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Kære borger
Du får denne informåtion, fordi vi såmmen hår en udfordring vi
skål håve løst vedrørende rygning.
Konsekvenserne åf åt opholde sig i et røgfyldt miljø, kån være vårige og svært skådelige for personer, som færdes i det.
I Ringkøbing-Skjern Kommune vil vi
gerne passe på både vores borgere
og vores medarbejdere. Derfor vil vi
gerne sikre, at alle ansatte kan færdes i røgfrie arbejdsmiljøer uden gener og sundhedsfare ved passiv rygning.
Et røgfrit miljø gælder alle de steder,
hvor der arbejdes og derfor også i
private hjem hvor kommunens medarbejdere kommer. Hvor kommunens
medarbejdere færdes i borgerens
hjem, skal vi sammen finde en løsning om et sundt indeklima i hjemmet.
Dette betyder, at hvor der ryges dagligt i private hjem, skal man lufte
grundigt ud mindst 20 minutter inden
medarbejderen kommer. Herefter må
der ikke ryges i den efterfølgende tid
og mens medarbejderen er i hjemmet.
For nogle kan dette, af mange grunde, være svært at efterkomme. Derfor har politikerne i Ringkøbing-Skjern
Kommune vedtaget, at kan du ikke
lufte grundigt ud, skal du leje en luftrenser.

Konsekvenserne af at opholde sig i et
røgfyldt miljø, kan være varige og
svært skadelige for personer, som
færdes i det.

Som et alternativ, er Sundhedscenter
Vest altid behjælpelig med en snak
om at ændre rygevaner for at forbedre indeklimaet eller hjælp til blive
røgfri, hvis man ønsker det.

miljø at færdes i, ikke mindst på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt at
tage udfordringen om røgfyldte miljøer alvorligt.

Ønsker man ikke at gøre noget ved
Kontakt Sundhedscenter Vest på tele- udfordringen og man modtager hjælp
fon 9974 1912.
og pleje, så er den politiske beslutning, at man kun kan modtage miniVi skal hjælpe hinanden med at sør- mums pleje, hvilket vil sige livsnødvendig pleje.
ge for at alle har et sundt og godt

AeroGuard Mini fra firmaet Nordic2Care

Leje åf luftrenser
Medårbejderen, som kommer i dit hjem, vil snåkke med dig om
hvordån I såmmen kån løse udfordringen med røggener.
Du kan leje en godkendt luftrenser
hos Sundhed og Omsorg. Du er også
velkommen til selv at købe en luftrenser, men den skal være godkendt.

Lejen af luftrenser koster 500 kr. pr.
måned. Du underskriver en kontrakt
og beløbet bliver opkrævet af Sundhed og Omsorg hver måned.

Lejen indeholder

Du får



Levering og afhentning af apparatet.





Aeroblokke – fjerner de skadelige
stoffer og frisker luften.

Et hjem der ikke
forårsager passiv
rygning



Spray til at ”nul-stille” hjemmet ved
at fjerne skadelige stoffer der kan
sidde i møbler og gardiner



Et bedre indeklima i hjemmet.



Halvårlig service, hvor medarbejderen tager luftrenseren med til service
og bringer den tilbage.



Medarbejderens hjælp til vedligeholdelse af luftrenseren hver måned.

