
Español 
 

 

 

           15.01.2021 

COVID-19 

Medidas obrigatórias de prevenção e segurança para o trabalho sexual 

Para combater a epidemia da COVID-19, tem a obrigação de cumprir as seguintes medidas de protecção. 

Controlos vão ser efectuados. 

As pessoas que permaneceram num estado ou zona com elevado risco de infecção e que entram na Suíça 

devem ser colocadas em quarentena e não trabalhar durante esse período.  

Os seus clientes devem ser informados de que os dados de contacto deles devem ser recolhidos e 

destruídos depois de 14 e que podem ser transmitidos ao servico do médico cantonal em caso de for 

identificado um caso positivo. A aplicação CoGa é recomendada, ou uma tabela Excel mantida actualizada 

com os apelidos, nomes próprios, número de telefone dos clientes, nome do fornecedor do serviço, hora de 

chegada. Deve também dar-lhes o seu número profissional para que possam ser notificados em caso de 

infecção de um cliente.  

Como qualquer outro serviço ao publico, a prática da prostituição é proibida entre as 19:00 e as 6:00 da 

manhã, bem como aos domingos.  

• Se tiver sintomas*, não trabalhe, fique em casa e faça o teste.  

• Não ter sexo pago com um cliente que apresenta sintomas* e, inversamente, não ter sexo pago 

com um trabalhador do sexo que apresenta sintomas*.  

• Usar uma máscara em todo o estabelecimento (áreas comuns, antes e depois dos serviços, 

movimento).  

• Lavar as mãos à chegada, bem como antes e depois de cada serviço, com 

água e sabão ou gel hidroalcoólico.  

• Encorajar clientes e trabalhadores a tomar banho antes e depois de cada serviço.  

• Utilizar preservativos para todas as práticas sexuais.  

• Não ter contacto directo entre as bocas dos clientes e dos trabalhadores.  

• Ventilar a sala,              trocar lençóis e toalhas              entre cada cliente.  

• Limpar os acessórios entre cada cliente.  

• Limpar regularmente as superfícies (maçanetas, campainhas, mesas, etc.) e remover objectos 

desnecessários que os hóspedes possam tocar (revistas, etc.). 
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• Ter um caixote do lixo              à sua disposição, se possível fechado para deitar fora máscaras, 

lenços de papel, preservativos e esvaziá-lo uma vez por dia.  

• Não aceitar trios ou mais.  

• Todos são encorajados a utilizar a aplicação Swisscovid (permite ser notificado de um tempo 

passado com uma pessoa que subsequentemente testa positivo utilizando a aplicação Swisscovid).  

Em caso de sintomas*, contactar um médico o Aspasie por telefone              o faça uma marcação 

num centro de rastreio **  

*Sintomas : 

Os principais sintomas são:  

• Dor de garganta, tosse seca, falta de ar, dores de peito  
• Febre  
• Perca repentina do olfacto e/ou sabor  

Outros sintomas possíveis :  

• Dores de cabeça  
• Fraqueza geral, sensação de desconforto  
• Dores musculares 
• Sensaçõ de frio  
• Náuseas, vómitos, diarreia, perturbação do estômago  

• Erupções cutâneas  
 

** Centros de rastreio : 
 

Por favor, marcar uma consulta online para o PCR e os testes rápidos na pagina 
seguinte: 

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

 

 

Mais recomendações e informações em www.aspasie.ch 

SE TIVER ALGUMA DÚVIDA, OU SE PRECISAR DE MAIS INFORMAÇÕES, NÃO HESITE EM CONTACTAR A 

ASPASIE. 

POR TELEFONE NO 022 732 68 28 

Para os estabelecimentos, é necessario o contacto da pessoa responsável pela aplicação das medidas 

deste plano de protecção: apelido, nome próprio, número de telefone 

Para as pessoas independentes é necessario o contacto delas que, se for necessário, estabelecerá 

contacto com o servicio do médico cantonal: apelido, nome próprio, número de telefone 

 


