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COVID-19 

A szexuális munka kötelező megelőzési és biztonsági intézkedései 

A Covid-19 járvány leküzdése érdekében köteles betartani a következő védelmi intézkedéseket! 

Ellenőrzések várhatóak  

 Tünetek esetén *, ne dolgozzanak, maradjanak otthon és teszteltessék magukat. 

Ne létesítsen kapcsolatot olyan ügyféllel aki tüneteket mutat* és ugyanez fordítva , 

Ne legyen kapcsolata olyan szex munkàssal aki tüneteket mutat* 

 

• Magas fertőzési ràtàval rendelkező orszàgban vagy területen tartozkodò és onnan Svájcba érkező 

személyeknek karanténban kell lenniük és ebben az időszakban nem dolgozhatnak. 

 

• Ügyfeleit tájékoztatnia kell a személyes adatok megadàsànak kötelezettségéről, amelyet 14 nappal 

később megsemmisítenek és amely a Kantonàlis Orvosi Szolgálathoz továbbítható, pozitív 

esetet vagy járvány kitörést esetén. Javasoljuk a CoGa alkalmazást vagy egy naprakészen 

tartott Excel táblázatot, amely tartalmazza az ügyfelek család, és keresztnevét, telefon számát, az 

időpontot és a szex munkás nevét, akivel kapcsolatot létesített. Önnek is meg kell adnia a szakmai 

telefonszámát, hogy értesítést kapjon ha egy ügyfél megfertőződött. 

 

 

•  Mint minden más, a lakosságnak nyújtott szolgáltatás, a prostitúció gyakorlása is tilos 19:00 

és 06:00 óra között, valamint vasárnap. 

 

•  Viseljen maszkot az egész erotikus létesítményben ( közös helyiségek,a szexuális szolgáltatás előtt          

és után, helyvàltoztatàskor )  

 

• Mosson kezet érkezéskor,valamint minden egyes szolgáltatás előtt és    

utàn szappannal és vízzel vagy hidro alkoholos szerrel) 

 

• Ösztönözze az ügyfeleket és a szex munkásokat, hogy zuhanyozzanak le minden szolgáltatás előtt 

és után 

 

• Használjon óvszert minden szexuális érintkezéshez.  

 

• Tilos az érintkezés az ügyfelek és a szex munkások szája között.  

 

• Szellőztesse ki a szobát és cserélje az ágyneműt és a törölközőt  
 
minden ügyfél után. 
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• Tisztítsa meg a munka eszközöket minden ügyfél után. 

 

Rendszeresen tisztítsa meg a felületeket ( kilincsek, csengők,asztalok...stb.) Távolítsa el a 

felesleges tárgyakat,amelyekhez az ügyfelek hozzàérhetnek ( magazinok ...stb.) 

 

• Legyen egy szemetes, ha lehetséges zàrt, a maszkok, zsebkendők, óvszerek 

kidobására és naponta egyszer ürítse. 

 

• Ne fogadjon el hármas (trio) vagy több ügyféllel való szexuális kapcsolatot. .  

 

• Mindenkinek javasoljuk a Swisscovid alkalmazás használatát (amely lehetővé teszi,hogy értesítést 

kapjon egy időpontról, amelyet egy olyan ügyféllel töltött aki később pozitívnak bizonyult és 

használta a Swisscovid alkalmazást)  

 

• Tünetek esetén*, forduljon telefonon orvoshoz vagy telefonáljon az Aspasienak 

vagy kérjen időpontot egy mintavételi központban (laborban) **  

 

*Tünetek :  
• A fő tünetek a következők:  

 
o Torokfájás,száraz köhögés,légzési elégtelenség,mellkasi fájdalom 
o Láz 
o Hirtelen szag vagy íz vesztés 

 
 

• Egyéb lehetséges tünetek : 
o Fejfájás 
o Általános gyengeség, rossz közérzet 
o Izomfájdalom 
o Megfázás 
o Hányinger, hányás, hasmenés, gyomor fájdalom 
o Kiütések 

 
 

  

** Mintavételi központok : 
Kérjük online egyeztessen időpontot a PCR gyors tesztre 

https://www.ge.ch/covid-19-centres-depistage-geneve  

Bármilyen kérdéssel vagy szükség esetén forduljon az Aspasiehoz telefonon 

022 732 6828  

További információk és ajánlások a www.aspasie.ch oldalon találhatók 

 

A létesítmények számára: 

A védelmi terv intézkedéseinek betartàsàért felelős személy: vezetéknév, keresztnév, telefonszám:  

Kapcsolattartó, aki szükség esetén kapcsolatba lép a Natonàlis Orvosi Szolgálattal: vezetéknév, 

keresztnév, telefonszám: 

http://www.aspasie.ch/

