
Бюлетин на Коалиция за живот без тютюнев дим Брой 7, 1 юли - 15 ноември 2020

Да защитим правото си на здравословна среда без
тютюнев дим!

Две онлайн обучения за Международния ден без
тютюнопушене

Коалицията за живот без тютюнев дим, Националната
асоциация за профилактика на белодробните болести и
сдружение „Въздух за здраве” организират две онлайн
обучения във връзка с Международния ден без
тютюнопушене - 19 ноември 2020 г. На 17 ноември,
вторник, от 19 часа ще се проведе обучение за лекари на
тема "COVID-19 и ХОББ - отвъд тютюнопушенето". Ден
по-късно, на 18 ноември, сряда, от 20 часа ще бъде
проведено обучение за преподаватели и родители на тема
"Пасивното пушене при децата в новата обстановка и
дългосрочната профилактика на белодробното здраве".
Двете събития ще бъдат излъчени на живо във фейсбук
страницата "България без дим".

Източник: Коалиция за живот без тютюнев дим

15 ноември 2020 г.

Да спечелим заедно - един ден без цигари!

Времето на пандемия и карантина е най-подходящото за
отказване от пушенето! България без дим кани всички
граждани, фирми, организации и медии да се включат в
национална кампания под надслов „Да спечелим заедно –
един ден без цигари“, посветена на международния Ден
без тютюнопушене – 19 ноември 2020 г.

Източник: България без дим

3 ноември 2020 г.

От нас зависи да защитим правата си!

Пътеводител за възможностите за защита гражданските
права на обществени места, където се пуши, създаде
сдружение "България без дим". Вижте как да защитите
правото си за среда без дим в 5 стъпки.

Източник: България без дим

7 ноември 2020 г.

Тютюнопушенето убива - време е за действие!

Тютюнопушенето убива! И въпреки фактите, България
изостава с мерките за борба с тютюнопушенето. Време е
за действие! Подкрепете каузата!

Източник: България без дим

15 ноември 2020 г.

Турция забрани тютюнопушенето на открито

Турция забрани пушенето на претъпкани обществени
места, за да забави нарастването на броя пациенти с
коронавирус, съобщи REUTERS, като се позова на
изявление на турския вътрешен министър. В национално
съобщение турското вътрешното министерство посочва, че
забраната за тютюнопушене има за цел да гарантира, че
гражданите спазват правилата за правилно носене на
защитни маски на обществени места, тъй като хората се
виждат да ги свалят, докато пушат.

Източник: сдружение "България без дим"

13 ноември 2020 г.

На Международния ден без цигари ще бъдат обявени
резултати от творчески конкурс срещу вредния навик

На 19 ноември 2020, Международния ден без цигари, ще
бъдат обявени победителите в творчески конкурс за плакат
на тема „Да говорим открито за последствията от
тютюна“, организиран от Министерството на
здравеопазването. Участие в избора на победителите взеха
и д-р Гергана Гешанова, председател на Коалицията за
живот без тютюнев дим, и д-р Маша Гавраилова,
председател на сдружение „България без дим“. Двете
организации са сред партньорските организации на
конкурса.

Източник: Коалиция за живот без тютюнев дим

4 ноември 2020 г.

Светът върви напред към по-строги мерки за по-добро
здраве

През последните месеци различни страни по света
демонстрираха решителност за по-строг контрол на
тютюна в подкрепа на по-добро обществено здраве.

Източник: Коалиция за живот без тютюнев дим

5 октомври 2020 г.

Даже Русия вдига цените на тютюна, а България кога?

Руският парламент прие на трето четене закон, според
който акцизните ставки върху тютюневите изделия ще се
увеличат с 20%. Законът ще влезе в сила на 1 януари 2021.
Ставката на акциза за цигарите през следващата година ще
бъде 2359 рубли за хиляда броя, а за електронните цигари
– 60 рубли за брой. В тази връзка цената на кутия цигари
ще се повиши с 12-13%.

Източник: сдружение "България без дим"

1 октомври 2020 г.

БНТ не бива да се оплита в паяжината на тютюневата
индустрия

Българската национална телевизия да спазва законите и да
прилага професионалните и етични норми на
журналистиката и да не допуска реклама на тютюневи
продукти в медийното съдържание, призоваха граждански
организации, експерти и граждани в писмо до генералния
директор на телевизията Емил Кошлуков на 3 септември
2020 г. Писмото, инициирано от Коалицията за живот без
тютюнев дим, беше изпратено по повод реклама на
тютюневи продукти в Сутрешния блок.

Източник: Коалиция за живот без тютюнев дим

3 септември 2020 г.

225 милиона евро годишно за чистене на фасове дава
Германия

Почистването и изхвърлянето на цигари, пластмасови
чаши и други пластмасови изделия за еднократна
употреба, оставени в паркове и улици, струва на
германските градове и общности около 700 милиона евро
годишно, съобщи германското министерство на околната
среда на 20 август 2020 г. Изхвърлянето на цигари струва
около 225 милиона евро, а пластмасовите чаши за сваляне
струват около 120 милиона евро годишно.

Източник: сдружение "България без дим"

27 август 2020 г.

Светът продължава да върви напред в подкрепа на
контрола на тютюна

В различни краища по света подължават да се правят
впечатляващи решителни стъпки в подкрепа на контрола
на тютюна. През изминалите месеци в различни държави
бяха приети или обсъдени мерки за ограничаване на
тютюнопушенето, рекламата на тютюневи изделия,
регулация на новите продукти и приемане на опростената
опаковка.

