CHEMNITZ VÁROS

 Diagnosztika, terápia
tanácsadás
Szexuális szolgáltatások kínálói számára az ingyenes (önkéntes) tanácsadás és vizsgálat (anonim)
a fertőző betegségekre vonatkozó törvény 19. §-a
értelmében továbbra is rendelkezésre áll.
A megbetegedések időben történő diagnosztizálása pozitív hatással lehet a betegség lefolyására.
Az orvosi titok tartás számunkra kötelező, és minden beszélgetés bizalmas. HIV/aidsre, sziﬁliszre,
fertőző májbetegségekre, chlamydiára és tripperre
végzünk vizsgálatokat.
Fertőzés esetén orvosi döntés alapján sor kerülhet
terápiára. Ezen kívül infektológiára, urológiára,
nőgyógyászatra, kórházba, stb. irányítjuk a betegeket.

 Nyitvatartási idők
Prostitúcióról szóló törvény 10. § (ProstSchG)
Kötelező tanácsadás
Hétfő-Péntek
09:00 – 11:00
A fertőző betegségekre vonatkozó törvény
19. §-a (IfSG)
Hétfő-Péntek
09:00 – 11:00
Csütörtök
14:00 – 17:00
Az egészségügyi Hivatal épületében talál
bennünket, 2. emelet, 216. szoba
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PROSTITÚCIÓRÓL ÉS
FERTŐZŐ BETEGSÉGEKRŐL
SZÓLÓ TÖRVÉNY
 A tanácsadó tájékoztatója

 Prostitúcióról szóló törvény
Mit jelent ez?

 A bejelentkezés
két lépése

 Meddig érvényes az
igazolás?

2017.07.21-től a prostitúcióban dolgozó minden
személynek jelentenie kell a tevékenységét.

1. Egészségügyi tanácsadás

Egészségügyi Hivatal:

A bejelentés igazolásának kiállítása előtt Önnek
részt kell vennie egy egészségügyi és szociális
tanácsadás témájú beszélgetésen Chemnitz város
Egészségügyi Hivatalában.

• 21 éves kor alatt: 6 hónap
• 21 éves kortól 12 hónap

A jelentési kötelezettség alá eső tevékenységekhez tartozik a bordélyházban, lakásban, mobilban
történő munkavégzés, vagy az eszkorttevékenység.
Az erotikus, tantramasszázs illetve dominaként
történő munkavégzés is jelentési kötelezettség
alá esik.
Amennyiben Ön kizárólag a következő területeken dolgozik, nem köteles jelenti tevékenységét:
pornófotózás, peepshow, asztaltánc előadások,
web-cam szolgáltatások, telefonszex
Bejelentést követően kap egy igazolást a bejelentésről. Ezt az igazolást munkavégzés közben
mindig magánál kell tartania.

Erre vigyen magával személyi igazolványt vagy
más, személyazonosságot igazoló okmányt.
Az egészségügyi tanácsadásra a 0371 4885361
telefonszámon (munkanapokon 09:00 és 11:00 óra
között) kérhet időpontot.
A tanácsadó beszélgetést követően kap két igazolást, amelyek a Rendészeti Hivatalnál történő
bejelentkezéshez szükségesek (tartalmazzák az
Ön polgári nevét és álnevét).

2. Bejelentkezés a Rendészeti Hivatalnál
Chemnitz város – Rendészeti Hivatal
Düsseldorfer Platz 1
09111 Chemnitz
Tel.: 0371 4883127
0371 4883125

Az Egészségügyi Hivatalnál a tanácsadás és az
igazolás ingyenes.

Rendészeti Hivatal:
• 21 éves kor alatt: 12 hónap
• 21 éves kortól 24 hónap
A Chemnitz város Egészségügyi Hivatalától kapott
igazolást vigye magával.

Költségek:
Első igazolás:
• egy igazolványkép
• 35,00 €
további igazolás:
• 15,00 €

