Arbocatalogus
Gezondheidsschade door inademing van tabaksrook
Beperken en reglementeren van het roken.
BESCHRIJVING
Het inhaleren van tabaksrook is slecht voor de gezondheid. Om blootstelling aan tabaksrook te
beperken zijn vanuit overheidswege regels opgesteld waaraan SNBV op onderstaande wijze
invulling geeft.
AFSPRAAK
SNBV hanteert ten aanzien van roken, als preventieve maatregel ter
verbetering van gezondheid en
vitaliteit voor haar werknemers een beperkt ontmoedigingsbeleid.
Deelname aan ‘Stoppen met roken’ campagnes wordt gestimuleerd.
Werkplekken
Voor SNBV geldt sinds 1-1-2004 dat alle werkplekken rookvrij moeten zijn. Op diverse plaatsen op
Schiphol zijn rookcabines geplaatst. Roken tijdens werktijd wordt, met gebruikmaking van de
rookfaciliteiten, vooralsnog in beperkte mate toegestaan.
Publieke ruimten
Met ingang van 1 januari 2008 mag er in het gehele Terminalcomplex en andere voor het publiek
vrij toegankelijke gebouwen niet worden gerookt. Op enkele plaatsen zijn rookruimten
beschikbaar gesteld.
WAT LEVERT HET OP
Minder kans voor niet-rokers op gezondheidsrisico in de vorm van aandoeningen aan de
luchtwegen als gevolg van het onvrijwillig inademen van tabaksrook .
Minder kans op gevolgschade voor rokers zoals verslavingseffecten, hart- en longziekten en kanker.
WETGEVING
Arbo-wet Artikel 3 lid 1a en 1b, Tabakswet en Warenwet
ACHTERGROND INFORMATIE
In overheids- en semi-overheidsinstellingen is al sinds 1990 een rookverbod van kracht.
Sinds 1-1-2004 moeten passagiers rookvrij kunnen reizen in alle vormen van personeelsvervoer en
geldt tevens het recht voor werknemers op een rookvrije werkplek.
Vanaf 1-7-2008 zijn ook overdekte winkelcentra, evenementenhallen, congreshallen en luchthavens
rookvrij.
MEER INFORMATIE
Naast werkplekken geldt het rookverbod op de Luchthaven Schiphol tevens voor passagiers,
leveranciers en alle overige categorieën bezoekers van de Luchthaven Schiphol voor zover deze
gebruik maken van voor het publiek toegankelijke ruimten.
Roken is nog wel toegestaan
•
in afsluitbare en voor roken aangewezen rookruimten of in de onmiddellijke nabijheid van
rookzuilen voorzien van een degelijke afzuiginstallatie;
•
in de buitenlucht;
•
op overdekte horecaterrassen voorzover er binnen geen hinder is van het roken op het
terras.
Voor aanvullende informatie kunt u met uw vragen terecht bij het Team Arbeidsveiligheid.
BIJZONDERHEDEN Zeker niet in uniform en/of buiten voor de deur roken
TYPE RISICO: Rookvrije werkplek, Checklist RI&E SNBV 2.4.1
TYPE OPLOSSING: C/D
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