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Chiriaș și proprietar al Haus9

Conceptul de igienă pentru munca sexuală - Haus9

Haus

Interzicerea muncii sexuale (= SW *) ar trebui să dureze mult timp.
Este ceea ce solicită membri proeminenți ai parlamentului din partea
Bundestag-ului german. Numai atunci când este disponibil un vaccin ar trebui
să fie ridicată interdicția SW *. În prezent, autoritățile din Bremen
intenționează să mențină interdicția de activitate SW *. Cel puțin până pe 31
august. Poate mult mai mult.

Vermietung von
Betriebsstätten
an Sexarbeitende
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. Versiunea convenită în comun din 18 august 2020 în jurul orei 10:00 GMT .
Conceptul de igienă al Haus9 pentru a preveni transmiterea SARS CoV 2
în serviciile sexuale și erotice
1. Considerații de bază - Principiu de ghidare
1. 1 puncte de pornire
Conceptul se bazează pe o nouă rată de infecție SARS CoV 2 ≤ 30 în șapte
zile la 100.000 de locuitori. În orașul Bremen (aproximativ 550.000 de
locuitori) numărul de noi infecții între 1 și 21 mai (3 săptămâni) a fost de 394
de persoane. Adică aproximativ 131 de persoane pe săptămână. În jur de 24
pe săptămână la 100.000 de locuitori. Până la 29 mai 2020, 267 de persoane
înregistrate la Bremen se aflau într-o stare activă de boală și erau sub
carantină. Rata totală de infecții la Bremen a scăzut până astăzi (16 august
2020). În ultimele săptămâni (a se vedea datele de la biroul de presă al
Senatului), aceasta a fluctuat între 40 și 70 de persoane infectate activ.
Aceasta reduce semnificativ riscul de infecție pentru chiriașii Haus9.
Conceptul a fost elaborat ținând cont de alte concepte de igienă recunoscute
și de cerințele de stat. Conceptele celorlalte industrii permit
- o practică profesională fără a ține cont de distanța necesară și fără a purta
protecția gurii și nasului (2 a, p. 4 f și 2 c p. 3)
- schimbul de sărutări (2 b și 2 c p. 4f)

Signatur:
Haus9

Inhaber Klaus Fricke

Niedersachsendamm 9

Chiriași, proprietari și personalul "Haus9"

Rog chiriașii Haus9 să participe la dezvoltarea conceptului. În plus, aceștia
primesc capitolul conceptului elaborat în prezent în limba română. Le puteți
răspunde. Conceptul va fi dezvoltat conform sugestiilor. Apoi este furnizat
următorul capitol.

Conceptul de igienă pentru munca sexuală - Haus9

Poate fi evitată interdicția pe termen lung a muncii sexuale. Acest lucru
necesită concepte de igienă. Acestea trebuie să descrie măsuri pentru a
preveni răspândirea infecțiilor cu SARS CoV 2 (denumirea virusului cauzator
de boli). Acest document este despre un astfel de concept pentru Haus9.
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Principiul formulat de DFL pentru prevenirea infecțiilor se aplică conceptului
Haus9 . Testarea chiriașilor Haus9 pentru SARS CoV 2, precum și a
personalului de asistență medicală și a spitalului, ar trebui să fie în interesul
public și ar trebui să fie disponibilă gratuit pentru chiriașii Haus9 și, din cauza
experienței discriminării împotriva lucrătorilor sexuali, în mod anonim.

