Indonesian

BEBAS ROKOK DALAM KENDARAAN
YANG MEMBAWA ANAK
Larangan merokok yang baru mulai dari tanggal 22 September 2010

Merokok dilarang dalam kendaraan ketika anak hadir.
Merokok dilarang dalam atau pada kendaraan di Australia Barat ketika ada
anak di bawah 17 tahun yang hadir.
Seseorang dilarang merokok dalam atau pada kendaraan kalau —
kendaraan tersebut ada di jalan; dan
seseorang orang lain dalam atau pada kendaraan tesebut adalah anak.

Anak
berarti anak laki-laki atau perempuan yang belum mencapai umur 17 tahun.

Kendaraan
berarti apa saja yang bisa digunakan untuk membawa orang atau barang di jalan.

Jalan
berarti setiap jalan atau jalan raya yang terbuka untuk digunakan oleh, masyarakat dan termasuk
setiap jalur lalu lintas, trotoar, reservasi, jalur tengah dan pulau lalu lintas di atasnya dan tempat parkir
di tempat umum.

Penegakan
Para Petugas Polisi Australia Barat akan dapat menegakkan undang-undang yang berkaitan
dengan merokok dalam mobil dengan anak-anak, bersama dengan Departemen Kesehatan.
Para Petugas Polisi dapat menghentikan kendaraan dan mencatat rincian orang yang mungkin telah
melanggar undang-undang yang baru ini. Mereka kemudian akan menyampaikan rincian itu ke
Dewan Pengendalian Tembakau untuk tindak kepatuhan lebih lanjut, seperti pelanggaran,
peringatan atau penuntutan.
Penting ditekankan bahwa ada tingkat dukungan public yang sangat tinggi untuk undang-undang ini dan
berdasarkan pengalaman masa lalu kami berharap bahwa sebagian besar masyarakat Australia Barat
akan mematuhinya.

Hukuman
Jika pelanggaran merokok dilakukan dalam atau pada kendaraan dengan anak di bawah 17 tahun
hadir, maka hukuman yang berikut dapat dikenakan pada orang yang melanggar:
Denda maksimum yang dikenakan pengadilan

$1000

Pemberitahuan pelanggaran setempat

$200

Telepon:

1300 784 892

Email:

tcb@health.wa.gov.au

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

Membawakan Australia Barat yang Sehat
Lembar informasi larangan merokok dalam kendaraan dengan anak
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Untuk informasi lebih lanjut hubungi Dewan Pengendalian Tembakau:

