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Recomandări pentru domeniul
serviciilor sexuale
Această recomandare se referă la lucrătorii din domeniul serviciilor sexuale, respectiv
clienții acestora. Trebuie respectate dispozițiile generale valabile la nivel național privind
protejarea propriei persoane și a altor persoane împotriva infecției cu SARS-CoV-2
(https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus.html).

Informare și comunicare
•

Linia de asistență telefonică AGES este disponibilă pentru întrebări referitoare la
coronavirus 24 de ore din 24 la numărul de telefon 0800 555 621. Informațiile sunt
disponibile și în limba engleză la www.sozialministerium.at/en.html.

•

În cazul unei suspiciuni de boală (de exemplu, febră, tuse, greutate în respirație,
dificultăți respiratorii), persoana afectată trebuie să rămână la domiciliu și trebuie să
apeleze numărul de asistență medicală 1450 pentru stabilirea procedurii ulterioare
(diagnosticare). Numărul de asistență medicală este disponibil 24 de ore din 24.

•

Administratorul sau proprietarul unității tip bordel (de exemplu, club, studio, casă de
prostituție etc.) în care este prestat serviciul trebuie să elaboreze și să pună în aplicare
un concept de prevenire a infecției cu Covid-19 în diversele spații ale unității. De
asemenea, este necesară desemnarea unui responsabil pentru implementarea
conceptului de prevenire a infecției cu Covid-19.

•

Administratorul trebuie să se asigure că accesul clienților în unitate este permis numai
în intervalul 5:00 și 22:00.

•

În măsura în care în unitatea tip bordel se consumă alimente și băuturi, trebuie
respectate regulile valabile pentru domeniul gastronomiei.

•

În unitățile în care sunt prestate servicii sexuale se recomandă să fie afișate în mod
vizibil și distribuite materiale informative (multilingve) pentru lucrătorii sexuali și
clienții acestora.

•

Operatorii paginilor web destinate serviciilor sexuale, respectiv care conțin anunțuri
publicitare referitoare la servicii sexuale trebuie să afișeze pe paginile respective un
banner cu informații pentru lucrătorii sexuali și clienții acestora.
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•

În cazuri de suspiciune sau de boală pentru care a fost impusă de către autorități
măsura izolării, persoanele respective au dreptul de a beneficia de compensații pentru
pierderi de venit, conform legii austriece privind bolile contagioase.

Igienă
•

Trebuie respectate în continuare standardele profesionale de igienă, respectiv
practicile de sex protejat.

•

Unitățile în care sunt prestate servicii sexuale trebuie prevăzute cu soluții de
dezinfectare a mâinilor liber accesibile. Se va acorda o atenție specială curățării,
respectiv dezinfectării în mod regulat cu șervețele de unică folosință a mânerelor
ușilor, a balustradelor și a altor suprafețe atinse în mod frecvent.

•

Se recomandă aerisirea frecventă a spațiilor în care se desfășoară activități
sexuale/are loc contactul cu clienții.

•

Prosoapele clienților și ale lucrătorilor sexuali trebuie schimbate după fiecare contact
cu clienții (spălate la 60 °) și nu trebuie utilizate în comun.

Materiale utilizate
•

Atât lucrătorul sexual, cât și clientul, trebuie să poarte o mască FFP2 sau o mască cu
un standard echivalent, iar lucrătorul sexual trebuie să își schimbe masca după
contactul cu fiecare client.

•

Se pot purta mănuși, însă igiena mâinilor se realizează în primul rând prin spălare
și/sau dezinfectare.

•

Lenjeriile de pat trebuie schimbate după contactul cu fiecare client și trebuie spălate
la 60 °. Excepție fac lenjeriile de pat din poliuretan, care trebuie curățate cu agent
dezinfectant după fiecare utilizare.

•

Articolele erotice nu trebuie utilizate în comun de către lucrătorii sexuali și clienți și
trebuie curățate și dezinfectate în mod obișnuit după utilizare.

Contactul corporal
•

Apropierea la o distanță mai mică decât distanța recomandată de doi metri este, în
principiu, admisibilă, în măsura în care este necesară pentru prestarea serviciilor.

Recomandări pentru domeniul serviciilor sexuale

pagina 3

•

Din cauza transmiterii virusului prin picăturile de salivă, se recomandă renunțarea la
orice formă de schimb de salivă, sărut sau sex oral, precum și la pozițiile sexuale în
care partenerii sunt orientați unul către celălalt. Totuși, în cazul practicării sexului oral,
se recomandă utilizarea unui prezervativ sau a unei folii pentru sex oral, precum și
spălarea feței și a părților corpului care au intrat în contact.

•

Serviciile sexuale trebuie să aibă loc numai între două persoane.

Luarea în considerare a stării de sănătate și a testelor
•

Clienților le este permis accesul numai în baza prezentării unui document care atestă
existența unui pericol epidemiologic redus (rezultatul unui test, dovada vaccinării sau
a vindecării). Clienții trebuie să păstreze documentul doveditor pe întreaga durată a
vizitei.

•

Lucrătorii sexuali trebuie să prezinte un rezultat negativ la un test antigen sau PCR la
fiecare șapte zile, în măsura în care nu dispun de un alt document doveditor care să
ateste existența unui pericol epidemiologic redus (dovada vaccinării sau a vindecării).
Întrebări adresate frecvent: tipuri de teste și documente doveditoare

•

Pentru informații mai detaliate privind posibilitățile de testare gratuite din Austria,
puteți accesa www.oesterreich.gv.at. Un test Covid-19 poate stabili o posibilă infecție
numai la momentul efectuării testului. Măsurile recomandate trebuie respectate în
permanență, chiar și în cazul unui rezultat negativ al testului. Întrebări adresate
frecvent: testarea în Austria

•

Lucrătorii sexuali sunt încurajați să verifice starea de sănătate a clienților lor înainte de
începerea prestării serviciului sexual (absența simptomelor asociate Covid-19, de
exemplu, tuse, febră, respirație dificilă); în cazul constatării unor astfel de simptome,
trebuie să se renunțe la prestarea serviciului sexual pentru clientul respectiv și trebuie
să se păstreze distanța.

•

În cazul apariției, respectiv suspectării unor simptome specifice Covid-19 la lucrătorii
sexuali, nu este permisă prestarea niciunui tip de servicii sexuale (inclusiv masaje
erotice). În astfel de cazuri se va apela numărul 1450.

•

În unitatea respectivă trebuie să se asigure și trebuie comunicată clienților
posibilitatea de furnizare în mod voluntar, într-o manieră confidențială, a datelor lor
de contact (de exemplu, adresă de e-mail, număr de telefon), în eventualitatea
identificării unui caz de îmbolnăvire cu Covid-19.
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Pentru alte informații importante și relevante privind prestarea de servicii sexuale în
Austria, datele de contact ale centrelor de consiliere, precum și trimiteri la broșuri
informative în diverse limbi, puteți accesa:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-undgleichstellung/prostitution.html
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