Haus

Vermietung von
Betriebsstätten
an Sexarbeitende

Acceptarea unor astfel de riscuri face parte din dezvoltarea liberă fundamental
protejată a personalității, a cărei limitare nu este proporțională pe termen lung,
chiar și sub auspiciile epidemiei COVID 19, întrucât este din ce în ce mai
stresant din punct de vedere economic, psihologic, social și, în final, pentru
sănătate.
Peste 100.000 de lucrători în domeniul SW * sunt afectați din punct de vedere
economic de interzicerea angajării. De asemenea, sunt restricționate
considerabil în drepturile lor de bază. Un număr mult mai mare de invitați sunt
afectați de interzicerea muncii sexuale în raport cu sănătatea lor sexuală și
generală. De asemenea, sunt afectate de restricțiile asupra drepturilor lor
fundamentale. Într-o măsură care este semnificativă și de importanță socială.
Pe termen lung, aceste restricții legale fundamentale încalcă principiul
proporționalității.
Explicații pentru 1.1 puncte de pornire
A) Conceptul de igienă Haus9 se referă la un proces de infecție descris de datele cheie.
Aceste date cheie sunt
a) Numărul de noi infecții înregistrate într-o săptămână la 100.000 de locuitori, care
trebuie să fie mai mic de 50 (= maximum o persoană recent înregistrată la
aproximativ 2.000 de locuitori ai orașului Bremen în ultimele șapte zile).
b) Numărul de persoane care suferă în mod activ de SARS CoV 2 în orașul Bremen,
care ar trebui să scadă pe parcursul unei săptămâni sau cel puțin să rămână sub 275
(= maximum o persoană identificată activ la 2.000 de locuitori ai orașului Bremen).
B) Conceptul de igienă Haus9 se bazează pe standardele de igienă ale altor industrii, cu care
au obținut aprobarea oficială pentru serviciile cu contact direct cu corpul, fără a purta măști de
protecție și cerințe de distanță și le adaptează la condițiile SW *.
C) Haus9 își justifică conceptul prin importanța socială, sanitară și economică a serviciilor
intime din RFG și cu datoria statului de a garanta drepturile de bază, inclusiv dreptul de bază
la autodeterminare sexuală.

Conceptul de igienă pentru munca sexuală - Haus9

Risc rezidual al infecției lor este cunoscut de SW * și este acceptat de aceștia,
deoarece nu aparțin grupului de risc al persoanelor în vârstă și al celor bolnavi
anterior.

Niedersachsendamm 9
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haus9bremen@gmx.de

Chiriași, proprietari și personalul "Haus9"

Principalul obiectiv al conceptului este de a preveni transmiterea infecțiilor
către clienți de către lucrătorii sexuali (= SW *).

1.2 Principii
1.2.1 SW * care lucrează în Haus9 este liber să ia măsuri suplimentare de
protecție împotriva transmiterii unei infecții SARS CoV 2. De exemplu,
măsurarea temperaturii bazale. Sugestiile cuprinse în acest concept trebuie
18. August 2020
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să fie înțelese ca măsuri suficient de eficiente pentru a reduce riscul
transmiterii necontrolate a unei infecții cu SARS CoV 2.
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1.2.4 Haus9 refuză să impună reglementări privind tipul de furnizare de
servicii intime pentru chiriașii săi. Aceasta informează chiriașii cu privire la
cerințele legale care limitează, pun în pericol sau anulează dreptul la
autodeterminare sexuală.
1.2.5 Haus9 și chiriașii săi consideră că aceste dispoziții reprezintă o
încălcare a drepturilor de bază ale chiriașilor și ale oaspeților acestora. O
abrogare imediată a așa-numitei „Legi de protecție a prostituatelor”, care cel
puțin cu cerința de prezervativ, abolește dreptul la autodeterminare sexuală a
lucrătorilor sexuali și a oaspeților acestora, este solicitată de casă9 și de
chiriașii acesteia.
2. Autodeterminare
Lucrătorii sexuali sunt subiecți responsabili care nu au nevoie de amenințarea
cu pedeapsa pentru a lua decizii informate - pentru ei înșiși și social - cu sens.
Aceasta este experiența și opinia chiriașilor Haus9 și a operatorilor săi,
Lucrătorii sexuali nu sunt ființe deficitare, nu sunt minori, nu sunt incapabili să
acționeze. Lucrătorii sexuali nu trebuie să fie supuși niciunei conduceri de
stat, așa cum este prevăzut în așa-numita „Lege pentru protecția
prostituatelor”. Lucrătorii sexuali trebuie tratați ca orice alt lucrător. Sunt
echivalente din punct de vedere legal. Toate reglementările legale care se
aplică numai dvs. trebuie să fie abrogate imediat.
Locatarii Haus9 necesită informații în limba maternă care să acopere toate
problemele de sănătate care îi afectează la locul de muncă. Informațiile
trebuie furnizate prin programare. Ar trebui să fie valabile, fără informații
gratuite furnizate anonim de către experți din sectorul public, care în situația
dată a epidemiei COVID 19 permite decizii de sine stătătoare (pentru sine și
pentru publicul larg).

