
 

 

Smoking Ban Policy 
 

Date of implementation: academic year 2020/ 2021 – 24/08/2020 

Section /Unit: Health and Safety Committee  

Implementation Area: All internal and external school facilities 

   
 

Target: 

Providing a healthier environment for all the school goers, as the school is committed to 

providing a healthy and safe school environment for its students, employees, parents as well as 

visitors... 

Providing a smoke-free environment across the school in accordance with the laws applicable in 

the United Arab Emirates banning smoking, as the law stipulates "a ban on smoking in public 

transport, and public places such as places of worship, educational and health institutes and 

sports facilities." 

The official portal of the government of the United Arab Emirates 

https://u.ae/en-ae/information-and-services/health-and-fitness/tobacco-and-alcohol-

provisions 

 

 

School policy: 

• It is the policy of Al Zuhour School to maintain a 100 % smoke-free environment, in order 

to protect the health of students, staff and visitors. This policy applies to anyone entering 

the school from outside the educational system. 

• All school facilities and rooms have smoke detection devices installed and subject to 

periodic maintenance. 

• New employees are notified of this new policy when they join school staff. 

• All employees shall maintain and publish this commitment to this policy with respect and 

appreciation for every person not adhering to this policy. 

• This policy will be made known to the public through billboards, announcements, periodic 

meetings, the school's official page on social media. 

• The policy will be posted on every billboard in every section. 
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Definitions 

Tobacco products - all tobacco products are used in the form of cigarettes, pipes, electronic 

cigars and / or any smokeless form. 

Employee - anyone who works within the school, including employees from companies 

contracting with the school for supplies from outside sources. 

 

Measures 

It prohibits Astkhadda of tobacco 

In all facilities inside the school and outside facilities. 

In all vehicles owned or rented by the school. 

In all private employees' vehicles parked inside the school parking lot. 

Car parks and entrances that are used by the school. 

Tobacco products are not allowed to be sold at school. 

Tobacco products include, but are not limited to: 

Cigarettes 

Electronic cigar 

Chewing tobacco 

 

Employee responsibilities 

 

All school personnel are required to comply and monitor the smoking policy 

Employees are not allowed to smoke at all times and during official working hours, including 

breaks. 

All employees are responsible for ensuring that their colleagues adhere to this policy by 

recalling employee politeness of this policy 

As indicated, employees are required to demonstrate a special concern for personal hygiene. 

This includes not having a strong smoke smell when smoking after entering school. 

If the violation of the tobacco ban includes a potential health and safety hazard, such as 

smoking near flammable supplies, flammable liquids, gases, or oxygen being used or stored, the 

safety and security officer must be contacted immediately. 

Employees who violate this policy will be subject to disciplinary action, which may amount to 

severe punishment. According to the sequence of penalties in force at the school. 

 

Visitors 

Visitors who refuse to comply with the policy will inform the school administration and the 

safety and security officer about them immediately for follow-up 



 

 

 

Security and Safety Officer 

The Security and Safety Department shall be responsible for inspecting and maintaining smoke 

detectors, and monitoring all facilities to ensure that they are smoke- free. 

 

Contractors and suppliers 

Contractors and suppliers will be informed of the smoke-free policy upon their attendance 

Suppliers who sign to ship and receive materials will be notified of the policy 

 

 

  
 

                                                                                                                   

 Safety Officer 

Mohamed Batoush 
 



       

 

 

 

                
 

 

 
 سياسة منع التدخي   

 
 2020/ 08/ 24  –   2021/    2020العام الدراسي       تاري    خ التنفيذ : 

 لجنة الصحة والسالمة    الوحدة:   / القسم 

   جميع مرافق المدرسة الداخلية والخارجية      : مجال التنفيذ 
 

 الهدف: 
م المدرسة   • ز كير صحة لكل من مرتادي المدرسة، حيث تلي  بتوفير بيئة مدرسية صحية وآمنة لطالبها،  توفير بيئة أ

 .موظفيها، اولياء االمور وكذلك الزوار 

ي دولة االمارات العربية المتحدة بحظر   •
ز المطبقة فز  للقوانير

ً
ز عير المدرسة طبقا توفير بيئة خالية من التدخير

ز حيث نص القانون عىل   ي وسائل النقل العام، واألماكن العامة  "  التدخير
 
مثل دور العبادة، والمعاهد التعليمية  حظر التدخي   ف

 والصحية والمرافق الرياضية “. 
 

