MĚSTO CHEMNITZ

 Diagnostika, terapie, poradenství

I nadále je možné bezplatné lékařské (dobrovolné) poradenství a vyšetření (i anonymně)
poskytovatelů/poskytovatelek sexuálních
služeb podle § 19 zákona o ochraně před
infekcemi.
Časná diagnóza možných onemocnění může
mít pozitivní vliv na průběh nemoci.
Vztahuje se na nás povinnost mlčenlivosti lékařů a všechny rozhovory jsou důvěrné. Naše
vyšetření se zaměřuje na HIV/AIDS, syfilis,
infekční záněty jater, chlamydii a kapavku.
V případě infekce rozhodne lékař o možné léčbě. Kromě toho doporučujeme k infektologům,
urologům, gynekologům, do nemocnic a další.

 Otevírací doba
§ 10 zákona o ochraně osob v prostituci
(ProstSchG)
Povinné poradenství
pondělí – pátek
09:00 – 11:00 hod.
§ 19 zákona o ochraně před infekcemi (IfSG)
pondělí – pátek
09:00 – 11:00 hod.
čtvrtek
14:00 – 17:00 hod.
Najdete nás v budově Zdravotního úřadu,
2. patro, místnost 216.

 Poradenské centrum informuje
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Stadt Chemnitz – Gesundheitsamt
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ZÁKON O OCHRANĚ OSOB
V PROSTITUCI A ZÁKON
O OCHRANĚ PŘED INFEKCEMI

Město Chemnitz – primátorka
Zdravotní úřad
mediamoment, A. Berger
A. Berger
Správní tiskárna 04/2019

 Zákon o ochraně osob v prostituci
Co to znamená?

 Ve dvou krocích k registraci

 Jak dlouho je osvědčení platné?

Od 01.07.2017 musí všechny osoby pracující v
prostituci zaregistrovat svou činnost.

1. Zdravotní poradenství

Zdravotní úřad (Gesundheitsamt):

Před vystavením osvědčení o registraci se
musíte dostavit k osobnímu poradenskému
rozhovoru na zdravotní a sociální téma ve
Zdravotním úřadu města Chemnitz.

• do 21 let: 6 měsíců
• od 21 let: 12 měsíců

K činnostem, které musí být přihlášeny, se řadí
práce v bordelu, v bytě, v nevěstinci na kolečkách nebo jako escort.
Služby jako erotické nebo tantrické masáže a
práce jako domina musí být rovněž přihlášeny.

Za tímto účelem musí být předložen doklad
totožnosti nebo náhradní cestovní doklad.

Pokud pracujete pouze v následujících oblastech, nemusíte se přihlásit: pornografické
nahrávky, peep show, table dance, webové
kamery, telefonní sex.

K poradenskému rozhovoru se můžete přihlásit na telefonním čísle 0371 4885361
(v pracovní dny od 09:00 do 11:00 hod.).

Po přihlášení obdržíte potvrzení o registraci.
Toto osvědčení musíte mít během své práce
vždy u sebe.

Po poradenském rozhovoru obdržíte dvě
osvědčení, která potřebujete pro registraci u
Správního úřadu (s vaším občanským jménem
a vaší přezdívkou).

2. Registrace u Správního úřadu
Stadt Chemnitz – Ordnungsamt
Düsseldorfer Platz 1
09111 Chemnitz
Tel.: 0371 4883127
0371 4883125

Poradenství a osvědčení Zdravotního úřadu
jsou bezplatná.

Správní úřad (Ordnungsamt):
• do 21 let: 12 měsíců
• od 21 let: 24 měsíců
Musí být předloženo osvědčení Zdravotního
úřadu města Chemnitz.

Náklady:
První osvědčení:
• pasová fotografie
• 35,00 €
Následující osvědčení:
• 15,00 €