Niedersachsendamm 9
28277 Bremen
haus9bremen@gmx.de

Conceptul de igienă pentru munca sexuală - Haus9

1.2.3 Dacă autoritatea de autorizare consideră că sunt necesare alte măsuri,
acestea se vor adăuga la conceptul de igienă Haus9 după ce chiriașii și-au
dat consimțământul. Declarațiile din conceptul care contrazic acest lucru vor fi
ajustate după ce locatarii și-au dat consimțământul.

Vermietung von
Betriebsstätten
an Sexarbeitende

Chiriași, proprietari și personalul "Haus9"

1.2.2 Chiar și în condițiile pandemiei COVID-19, numai SW * afectat decide cu
privire la tipul de servicii oferite și oaspeții acceptați de aceștia
(autodeterminare sexuală).

În legătură cu HIV și în legătură cu reținerea altor boli cu transmitere sexuală
(= ITS), acest concept de control al infecției s-a dovedit, de asemenea, a avea
succes în domeniul serviciilor intime și este ancorat în Legea pentru protecția
infecțiilor (= IfSG) (24).
Signatur:
Haus9

Inhaber Klaus Fricke

Niedersachsendamm 9
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3. Cerere de ridicare a interzicerii activității în industria muncii sexuale
Punerea în aplicare a acestor obligații de informare de către autorități trebuie
realizată imediat în cadrul obligației statului de a garanta drepturile
fundamentale. Interzicerea muncii sexuale trebuie ridicată imediat.

Vermietung von
Betriebsstätten
an Sexarbeitende

Următoarele cerințe se aplică numai celor din Haus9 care aprob.ă

4. Măsuri (16)
4.1 Discuție preliminară cu oaspeții
O conversație telefonică între SW * solicitat și oaspetele solicitant precedă
fiecare serviciu. În conversație se face referire la măsurile în legătură cu
COVID 19 care se iau în Haus9. Oaspetilor i se oferă transmiterea electronică
a extraselor din conceptul de igienă Haus9. El trebuie să respecte obligațiile
menționate acolo. I se cere să ia notă de aceasta, să o tipărească și să o
semneze cu un pseudonim care să menționeze data și ora programării și să o
predea lucrătorului sexual ales din Haus9. Alternativ, această documentare și
semnătura poate fi făcută în Haus9. Serviciile sunt furnizate numai după ce
oaspeții au luat notă de concept și numai după ce data și ora au fost
documentate și oaspeții au semnat conceptul cu un pseudonim.
4.2. Sarcini speciale ale oaspetelui în condițiile epidemiei COVID 19
Invitatul trebuie să declare că el
a) nu are probleme de sănătate (simptome de frig, dureri în gât, temperatură
crescută, perturbarea mirosului și senzație de gust ...) care indică o
infecție cu SARS CoV 2,
b) nu prezintă boli anterioare care prezintă un risc în caz de boală COVID 19;
c) prezintă riscul de infecție rezidual, în ciuda măsurilor de protecție
împotriva COVID 19,
d) că întreabă până la 7 zile (19) după întâlnire dacă SW * rezervat are o
infecție SARS-CoV-2 (11),
e) că în acest caz este testat imediat pentru o infecție și că respectă
instrucțiunile autorităților în cazul unui rezultat pozitiv al testului;
f) că va oferi SW * rezervat de el informații despre infecția sa într-o perioadă
de 7 zile de la numire, atât timp cât a fost înregistrată.
g) Oaspetele trebuie să-și dezinfecteze mâinile când intră în „Haus9”.
Signatur:
Haus9

Inhaber Klaus Fricke
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Dacă se menține interdicția generală a muncii sexuale, aceasta trebuie justificată în detaliu de
către organele constituționale. Având în vedere evoluția situației infecției la Bremen, o astfel de
interdicție generală asupra activității sexuale nu mai poate fi justificată. Interdicția trebuie ridicată
imediat..
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haus9bremen@gmx.de

Chiriași, proprietari și personalul "Haus9"

