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FINALIDADE  
Promover a segurança, a saúde e o bem-estar da nossa organização, aprimorar a qualidade de 
vida de cada um de nós e daqueles a quem atendemos, apoiar leis estaduais e locais e cumprir 
as normas da The Joint Commission.  

POLÍTICA
A Cleveland Clinic está comprometida a fornecer um ambiente seguro e saudável para todos os 
funcionários, visitantes e pacientes. Portanto, o fumo ou uso de cigarros eletrônicos ou de qualquer 
produto com tabaco está proibido em todas as propriedades alugadas ou de propriedade da 
Cleveland Clinic e nas propriedades privadas adjacentes às unidades.
 
Nenhum produto com tabaco será vendido nas propriedades da Cleveland Clinic.

Funcionários
Os funcionários que violarem esta política estarão sujeitos à ação corretiva de acordo com a Política 
de Ação Corretiva da Cleveland Clinic.

Para auxiliar os funcionários, a Cleveland Clinic oferece recursos para parar de fumar.

Pacientes  
Os pacientes encontrados violando esta políticas serão informados gentilmente sobre a Política 
de Área de Não Fumantes. Violações repetidas podem resultar em confisco dos produtos com 
tabaco de modo a proteger os outros quanto ao risco de incêndio.
 
Opções de substituição à nicotina podem estar disponíveis, como determinado por uma LIP. Além 
disso, informações de auxílio a parar de fumar são disponibilizadas.

Prestadores de serviço  
Esta Política de Área de Não Fumantes aplica-se a todas as áreas de construção e atividade de 
trabalho contratadas. Espera-se que não-funcionários que realizam trabalho nas propriedades da 
Cleveland Clinic sigam esta política. Instâncias de não conformidade devem ser denunciadas ao 
gerente contratante ou representante designado de funcionários.

A repetição da não conformidade está sujeita à remoção da propriedade.
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Visitantes
Os visitantes são desencorajados a usar produtos com tabaco nas propriedades da Cleveland 
Clinic.

Os visitantes que violarem nossa Política de Área de Não Fumantes serão gentilmente 
informados sobre nossa política.

Violações repetidas podem resultar em confisco dos produtos com tabaco, para proteger os 
outros quanto ao risco de incêndio, ou na remoção da propriedade.. 

SUPERVISÃO E RESPONSABILIDADE
Uma imposição focada pode ser delegada para departamentos específicos ou para indivíduos 
que trabalham em diversas unidades. 

DEPARTAMENTO DE EMISSÃO
Relações com Funcionários, Recursos Humanos 

REFERÊNCIAS DA POLÍTICA
Ação corretiva


