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KHÔNG HÚT THUỐC TRONG VÒNG 10 MÉT CỦA THIẾT BỊ SÂN CHƠI 
Các hạn chế mới về việc hút thuốc kể từ 22 Tháng 9, 2010 

 
 

Lệnh cấm hút thuốc gần thiết bị sân chơi. 
 

Ở Tây úc có lệnh cấm không được hút thuốc trong vòng 10 mét của mọi thiết bị sân chơi. Một người 

không được phép hút thuốc trong vòng 10 mét của các thiết bị sân chơi của trẻ em mà nơi đó: 

là một nơi công cộng hay một phần của nơi công cộng; và 

không nằm trong một khu công cộng được rào hay che lại. 

Luật mới nầy sẽ áp dụng cho các công viên, khu vườn của Chính quyền địa phương, các tiện nghi của 
chính phủ tiểu bang như Kings Park và thiết bị sân chơi của trẻ em ở các khách sạn, cửa hàng ăn uống 
nhanh, các quán ăn và nơi thi đấu thể thao. 

 
Biển ghi 

 

Các biển ghi “Không hút thuốc” hoặc “Cấm hút thuốc” có thể được gắn hay trưng bày lân cận 

khu vực thiết bị sân chơi của trẻ em để cho biết rõ là không được phép hút thuốc trong vòng 10 

mét của thiết bị sân chơi. 
 

Bộ Y Tế sẽ cung cấp các biển ghi thích hợp để giúp các doanh nghiệp và Chính quyền Địa phương 

truyền thông sự hạn chế nầy. 
 

Thi hành luật 
 

 Chính quyền địa phương có bổn phận chính thi hành các vấn đề liên quan đến việc hút thuốc 

trong vòng 10 mét của mọi thiết bị sân chơi của trẻ em. 
 

 Đạo luật mới cho phép Chính quyền Địa phương chỉ định các Viên chức Sức khỏe Môi trường 

hoặc các viên chức khác, thí dụ như Nhân viên Bảo vệ Rừng phụ giúp công việc thi hành luật. 

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là điều lệ nầy được công chúng hết sức ủng hộ và dựa trên kinh 

nghiệm trước đây chúng tôi có thể cho rằng hầu hết công dân ở Tây Úc sẽ tuân thủ với điều lệ nầy. 
 

Các hình phạt 

Nếu có sự vi phạm luật hút thuốc trong vòng 10 mét của bất cứ thiết bị sân chơi trẻ em nào thì các 

hình phạt sau đây có thể áp dụng cho người chịu trách nhiệm: 
 

Hình phạt Tối đa do Tòa phạt   $1000 
 

Giấy phạt $200 
 
 Để có thêm thông tin hãy liên lạc Chi Nhánh Kiểm Soát Thuốc lá: 

Điện thoại: 1300 784 892 

Email: tcb@health.wa.gov.au 
 
Disclaimer: 

The information contained in this factsheet has been produced as a guide only. 
 

To view the full details in the relevant Tobacco Control legislation, visit www.health.wa.gov.au/tobaccocontrol 
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