
Hiện nay hút thuốc 
trong xe hơi  
có trẻ em 
là bất hợp pháp!

Kể từ ngày 1 tháng Bảy 2009, việc hút thuốc 
trong xe hơi khi có mặt trẻ em dưới 16 tuổi là 
phạm pháp. Người lái xe và bất cứ hành khách 
nào vi phạm sẽ bị phạt $250 ngay tại chỗ.

Luật mới nêu những gì?

Đạo luật Sức khoẻ Công chúng (Thuốc lá) 2008 (Public 
Health (Tobacco) Act 2008) nêu rằng hút thuốc trong xe khi 
có mặt trẻ em dưới 16 tuổi là phạm pháp. Nếu hành khách 
hút thuốc, người lái xe cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Đạo 
luật này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Bảy 2009.

Đạo luật sẽ được áp buộc ra sao?

Cảnh sát NSW sẽ áp buộc việc cấm hút thuốc trong xe hơi 
khi có trẻ em.

Nếu người vi phạm chọn cách ra tòa thay vì trả tiền phạt, số 
tiền phạt tối đa mà quan tòa  có thể áp đặt là $1.100.

Tại sao có luật mới này?

Chính quyền NSW đưa ra các luật mới nhằm bảo vệ trẻ em 
khỏi bị hút thuốc thụ động. Hút thuốc thụ động làm tổn 
hại đến buồng phổi đang tăng trưởng của trẻ em. Các luật 
mới khác bao gồm việc đòi hỏi các sản phẩm thuốc lá phải 
được để ở chỗ khuất trong tiệm và tăng mức phạt đối với 
việc bán sản phẩm thuốc lá cho trẻ em.CÁ
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Hút thuốc thụ động là gì?

Hút thuốc thụ động còn được gọi là hút qua khói 
thuốc lá của người khác hoặc hút thuốc lá qua môi 
trường. Đó là tổng hợp giữa khói thuốc do người hút 
thuốc phả ra và khói thuốc tỏa ra từ đầu điếu thuốc 
lá đang cháy. Khói thuốc lá có chứa hơn 4.000 hóa 
chất và hơn 60 trong số này được biết là gây ra ung 
thư cho người. 

Hút thuốc thụ động có nguy cơ thế nào đối với trẻ 
em trong xe hơi?
Trẻ em rất dễ bị ảnh hưởng về mặt sức khoẻ của việc hút 
thuốc thụ động.  

Ngay cả việc trẻ em ngồi trong xe với một người hút thuốc 
trong một khoảng thời gian ngắn cũng có thể tệ hại cho 
sức khoẻ của các em. Quay cửa xe xuống vẫn không đủ để 
làm cho khói thuốc ngưng ảnh hưởng đến trẻ em.

Bởi vì cuống phổi của trẻ em nhỏ hơn và hệ thống miễn 
nhiễm của các em kém phát triển hơn, các em dễ bị nhiễm 
trùng tai và đường hô hấp khi gặp phải khói thuốc do 
người khác hút.

Trẻ em có khí quản nhỏ hơn và thở nhanh hơn người lớn, do 
đó các em hít vào nhiều hóa chất độc hại hơn so với lượng 
mà người lớn hít vào trong cùng một khoảng thời gian.

Theo Hội đồng Nghiên cứu Y khoa và Y tế Quốc gia, các tác 
động tiêu cực về mặt sức khoẻ liên quan đến việc trẻ em hít 
phải khói thuốc của người khác gồm có nguy cơ cao về 
bệnh suyễn, nhiễm trùng đường hô hấp bên dưới chẳng 
hạn như sưng phổi và sưng cuống phổi, ho và chứng ho gà, 
và Triệu chứng Đột tử của Ấu nhi. 

Muốn biết thêm chi tiết….
Xin liên lạc Đường dây Thông tin về Thuốc lá qua số  
1800 357 412 hoặc xem trên www.health.nsw.gov.au
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