرسنل براي دخانیات کنترل خصوص در الزم ، 97 الس عملیاتی برنامه اساس بر:  سال طول در - 2
 .گردد اجرایی الزم اقدامات بهداشت مرکز هماهنگی با اي حرفه بهداشت محترم مسئول

 :اقداماتی بصورت نمادین شامل موارد ذیل در آن شرکت بمورد اجرا گذاشته شود "هفته ملی بدون دخانیات"در طول  - 3

اذ تصمیمات اجرایی در جلسه هماهنگی در آن شرکت در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح موضوع و اتخ - 
 برنامه ریزي براي آن

 برگزاري جلسات آموزشی و اطالع رسانی به پرسنل و کارگران - 
 موزشی با همکاري مرکز بهداشتبرنامه ریزي و اجراي جلسات آ - 
 زمینه دخانیاتپخش فیلم کوتاه در زمانهاي مناسب براي کارگران در  - 
 .)نصب تابلو در کلیه سالنها الزامی میباشد( نصب تابلو ممنوعیت مصرف دخانیات در محیط کار - 
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 _ندارد_



 

 

 .تعیین مکان خاص براي پرسنلی که دخانیات مصرف میکنند - 
 کنترل و نظارت جدي و با حساسیت موضوع - 
 ر آنآئین نامه و مقررات در این خصوص بمنظور کنترل و نظارت بتدوین الزامات ،  - 
 نصب اطالعیه و بورشورهاي آموزشی در بردهاي آموزشی و محیط کار - 
 تشویق کارگران فعال ، مشارکت جو ، ورزشکار ، کسانی که ترك دخانیات داشته اند  - 
 .بطور اصولی که بتواند در جهت اصالح ایشان موثر واقع گردد... برخود متناسب با کارگران سیگاري و - 
پیاده روي ، والیبال و حرکات ورزشی :بدنی در حد امکانات در سطح شرکت ، اعم از  انجام فعالیت ورزشی و تحرك - 

 متناسب
 .برنامه ریزي براي ایجاد زمینه و بستر الزم و الزام براي ترك مصرف دخانیات کارگرانی که سیگاري هستند - 
در حضور و جلسات عمومی  برگزاري جلسات تقدیر و تشویق و منظور نمودن برخی مزایا براي کارگران و اعالم آن - 

 کارگران

در محیط کار در خصوص خطرات و ) که در واقع سرپرست خانواده میباشند(آموزش و اطالع رسانی پرسنل و کارگران  - 4
عوارض و اثرات مخرب دخانیات براي کودکان ، زنان و جوانان و راههاي کنترل آن و آگاهی بخشی همگانی در این جهت 

و سایر  نوجواناناز جلب گروههاي سنی پائین اعم از کودکان و پیشگیري از مصرف و جلوگیري یکی از راهکارهاي مهم 
لذا آگاهی بخشی اصولی به پرسنل راهی در جهت حفظ سالمت شاغلین و .دخانیات میباشدگروههاي سنی به سمت 
 .خانواده هاي آنان خواهد بود

اقدامات و تصمیمات اتخاذي از سوي آن مدیریت محترم در  اجراي برنامه ها و فعالیتهاي پیشنهادي و همچنین سایر - 5
  .برنامه ریزي مناسب ، کنترل و نظارت مستمر موفقیت آمیز خواهد بودجهت کنترل دخانیات در محیط کار الزاماً با 

  

 

 


