กฏหมายคมครองผู
ุ้
ค้ า้ ประเวณี
หน่ว ยงานให้คาแนะนาเกีย
่ วกับ สุขภาพสาหรับผูค
้ า้ ประเวณี
7 มิถุนายน 2021
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ.2017
„กฏหมายว่าด้วยการปกป้องและคุ้มครองบุคคลที่ป ระกอบการค้าบริการทางเพศ“ หรือเรียกว่า
ฏกหมายคุ้มครองผู้คา้ ประเวณี (ProstSchG) มีผลบังคับ ใช้
ในหน้านี้จะแจ้งเกี่ยวกับ การให้ค าแนะนาเรื่องสุขภาพของผู้ประกอบการ -GESAH14-ในฮัมบวร์ก
เนื้อ หาสารบบ
- เวลาเปิด ทาการของการให้ค าแนะนาของ GESAH14
- อะไรคือสิ่งจาเป็น ที่ฉันจะสามารถรับ ค าแนะนาเป็นภาษาอื่น
-ใครคือบุค คลที่รับผิดชอบสาหรับการให้ค าแนะนาเรื่องสุขภาพ
- ที่ไหนที่ฉันจะไปหาสถานที่ให้การรับ แนะนาเรื่องสุขภาพได้
- ทาไมบุค คลที่ทางานเกี่ยวกับ การค้าประเวณีจะต้องไปให้การรับแนะนาเรื่องสุขภาพ
- มีหัวข้อเรื่องอะไรบ้าง เกี่ยวกับ การให้ค าแนะนาเรื่องสุขภาพ
- เอกสารอะไรที่ฉันต้องนามาด้วยสาหรับ การรับ คาแนะนาเรื่องสุขภาพ
- ฉันจะได้รับ ใบรับ รองการรับ คาแนะนาเรื่องสุขภาพสาหรับ ผูค
้ ้าประเวณีได้อย่างไร
- บ่อยแค่ไหนที่จะต้องไปรับคาแนะนาเกี่ยวกับ เรื่องสุขภาพ

เวลาเป ิดทาการของการให้คาแนะนาของ GASAH14
นัด หมายสาหรับ การให้ค าแนะนาเรื่องสุขภาพ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติด ต่อภายใต้เบอร์โทรศัพท์ Tel.: (040) 42837-4120
กรุณ าสังเกต เวลาเป ิดทาการใหม่!
จันทร์

09.00 ถึง 12.00 น. และ 13.00 ถึง 17.00 น.

อังคาร

09.00 ถึง 12.00 น. และ 13.00 ถึง 17.00 น.

พุธ

13.00 ถึง 16.00 น.

พฤหัส

09.00 ถึง 12.00 น. และ 13.00 ถึง 16.00 น.

ศุกร์

09.00 ถึง 12.00 น.

คุณสามารถติด ต่อเราได้อีกช่องทางคือทางอีเมล์ : gesah@soziales.hamburg.de

อะไรค ือสิง่ จาเป น
็ ทีฉ
่ น
ั จะสามารถรับคาแนะนาเป น
็ ภาษาอืน
่ ?
กรุณาระบุในการนัด หมาย ถ้าคุณต้องการรับ คาแนะนาเป็นภาษาอื่น
สาหรับ การนัด หมายที่ต ้องการใช้ภาษาอื่น เรามีล่ามแปลภาษาไว้ให้ บ ริการ
เราไม่แนะนาให้ผู้ที่มาด้วย/เพื่อน เป็นล่ามหรือช่วยสื่อสารแทน ขอความกรุณาทาความเข้าใจด้วยค่ะ

ใค รเป น
็ ผูร้ ับผิดชอบในการให้คาแนะนา?
หน่วยงานทางด้านสวัสดิการสังคม มีศูนย์ให้ค าปรึกษาสาหรับคาแนะนาทางด้านสุขภาพ:
ค าแนะนาทางด้านสุขภาพสาหรับผู้ให้บริการทางเพศในฮัมบวร์ก ตามมาตรา 10
ของกฏหมายผู้ค ้าประเวณี กล่าวโดยย่อ: GESAH14 คุณจะได้รับคาแนะนาจากนักสังคมสงเคราะห์
ซึ่งสามารถได้รับ การสนับสนุนจากแพทย์ ที่มีค าถามพิเศษ

