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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 (www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus.html).
Versiunea 25.06.2020

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.

•

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.
Testele sunt gratuite.

•

Administratorul sau proprietarul unității tip bordel (de exemplu, club, studio, casă de
prostituție etc.) în care este prestat serviciul trebuie să implementeze un concept de
prevenire a infecției cu Covid-19 în spațiile publice ale unității. De asemenea, acesta
trebuie să susțină în permanență respectarea măsurilor recomandate.

•

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

•

Trebuie prevăzută și comunicată clienților o modalitate de comunicare fiabilă a
datelor de contact ale acestora (de exemplu, adresă de e-mail sau număr de telefon)
la fața locului.

•

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 compensaţii 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.

•

Clienții și lucrătorii sexuali trebuie să facă duș înainte și după fiecare activitate.
Alternativ, aceștia își vor spăla mâinile și fața cu săpun lichid.

•

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 lucrătorii sexuali, cât și clienții trebuie să poarte o protecție pentru nas și gură de
unică folosință sau din material textil (spălată la 60 °), iar lucrătorii sexuali au obligația
de a schimba aceste protecții 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.
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Contactul corporal
•

Contactul corporal trebuie limitat pe cât posibil.

•

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.

•

Contactele sexuale trebuie să aibă loc numai între două persoane, sexul în grup
nefiind recomandat.

Luarea în considerare a stării de sănătate și a testelor
•

Un test pentru Covid-19 poate depista o posibilă infecție numai la momentul testării.
Rezultatele negative pot crea un sentiment fals de siguranță și nu ar trebui să ducă la
neglijarea măsurilor recomandate. Prin urmare, este de preferat o abordare bazată pe
reducerea riscurilor, respectiv informare și sensibilizare, în locul testării regulate a
lucrătorilor sexuali asimptomatici.

•

Lucrătorii sexuali sunt încurajaţi să verifice starea de sănătate a clienţilor lor înainte de
începerea prestării serviciului sexual (absenţa simptomelor asociate Covid-19, de
exemplu, tuse, febră, greutate în respirație); 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, nu este
permisă prestarea niciunui tip de servicii sexuale (inclusiv masaje erotice). În acest
caz, persoanele implicate trebuie să se prezinte la un laborator de testare sau să
apeleze 1450.

•

În cazul infectării unei persoane, se recomandă ferm asigurarea disponibilității datelor
de contact ale eventualelor persoane cu care persoana infectată a intrat în contact,
pentru facilitarea investigației autorităților și, astfel, garantarea unei contribuții
semnificative la diminuarea riscului de răspândire.

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:
www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-und-gleichstellung/prostitution.html
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