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ممنوعيت استعمال دخانيات در وسائل نقليه بھنگام حضور بچه ھا
محدوديت ھای جديد استعمال دخانيات از تاريخ  22سپتامبر 2010

استعمال دخانيات در يک وسيله نقليه ھنگامی که يک بچه در آن حضور دارد ممنوع
است.
استعمال دخانيات در وسائل نقليه در استراليای غربی چنانچه يک بچه زير  17سال در آن حضور داشته باشد
ممنوع است.
در شرايط زير شخص نبايد در درون وسيله نقليه سيگار بکشد -


اگر وسيله نقليه در حال رانندگی است ،و



اگر يک بچه در آن وسيله نقليه حاضر باشد.

بچه
به معنای پسر يا دختری است که ھنوز به سن  17سال نرسيده است
وسيله نقليه
به معنای ھروسيله ای است که بمنظور حمل و نقل انسان ھا يا کاال در خيابان ھا استفاده شود

خيابان
به معنای ھر بزرگراه ،جاده يا خيابان که برای عموم باز ويا قابل استفاده باشد .شامل ھرگونه راه ھای باريک ،پياده رو ،زمين ھای
اختصاصی ،نوارھای ميانی و حائل ھای ترافيکی در آنھا و ھر محدوده پارکينگ در يک مکان عمومی.

اجراء
 افسران پليس استراليای غربی ،با ھمکاری اداره بھداشت قدرت اجرای قانون را در رابطه با استعمال دخانيات در وسائل نقليه بھنگام حضور
کودکان دارند.
 افسران پليس قادر به توقف وسائل نقليه و ثبت جزئيات افرادی که اين قانون جديد را نقض کرده اند ھستند .آنھا سپس اين جزئيات را در اختيار
شاخه کنترل دخانيات قرار می دھند تا اعمال تطابقی مثل اخطاريه ،جريمه يا تعقيب حقوقی پيگيری شوند.
با اھميت تاکيد می شود که اين قانون حمايت مردمی بسيار گسترده ای داشته و مبتنی بر تجارب گذشته ،انتظار می رود که عامه ساکنين
استراليای غربی بر طبق آن رفتار نمايند.

مجازات ھا
اگر دخانيات در وسيله نقليه بھنگام حضور بچه زير  17سال استعمال گردد ،آنگاه ممکن است مجازات ھای زير به شخص خاطی تحميل
گردند:
 حداکثر جريمه نقدی توسط دادگاه
 جريمه اخطاری

$1000
$200

برای دريافت اطالعات بيشتر با شاخه کنترل دخانيات تماس بگيريد:
تلفن1300 784 892 :
tcb@health.wa.gov.au
ايميل:
HP 11901 OCT’10

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
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ارائه يک استراليای غربی سالم