Източник: Коалиция за живот без тютюнев дим

3 август 2020 г.

СЗО призова за прилагане на Рамковата конвенция за
контрол на тютюна за нагреваемите тютюневи изделия

Всички тютюневи изделия представляват риск за здравето
и е необходимо цялостно прилагане на Рамковата
конвенция за контрол на тютюна (РККТ), напомни
Световната здравна организация (СЗО) в становище от 27
юли 2020. Становището на СЗО беше публикувано след
решението на Агенцията по храните и лекарствата на
САЩ (FDA) да разреши предлагането на системата за
нагряване на тютюневи изделия - IQOS като продукт с
“намалено излагане на вредни емисии”.

Източник: Коалиция за живот без тютюнев дим

30 юли 2020 г.

България без дим подкрепи становище срещу предложени
промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Българските граждански организации, подкрепили
становището, изразиха общата си позиция, че тези
предложени изменения в ЗЮЛНЦ нарушават правото на
сдружаване, по дискриминативен начин предвиждат
завишени изисквания за деклариране от ЮЛНЦ на
информация за произход за средства от чужбина и лично
имущество и по противоконституционен и необоснован
начин целят ограничаване пространството за
гражданските организации в България.

Източник: сдружение "България без дим"

15 юли 2020 г.

19 ноември - Международен ден без тютюнопушене

Нека заедно отбележим Международния ден без
тютюнопушене! Научете повече за събитията и
кампаниите, посветени на 19 ноември, на сайтовете на
Коалицията за живот без тютюнев дим и сдружение
"България без дим".

19 ноември 2020 г.

НОВИНИ

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

КОНТАКТИ

Коалиция за живот без тютюнев дим

Сдружение "България без дим"

   

Бюлетинът на Коалицията за живот без тютюнев дим и сдружение "България без дим" събира
информация в подкрепа на борбата с тютюнопушенето и вмешателството на тютюневата индустрия

в политките за обществено здраве.

Получавате този бюлетин, защото сте дали съгласие да получавате информация за дейността на
Коалицията за живот без тютюнев дим и/или сдружение "България без дим".

Ако не желаете да получавате нашия бюлетин, моля, изпратете имейл до
coalition.bezdim@gmail.com с тема на имейла UNSUBSCRIBE.

       

http://www.coalicia.bezdim.org/bg/
https://coalicia.bezdim.org/bg/news/223-2020-11-15-21-32-37.html
https://coalicia.bezdim.org/bg/news/223-2020-11-15-21-32-37.html
https://bezdim.org/blog/2020/11/03/da-spetchelim-zaedno-edin-den-bez-tsigari-3/
https://bezdim.org/blog/2020/11/03/da-spetchelim-zaedno-edin-den-bez-tsigari-3/
https://bezdim.org/ot-nas-zavisi/
https://bezdim.org/ot-nas-zavisi/
https://www.youtube.com/watch?v=CYPb8u7rgrI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CYPb8u7rgrI&feature=youtu.be
https://bezdim.org/blog/2020/11/13/turtsiya-zabrani-tyutyunopusheneto-na-otkrito/
https://bezdim.org/blog/2020/11/13/turtsiya-zabrani-tyutyunopusheneto-na-otkrito/
https://coalicia.bezdim.org/bg/news/221-2020-11-04-12-20-42.html
https://coalicia.bezdim.org/bg/news/221-2020-11-04-12-20-42.html
https://coalicia.bezdim.org/bg/news/220-2020-10-05-14-35-06.html
https://coalicia.bezdim.org/bg/news/220-2020-10-05-14-35-06.html
https://bezdim.org/blog/2020/10/01/dazhe-rusiya-vdiga-tsenite-na-tyutyuna-a-balgariya-koga/
https://bezdim.org/blog/2020/10/01/dazhe-rusiya-vdiga-tsenite-na-tyutyuna-a-balgariya-koga/
https://coalicia.bezdim.org/bg/news/217-2020-09-03-12-24-47.html
https://coalicia.bezdim.org/bg/news/217-2020-09-03-12-24-47.html
https://bezdim.org/blog/2020/08/27/225-miliona-evro-godishno-za-tchistene-na-fasove-dava-germaniya/
https://bezdim.org/blog/2020/08/27/225-miliona-evro-godishno-za-tchistene-na-fasove-dava-germaniya/
https://coalicia.bezdim.org/bg/news/215-2020-08-03-13-21-22.html
https://coalicia.bezdim.org/bg/news/215-2020-08-03-13-21-22.html
https://coalicia.bezdim.org/bg/news/214-2020-07-30-10-09-45.html
https://coalicia.bezdim.org/bg/news/214-2020-07-30-10-09-45.html
https://bezdim.org/blog/2020/07/15/balgariya-bez-dim-podkrepi-stanovishte-sreshtu-predlozheni-promeni-v-zakona-za-yuriditcheskite-litsa-s-nestopanska-tsel/
https://bezdim.org/blog/2020/07/15/balgariya-bez-dim-podkrepi-stanovishte-sreshtu-predlozheni-promeni-v-zakona-za-yuriditcheskite-litsa-s-nestopanska-tsel/
https://coalicia.bezdim.org/bg/
http://127.0.0.1:30030/_api/html/bezdim.org
http://www.coalicia.bezdim.org/
https://www.coalicia.bezdim.org/bg/donate.html
https://bezdim.org/signali/reports/submit/
https://www.coalicia.bezdim.org/bg/members.html
https://coalicia.bezdim.org/bg/contact
https://bezdim.org/kontakti
https://www.facebook.com/SmokeFreeBulgaria/

