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Asociațiile și cluburile de muncă sexuală (1) discută modalități de ridicare a interdicției legate de munca de sex în
legătură cu COVID 19. Deja pe 23 aprilie (2), Haus9 a vorbit în favoarea acestei discuții în asociațiile și cluburile proSW. În ziua de azi, primele considerente interne sunt disponibile. Cred că este important să participe la discuții cât
mai mulți SW *. Cred: Fără un concept de igienă, SW * va rămâne interzis mult timp. Poate pentru doi sau mai mulți
ani.
Statul a decis să relaxeze interdicțiile privind activitățile și contactele din diverse domenii ale societății. Acesta este
un motiv pentru discuțiile din SW* Relaxarea a avut loc pe baza conceptelor de igienă pentru aceste zone
sociale. Pentru SW*, conceptele care provin din domeniile de muncă care sunt caracterizate prin contact
fizic sunt importante.
Liga Germană de Fotbal a prezentat un concept care cuprinde 51 de pagini. Acest lucru a fost acceptat
politic. În curând, jocurile vor avea loc din nou în prima și a doua Bundesliga. Dar fără audiență și cu condiții
foarte stricte și foarte extinse. O parte din cerințe poate include carantina de până la două săptămâni pentru
participanții la jocuri. Măsurile sunt monitorizate îndeaproape de către personalul medical și alt personal.
Testarea regulată a tuturor participanților este necesară. Două teste pe săptămână, ale căror rezultate
trebuie să fie disponibile după 24 de ore. Dacă testul este pozitiv, se comandă carantina. Atunci trebuie luată
o decizie cu privire la continuarea jocurilor.
Organizația responsabilă pentru prevenirea accidentelor și a bolilor în comerțul de coafură (așa-numita
asociație profesională pentru servicii de sănătate și asistență medicală = BGW) a prezentat, de asemenea,
un concept. Politica a fost de acord cu acest lucru. Conceptul include faptul că clienții pot fi deserviți numai
dacă datele lor personale au fost înregistrate și documentate. Înainte ca clienții să poată fi deserviți, trebuie
să primească o pelerină de protecție și să o pună. Trebuie evitat în acest fel orice contact fizic direct.
Cerințele includ, de asemenea, purtarea protecției gurii și a feței de către clienți și furnizorii de servicii.
Furnizorii de servicii sunt obligați să poarte mănuși de unică folosință.
Măsurile de igienă din fotbal și coafură nu sunt, desigur, transferabile în SW*. Sugestiile care vin direct din
SW * sunt importante. Lucrătorii sexuali și cei responsabili de locurile de muncă sexuală sunt obligați ulterior
să pună în aplicare măsurile și reglementările..
Cred că sunt importante următoarele întrebări:
- Întrebările și comentariile dvs.
- În prezent, lucrătorii sexuali consideră că este posibil să le ofere din nou serviciile?
- Ce părere au lucrătorii sexuali despre riscul de a se infecta și de a-i infecta pe ceilalți?
- Ce pot face lucrătorii sexuali pentru a reduce semnificativ aceste riscuri?
- Lucrătorii sexuali sunt dispuși să facă carantină în afara serviciilor lor?
- Lucrătorii sexuali pot organiza să fie testate în mod regulat (de două ori pe săptămână)?
Aș fi foarte bucuros să primesc răspunsuri prin e-mail (tot în limba română - vă rugăm să folosiți propoziții
scurte). Nu voi transmite adresele dvs. de e-mail către terți. Voi anonimiza e-mailurile. Șterg e-mailul original
imediat ce l-am făcut anonim. Voi transmite sugestiilor anonimizate persoanelor care lucrează la proiectarea
unui concept de igienă pentru SW. Adresa mea de e-mail: kl.Fricke@gmx.de. În cazul în care ștergerea mailului de contact nu este dorită, vă rog să mă informați în mod expres despre acest lucru. Același lucru este
valabil și pentru anonimizarea textelor, pe care nu mă abțin decât dacă o solicitați în mod expres.
Cu cinceritate
Klaus Fricke

__________________________
Surse și note
*
Pentru domeniul serviciilor erotice și sexuale folosesc termenul de muncă sexuală (= SW). Pentru furnizorul
de servicii folosesc termenul de lucrător sexual (= SW = lsexworker). Termenul de prostituție a fost legat
istoric de discreditarea persoanelor care sunt active în domeniul activității sexuale. Resping utilizarea de
către terți, dar nu (ca auto-desemnare) de către lucrătorii sexuali.
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Subiectul este discutat în
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(2)
Opinie COVID 19 Eliminarea restricțiilor pentru SW* este puțin probabilă pe termen lung
Perspective pentru SW* și strategia pro-SW* activă (din 23 aprilie 2020)
‚Asociațiile Pro-SW se confruntă cu sarcina de a dezvolta strategii care să contribuie la
asigurarea existenței economice a celor angajați în SW* și SW*. Dacă ideea Haus9 cerere de compensare în cuantumul pierderii câștigurilor, așa cum este prevăzută în
secțiunea 31 din Legea privind protecția împotriva infecțiilor - este utilă ar putea fi un
subiect de discuție.’
https://haus9bremen.files.wordpress.com/2020/04/2020-04-23-haus9-stellungnahme-covid-19-aufhebungder-beschracc88nkungen-fucc88r-sw-auf-dauer-unwahrscheinlich.pdf
(3)
Task-Force Sportmedizin / Sonderspeilbetrieb im Profifussball - Version 2
https://media.dfl.de/sites/2/2020/05/Task-Force-Sportmedizin_Sonderspielbetrieb_2020-05-01.pdf
(4)
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (= BGW)
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard für das Friseurhandwerk
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Branchenartikel/SARS-CoV-2Arbeitsschutzstandard-Friseurhandwerk_Download.pdf?__blob=publicationFile

