Information
om røgfritmiljø
– hvor man modtager hjælp i eget hjem
og mulighed for leje af en luftrenser

Kære borger
Du får denne information, fordi vi sammen har en udfordring vi skal have løst vedrørende rygning.
Konsekvenser af at opholde sig i et røgfyldt miljø, kan være varige og svært skadelige
for personer, der færdes i det.
I Hedensted Kommune vil vi rigtig gerne passe på både vores borgere og medarbejdere. Derfor har Hedensted Kommune udarbejdet en vejledning om røgfrie miljøer
for personer, der arbejder for Hedensted Kommune, hvor i der står ”...det er vigtigt, at
sikre, at alle ansatte i Hedensted Kommune kan færdes i røgfrie arbejdsmiljøer uden
gener og sundhedsfare ved passiv rygning”.
Et røgfrit miljø gælder alle steder, hvor der arbejdes og derfor også i de private hjem
hvor kommunens medarbejdere kommer rundt. Hvor kommunens medarbejdere
færdes i borgernes hjem, påhviler det borgeren at sørge for arbejdsmiljøet i hjemmet.
Det betyder, at hvor der ryges i private hjem, skal man lufte grundigt ud mindst 20
min. inden medarbejderen kommer. Herefter må man ikke ryge i den efterfølgende
tid og mens medarbejderen er i hjemmet.
For nogle er dette, af rigtig mange gode grunde, svært at efterkomme, derfor har
politikerne i Hedensted Kommune vedtaget, at kan der ikke luftes grundigt ud, kan
vi være behjælpelige med udlejning af en luftrenser. Borgere, der ryger og modtager
hjælp, kan leje en luftrenser af kommunen.
Man er også mere end velkommen til at købe en selv. Men man skal huske, at der
er krav til den rigtige model.
Alternativt, så er sundhedshuset altid behjælpelig med en snak om ændrede rygevaner for at forbedre indeklimaet eller hjælp til at blive røgfri, hvis man ønsker det.
Kontakt Rygestoprådgiver Birgit Bøtker, E-mail: birgit.boetker@hedensted.dk,
Tlf. 7975 5705, Mobil: 29 63 32 08
Da man skal tænke på hinanden og ikke mindst sørge for, at alle har et godt og sundt
miljø at færdes i, ikke mindst når man er på arbejde, så er det vigtigt, at man tager

dette alvorligt og gør noget. Ønsker man ikke at gøre noget ved det og man modtager
hjælp og pleje, så er den politiske beslutning, at man kun kan modtage minimums
pleje – hvilket vil sige livsnødvendig pleje.
Det er der ingen der ønsker skal ske, derfor er der dette tilbud, at man kan leje en
luftrenser af kommunen.

Leje af luftrenser
Har du besluttet dig for, at leje en luftrenser, så skal du blot sige det til den medarbejder, der kommer hos dig. Medarbejderen vil hjælpe dig med, at få dette arrangeret.
Lejen af luftrenseren koster 250 kr. pr. md. som opkræves af kommunen.
Lejen indeholder:
• Selve maskinen og levering/afhentning af denne
• Aeroblokke – fjerner de skadelige stoffer og frisker luften
• Filtre
• Spray til, at ”nul-stille” hjemmet, fjerne skadelige stoffer,
der kan sidde i gardiner, tæpper mv.
• Halvårligt service, hvor medarbejderen tager luftrenseren
med til service og bringer den tilbage igen.
• Medarbejderens hjælp til,
vedligeholdelse af luftren
seren i det daglige
Herved får du også en stor gevinst:
• Ved et lugtfrit hjem
• Uden skadelige stoffer
• Bedre luft og
• Et hjem, der ikke er ikke forårsager passiv rygning
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