Explicații pentru punctul 3
Statul german este garantul drepturilor de bază. Este obligația sa de garanție de a pune în
aplicare drepturile de bază. În prezent, un număr mare de drepturi fundamentale sunt suspendate.
Organele constituționale germane au sarcina de a pune în aplicare imediat și pe deplin drepturile
fundamentale.
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h) Oaspetele trebuie să-și scoată hainele în locul desemnat. De acolo trebuie
să meargă la duș. El trebuie să facă un duș complet cu săpunul furnizat.
El va fi prevăzut cu prosoape curățate. El va depune personal aceste
prosoape în locația desemnată după utilizare.
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Oaspetele poate afla starea de infecție a SW * apelând SW * rezervat sau
apelând la Haus9 (0049 157 85 62 42 96, Lara Freudmann, zilnic, de la 11 la
20 p.m.). O indicație a unei infecții este prezentă dacă publicitatea SW
relevantă este dezactivată prematur.

4.3 Obligații speciale ale lucrătorilor sexuali în condițiile epidemiei COVID 19
4.3.1 Măsuri de igienă în sălile de lucru:
- zonele de lucru și încăperile comune trebuie curățate minuțios înainte de
începerea lucrărilor;
- articolele de lucru trebuie curățate temeinic înainte sau după utilizarea
lor,
- plăcuțele de pat se schimbă după fiecare oaspete și se depun la locul
specificat;
- prosoape curățate trebuie să fie oferite fiecărui oaspete;
- Toate suprafețele cu care un oaspete a fost în contact trebuie curățate
după serviciu (degresare),
- Camerele de lucru trebuie să fie ventilate cel puțin 10 minute (ferestrele
deschise) după service
- Prosoapele și cearșaf pentru pat trebuie să fie spălate de SW* folosindule cu un detergent dezinfectant la 40˚, toate celelalte detergenți la 60˚
- Deșeurile urmează să fie depozitate de către SW * în locația desemnată
în propria cameră și aruncate de aceasta în locația desemnată de Haus9
cel târziu la sfârșitul lucrării.

Chiriași, proprietari și personalul "Haus9"

Explicații la punctul 4.2
- Punctele a) și b) sunt destinate să reducă riscul unei infecții cu un curs de
pericol pentru viață.
- Punctul c) scutește lucrătorul sexual de reclamațiile de daune ale clientului.
- Punctul d) protejează anonimatul SW* și al clientului.
- Acesta permite clientului să afle imediat despre o infecție a lucrătorului
sexual rezervat (vezi paragraful următor)
- Fără această determinare, lucrătorul sexual rezervat ar trebui probabil să se
documenteze și să verifice probabil datele personale ale clientului)
- SW * poate înțelege de la ce invitat este apelul solicitant. Înregistrările dvs.
anonime și planurile de igienă semnate cu data furnizează informații despre
acest lucru.
- Punctele e) și f) scutesc lucrătorul sexual de îndatoririle ulterioare. Ei obligă
oaspetele să ia măsuri.

Conceptul de igienă pentru munca sexuală - Haus9

Niedersachsendamm 9
28277 Bremen
haus9bremen@gmx.de

4.3.2 Invitatul este primit numai după o convorbire telefonică preliminară și
numai cu o mască de protecție.
Signatur:
Haus9

Inhaber Klaus Fricke

Niedersachsendamm 9
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4.3.3 Serviciile sunt furnizate numai după ce oaspetele și-a respectat
obligațiile de la punctele 2 și 3.2.Serviciul poate fi furnizat fără mască
de protecție
4.3.4 Lucrătorii sexuali devin activi numai dacă pot prezenta în mod continuu
un test negativ pentru SARS CoV 2 care îi afectează. Testul nu trebuie
să depășească 4 zile (19).

Vermietung von
Betriebsstätten
an Sexarbeitende

SW* de obicei stau doar în camerele lor de lucru. Puteți utiliza camera
comună din Haus9. Acolo, SW* poartă protecția gurii și nasului atunci
când intră în contact cu colegii. După utilizare, camera comunăl este
bine ventilat timp de cel puțin 10 minute prin deschiderea luminatorului,
ușilor și ferestrelor în cameră. SW* curățați toate obiectele și
suprafețele folosite din cameră atunci când îl părăsesc (degresant).

