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B.09.01. Rygepolitik for Langagergård Plejecenter 
 
Mål 

• Forenede Care A/S vil arbejde på, at forebygge og optimere arbejdsmiljø og 
sundhedsforholdene på vores plejecentre for både personaler og beboere 

• Forenede Care A/S vil sikre, at alle ansatte har en positiv indstilling til et sundt og sikkert 
arbejdsmiljø 

• Forenede Care A/S vil være en rummelig virksomhed og arbejde aktivt for at sundhed og 

sikkerhed integreres i dagligdagen  

• Forenede Care A/S vil sikre, at alle kan færdes i et røgfrit miljø på alle afdelinger og fælles 

terrasser 

 
Som et led i, at optimerer arbejdsmiljø- og sundhedsforholdene på Langagergård 
Plejecenter, ønsker vi i Forenede Care at, 

• Alle, både medarbejdere og beboere, kan færdes i et røgfrit miljø i alle fælles opholdsrum 

incl. De fælles terrasser på alle afdelinger 

• Så vidt det er muligt, at alle undgår, at blive udsat for passiv rygning og lugtgener 

• Ingen udsættes for irritation af slimhinder i næse, mund og svælg 

• Alle skånes for de sundhedsskadelige stoffer der findes i røgen 

• Minimerer de konflikter der let kan opstå mellem rygere og ikke-rygere 

• Undgå overfyldte askebægere på haveborde og ved indgangspartier 

• At hindre brandfaren ved rygning på træterrasserne (skod kan falde ned mellem 

brædderne) 

På baggrund af ovenstående er det besluttet, at Langagergård Plejecenter er et røgfrit plejecenter 
for alle medarbejdere og beboere. 
 
Beboerne har ret til at ryge i deres egen lejlighed men må dog ikke ryge imens personalet opholder 
sig i boligen. Personalet har altid lov til at lufte ud i forbindelse med, at de skal løse plejeopgaver i 
boligen jf. Arbejdsmiljøloven. 
 
Vi vil tilstræbe, at få lave et rygeområde forbeholdt beboere/borgere på den store terrasse i 
stueplan. 
 
Denne rygepolitik gælder også e-cigaretter, da sundhedsstyrelsen på nuværende tidspunkt ikke 
kan afvise, at dampene fra e-cirgaretter er sundhedsskadelige.  


