Gældende ryge- og alkoholpolitik for medarbejdere
og frivillige i ROYAL STAGE
Rygning
ROYAL STAGE ønsker at være en røgfri arbejdsplads.
Med udgangspunkt i gældende lovgivning, virksomhedens
Arbejdsmiljø- og Sundhedspolitik og det overordnede værdigrundlag,
er der udarbejdet en Rygepolitik, som er gældende for medarbejdere,
frivillige og gæster i vores virksomhed.
Rygepolitikken er en overordnet ramme, som afspejler virksomhedens
holdning til at være en røgfri arbejdsplads. Rygepolitikken har et sundhedsfagligt afsæt, hvor fokus er at
skabe en sund røgfri arbejdsplads, som er medvirkende til velvære og trivsel.
Virksomheden ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere kan passe deres arbejde uden
at blive udsat for passiv rygning.
Aktiviteter / Retningslinjer
•
•
•
•
•
•

Al rygning foregår udendørs på nærmere anviste områder, der er afmærkede. Herved undgås det,
at andre udsættes for røgen.
Rygningen må kun foregå, når det passer ind i arbejdet og maksimalt 3 gange i løbet af en vagt på
+7 timer, 2 gange i løbet af en vagt på +5 timer og 1 gang i løbet af en vagt på +3 timer.
Som udgangspunkt er det kun tilladt at ryge enkeltvis.
Der kan være tidspunkter, hvor den ansvarshavende kan afvige reglerne om antallet af rygepauser
og at det kun er tilladt at ryge enkeltvis.
Det er ikke tilladt at ryge i virksomhedens køretøjer.
Overtrædes rygepolitikken af en medarbejder, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for
medarbejderen.

Ledelsen har ansvaret for, at alle overholder rygepolitikken. Ledere har derfor pligt til at skride ind over for
medarbejdere, der ikke overholder rygepolitikken.
Alkohol
ROYAL STAGE er en alkoholfri arbejdsplads. Det betragtes som en selvfølge, at ingen medarbejdere eller
frivillige er påvirkede af alkohol eller euforiserende stoffer i arbejdstiden eller indtager disse i arbejdstiden.
Overtrædelse af alkoholforbuddet betragtes som en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, og
kan medføre advarsel, opsigelse eller bortvisning afhængig af forholdets grovhed.

