
Rygepoli  k - Glostrup Kommune

Det overordnede formål med rygepoli  kken er at sikre, at borgere og medarbejdere i Glostrup 
Kommune kan bo, færdes og arbejde i røgfri miljøer uden de gener og den sundhedsfare, der 
er ved passiv rygning.

Glostrup Kommune ønsker at gå foran og sikre, at medarbejdere kan passe deres arbejde uden 
at blive udsat for passiv rygning, og at borgere skal kunne opholde sig og bevæge sig i 
kommunens bygninger uden at blive udsat for passiv rygning.

Rygepoli  kken omfa  er cigare  er, piber, cigarer, vandpiber, ceru  er, urtecigare  er 
og e-cigare  er.

Der ydes en særlig indsats for, at børn og unge ikke udsæ  es for og inspireres  l rygning

Der er røgfrit i kommunens bygninger og køretøjer på alle  der af døgnet

Kommunen er en a  rak  v arbejdsplads, der fremmer medarbejdernes sundhed

Det betyder, 
• at rygning ikke er  lladt på kommunens matrikler, hvor der primært færdes børn og 

unge under 18 år, hverken i eller udenfor den almindelige åbnings  d
• at medarbejdere på børne- og ungeområdet i kommunen er rollemodeller for børn og 

unge under 18 år
• at rygning udenfor matriklen ikke foregår synligt for børn og unge under 18 år
• at rygestoppræparater, der har udtryk af en cigaret, ikke er  lladt i de af kommunens 

ejendomme og matrikler, hvor der primært færdes børn og unge under 18 år
• at dagplejehjem er røgfri indendørs hele døgnet og udendørs i dagplejens åbnings  d

Det betyder,
• at rygning udelukkende foregår i det fri
• at alle, der bor, færdes eller arbejder i kommunale bygninger, ikke 

udsæ  es ufrivilligt for passiv rygning

Det betyder,
• at rygning i arbejds  den begrænses  l én pause i løbet af en arbejdsdag
• at rygning foregår på steder, hvor det ikke påvirker det indendørs arbejds-

miljø, og hvor ingen ufrivilligt udsæ  es for passiv rygning
• at medarbejdere, der i arbejdsmedfør opholder sig i borgeres og beboeres 

private hjem, ikke udsæ  es for passiv rygning

Rygepoli  kken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune d. 21. januar 2015.
Rygepoli  kken træder i kra   d. 1. juli 2015.

Glostrup Kommunes rygepoli  k har tre fokusområder:


