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Bất cứ người nào chịu trách nhiệm mà vi phạm 
luật pháp qua việc không hành động có thể bị 
phạt $100. Quý vị sẽ không bị phạt nếu liên lạc 
với ban cảnh sát địa phương để xin giúp đỡ thi 
hành luật. Khách hàng nào phạm luật có thể bị 
phạt từ $100-250. 

Wisconsin sẽ phát động phong trào 
không hút thuốc lá vào ngày 5 tháng 
Bảy, 2010. 

Là một nhân viên tại đây, bạn có một số 
nghĩa vụ trong việc tuân theo luật mới 
này. 
1. Không cung cấp gạt tàn thuốc lá tại những 

nơi cấm hút thuốc lá 
2. Phải chắc chắn là có bảng hiệu cấm hút 

thuốc lá tại nơi quy định 
3. Yêu cầu một cách lễ độ bất cứ người nào 

vi phạm luật ngưng hút thuốc lá hoặc ra 
ngoài hút 

4. Không phục vụ bất cứ người nào phạm luật 
5. Yêu cầu bất cứ người nào tiếp tục phạm 

luật rời khỏi chỗ đó 
6. Báo cho cơ quan thi hành luật tại địa 

phương biết nếu người đó không tuân 
theo 

 

Phương cách tốt nhất để người hút cai thuốc là 
gọi cho Đường Dây Bỏ Hút Thuốc Lá Wiscon-
sin tại số 1-800-QUIT-NOW. 
Quý vị sẽ được cố vấn miễn phí là dịch vụ 
đã được minh chứng để tạo cơ hội tốt nhất 
cho quý vị bỏ hút vĩnh viễn. 
Quý vị cũng có thể liên lạc với sở y tế tại địa 
phương hoặc bất cứ y viện nào để được giúp 
đỡ thêm trong việc bỏ hút. 
  
Wisconsin Tốt Hơn Nếu Không Có Hút Thuốc 
Lá 

www.WIBetterSmokeFree.com 
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Các khu vực không được 
hút thuốc lá bao gồm: 

• Các quán rượu, nhà hàng ăn, và các câu lạc bộ tư 
nhân bao gồm 
Các nhóm dịch vụ quân sự (VFW, American Le-
gion ,v.v...) 

• Các địa điểm làm việc bên trong nhà, bao gồm 
các văn phòng, cơ sở, và các tiệm bán lẻ 

• Các phòng trong khách sạn/nhà trọ, bed and break-
fasts, các nơi cư trú khác, và các khu vực công cộng 
của các tòa nhà căn hộ 

• Phương tiện vận chuyển công cộng bao gồm xe taxis 
• Các xe làm việc nếu có nhiều hơn một người 
• Các văn phòng tại gia có thân chủ hoặc nhân viên 

ngoài người trú ngụ 
• Các cơ sở giáo dục công và tư, các thính 

đường, và sân thi đấu 
• Các phòng họp mở ra cho công chúng, bao gồm 

AA, NA, v.v... 
• Các cơ sở chăm sóc ban ngày, cơ sở chăm sóc sức 

khỏe, và y viện 
• Các sân thi đấu thể thao thuộc bất cứ loại nào, bao 

gồm các trung tâm bowling, sân trượt ba te, hồ bơi, 
v.v... (ngoài ra còn bao gồm các đấu trường lớn khác 
như MiIler Park, Lambeau Field, v.v...) 

Luật tiểu bang không có quy định về việc hút 
thuốc tại các nơi sau đây: 

• Các khu vực lộ thiên của các cơ sở kinh do-
anh, bao gồm nhà hàng ăn và quán rượu ( trừ 
khi nơi lộ thiên đó được quy định là nơi "Không 
Được Hút Thuốc Lá" bởi chủ cơ sở kinh do-
anh) 

WISCONSIN CHỦ 
TRƯƠNG KHÔNG 
HÚT THUỐC LÁ 

5 Tháng Bảy, 2010 
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