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Ministerul de Stat din Bavaria nu vede nicio diferență între oferta de servicii
sexuale sub formă de vizite la domiciliu și la hotel și în companii de muncă
sexuală comparabile (1). Munca sexuală este permisă în ambele cazuri.
Haus9 poate fi folosită de chiriașii săi într-un mod care să corespundă serviciului
pentru vizite la hotel și casă. Trei dintre cele patru săli de studiu ale sale pot fi
accesate direct din curtea Haus9 prin intrări separate. Au dușuri proprii. Au toalete
care pot fi utilizate separat de clienți. Orice contact al clienților cu terți poate fi evitat
- ca în cazul vizitelor acasă și la hotel.
Un loc de utilizare și concept de igienă care să adapteze conceptul de funcționare
al Haus9 a fost deja dezvoltat de chiriașii Haus9 în aprilie 2020. Nu a fost încă pus
în aplicare, deoarece orice serviciu sexual a fost interzis la Bremen până la 1 iulie 2020.
Această interdicție a fost ridicată cu "10. Coronaverordnung" a statului Bremen vom
1. Juli 2020. Dezvoltarea bavareză (din 15 iulie) a determinat Haus9 să solicite
deschiderea bazată pe utilizarea a trei dintre camerele sale.
Solicitarea a fost trimisă autorității responsabile prin e-mail, după apelul telefonic
din 20 iulie 2020 la 18:04. Haus9 speră că cererea sa va avea succes. Locatarii
care au participat activ la dezvoltarea conceptului de igienă sunt primii care au
dreptul să lucreze din nou în „Haus9".

________________________________
Surse și note
(1) Extras dintr-un e-mail de la info@bsd-ev.info, S. Klee către membrii BSD e.V. de luni, 20 iulie 2020
»Dragi membri,
Laufhaus ... în Kempten a mers la Curtea Administrativă Bavareză cu avocatul domn ... - într-o procedură
de control normativ. Curtea administrativă a întrebat Ministerul de Stat Bavarez care este diferența
dintre munca în Laufhaus și munca sexuală în zona vizitelor la domiciliu sau la hotel, unde un lucrător
sexual vizitează un client. În Laufhaus, clienții se plimbă pe holurile podelelor. De acolo puteți ajunge
la apartamente independente. Lucrătorul sexual își deschide ușa numai după ce clientul sună clopotul.
Nicăieri nu există mai mulți lucrători sexuali sau clienți împreună. Deci este în conceptul operațional
conform ProstSchG din Laufhaus No. . . Ministerul de Stat Bavarez a spus că nu au văzut nicio diferență.
Singura cerință în timpurile COVID-19 este un concept de igienă adaptat companiei. Din păcate, nu există
nicio hotărâre, deoarece problema a fost soluționată în instanță prin această notificare. Va exista o singură
decizie de cost. Laufhaus nr. . . nu ar fi trebuit închis! Singura cerință în COVID-19 timpurile este un
concept de igienă adaptat companiei. Deci nu avem nimic în scris. Mai multe magazine din Kempten
s-au deschis imediat.«
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