Rygepolitik for Dohns Minde

Dohns Minde er omfattet af Lov om røgfrie miljøer af 15.8. 2007.
Dohns Minde er røgfrit. Det vil sige at der under ingen omstændigheder må ryges indendørs på
Dohns Minde.
Denne regel håndhæves dels at sikre et sundt indeklima for de børn og unge, der bor på
institutionen, men også for generelt at fokusere på sund levevis og dermed være troværdige i
handling såvel som i ord.
Sidst, men ikke mindst har vi indført et totalt rygeforbud indendørs for at forebygge brand som
følge af glemte cigaretter/ oversete gløder.
Unge, der ryger bliver derfor henvist til at ryge udendørs og til at benytte de opsatte aske/
skodbeholdere.
Lovgivningsmæssigt er der de senere år sket en stramning, som betyder at det ikke længere er
tilladt for medarbejdere at ryge på og omkring døgninstitutioner, der huser børn og unge under 18
år.
Rygning i arbejdstiden er derfor ikke tilladt for medarbejdere på Dohns Minde. Det er heller ikke
tilladt medarbejdere at ryge andre steder f.eks. på ture ud af huset, til møder eller i lignende
situationer, i deres arbejdstid, idet medarbejderne udgør rollemodeller for bl.a. de børn og unge,
der bor på institutionen. Samtlige medarbejdere er orienteret herom og alle nuværende
medarbejdere har underskrevet en erklæring om, at de er indforstået med reglerne og at de er
orienterede om evt. konsekvenser, hvis reglerne brydes.
Forældre, pårørende og gæster, som har behov for at ryge, opfordres til at følge Dohns Mindes
rygepolitik og undlade rygning, mens de opholder sig på ma triklen.
Ingen unge vil blive ekskluderet fra Dohns Minde selvom de bryder reglen og eksempelvis ryger på
værelset. De pædagogiske medarbejdere er i sådanne situationer forpligtet til at drøfte situatio nen
med den pågældende og forklare baggrunden for rygeforbuddet, for på den måde at forsøge at få
den unge til at stoppe rygning.
De pædagogiske medarbejdere har alle forpligtet sig til løbende at forsøge, at få de unge der ryger
til at stoppe rygning og medarbejderne kan til enhver tid tilbyde de unge erstatning i form af nikotin
tyggegummi, plastre og lignede hjælpemidler, ligesom de kan hjælpe med henvisninger til rygestop
projekter.
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