Fem Salut.
Gràcies per no fumar!
El projecte Fem Salut. Gràcies per no fumar! és una campanya que recomana no fumar en els
accessos als centres sanitaris amb els objectius de:
 Crear un ambient més sa i segur tant per als fumadors com per als no fumadors.
 Potenciar una cultura sanitària lliure de tabac, i reduir la visibilitat de persones fumant.
 Reduir despeses de manteniment i neteja derivades del fum i de la recollida de burilles.
 Evitar la contaminació pel fum ambiental del tabac dins dels edificis pel consum en les zones exteriors.
 Fer del centre sanitari una organització modèlica en el control del tabaquisme.
La senyalització ha d’estar integrada en un protocol. La llista de comprovació (checklist) següent us
facilita seguir els passos d’aquesta campanya i us ajuda a recollir la informació que us demanarem
posteriorment.

Llista de comprovació de la campanya “Fem Salut. Gràcies per no fumar!”
Referent responsable: ___________________________________________________________________

Activitats d’inici de la campanya

Fet

Data

Informació i implicació de l’equip directiu
Formació d’una comissió de la campanya (grup encarregat o responsable). Es
recomana que hi hagi una persona representant de cada estament professional i
almenys una persona de l’equip directiu, si és possible.
Ha d’acordar:
 Els llocs d’ubicació de la retolació: cartells de paret (porta) i de terra.*
 El dia en què es durà a terme.
Presentació de la campanya a tot l’equip d’atenció primària (sanitaris i no
sanitaris).
Contacte amb ajuntament/districte per obtenir els permisos (si els cartells de
terra ocupen la via pública).
* Per als cartells de terra, segons la disposició dels accessos de cada centre, s’ha de valorar la distància on és més
aconsellable situar-los i, en el cas d’ocupar la via pública, cal obtenir els permisos de l’ajuntament.

Activitats de col·locació dels cartells i difusió

Fet

Data

Preparació:
 Neteja de totes les burilles del voltant del centre.
 Preparació dels llocs de col·locació dels cartells segons les zones
acordades.
Col·locació dels diferents cartells (marqueu els que heu utilitzat)
Cal responsabilitzar-se de seguir les indicacions dels productes i col·locar-los en els llocs indicats.

 Cartells adhesius verticals a les portes del centre
 Cartells adhesius rectangulars del terra
 Plantilla facilitada per pintar el terra
Difusió als mitjans de comunicació locals, als webs corporatius i a les xarxes
socials, amb fotos i afegint-hi #gràciespernofumar.
Una vegada realitzada la campanya, us agrairem que registreu aquestes dades al formulari:
https://goo.gl/forms/4aSLJ3k3bPj4lBb43.
Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb Lupe Ortega papsf@papsf.cat.

