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Rezumatul
Tratamentul medicamentos cu COVID 19 va fi probabil doar posibil (cel mai devreme) în
șase luni. De asemenea, nu vor exista (sau cu greu) vaccinuri pentru imunizarea împotriva
COVID 19 în prealabil. Probabil va fi necesară conținerea infecției timp de cel puțin o
jumătate de an, eventual pe o perioadă de ani, pentru a evita un număr mare de boli grave
cu COVID 19 cu consecințe fatale. Pentru această perioadă va fi necesară menținerea
ofertelor la distanță fizică.
Toate serviciile care implică contact fizic direct sunt afectate. Aceste servicii includ muncă
sexuală. Pentru lucrătorii sexuali, acest lucru reprezintă o amenințare masivă pentru
existența lor și a existenței economice a rudelor lor. Locurile de muncă sexuale și operatorii
lor sunt, de asemenea, amenințate masiv în existența lor economică. Este inevitabilă cererea
de compensare pentru pierderea câștigurilor cauzate de interdicțiile oficiale de angajare
sau cel puțin pentru asigurarea existenței economice.
Dispunerea oficială a unei distanțe de 1,5 m în contact cu terții este o interdicție de a lucra
pentru SW *. El intervine profund într-o multitudine de drepturi fundamentale ale celor activi
în domeniul SW *. Chiar dacă pare a fi proporțional și legal în ansamblu, acest lucru nu
se aplică în toate cazurile individuale.
În opinia mea, nu trebuie sancționate contactele consensuale și voluntare dintre clienți
și lucrătorii sexuali care acceptă riscul de infecție. În orice caz, dacă un pericol pentru
terți este exclus, pe cât posibil. Contactele de la imunitar SW * (atestat) cu clienții imuni
(atestat) cu SW * nu ar trebui, de asemenea, să fie sancționați.
O metodă de detectare a imunității Sars CoV 2 este deja disponibilă. Pentru lucrătorii
sexuali imun (atestat) și / sau clienții imuni (atestat) ai lucrătorilor sexuali, trebuie să
se efectueze o verificare legală pentru a stabili dacă cerința de distanță poate fi omisă.
Ar trebui să fie reglementat modul în care imunitatea (atestat) poate fi dovedită la
contactarea terților.
Remediile legale corespunzătoare pentru a înlocui pierderea câștigurilor și pentru a reexecuta
drepturile fundamentale ale lucrătorilor sexuali și ale clienților lor ar putea constitui un „mijloc
de constrângere” pentru ca legiuitorul sau autoritatea de reglementare să revizuiască ordinele
în legătură cu epidemia COVID 19 pentru legalitatea și proporționalitatea acestora. Aceasta
ar reduce amenințarea la statul de drept constituțional democratic garantat prin dreptul
constituțional.
_______________________
Surse și note

* Pentru domeniul serviciilor erotice și sexuale folosesc termenii muncă sexuală și lucrători sexuali (= Sexwork = SW).
Termenul de prostituție este asociat istoric cu discreditarea celor activi în domeniu. Resping utilizarea de către terți,
dar nu (ca auto-desemnare) de către lucrătorii sexuali.
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