ที่ไ หนทีฉ
่ น
ั จะไปหาสถานทีใ่ ห้การรับแนะนาเรือ่ งสุขภาพได ้?
-GESAH14Große Reichenstraße 14
3. Etage (ชั้น3)
20457 Hamburg

ท าไมบ ุคคลทีท
่ างานเกีย
่ วกับ การค ้าประเวณีจะต ้องไปให้การรับแนะนาเรือ่ งสุขภาพ?
บุค คลใดที่อยู่ในฮัมบวร์ก และต้องการทางานเกี่ยวกับ การค้าประเวณี ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม
ค.ศ.2017 จะต้องมาลงทะเบียน สาหรับ การลงทะเบียน คุณจะต้องมีเอกสารต่างๆ ที่จะนามายื่น
หากไม่มีหลักฐานบัต รใบรับ รองจากการให้ค าแนะนาเกี่ยวกับ เรื่องสุขภาพ
คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ นอกจากนี้บ ัตรใบรับรองเกี่ยวกับ การให้ค าแนะนาเรื่องสุขภาพที่แรก
จะมีอายุไม่เกินสามเดือน

มีห ัว ข้อเรือ่ งอะไรบ า้ ง เกีย
่ วกับ การให้คาแนะนาเรือ่ งสุขภาพ?
การให้ค าแนะนาเกี่ยวกับ ข้อมูลต่างๆ ในหัวข้อต่อไปนี้
-การป้องกันโรคติด ต่อทางการติดเชื้อ และโรคอื่นๆ
-การตั้งครรภ์ และป้องกันการตั้งครรภ์
-การละเมิด สิทธิเรื่องเหล้า และยาเสพติด
-การคุ้มครองในกรณีฉุกเฉิน
-การคุ้มครองสถานการณ์ในชีวิต ในกรณีพิเศษ
บุค คลของหน่วยงานทีม
่ าให้ค าแนะนา มีหน้าที่รักษาข้อมูลให้เป็นความลับ
และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ล่ามภาษาที่มาแปลให้คาแนะนาก็มีหน้าที่เช่นเดียวกัน
จะไม่มีการตรวจสอบใดๆ เกิด ขึ้น

เอกสารอะไรทีฉ
่ น
ั ต ้องนามาด ้วยสาหรับการรับค าแนะนาเรือ่ งสุขภาพ?
สาหรับ ที่แรกคือหน่วยงานให้ค าแนะนาเรื่องสุขภาพ กรุณานาบัต รประจาตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางมาด้วย
สาหรับ การรับ ค าแนะนาเรื่องสุขภาพขั้นตอนถัดไป กรุณานาเอกสารที่เหมือนกับ ข้ างต้น
คือบัต รประจาตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางมาด้วย
คุณสามารถเลือกที่จะใช้ชื่อสมมุต ิ/ชื่อแฝง ในการลงทะเบียน หรือบัตรชื่อสมมุต/ิ ชื่อแฝง
ตามกฏหมายคุ้มครองผูค
้ ้าประเวณี

ฉัน จะได ้ใบรับรองการรับค าแนะนาเรือ่ งสุขภาพสาหรับผูค
้ ้าประเวณีได ้อย่างไร?
หลังจากการรับ ค าแนะนาเรื่องสุขภาพแบบส่วนบุคคลแล้ว คุณจะได้ใบรับ รอง
ที่ค ุณจะสามารถนาไปลงทะเบียนได้ ใบรับรองนี้จะมีชื่อ และ วัน เดือน ปี เกิด ของคุณ
หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนครั้งแรก คุณสามารถตัง้ ชื่อสมมุต ิ/ชื่อแฝง(ชื่อแฟนตาซี)
ตามที่ค ุณต้องการได้
บุค คลที่ทางานเกี่ยวกับ การค้าประเวณี คุณต้องพกบัตรประจาตัวติดตัวในเวลาทางานเสมอ
บัต รที่มีการยืนยันจากสานักงานลงทะเบียน และบัต รใบรับรองของให้การแนะนาเรื่องสุขภาพล่าสุด

บ ่อ ยแค ่ไหนทีจะต
่ อ้ งไปรับ คาแนะนาเกีย
่ วกับ เรือ่ งสุขภาพ?
-สาหรับ บุค คลที่มีอายุตากว่า 21 ปี จะต้องมาให้คาแนะนาทุกๆ 6 เดือน
-สาหรับ บุค คลที่มีอายุเกิน 21 ปี จะต้องมาให้คาแนะนาทุกๆ 12 เดือน (ทุกๆ 1 ปี)

