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Kapitel 2 – Kvalitetsmålsætning og -politik 
 

Rygepolitik: 

Imarsiornermik Ilinniarfiks rygepolitik skal medvirke til at:  

- Undgå smittespredning 

- Skabe en attraktiv arbejdsplads med et godt og udviklende arbejdsmiljø for den 

enkelte medarbejder og dermed hele virksomheden.  

- Tilbyde hjælp til en medarbejder, der ryger, og som ønsker at holde op. 

- Etablerer regler for hvor der kan ryges, idet Imarsiornermik Ilinniarfik respektere at 

nogle rygere ikke ønsker at holde op. 

- Fremme en ikke-rygerkultur. 

- Skabe debat og åbenhed om emnet for at imødegå fordomme og tabuer. 

 

Generel holdning 

Af hensyn til medarbejdernes trivsel, sikkerheden på arbejdspladsen og Imarsiornermik 

Ilinniarfiks omdømme, er det en holdningen at rygning indendørs uanset om det er kontor, 

værksted eller undervisningslokale, ikke finder sted. 

 

Imarsiornermik Ilinniarfik har desuden den holdning, at ansatte der ønsker at holde op med at 

ryge skal tilbydes hjælp så tidligt som muligt. 

 

Alle ansatte forpligter sig til at efterleve rygepolitikken 

Hvem gælder politikken for 

Virksomhedens rygepolitik gælder for alle medarbejdere – også timelønnede medarbejdere, 

vikarer m.v. – samt for alle, der arbejder på virksomhedens grund eller er på besøg i 

virksomheden. 

Hvor gælder rygepolitikken 

Rygepolitikken gælder på alle Imarsiornermik Ilinniarfiks arbejdspladser, herunder også 

lejede lokaler. 

Rygningsdirektiver  

1. Passiv rygning skal undgås! 

2. Cigaret skod skal smides i askebægeret.  

3. Cigarets skodderne må ikke samles fra askebægeret, med henblik på at ryge dem.    
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4. Der skal ikke være mange personer i designerede ryge lokationer. Rygeskuret i 

Paamiut skal der være maks. 4 personer af gangen.  

5. Askebæger/affaldsspande fra rygeskure skal tømmes flere gange hver skoledagdag.      

Hvornår gælder rygeholpolitikken 

Rygepolitikken gælder i hele arbejdstiden 

Undtagelser 

Der er ingen undtagelser for gældende politik.  

Hvor kan rygning finde sted 

Ledelsen af den enkelte afdeling, skal udpege designerede ryge lokationer, udendørs hvor der 

opstilles nødvendige skraldespande og askebægre mm. Så området fremstår rent og ryddeligt! 

 

 


