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Doporučení pro poskytování
sexuálních služeb
Tato doporučení se týkají osob pracujících v sexuálním průmyslu, resp. jejich
zákazníků. Zároveň je nutné dodržovat všeobecná opatření pro ochranu sebe a
okolí před nákazou virem SARS-CoV-2 (www.sozialministerium.at/Informationenzum-Coronavirus.html).
Stav 25.06.2020

Informace a komunikace
•

Pro informace o koronaviru je 24 hodin denně k dispozici nonstop linka rakouské
Agentury pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) 0800 555 621.

•

Při podezření na onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, dýchací potíže) by měla
dotčená osoba zůstat doma a pro určení dalšího postupu volat zdravotnickou linku
1450 (pro diagnózu). Zdravotnická linka je v provozu 24 hodin denně. Testy jsou
zdarma.

•

Provozovatel nebo majitel nevěstince (např. klubu, apartmá, erotického klubu atd.), ve
kterém jsou služby poskytovány, je povinen zpracovat plán prevence onemocnění
Covid-19 pro veřejné prostory podniku. Dále musí podporovat dodržování
doporučených opatření.

•

Na místech, na kterých jsou sexuální služby poskytovány, je nutné viditelně umístit
(vícejazyčný) informační materiál pro sexuální pracovníky a zákazníky a dát jim ho k
dispozici s sebou.

•

Na místě má existovat možnost důvěrného předání kontaktních údajů zákazníků (např.
e-mailové adresy nebo telefonního čísla) a o této možnosti mají být zákazníci
informováni.

•

Provozovatelé webových stránek erotických podniků, resp. stránek inzerujících
sexuální služby, by měli na své stránky umístit banner s informacemi pro sexuální
pracovníky a zákazníky.

•

Při podezření nebo při onemocnění s následnou izolací nařízenou ze strany úřadů
vzniká nárok na kompenzaci ušlého zisku podle epidemického zákona.
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Hygiena
•

Je nutné nadále dodržovat stávající hygienické standardy, resp. pravidla pro bezpečný
sex (safer sex).

•

Místa, na kterých jsou poskytovány sexuální služby, musejí být vybavena volně
přístupnými prostředky pro dezinfekci rukou. Zvláštní pozornost je přitom třeba
věnovat pravidelnému čištění jednorázovými utěrkami, resp. dezinfekci klik, zábradlí a
dalších povrchů, kterých se lidé často dotýkají.

•

Doporučujeme časté větrání míst, na kterých probíhá sexuální práce / kontakt se
zákazníky.

•

Zákazníci a sexuální pracovníci by se měli před a po poskytnutí služby vždy osprchovat.
Alternativně si umyjí ruce a obličej tekutým mýdlem.

•

Ručníky použité zákazníky a sexuálními pracovníky je nutné po každém kontaktu se
zákazníkem vyměnit (vyprat na 60°) a nesmějí být sdíleny.

Použitý materiál
•

Chirurgickou či látkovou roušku (pranou při 60°) by měli nosit jak sexuální pracovníci,
tak zákazníci, a sexuální pracovník si ji musí po každém kontaktu se zákazníkem
vyměnit.

•

Je možné používat rukavice, ale hygiena rukou musí být zajištěna v první řadě mytím
a/nebo dezinfikováním rukou.

•

Prostěradla je nutné měnit a vyprat na 60° po každém kontaktu se zákazníkem.
Výjimku tvoří prostěradla s polyuretanem, která je nutné po každém použití vyčistit
dezinfekčním prostředkem.

•

Erotické pomůcky by sexuální pracovníci a zákazníci neměli používat společně a po
použití je nutné je vyčistit jako obvykle a dezinfikovat.

Tělesný kontakt
•

Tělesný kontakt je nutné omezit na nejnutnější minimum.

•

Vzhledem k přenosu viru kapénkami doporučujeme vzdát se jakékoli formy výměny
slin, líbání a orálního sexu, stejně jako přivrácených sexuálních poloh. Pokud přesto
bude praktikován orální sex, měl by být použit kondom nebo ústní bariéra a následně
je třeba umýt obličej a části těla, které byly vzájemně v kontaktu.
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•

Sexuální styk by měl probíhat pouze mezi dvěma osobami, skupinový sex
nedoporučujeme.

Ohled na zdravotní stav a testy
•

Test na Covid-19 prokazuje možnou nákazu pouze v okamžiku testování. Negativní
výsledek může přinést falešný pocit bezpečí a neměl by vést k zanedbávání
doporučených opatření. Je třeba proto upřednostňovat opatření pro snížení rizika,
resp. informování a zvyšování povědomí o problematice před pravidelným testováním
sexuálních pracovníků bez příznaků.

•

Vybízíme sexuální pracovníky, aby před poskytnutím sexuální služby prověřili
zdravotní stav svého zákazníka (příznaky Covid-19, např. kašel, teplota, dušnost) a v
případě zjištěných příznaků v každém případě upustili od poskytnutí sexuální služby
takovému zákazníkovi a dodržovali odstup.

•

Při výskytu, resp. podezření na příznaky specifické pro Covid-19 v žádném případě
nesmějí být poskytovány žádné sexuální služby (ani erotické masáže). V takovém
případě je nutné vyhledat odběrové místo nebo volat linku 1450.

•

Aby se urychlilo trasování ze strany úřadů, naléhavě doporučujeme připravit si pro
případ výskytu nákazy kontakty na možné kontaktní osoby, a přispět tak podstatně ke
snížení rizika šíření.

Další důležité a relevantní informace ve vztahu k sexuální práci v Rakousku, kontakty na
informační linky, stejně jako odkazy na informační materiály v různých jazycích najdete
na:
www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-und-gleichstellung/prostitution.html
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