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Taloyinka kaa caawinaya joojinta cabitaanka sigaarka 
• Xoogaa biyo ah cab.

• Hal qudaar ah cun

• Lugee

• Saaxiibadaa ha ku caawiyaan 

• Yaree sigaarkaad cabd

•• Waxaa jira nikoinxanjo ah iyo nikoindaawo ah oo kuu sahlaya in aad 

joojiso cabitaanka sigaarka. Waxaa kaloo jira dawooyin uu dhakhtarku kuu 

qorrayo.  

Wakhgii joojinta sigaarka
Góan ka gaadh maalintad joojinaysid cabitaanka sigaarka iyo sababta aad 

u joojinaysaa sigaarka?

• caafimaad kagga 

•• Reerkaaga iyo cidaa lanooshahay oo helaya guri aan sigaarka lagu cabin

• Daalka iyo xiiqida oo kaa yaraanaya markaad joojisid cabitaanka sigaarka 

• Dhaqaalahaaga oo kobcaya maadaama aad sannadkii ugu yaraan 

18000 kr aad sigaar ku iibsanjirtay

• Nadaa fadaadu kor bay u kacaysaa, sambabada iyo wadnuhu way 

caafimaadayaan wayna fiicnaanayaan

Markaa joojisid sigaarka 

Sida Sida caadadutahay todobaad-ka ugu horeeya ayaa u dhib badan in aadan

 cabin sigaar, laakiin way fududaataa maalinba maalinta ka danbaysa ama 

todobaad-ba todobaad-ka uu ka danbeeya.  

Waxaad dareemaysaa degnansho láan, cadho, xoogaa wareer ah iyo in 

aad jeclaysato waxyaalaha macmacaan.

Qorshaha waxaa qayb ka ah:

Islamiska kultur Center i Rinkeby & Islamiska Förbundet i Järva

Rökning dödar

Idag är var onde svensk dagligrökare. I Sverige uppskaas 
12000 personer dö varje år ll följd av egen rökning. 
Cigarerök: Innehåller många skadliga ämnen bland annat
tjära, nikon och kolmonoxid. Det finns cirka 
70 cancerframkallande ämnen i cigarerök. 
MånMånga ungdomar tycker a vaenpipa inte är så skadlig, 
men det innehåller giiga ämnen och parklar. 
Barn och även gravida kvinnor, är särskilt känsliga för passiv 
rökning men ingen ska ofrivilligt utsäas för andras rök.  
Du kan spara upp ll 18000 kr per år genom a sluta röka.

För de som vill sluta röka så finns det hjälp a få från 
vårdcentraler, apotek, vårdguiden och sluta-röka-linjen 
((Tel: 020-84 00 00),
Stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista
Tel 08-508 016 48, E-post: Kajsa.bjorson@stockholm.se 
Stadsdelsförvaltningen i Spånga -Tensta 
Tel 08-508 032 54, E-post: Michael.frejd@stockholm.se 
Riksförbundet VISIR - Vi som inte röker.
Tel 08-591 282 11 epost: Visir@telia.com. 
Hemsida: Hemsida: www.visir.a.se 


