ALBANSKA

Pyetje mbi pirjen e duhanit në mjedisin shtëpiak muajin
e fundit
Qëllimi ynë me këto pyetje është që të dimë sa më saktësisht që është e mundur se sa tym
duhani ka pasur në mjedisin shtëpiak/shtëpinë muajin e fundit. Mundohu të bësh të ditur
sa më saktësisht sa cigare janë pirë ditëve të zakonshme të punës si dhe gjatë ditëve të
festës. Mundohu më pas të bësh të ditur, sa shpesh pinë dikush duhan në ato situata që
ne kemi dhënë shembuj. Bëre të ditur, po ashtu, sa me rëndësi është për atë që e pinë
duhanin, që ta bën atë në mënyrën e përshkruar.
1.

Sa persona kanë pirë duhan në mjedisin shtëpiak muajin e fundit?
(Me mjedis shtëpiak mendojmë si brenda shtëpisë ashtu edhe në ballkon, tarracë, vend të jashtëm apo të
ngjashme).

2. Përafërsisht, sa cigare janë pirë në ditë gjithsejtë nga të gjithë duhanxhinjtë, në
mjedisin tuaj shtëpiak muajin e fundit?
(Llogarit të gjithë ata që banojnë në familje, edhe të afërmit familjar, miqtë dhe vizitor të tjerë)
Ditëve të punës
0
1-5
6-10
11-15
16-20
21-40
41-60
Më shumë
se 60
3.

Ditëve të festave
0
1-5
6-10
11-15
16-20
21-40
41-60
Më shumë
se 60

A ka pirë dikush me llullë, llullë duhani me ujë, puro ose minipuro në shtëpi?
Jo

Po

Përafërsisht, sa në ditë?
4. Përafërsisht, sa shpesh pinë dikush në këto vende (edhe vizitorët) në shtëpi ose në
veturë? (Përgjigju me një X në katrorin përkatës të çdo rreshti, faleminderit!)
Disa herë
në ditë
Kudo brenda shtëpisë
Pranë tavolinës së bukës
Te TV-ja
Te ballkoni i hapur/derë e jashtme ose
te dritarja e hapur
Te ventilatori i kuzhinës
Jashtë, me derë të mbyllur
Jashtë me derë të mbyllur dhe më pas
ndërrim të rrobave
Në veturë
Vende të tjera në shtëpi, pikërisht:

Një herë
në ditë

Së paku
një herë
në javë

Së paku
një herë
në muaj

Kurrë ose më
rrallë se një
herë në muaj
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5. A është e rëndësishme për ndonjë duhanxhi të shtëpisë të pinë duhan në këto
vende? (Përgjigju me një X në katrorin përkatës të çdo rreshti, faleminderit!)
Po,
absolutisht

Ndoshta po

Jo

Kudo brenda shtëpisë
Pranë tavolinës së bukës
Te TV-ja
Te ballkoni i hapur/derë e jashtme ose te
dritarja e hapur
Te ventilatori i kuzhinës
Jashtë, me derë të mbyllur
Jashtë me derë të mbyllur dhe më pas ndërrim
të rrobave
Në veturë
Vende të tjera në shtëpi, pikërisht:

6. Prej sa kohësh ka qenë shprehi pirja e duhanit kështu në shtëpi si tani?
(domethënë është numri i njëjtë i personave që kanë pirë duhan tërë kohën, dhe ata kanë pirë po aq
shumë si tani dhe në të njëjtat vende të mjedisit shtëpiak, si tani).
6 muaj

12 muaj

Më shumë se 12 muaj

7. A pinë duhan prindërit e nënës ose prindërit e babës?
Nëna e nënës

Baba i nënës

Nëna e babës

Baba i babës

8. Sa shpesh është fëmija yt në mjedise (jashtë shtëpisë) ku pihet duhani?
Kurrë

Rrallë

Çdo javë

Çdo ditë

Nëse kjo ndodhë, ku atëherë?
(Mund të japësh më shumë se një përgjigje)

9. A ka diçka që do të dëshiroje të ndryshosh nga kjo situatë që ke përshkruar, për
të mbrojtur fëmijën tënd nga pirja pasive e duhanit?
Absolutisht po

Ndoshta po

10. Komente personale:

Jo

