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Langkah-langkah yang ada dan yang direncanakan 
untuk promosi kesetaraan ras 

 
 

Dewan Rokok dan Kesehatan Hong Kong 
 
 
Dewan Rokok dan Kesehatan (COSH) Hong Kong didirikan pada tahun 1987. 
Ini adalah satu badan hukum yang memiliki fungsi, sebagaimana diatur dalam 
“Dewan Rokok dan Kesehatan Hong Kong” (Bab 389) untuk melindungi dan 
meningkatkan kesehatan masyarakat dengan (1) memberitahu dan mendidik 
masyarakat mengenai bahaya merokok dan dampak buruknya pada kesehatan; 
(2) melakukan dan mengkoordinasi penelitian mengenai penyebab, pencegahan 
dan penyembuhan ketergantungan tembakau; dan (3) memberi nasihat kepada 
Pemerintah, berbagai organisasi kesehatan masyarakat atau badan publik apa 
pun tentang hal-hal yang berkaitan dengan merokok dan kesehatan. 
 

Layanan  
Terkait 

  Kegiatan pendidikan dan publisitas diadakan untuk 
mempromosikan gaya hidup bebas-rokok dan 
penghentian merokok untuk masyarakat umum Hong 
Kong. Informasi tentang merokok dan kesehatan dapat 
juga diperoleh. 

Langkah  
yang ada 

  COSH telah bekerja sama dengan berbagai mitra kerja 
untuk menyebarkan pesan bebas-rokok kepada 
masyarakat luas. United Christian Nethersole Community 
Health Service (UCNCHS), yang disubsidi oleh 
Departemen Kesehatan untuk mempromosikan layanan 
satu atap penghentian merokok di antara orang-orang dari 
berbagai ras dan imigran baru. Mereka menyediakan 
layanan penghentian merokok yang membahas perbedaan 
bahasa dan budaya dan mempromosikan budaya 
bebas-rokok di Hong Kong sebagai norma bagi 
orang-orang dari berbagai ras dan imigran baru. 
UCNCHS adalah salah satu mitra kerja COSH yang giat. 
Informasi terkini mengenai pengendalian merokok dan 
tembakau disebarluaskan ke organisasi tersebut, dan 
mereka diundang untuk berpartisipasi aktif dalam 
kegiatan yang diselenggarakan oleh COSH. Perwakilan 
dari berbagai latar belakang ras juga diundang untuk 
mengutarakan pendapat dan pandangan mereka tentang 
kebijakan pengendalian tembakau kepada Pemerintah. 
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   Layanan UCNCHS dipublikasikan dari waktu ke waktu di 
berbagai platform, mis. acara publisitas, materi 
pendidikan dan media sosial, dll, untuk meningkatkan 
kesadaran dan penggunaan tentang informasi yang 
tersedia di antara masyarakat, terutama target layanan 
mereka. 

   COSH telah berkolaborasi dengan UCNCHS dan 
organisasi masyarakat lainnya untuk mengorganisir 
kegiatan promosi sejak tahun 2018, menargetkan 
penduduk yang berbahasa Tionghoa dan bukan berbahasa 
Tionghoa di Hong Kong. Staf dan sukarelawan dari 
berbagai ras juga dilatih sebagai duta untuk menyebarkan 
pesan bebas-rokok kepada lebih banyak orang dari 
kelompok etnis mereka. 

   Perwakilan dari kelompok etnik minoritas telah ditunjuk 
sebagai Anggota Dewan untuk memberikan saran untuk 
meningkatkan kesadaran kesetaraan ras dan 
meningkatkan elemen-elemen inklusif ras dalam kegiatan 
bebas-rokok jika sesuai, dan untuk mengatasi masalah 
unik merokok di kelompok etnik minoritas untuk 
memberi saran kepada Pemerintah untuk menerapkan 
kebijakan dan layanan bebas-rokok yang sesuai. 

   Rujukan untuk layanan penghentian merokok yang dibuat 
khusus untuk orang-orang dari berbagai ras akan diatur, 
sehingga mereka dapat menerima saran dan metode yang 
cocok untuk berhenti merokok. Brosur atau kode QR 
untuk versi yang dapat diunduh dalam bahasa berbagai ras 
akan disediakan jika perlu. 

Penilaian  
Tugas  
Mendatang 

  Langkah-langkah di atas ditinjau kembali dan dievaluasi 
secara teratur, termasuk frekuensi penggunaan layanan 
dan jumlah pengguna. Langkah-langkah ini akan 
disesuaikan jika perlu. 

Langkah 
Tambahan Yang 
Diambil / Akan 
Diambil  

  COSH akan terus mempertahankan langkah-langkah di 
atas dan meninjau kembali untuk meningkatkan 
kolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat untuk 
menegakkan konsep bebas-rokok untuk orang dari semua 
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 ras. Materi publikasi dalam berbagai bahasa akan juga 
diproduksi untuk meningkatkan kesetaraan ras. 

   COSH juga akan menjajaki kerjasama dengan organisasi 
promosi kesehatan berbasis distrik dalam 
mempromosikan informasi bebas-rokok kepada 
orang-orang dari berbagai ras. 

   Pelatihan akan diatur untuk meningkatkan kepekaan dan 
pemahaman staf tentang isu-isu terkait ras secara umum. 

 
Untuk pertanyaan mengenai langkah-langkah yang ada dan yang direncanakan 
untuk promosi kesetaraan ras, silakan hubungi Senior Project Manager, Mr 
Lawrence CHU melalui saluran berikut -  
 
 
Nomor Telepon  : 2185 6388 
Nomor Faks : 2575 3966 
Email : enq@cosh.org.hk 
Alamat : Unit 4402-03, 44/F, Hopewell Centre, 183 Queen’s 

Road East, Wanchai, Hong Kong. 
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