Numele de alias

Traducere în limba română cu sprijinul Google translate
Cancelaria Senatului din Orașul Hanseatic Liber al Bremenului
Senatskanzlei der freien Hansestadt Bremen
pentru transmiterea către persoane responsabile
de asemenea, ca e-mail la: office@sk.bremen.de
Autoritatea de reglementare Bremen
Ordnungsamt Bremen
de asemenea, ca e-mail la: infektionsschutz@ordnungsamt-bremen.de
Senatorare pentru sănătate, femei și protecția consumatorilor
Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz
Doamnă Claudia Bernhard
Contrescarpe 72
D 28195 Bremen
de asemenea, ca e-mail la: office@gesundheit.bremen.de

Dovada de inregistrare
Nr. W . . . . . . . .
emisa .. . .. . ….
valabil pentru .. . .. . ….
Adresa de livrare (Str. Nr.)
D - Code postal - Orasul
Bremen - .. .. ….

Subiect:

Cerere de plată pentru compensare

Stimate domn sau doamnă
Dragă senatoare Bernhard
Îmi exercit dreptul la alias în calitate de lucrător sexual (1) în sensul justificării sale (2).
Aliasul meu este. . . . . . . . . . . . . . . . .
Având în vedere că decretul general care interzicea evenimentele, întâlnirile și deschiderea anumitor
companii pentru a conține coronavirusul (3), autoritatea de reglementare din Bremen a emis ordine pe 17
martie 2020 care au dus efectiv la o interdicție personală a continuării activității mele de lucrător sexual.
Punctul 1 din decretul general a decretat închiderea instalațiilor de prostituție la 18 martie 2020.
La 20 martie 2020, autoritatea de reglementare din Bremen a emis un nou decret general care interzicea
evenimentele, întâlnirile și deschiderea unor companii pentru a conține virusul corona. (4). Aceasta conținea
decizia de închidere a instalațiilor de prostituție în temeiul punctului 1. d)
Începând cu 3 aprilie 2020, decizia generală din 20 martie 2020 a fost înlocuită în cele din urmă de
Ordonanța privind protecția împotriva noilor infecții cu Coronavirus SARS-CoV-2 al senatorului pentru
sănătate, femei și protecția consumatorilor din orașul liber hanseatic al orașului Bremen (5). În § 6, alineatul
1, aceasta a decretat interzicerea evenimentelor, a sărbătorilor și a altor adunări de oameni în orașul liber
hanseatic al orașului Bremen, ceea ce în cele din urmă a interzis deja „adunarea” în scopul activității
sexuale. § 9, alineatul 1, proporziția 7 dispune închiderea instalațiilor de prostituție, inclusiv a prostituției în
case private. În § 12 alineatul 1, o ofertă la distanță de 1,5 metri între persoana care efectuează serviciul și
clienții acesteia este în sfârșit prescrisă pentru toate serviciile. A fost emis un catalog de amenzi (6) în
același timp cu regulamentul. Nr. 15 se referă la servicii sexuale. Conform § 12 alineatul 1 proporziția 3
(Ordonanța de protecție împotriva noilor infecții cu Coronavirus SARS-CoV-2), se aplică o amendă de 75 €
(actualul nr. 22 din catalogul amenzilor).
În viziunea de ansamblu a tuturor ordonanțelor sau directivelor generale și a consecințelor lor juridice reale,
sunt interdicție începând cu 18 martie 2020 de a-mi continua activitatea. Asta duce deja la pierderea
câștigurilor pentru mine. Va duce la pierderea câștigurilor pentru mine în viitor. Solicit să primesc despăgubiri
pentru câștigurile pierdute. Voi solicita valoarea pierderii câștigurilor lunar, pe baza veniturilor mele din anul
precedent și documentând acest lucru pe baza înregistrărilor fiscale pentru 2019 și 2020.

……………………………………………………
Numele de alias

………………………………………………………..
Semnătură cu alias

___________________________
Quellen und Anmerkungen
(1)
§ 6 Abs. 2
Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl116s2372.pdf
(2)
Deutscher Bundestag Drucksache 18/8556, 18. Wahlperiode 25.05.2016 Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/085/1808556.pdf
»Ein wesentliches Element, mit dem die Weiterverbreitung der offenbarten Daten eingeschränkt und zum Teil in die
Eigenverantwortung der Betroffenen gegeben wird, ist die vorgesehene Aliasbescheinigung, durch die eine angemeldete
Person eigentlich nur einmal, nämlich gegenüber der Anmeldebehörde, ihren wahren Namen, ihr Alter und ihre Adresse
offenbaren und mit der Erbringung sexueller Dienstleistungen in Verbindung bringen muss; für alle Folgeakte kann
durchgängig auf die Legitimationswirkung der Aliasbescheinigung aufgebaut werden.«
Traducere în limba română cu sprijinul Google translate
‚Un element esențial care restricționează diseminarea ulterioară a datelor dezvăluite și o plasează în responsabilitatea celor afectați
este certificatul de alias furnizat. De fapt, o persoană trebuie să dezvăluie datele sale (nume real, vârstă și adresă) autorității de
înregistrare o singură dată. Doar autoritatea de înregistrare colectează aceste date în legătură cu data furnizării de servicii sexuale.
Pentru toate fișierele ulterioare, efectul legitimizant al certificatului alias se poate construi constant.
(S. 99, Hvhbg.: A l i a s n a m e)
(3)
Allgemeinverfügung über das Verbot von Veranstaltungen, Zusammenküften und der Öffnung bestimmter Betriebe zur Eindämmung des
Coronavirus (vom 17.03.2020)
https://www.amtliche-bekanntmachungen.bremen.de/allgemeinverfuegung-ueber-das-verbot-von-veranstaltungen-und-menschenansammlungen-zureindaemmung-des-coronavi-46845504 (nicht mehr verfügbar) alternativ
https://www.hwk-bremen.de/presse-and-medien/pressemitteilungen/2020/2020-03-17-corona-allgemeinverfuegung
(4)
Allgemeinverfügung über das Verbot von Veranstaltungen, Zusammenküften und der Öffnung bestimmter Betriebe zur Eindämmung des
Coronavirus (vom 20.03.2020)
https://www.amtliche-bekanntmachungen.bremen.de/sixcms/media.php/1624/
Allgemeinverf%FCgung_Verbot%20von%20Veranstaltungen%20etc._final_23032020_barrierefrei.pdf
(5)
Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (vom 03.04.2020)
https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_04_03_GBl_Nr_0019_signed.pdf
(6)
Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz im Zusammenhang mit der Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem
Coronavirus (CoronaVO) vom 03. April 2020 - Gemeinsamer Erlass der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz und des Senators für
Inneres
Download über: https://www.senatspressestelle.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen146.c.333087.de

Alle Links soweit nicht anders vermerkt aktuell abgerufen.

