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Formål:
IOOS ønsker, at være en røgfri arbejdsplads, hvor alle kan have deres gang uden at blive udsat for
passiv rygning. Med udgangspunkt i gældende lovgivning og AU’s arbejdsmiljøpolitik, er der udarbejdet nærværende rygepolitik, som er gældende for studerende, ansatte og andre der gæster
Tandlægeskolen.
Retningslinjer:
• Hvor må man ryge?
Al rygning foregår udendørs på anviste og afmærkede områder ved Høegh Guldbergsgade.
Ved rygning menes alle former for nydelsestobak, som afgiver røg, damp og lugt - herunder
e-cigaretter
•

Hvornår må man ryge?
For ansatte gælder, at der er ½ times pause jf. AU’s vejledning om arbejdstidsregler:
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdstidfravaerbarsel/vejledningomarbejdstidsregler/. Andre pauser aftales med nærmeste leder

•

Forhold omkring klinikbeklædning
Der opfordres til at skifte tøj i forbindelse med rygepauser.

•

Information om rygepolitikken
Medarbejderne bliver informeret om rygepolitikken ved ansættelse og på IOOS’ medarbejder- hjemmeside. Patienter vil modtage information i forbindelse med indkaldelse til undersøgelse, og studerende i forbindelse med studiestart. Skiltning ved hovedindgangen til
studerende, gæster, patienter og andre der opholder sig på Tandlægeskolen

•

Fortsat fokus på rygepolitikken
LAMU/LSU vil løbende drøfte status på rygepolitikken og hvad der kan gøres fremover for
at sikre at ansatte, patienter og studerende ikke udsættes for passiv rygning

•

Konsekvenserne ved overtrædelse af rygepolitikken følger AU’s retningslinjer
Overholdes rygeforbuddet ikke af en medarbejder eller studerende, bør det påtales, og
den pågældende skal opfordres til at efterleve rygeforbuddet. I gentagelsestilfælde påhviler det den lokale ledelse, at skride ind i forhold til ansatte i overensstemmelse med almindelige regler om sanktioner ved tjenstlige forseelser. Studerendes gentagne overtrædelser
af rygeforbuddet skal behandles efter ”Aarhus Universitets regler af 1. april 2016, om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Aarhus Universitet”
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•

Ønsker du hjælp til at holde op med at ryge
Hvis der ønskes her og nu rygestop-info henvises der til nedenstående:
Aarhus Kommune tilbyder mulighed for et gratis rygestop. Du kan læse mere om Folkesundhed Aarhus her: http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/folkesundhedaarhus/Home/Forloeb/Stoppe-med-at-ryge.aspx?sc_lang=da
Sundhedsstyrelsen ”Hjælp til rygestop”: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed-og-livsstil/tobak/behandling/hjaelp-til-rygestop
Sundhedsstyrelsen ”Test din motivation ”: http://stoplinien.dk/kom-i-gang/hvor-motiveret-er-du
Kræftens Bekæmpelse ”Bliv Røgfri”: https://www.cancer.dk/forebyg/bliv-roegfri/

Rygepolitikken er godkendt af LAMU, IOOS den 11-10-2017

