
ОСНОВАТЕЛНИ ПРИЧИНИ

ДА ИДВАТЕ ПРИ НАС

Вие си струвате!

Секс работата е трудна и предизвикателна – 

погрижете се за Вашето физическо и емоционално 

здраве.

Вашето здраве е важно за вас!

При всички сексуални действия има риск от 

предаването на болести и инфекции. Презерва-

тивите са най-добрата защита срещу вируса 

на ХИВ/СПИН.

Но има и други полово предавани инфекции, които 

често нямат видими симптоми – те не винаги 

се забелязват и усещат веднага, но са опасни и 

вредят на здравето.

Затова е разумно да се изследвате редовно, 

защото повечето болести са лесно лечими.

Вашата работа не винаги е лесна.

В работата си често може да станете обект на 

предразсъдъци или жертва на експлоатация, 

насилие или принуда.

Понякога имате нужда от помощ или разговор 

с човек, който да не Ви съди или иска обяснения, 

а да Ви изслуша и подкрепи.

КОНТАКТ

Stadt Leipzig – Gesundheitsamt

Beratungsstelle für sexuell übertragbare

Krankheiten und AIDS

Gustav-Mahler-Straße 3 · 04109 Leipzig

Телефон 0341 123-68 97 или  -68 96

Социален работник 0162 400 71 22

Работно време

Пон 9:00 – 12:00

Вто 9:00 – 12:00 и 13:00 – 18:00

Чет 13:00 – 18:00

Телефонни консултации  Чет  10:00 – 12:00

Консултация със социален работник 

Вто 9:00 – 12:00 и 13:00 – 18:00

или с предварителна уговорка

Научете повече  www.leipzig.de/gesundheit

Как да стигнете до нас

Трамвай 1, 8, 2, 14 

до Westplatz;
Трамвай 9 до 
Neues Rathaus 

(Новото Кметство)
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Neues 
Rathaus

Westplatz

Friedrich-Ebert-Straße

G.-Mahler-

Straße 3

Beratungsstelle

K.-Tauchnitz-Straße
M.-Luther-Ring

M
ar

tin
-L

ut
he

r-
R

in
g

АНОНИМНО
БЕЗПЛАТНО

ОФЕРТИ 
ЗА ПРОСТИ-
ТУИРАЩИ

АНОНИМНО 
БЕЗПЛАТНО

Beratungsstelle für sexuell 
übertragbare Krankheiten und AIDS

B
ul

ga
ris

ch

Град Лайпциг, Здравна служба / 

Консултативен център за полово предавани 

болести и СПИН



ВАШЕТО ЗДРАВЕ
Е ВАЖНО ЗА НАС

* Всички оферти са безплатни и доброволни.

* Можете да останете анонимни, т.е. не е нужно 

 да дадете името си.

* Не трябва да представите при нас нито здравни 

 осигуровки, нито разрешение на работа или 

 пребиваване.

* Можете да идвате в нашия консултативен 

 център без предварително записване в рамките 

 на приемните часове.

* Ние имаме една лекарка и един социален 

 работник, които са на Ваше разположение.

* Ние можем да организираме преводач(ка) 

 за Вас, моля съобщете предварително.

* Ние можем да Ви посъветваме на удобно 

 за Вас място или да направим обучение за 

 Вас и Вашите колеги.

Можете да говорите открито с нас.

Ние не оценяваме.

Ние не контролираме.

СЪВЕТ

* Съвети на тема сексуална работа – например 

 сексуално здраве, профилактика и лична 

 хигиена, безопасност и защита на работното 

 място, Вашите права в Германия, контакти 

 с институции, финансови въпроси, консултиране 

 при започване или напускане на сексуална 

 работа.

* Придружаване – например до лекари, 

 институции и служби.

* Помощ и съдействие – например при социални 

 или психични проблеми, пристрастяване, 

 наркомании, дългове, сексуално или друго 

 насилие или принуда.

* Преминаване към други организации, 

 консултативни центрове и лекари.

ПРЕГЛЕД

* В случай на жалби и за повишаване на личната 

 подготовка във връзка с полово предавани 

 инфекции.

* Изследване за ХИВ / СПИН и полово предавани 

 инфекции (например хепатит A, B, C, сифилис, 

 хламидия, гонорея).

* Лечение на полово предавани инфекции при 

 необходимост; Насочване към специализирани 

 организации/здравни заведения за третиране.

* Ваксиниране срещу хепатит А и В.

ЗА ТЕБ