 البوابة الرسمية لحكومة دولة االمارات العربية المتحدة  

https://u.ae/ar-ae/information-and-services/health-and-fitness/tobacco-and-alcohol-
provisions 

 سياسة المدرسة: 
ز  إن سياسة مدرسة الزهور الخاصة بالحفاظ عىل  • %، وذلك للحفاظ عىل حماية صحة الطالب  100 بيئة خالية من التدخير

ز والزوار. تطبق هذه السياسة عىل أي شخص يدخل المدرسة من خارج المنظومة التعليمية.   والموظفير

ز مركبة وتخضع للصيانة الدورية  •  .تحتوي جميع مرافق وغرف المدرسة عىل أجهزة الكشف عن التدخير

ز   •  الجدد بهذه السياسية الجديدة عند انضمامهم لكادر المدرسة. يتم إعالم الموظفير

م بهذه   • ز ام وتقدير لكل شخص غير ملي  ام بهذه السياسة بكل احي  ز ز الحفاظ ونشر هذا االلي  يجب عىل جميع الموظفير
 السياسة. 

مدرسة عىل مواقع  سيتم التعريف بهذه السياسة للعامة من خالل لوحات، إعالنات، اجتماعات دورية، الصفحة الرسمية لل  •
 .  التواصل االجتماعي

ي كل قسم  •
ي كل لوحة إعالنية فز

 .سيتم نشر السياسة فز

 التعاريف 
ي شكل   -   منتجات التبغ  •

.   جميع منتجات التبغ تستخدم فز ي
ي أي شكل دخانز

ي و / أو فز
ونز  السجائر، الغليون، السيجار االلكي 

ي ذلك    - الموظف   •
كات المتعاقدة معها المدرسة للتوريد من  أي شخص يعمل داخل المدرسة بما فز ز من الشر الموظفير

 .مصادر خارجية 

 اإلجراءات 
 يحظر استخدام التبغ  •

ي جميع المرافق داخل المدرسة والمرافق الخارجية.  •
 فز

ي تمتلكها أو تستأجرها المدرسة.  •
ي جميع المركبات الت 

 فز

ز الخاصة المركونة داخل مواقف   • ي جميع مركبات الموظفير
 .المدرسة فز

ي يتم استخدامها من قبل المدرسة.  •
 مواقف سيارات والمداخل الت 

ي المدرسة  •
 .ال يسمح ببيع منتجات التبغ فز

 :منتجات التبغ تشمل، ليس عىل سبيل الحص  •

 السجائر  •

ي  •
ونز  السيجار االلكي 

 التبغ الممضوغ  •
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 مسؤوليات الموظف 
ي المدرسة مطالبي   باالمتثال ومراقبة سياسة   •

 التدخي   جميع موظف 

احة.  • ي كافة األوقات وخالل الدوام الرسمي بما ذلك أوقات االستر
 
 ال يسمح للموظفي   بالتدخي   ف

ام زمالئهم بهذه السياسة من خالل التذكت  بأدب الموظف بهذه السياسة  •  جميع الموظفي   مسئولي   عن ضمان التر 

الشخصية. وهذا يشمل عدم وجود رائحة  كما هو موضح، يطلب من الموظفي   أن يظهروا اهتماما خاصا بالنظافة   •
 دخان قوية عند التدخي   بعد دخولهم المدرسة. 

ي حالة شمل انتهاك حظر التبغ خطرا محتمال عىل الصحة والسالمة، مثل التدخي   بالقرب من اللوازم القابلة   •
 
ف

ي يتم استخدامها أو ت 
  لالشتعال والسوائل القابلة لالشتعال أو الغازات أو األكسجي   التر

ً
خزينها، يجب اإلتصال فورا

 بضابط األمن والسالمة. 

ي ربما تصل إىل عقوبة قاسية. حسب   •
الموظفون الذين يخالفون هذه السياسة سيخضعون إلجراءات تأديبية، والتر

ي المدرسة. 
 
 تسلسل العقوبات المعمول بها ف

 الزوار 
 ابط االمن والسالمة بشأنهم عىل الفور للمتابعة الزوار اللذين يرفضون االمتثال للسياسة سيتم إبالغ إدارة المدرسة وض  •

 ضابط األمن والسالمة 
يجب عىل قسم االمن والسالمة أن يتحمل مسؤولية فحص وصيانة أجهزة الكشف عن الدخان، ومتابعة جميع المرافق   •

 .  لضمان خلوها من التدخي  

 المقاولي   والموردين 
 التدخي   عند حضورهم سيتم إبالغ المتعاقدين والموردين بسياسة منع   •

 الموردين الذي يوقعون عىل شحن واستالم المواد سيتم إعالمهم بالسياسة  •

 

 

 
 

 مدير المدرسة                        ضابط السالمة                                                         نائب المدير                                                 
 محمد مطاوع                                                                      حمد البطوش                                                          هبة شوي    خم
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