
MOTIVE BUNE
SĂ VENIȚI LA NOI

O meritați
Munca de sexul este o muncă solicitantă si dificilă. 

Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră fizică și 

emotională.

Sănătatea dumneavoastră este 

importantă pentru dumneavoastră

În toate actele sexuale boli pot fi transmise. 

Prezervativele sunt cea mai bună protecție 

împotriva HIV/SIDA.

Dar există și alte infecții cu transmitere sexuală. 

Nu se vede și se simțește întotdeauna, dar ei 

cauză stricăciuni la sănătatea.

Prin urmare, este rezonabil să se examineze 

în mod regulat, deoarece cele mai multe boli 

sunt ușor tratabile.

Jobul dumneavoastră nu este întotdeauna ușor

La munca dumneavoastră, puteti fi afectate de 

prejudecăți, exploatare, violență sau constrângere.

Uneori aveți nevoie de ajutor sau o conversație 

cu o persoană care nu vă condamnă sau cere 

explicații.

CONTACT

Stadt Leipzig – Gesundheitsamt / Beratungsstelle 

für sexuell übertragbare Krankheiten und AIDS

Gustav-Mahler-Straße 3, 04109 Leipzig

Telefon 0341 123-68 97 sau  -68 96

Asistentă socială  0162 400 71 22

Programul de consultații 

Luni 9:00 – 12:00

Marți 9:00 – 12:00 și 13:00 – 18:00

Joi 13:00 – 18:00

Consultare pe telefon  Joi 10:00 – 12:00

Consultare asistentă socială  

Marți 9:00 – 12:00 și 13:00 – 18:00

sau prin numire

Aflați mai multe  www.leipzig.de/gesundheit

Călătorie
Tramvai 1, 8, 2, 14 

la Westplatz;
Tramvaiul 9 
la Neues Rathaus 

(Primărie nouă)
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Orașul Leipzig, Direcția de Sănătate /

Centru de consiliere pentru boli cu transmitere 

sexuală și SIDA



SĂNĂTATEA DUMNEAVOASTRĂ

ESTE IMPORTANTĂ PENTRU NOI

* Toate oferte sunt gratuite și voluntare.

* Puteți rămână anonimă.

* Nu aveți nevoie de a prezenta nici asigurarea 

 medicală nici permis de muncă sau de 

 ședere.

* Puteți aprofita din servicii al centrului nostru 

 de consiliere fără anunț anterior pe programul 

 de deschidere.

* Avem o doctoră și o asistentă socială, 

 care vă stă la dispoziție.

* Putem aranja un traducător / o traducătoară 

 pentru dumneavoastră, vă rugăm numai 

 să anunțați nevoiele.

* Vă sfătuim și la locul de muncă sau facem o 

 formare pentru dumneavoastră și colegele.

Puteți vorbi deschis cu noi.

Noi nu judecăm.

Noi nu controlăm.

CONSILIERE

* Consultanță pe tema muncei de sex, de exemplu 

 despre sănătate (sexuală), prevenire, igienă 

 personală, siguranță și protecție la locul de 

 muncă, cu privire la drepturile dumneavoastră în 

 Germania, legături cu autoritățile, finanțe, 

 intrare sau ieșire în meserie

* Acompaniament, de exemplu la medici, autorități 

 și birouri

* Ajutor și suport, de exemplu cu probleme de 

 sănătate mintală, sociale, dependență, datorii, 

 cu violență (sexuală) sau constrângere

* Mijlocire la alte facilități, centre de consiliere 

 și medici

EXAMINARE

* În caz de simptome și pentru prevenția cu privire 

 la infecțiile cu transmitere sexuală

* Examinare privind HIV/SIDA și infecțiilor cu 

 transmitere sexuală (de exemplu hepatita A, B, C, 

 sifilis, chlamydia, gonoreea)

* Tratamentul infecțiilor cu transmitere sexuală în 

 caz de nevoie; Mijlocire la instalați de tratare 

 specializate

* Vaccinarea împotriva hepatitei A și B

PENTRU TINE


