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Ngài rất có giá trị

Bán dâm là một công việc rất nhạy cảm và cần có 

sự nỗ lực. Ngài cần chuẩn bi cho Ngài sức khỏe tinh 

thần và tâm lý tốt.

Sức khỏe của Ngài rất quan trọng cho Ngài 

Trong tất cả những hành động tình dục đều có thể 

bị mắc bệnh truyền nhiễm. Bao cao su là dụng cụ tốt 

nhất để phòng nhiễm bệnh HIV/SIDA.

Nhưng vẫn còn nhiều bệnh lây qua đường tình dục 

khác. Người ta không thể luôn nhìn thấy và cảm nhận 

được chúng, nhưng chúng vẫn có thể làm tổn hại 

tới sức khỏe.
Chính vì vậy rất quan trọng là Ngài thường xuyên 

đi bác sỹ thăm khám, vì hầu như các bệnh đều có 

thể chữa trị tốt.

Công việc của Ngài không luôn đơn giản

Trong công việc Ngài có thể bị lên án, bóc lột, bạo 

hành và cưỡng ép.

Thỉnh thoảng Ngài cần sự giúp đỡ hay một cuộc nói 

chuyện với một người, mà họ không lên án Ngài 

hay đòi hỏi những lời giải thích.

NƠI LIÊN LẠC

Stadt Leipzig – Gesundheitsamt

Beratungsstelle für sexuell übertragbare

Krankheiten und AIDS

Gustav-Mahler-Straße 3 · 04109 Leipzig

Điện thoại  0341 123-68 97 hay -68 96

Nữ nhân viên xã hội  0162 400 71 22

Thời gian làm việc

Thứ Hai 9:00 – 12:00 Giờ

Thứ Ba 9:00 – 12:00 Giờ và 13:00 – 18:00 Giờ

Thứ Năm 13:00 – 18:00 Giờ

Tư vấn qua điện thoại:  Thứ Năm 10:00 – 12:00 Giờ

Thời gian làm việc của nữ nhân viên xã hội

Thứ Ba  9:00 – 12:00 Giờ và 13:00 – 18:00 Giờ

hay qua hẹn

Những tin tức khác xin cập nhật  

www.leipzig.de/gesundheit

Phương tiện tới

Tầu điện số 1, 8, 2, 14 

tới Westplatz;
Tầu điện số 9 
tới Neues Rathaus
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Thành Phố Leipzig, Sở Y tế / Nơi tư vấn về các bệnh 

truyền nhiễm lây qua đường tình dục và bệnh SIDA
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SỨC KHỎE CỦA NGÀI RẤT QUAN 

TRỌNG ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI

* Tất cả các dịch vụ đều miễn phí và tự nguyện.

* Ngài có thể nặc danh, có nghĩa là ngài không cần 

 nói tên của mình ra.

* Ngài không cần chứng minh bảo hiểm y tế và 

 không cần trình diện giấy phép làm việc hay giấy 

 phép cư trú tại cơ sở của chúng tôi.

* Ngài có thể tới nơi tư vấn của chúng tôi vào giờ 

 làm việc mà không cần báo trước.

* Chúng tôi có một nữ bác sỹ và một nữ nhân viên 

 xã hội để phục vụ Ngài.

* Chúng tôi có thể mời người phiên dịch (nam hay 

 nữ) cho Ngài, mong Ngài báo trước cho chúng tôi 

 biết nếu cần.

* Chúng tôi cũng có thể tư vấn cho Ngài tại nơi 

 Ngài làm việc hay mở một khóa học nhỏ cho Ngài 

 và những nữ đồng nghiệp của Ngài.

Ngài có thể nói chuyện tự do cởi mở với chúng tôi.

Chúng tôi không đánh giá. 

Chúng tôi không kiểm tra.

TƯ VẤN

* Tư vấn chung quanh Đề tài Bán dâm, ví dụ về vấn 

 đề Sức khỏe (tình dục), Phòng tránh, Vệ sinh vùng 

 kín, An toàn và bảo vệ tại nơi làm việc, về những 

 Quyền lợi của Ngài ở nước Đức, viêc đối mặt với 

 các cơ quan Công sở, Sở Tài chính, Tư vấn khi bắt 

 đầu và khi thôi việc

* Dẫn dắt tới ví dụ như các bác sỹ, các Cơ quan và 

 Công sở 

* Giúp đỡ và hỗ trợ, ví dụ như trong những Vấn 

 đề về xã hội hay tâm lý, Nghiện ngập, Nợ nần, việc 

 Bạo hành hay Cưỡng bức (tình dục)

∗ Giới thiệu tới những Công sở, nơi Tư vấn khác và 

 các bác sỹ

KHÁM XÉT LÂM SÀNG

* khi có triệu chứng đau đớn hay kiểm tra định kỳ 

 các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục

* Khám xét lâm sàng bệnh HIV/SIDA và các bệnh 

 truyền nhiễm lây qua đường tình dục (ví dụ 

 như bệnh Viêm gan siêu vi rút A, B, C, Giang mai, 

 Chlamydia, Hủ lậu)

* Chữa trị các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình 

 dục khi cần thiết, giới thiệu những văn phòng 

 mạch chữa trị chuyên ngành

• Tiêm chủng phòng ngừa bệnh Viêm gan siêu 

 vi rút A và B

DÀNH CHO BẠN