4.3.8 SW* stai singur în bucătăria Haus9 și curăță toate suprafețele și
obiectele folosite acolo (degresant) înainte de a părăsi bucătăria. În
timpul șederii în bucătărie, SW * utilizează ventilația existentă a
bucătăriei la încărcătură completă, cu ușa deschisă și își reduce
randamentul la cel mai scăzut nivel atunci când părăsesc bucătăria.
4.3.9 SW * primesc oaspetele exclusiv prin ușa de intrare care aparține
spațiului său de lucru și care duc direct către zona comercială pe care
se află Haus9. Pentru măsurile de contenție COVID 19, Haus9 oferă
doar trei birouri. Acestea sunt accesibile direct prin ușile proprii care
duc direct către zona comercială pe care se află Haus9. Ei au propriile
lor dușuri care pot fi folosite de SW * și de oaspeții lor.
4.3.10 SW * împiedică oaspeții lor să contacteze alți oaspeți și SW * în Haus9.
4.3.11 SW * informează oaspeții despre durata planificată a publicității sale cu
adresa Haus9

Chiriași, proprietari și personalul "Haus9"

4.3.6 Extractele din conceptele de igienă Haus9 semnate de oaspeți trebuie
sortate după data și predate Haus9. O listă continuă cu „numele”
oaspeților și datele vizitelor oaspeților trebuie să fie păstrate și
transmise zilnic la Haus9 de către locatarii respectivi la sfârșitul
activității lor. Documentele trebuie distruse în siguranță de Haus9 după
două săptămâni.

Conceptul de igienă pentru munca sexuală - Haus9
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4.3.5. Zilele de testare sunt luni și joi. Dacă sărbătorile publice împiedică
acest lucru, testarea trebuie să aibă loc în prima zi după sărbătoarea
publică. În acest caz, niciun serviciu nu poate fi oferit în sărbătorile
publice.

4.3.7
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4.3.12 Oaspetii cu varsta de peste 60 de ani trebuie sa fie constienti de
riscurile speciale asociate cu o infectie cu Covid 19. Ar trebui să primiți
servicii numai dacă insistați în furnizarea serviciului în conformitate cu
această notificare și confirmați acest lucru cu o notă privind extrasul din
conceptul de igienă al Haus9 semnat de dvs.
18. August 2020
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4.3.13 SW * se asigură că ușile băilor sunt deschise după utilizare și că
ventilarea din băi este pornită.

Haus

4.4 Carantină
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...................,.................
Numele de familie, prenumele (litere bloc)
(pentru SW * conform certificatului de înregistrare alias
O copie a certificatului de alias este anexată)

. . . . . .data,
. . . . . semnătura
.,............,.......................................
locul,

Haus9
Niedersachsendamm 9
28277 Bremen
0049 157 71 38 48 48
haus9bremen@gmx.de
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4.4.2 Dacă se constată că este infectată cu SARS CoV 2, SW * trebuie să
urmeze ordinele oficiale. Dacă alte persoane locuiesc în casa lor
particulară, trebuie să urmeze, de asemenea, instrucțiunile autorităților.
Același lucru este valabil și pentru oamenii în care aveți încredere și
care au avut grijă de ei. Se aplică colegilor ei care lucrează în Haus9,
care sunt testați continuu în același timp, numai dacă s-a constatat că
unul dintre acești colegi a fost infectat cu SARS CoV 2 în următoarele
șapte zile. Acest coleg nu mai este permis să ofere niciun serviciu.
Chiria pentru Haus9 nu se aplică perioadei de carantină. Locuința în
Haus9 continuă.

Niedersachsendamm 9
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4.4.1 SW * trebuie să informeze imediat Haus9 despre un test pozitiv. Acesta
permite Haus9 să ofere oaspeților săi de apel din ultimele 7 zile i
nformații despre rezultatele testelor lor SARS CoV 2T.Oaspeții sunt
identificabili. În baza celor depuse, extrase datate din conceptele de
igienă, semnate cu pseudonim. Și datorită celorlalte înregistrări
anonimizate ale SW *

________________________
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 autodesemnare) de către lucrătorii sexuali.
18. August 2020

Haus9

Inhaber Klaus Fricke

Niedersachsendamm 9

28277 Bremen

https://haus9bremen.blog/

