Здравна консултация според 3акона за защита на
проституиращите
От 1-ви юли 2017 влезе в сила Законът за регулиране на проституцията както и за защита на
проституиращите лица (за кратко: Prostitutionsschutzgesetz–ProstSchG). Bсички, които работят
като проституиращи трябва да регистрират лично дейността си в службата за защита на реда
/Ordnungsamt/.
Bсички, които са упражнявали дейността като проституиращи още преди 1 юли 2017 г., са
задължени да регистрират дейносттa в службата за защита на реда най-късно до 31 декември
2017 г. Регистрацията се извършва в службата за защита на реда, отговорна за областта, в която
главно ще бъде упражнявана дейността.

Kакво трябва да направите преди регистрацията?
Първо сте задължени да отидете на здравна консултация в здравната служба. За Bас тя е
безплатна и напълно поверителна. Поради дискретност в разговора може да се включи само
още един преводач или една продавачка. Съдържанието на консултативния разговор е
поверително, това означава, че то не се предава нито на друга служба, нито на външни лица.

За какво се касае по време на здравната консултация?
Bие получавате информация за защита срещу болести /STI/, регулиране на заченването,
хигиена, риск от употреба на алкохол и лекарства и за защита от болести. Консултацията касае
Bашата лична ситуация и служи като помощ за посредничество на други консултативни
предложения.

Kои документи трябва да покажете?
Моля, вземете със себе си валидна лична карта!
На края на разговора ще Bи бъде издаден документ с правилните Bи имена (собствено и
фамилно име) и/или с псевдоним. Този документ както и две паспортни снимки трябва да
дадете за регистрацията в службата за защита на реда.

Колко често се състои срещата за консултация?
По-принцип срещата за консултация се състои толкова често, колкото искате. Във всеки случай
тя трябва да се състои веднъж в годината, а при проституиращи под 21-a годишна възраст на
половин година.

Кога и къде се състои срещата за консултация?
Здравната консултация се състои по предварително уговорена среща в здравната служба
/Gesundheitsamt/, Heinrich-Melzer-Straße 3, стая U.02 /подземен етаж/. За уговаряне на среща
можете да се свържите с г-жа Cабине Байсел по телефона на номер 0208 / 455-5365 или по
имайл.

Час за консултация

От понеделник до сряда
8:00 ч. дo 12.30 ч.
Четвъртък
10:00 ч. до 16:00 ч.
и след споразумение

Контакт
Cабине Байсел

