Consiliere în domeniul sănătăţii conform legii
pentru protecţia lucrătorilor în domeniul
prostituţiei
De la intrarea în vigoare a legii privind reglementarea activităţii în domeniul prostituţiei şi
pentru protecţia lucrătorilor în domeniul prostituţiei (pe scurt: legea pentru protecţia
lucrătorilor în domeniul prostituţiei) din data de 1 iulie 2017, persoanele care încep o activitate ca
prostituat sau prostituată trebuie să se înregistreze personal la Serviciul de ordine publică.

Persoanele care au au desfăşurat deja înainte de 1 iulie 2017 o activitate ca prostituat sau
prostituată sunt obligate să se înregistreze la Serviciul de ordine publică cel târziu până la
data de 31 decembrie 2017. Înregistrarea trebuie să se efectueze la Serviciul de ordine
publică în a cărui circumscripţie se desfăşoară cu preponderenţă activitatea.

Ce trebuie să fac înainte de înregistrare?
Iniţial sunteţi obligat/-ă să participaţi la o şedinţă de consiliere în domeniul sănătăţii la
Oficiul pentru sănătate. Aceasta este gratuită şi strict confidenţială pentru dumneavoastră.
Din motive legate de discreţie, la discuţie nu pot participa alte persoane cu excepţia unui
translator. Conţinutul discuţiei de consiliere este tratat cu confidenţialitate, aceasta
înseamnă că informaţiile nu vor fi transmise nici altor autorităţi, nici terţilor.

Despre ce este vorba în şedinţa de consiliere în domeniul
sănătăţii?
Primiţi informaţii cu privire la boli cu transmitere sexuală (BTS), controlul concepţiei, măsuri
de igienă, riscurile consumului de droguri şi medicamente şi cu privire la prevenirea bolilor.
Consilierea va ţine cont de situaţia dumneavoastră personală şi este concepută ca o măsură
de ajutor pentru intermedierea altor oferte de consiliere.

Ce documente trebuie să prezint?
Vă rugăm să aveţi asupra dumneavoastră un document de identitate valabil!
La finalul şedinţei de consiliere vi se va elibera o adeverinţă pe numele şi prenumele
dumneavoastră corect şi/ sau un pseudonim. Această adeverinţă şi două fotografii de tip
paşaport trebuie prezentate la înregistrare la Serviciul de ordine publică.

Cât de frecvent va avea loc consilierea?
În principiu, consilierea va avea loc ori de câte ori doriţi dumneavoastră. În orice caz, trebuie
să aibă loc o dată pe an, iar pentru persoanele sub 21 ani o dată la şase luni.

Când şi unde va avea loc consilierea?
Şedinţele de consiliere în domeniul sănătăţii vor avea loc în baza unei programări prealabile
la Oficiul pentru sănătate (Gesundheitsamt), Heinrich-Melzer-Straße 3, camera U.02
(demisol). Pentru programări şi eventualele întrebări o puteţi contacta pe Sabine Beißel la numărul
de telefon 0208 / 455-5365 sau la adresa de e-mail.

Ore de lucru cu publicul
luni până miercuri

ora 8:00 până la 12:30

joi

ora 10:00 până la 16:00
şi conform programării

Contact
Sabine Beißel

