
Legea pentru protecția persoanelor care practică prostituția. 

Consiliere de sănătate 

 

La 1 iulie 2017 a intrat în vigoare „Legea privind reglementarea 

industriei prostituției și protecția persoanelor care lucrează în 

domeniul prostituției” - cunoscută și sub numele de Legea privind 

protecția prostituatelor (ProstSchG). Această pagină oferă informații 

despre servicul de consiliere de sănătate GESAH 14  în Hamburg. 

 

Conținut: 

 

 Programul de lucru la consiliere de sănătate GESAH 14   

 Ce este important în cazul în care vreau să fiu consiliată într-o 

limbă străină ?  

 Cine este responsabil pentru consiliere de sănătate? 

 Adresa serviciului de consiliere de sănătate 

 De ce trebuie să merg la consiliere de sănătate ca lucrătoare 

sexuală? 

 Ce teme se discută în cadrul unei consilieri de sănătate? 

 Ce trebuie să fie adus pentru consiliere de sănătate? 

 Cum obțin certificatul care atestă faptul că am efectuat o 

consiliere de sănătate?  

 Cât de des trebuie efectuată consilierea de sănătate? 

 

 

Programul de lucru la consiliere de sănătate GESAH 14   

Programările pentru consiliere de sănătate și pentru informații 

suplimentare se pot face la Tel.:  

 

040-42837-4120 

 



 

Atenție, programul nou de lucru! 

 

Luni 9:00 - 12:00 și 13:00 - 17:00 

Marți 9:00 - 12:00 și 13:00 - 17:00 

Miercuri 13: 00-16: 00 

Joi 9:00 - 12:00 și 13:00 - 16:00 

Vineri 9:00 - 12:00 

 

De asemenea, ne puteți contacta prin e-mail:  

gesah@soziales.hamburg.de 

 

 

Ce este important în cazul în care vreau să fiu consiliată într-o limbă 

străină ?  

 

În momentul în care faceți programarea, vă rugăm să specificați în ce 

limbă doriți să fiți consultați.  Pentru consiliere într-o limbă străină, vă 

punem la dispoziție o traducătoare. Menționăm că persoanele care vă 

însoțesc nu pot fi folosite ca traducători. Vă mulțumim pentru 

înțelegere! 

 

Adresa serviciului de consiliere de sănătate 

 

Große Reichenstraße 14 

Etajul 3 

20457 Hamburg 

 

 

Cine este responsabil pentru consiliere de sănătate? 

 



Autoritatea de asistență socială oferă un centru de consiliere pentru  

sănătate: consilierea de sănătate pentru lucrătorii sexuali din Hamburg 

în conformitate cu §10 din Legea privind protecția persoanelor care 

lucreaza în domeniul prostituției, pe scurt: GESAH14. Veți fi consiliați 

de pedagogii sociali, la întrebări speciale ei sunt sprijiniți de un medic. 

 

Adresa serviciului de consiliere de sănătate 

 

Große Reichenstraße 14 

Etajul 3 

20457 Hamburg 

 

De ce trebuie să merg la consiliere de sănătate ca lucrătoare sexuală? 

 

Începînd cu 1 iulie 2017 în Hamburg, toate persoanele care doresc să 

muncească în domeniul prostituției trebuie să se înregistreze. Pentru 

această înregistrare sunt necesare diverse documente, inclusiv 

certificatul care atestă faptul că consilierea de sănătate a avut loc. 

Înregistrarea nu este posibilă fără această confirmare. În plus, terminul 

între data consilierii de sănătate și data depunerii actelor pentru prima 

înregistrare nu trebuie să depășească mai mult de trei luni. 

 

Ce teme se discută în cadrul unei consilieri de sănătate? 

 

În cadrul ședinței de consiliere se pot obține informații pe următoarele 

teme: 

 Prevenirea bolilor infecțioase și a altor boli 

 Sarcina și prevenirea sarcinii 

 Abuzul de alcool și droguri 

 Obținerea de ajutor la nevoie  

 Obținerea de ajutor în situații speciale de viață 



 

 

Consultanții(-tele) sunt supuși confidențialității și tratează 

informațiile în mod discret. Dacă un translator sau o translatoare este 

solicitat pentru consiliere de asemenea este supus confidențialității. 

Nu se presupune un consult medical. 

 

 

Ce trebuie să fie adus pentru consiliere de sănătate? 

 

Vă rugăm să aduceți la prima consultație de sănătate o carte de 

identitate / pașaport sau un înlocuitor de pașaport . 

 

Pentru următoarele consultații de sănătate, vă rugăm să aduceți de 

asemenea o carte de identitate / pașaport sau un înlocuitor de 

pașaport. Alternativ, puteți prezenta și un certificat valid de 

„înregistrare sau Alias-confirmare pentru legea privind protecția 

prostituției”. 

 

 

Cum obțin certificatul care atestă faptul că am efectuat o consiliere 

de sănătate?  

 

După consilierea individuală de sănătate, veți primi un card cu care vă 

puteți înregistra. Acest card conține numele și data nașterii dvs. La 

finalizarea primei înregistrări, cardul dvs. poate fi schimbat, la cerere, 

cu unul pe numele de munca. 

 

Dacă activați ca lucrător (-toare) sexual/-a trebuie să aveți întotdeauna 

la dumneavoastră cartea de identitate, confirmarea înregistrării de la 

biroul de înregistrare și certificatul actual de sfaturi de sănătate.  



 

 

Cât de des trebuie efectuată consilierea de sănătate? 

 

Pentru persoanele cu vârsta sub 21 de ani, consilierea trebuie 

efectuată la fiecare 6 luni. 

Pentru persoanele cu vârsta peste 21 de ani, consilierea trebuie 

efectuată la fiecare 12 luni (anual). 

 

 

 


