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COVID-19 

Măsuri obligatorii de prevenire și siguranță pentru munca sexuală 
 

Pentru a lupta împotriva epidemiei de COVID-19, sunteți obligați să respectați următoarele măsuri de 

protecție. Se pot efectua verificări.  

În caz de simptome *, nu lucrați, rămâneți acasă și faceți testul. Nu întrețineți raporturi 
sexuale tarifate cu un client(ă) care prezintă simptome* și invers, nu întrețineți 
raporturi sexuale tarifate cu un lucrător(oare) sexual(ă) care prezintă simptome * 

  
• Persoanele care au stat într-un stat sau zonă cu un risc ridicat de infecție și care intră în Elveția trebuie 

să intre în carantină și să nu lucreze în această perioadă. 

• Clienții Dvs. trebuie să fie informați cu privire la obligația de a colecta datele de contact, care vor fi 

distruse 14 zile mai târziu și care pot fi transmise între timp la serviciul medicului cantonal 

dacă este identificat un caz pozitiv sau o situație de focar. Se recomandă aplicația CoGa 

sau un tabel Excel actualizat cu numele, prenumele, numărul de telefon al clienților, numele 

lucrătului sexual, ora prestației. De asemenea, trebuie să le dați numărul dvs. profesional, astfel încât 

să puteți fi informat(ă) dacă un client(ă) este infectat. 

• Ca și în cazul oricărui alt serviciu pentru populație, practicarea prostituției este interzisă între 
orele 19:00 și 06:00, precum și duminica. 

• Purtați o mască în incinta întregii instituții (zone comune, înainte și după prestații, deplasări). 

• Spălați-vă pe mâini înainte și după fiecare prestație,  

cu apă și săpun sau cu dezinfectant hidroalcoolic.  
 

• Încurajați clienții și lucrătorul(oarea) sexual(ă) să facă un duș înainte și după prestație.  

 

• Utilizați prezervative pentru toate practicile sexuale.  

 

• Fară contact direct între gura clientului și lucrătorul(oarea) sexual(ă).  

 

• Aerisiți camera,              schimbați cearșafurile               și prosoapele după fiecare client.  

 

• Curățați accesoriile după fiecare client. 

 

• Dezinfectați regulat suprafețele (mânerele ușilor, soneria, mesele, etc.) și eliminați obiectele inutile 

pe care le-ar putea atinge clienții (reviste, etc.).  
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• Să aveți la dispoziție un coș de gunoi,                       închis pentru a arunca măștile folosite, 

prezervativele,  etc. și goliți-l o dată pe zi. 

 

• Nu acceptați trei sau +.  

 

• Toată lumea este încurajată să utilizeze aplicația Swisscovid (vă permite să fiți anunțați despre un 

timp petrecut cu o persoană care s-a dovedit ulterior pozitiv și utilizează aplicația Swisscovid.  

 

• În caz de simptome *, contacți prin telefon,              un medic sau Aspasie, SAU faceți o 

programare la un centru de prelevare ** 

 

* Simptome: 
• Simptomele principale sunt:  

 
▪ Dureri de gât, tuse seacă, dificultăți de respirație, dureri în piept  
▪ Febră  
▪ Pierderea bruscă a simțurilor olfactive și/sau gustative  

 
• Alte simptome posibile:  

 
▪ Dureri de cap  
▪ Stare de rău, senzație de oboseală  
▪ Dureri musculare  
▪ Răceală 
▪ Greață, vărsături, diaree, dureri de burtă  
▪ Erupții cutanate  

 

** Centre de prelevare: 
 

Vă rugăm să faceți o programare online pentru PCR și teste rapide: 
 

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

 

Mai multe recomandări și informații despre pe www.aspasie.ch 

PENTRU ORICE ÎNTREBARE, SAU DACĂ ESTE NEVOIE, NU EZITAȚI SĂ CONTACTAȚI ASPASIE. 

LA NUMĂRUL 022 732 68 28 

Pentru instituții:  

Persoana responsabilă de aplicarea măsurilor acestui plan de protecție: nume, prenume,                                 

număr de telefon:  

Persoana de contact care, dacă este necesar, va lua legătura cu serviciul medicului cantonal:                               

nume, prenume, număr de telefon: 

 


