
Servizo Municipal de Prevención de Drogodependencias

NÓS PENSAMOS EN TI!
non abuSeS do consumo de alcohol 
as súas consecuencias xa as coñeces!



POR UN OCIO RESPONSABLE, 
SEGURO E MÁIS SAUDABLE 
• nós cumplimos a lexislación

• Por un consumo responsable

• colaboramos coa prevención

POR UNHA DISPENSACIÓN 
RESPONSABLE DE ALCOHOL

• accidentes

• Ruidos e molestias na rúa

• Intoxicacións e danos polo consumo excesivo

• Violencia e pelexas

• Sucidade (lixos, cristais, ouriños)

IMPORTANTE
•  cumplir a normativa vixente referida á venda 

e ó consumo de alcohol así como á referida 
ó consumo e tráfico de drogas ilegais.

•  Identificar síntomas de intoxicación provocados 
polo consumo de alcohol e outras drogas.

•  Ser capaces de responder de xeito rápido é 
axeitado ante situacións de emergencia.

•  Favorecer mediante habilidades sociais axeitadas 
un trato profesional e responsable coa clientela.

•  Recomendar hábitos de conduta e consumo saudable 
a clientes con regularidade e cando sexa preciso.

•  Desmitificar falsos remedios e apócemas 
contra intoxicacións etílicas.



AQUÍ PENSAMOS EN TI!
PoR un ocIo ReSPonSable, 
SeguRo e MáIS SauDable

SeRVIzo MunIcIPal De PReVencIón 
De DRogoDePenDencIaS

Tel.: 982 297 498
prevenciondrogas@concellodelugo.org



POR UN OCIO RESPONSABLE, 
SEGURO E MÁIS SAUDABLE

neste establecemento 
cumprimos coa lexislación 

e colaboramos  
na prevención!

QUE PODEMOS FACER POR TI?
•  cumprir a normativa vixente referida á venda e ao 

consumo de alcohol así como á referida ó consumo 
e tráfico de drogas ilegais.

•  Identificar síntomas de intoxicación provocados polo 
consumo de alcohol e outras drogas.

•  Ser capaces de responder de xeito rápido e axeitado 
ante situacións de emerxencia.

•  Favorecer mediante habilidades sociais axeitadas 
un trato profesional e responsable coa clientela.

•  Recomendar hábitos de conduta e consumo saudable 
a clientes con regularidade e cando sexa preciso.

•  Desmitificar falsos remedios e apócemas contra 
intoxicacións etílicas.

QUE PODEMOS EVITAR COA 
DISPENSACIÓN RESPONSABLE 
DE ALCOHOL?
• accidentes

• Ruídos e molestias na rúa

• Intoxicacións e danos polo consumo excesivo

• Violencia e pelexas

• Sucidade (lixos, cristais, ouriños...)


