Информация за лицата, работещи
в Бавария в сферата на проституцията

Регистрация и консултация по Закона за защита на проституиращите

Ако работите в Бавария като проститутка, е необходимо предварително да се
запишете за здравна консултация и да се регистрирате по Закона за защита на
проституиращите.
Във връзка с настоящата пандемия от коронавирус, повечето административни
органи, отговарящи за тези въпроси, обаче не работят.
Понастоящем не се провеждат здравни консултации и процедури за регистрация
за тази дейност.
Молим Ви да следите новините по медиите, както и съобщенията в социалните мрежи
и в сайта на компетентния орган – www.rosenheim.de.

С удоволствие сме на Ваше разположение за допълнителна информация:

☏

телефон

08031/365-1351 oder -1359



електронна поща

ordnungsamt@rosenheim.de

Важни актуални указания:






До второ нареждане са забранени предлагането и ползването на услугите на
проституиращи, както и всякакво установяване на контакти с цел проституиране
(параграф 2, алинея 5, изречение 1, параграф 4, ал. 2 и ал. 3, т. 3 от баварската
Наредба за мерки за защита от инфекции).
Местата за проституиране, т. е. всички публични домове, масажни салони,
стриптийз барове и пр., са закрити до второ нареждане (параграф 2, алинея 1,
изречение 1 от баварската Наредба за мерки за защита от инфекции).
Нарушенията се санкционират по параграф 5, т. 2, т. 9 от баварската Наредба за
мерки за защита от инфекции.

Къде можете да сe отпишете с цел преустановяване на дейността като
проституираща:
Stadt Rosenheim, Ordnungsamt, Arnulfstr. 13, 83026 Rosenheim

Къде можете да се обърнете при опасност от бездомничество:
Stadt Rosenheim, Sozialamt, Reichenbachstr. 8, 83022 Rosenheim
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Für Ausnahmeanträge zur Nutzung von Räumen in den Prostitutionsstätten als Schlaf- und
Wohnräume wenden Sie sich bitte auch an das Ordnungsamt s.o.

Къде можете да се обърнете, ако имате нужда от медицинска помощ, а нямате
здравна осигуровка в Германия:





При симптоми, говорещи за инфекция с COVID-19, първо трябва да влезете в
контакт по телефона със своя личен лекар.
Ако нямате личен лекар или при наличие на тежки болестни симптоми можете да
потърсите помощ от дежурните лекари по горещия телефон 116 117. Ако се
окаже, че иматe нужда от помощ, дежурен лекар ще дойде при Вас, за да вземе
съответната проба от гърлото Ви за лабораторно тестване.
В сайтовете www.arzt-bayern.de и www.kvb.de е достъпна информация за
дежурните лекари.

Къде можете да потърсите помощ, ако сте застрашена от насилие:














Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle
Beauftragte der Polizei für Kriminalitätsopfer, mehr Informationen
unter: www.polizei.bayern.de/schuetzenvorbeugen/beratung/frauenundkinder/
Bundeshilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“
Telefonnummer (24 h) (08000) 11 60 16 oder Sofort-Chat und Online-Beratung unter
www.hilfetelefon.de
Onlineportal www.bayern-gegen-gewalt.de
Umfangreiche Informationen und Anlaufstellen zum Thema Gewalt, unter anderem
Fachberatungsstellen/Notrufe für von häuslicher und/oder sexualisierter Gewalt
betroffene Frauen.
Fachberatungsstelle JADWIGA für Opfer von Frauenhandel,
www.jadwiga-online.de
o München: muenchen@jadwiga-online.de; Tel.: 089/38 53 44 55
o Nürnberg: nuernberg@jadwiga-online.de; Tel.: 0911/43 10 656
Fachberatungsstelle SOLWODI für Opfer von Menschenhandel, Zwangsprostitution und
Beziehungsgewalt, www.solwodi.de.
o Augsburg: augsburg@solwodi.de, Tel.: 0821/50 87 62 64
o Bad Kissingen: bad.kissingen@solwodi.de, Tel. 0971/80 27 59
o München: muenchen@solwodi.de, Tel. 089/27 27 58 59
o Passau: passau@solwodi.de, Tel.: 0851/96 66 450
o Regensburg: regensburg@solwodi.de, Tel.: 0941/89 96 65 47;
0176/45 85 50 90

Frauen und Mädchennotruf Rosenheim e.V.
Telefon: 08031/268888
E-Mail; beratung@frauennotruf-ro.de
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Към кого можете да се обърнете, ако сте решили да се откажете от
проституцията и да се съветвате по този въпрос:




Kriminalpolizei Rosenheim (08031/200-3161 oder – 3191)
Stadt Rosenheim, Ordnungsamt, Arnulfstr. 13, 83026 Rosenheim
ordnungsamt@rosenheim.de oder 08031/365-1351, -1359

Кои органи и организации дават подкрепа, когато имате желание да се завърнете
в родната Ви страна?
Stadt Rosenheim, Sozialamt, Reichenbachstr. 8, 83022 Rosenheim, 08031/365-1461
sozialamt@rosenheim.de
oder Stadt Rosenheim, Ausländerbehörde
buergeramt@rosenheim.de

Възможности за финансова подкрепа:
Незабавна финансова помощ при пандемията от коронавирус:








Федералното правителство отпуска незабавни финансови помощи на малки
фирми и лица, упражняващи самостоятелна дейност, с не повече от 10 души
персонал, а правителството на Бавария – такива на малки и средни фирми, на
лица, упражняващи самостоятелна дейност, и на хора на свободна практика с не
повече от 250 наети лица, ако мястото на дейността им е в Бавария.
Предпоставка за ползване на тези помощи е недостиг на ликвидност. Това
означава, че поради пандемията от коронавирус текущите приходи от дейността
през трите месеца, следващи месеца на подаване на молбата, по всяка вероятност
няма да са достатъчни за покриване на текущите задължения за плащане на наема
за фирмените помещения, лизингови вноски и пр. Тези помощи обаче не са
предназначени за финансиране на текущите разходи на физически лица (наем
на жилище, вноски за здравно осигуряване и пр.).
Молбите за отпускане на двата вида помощи се подават от фирмите и лицата,
упражняващи самостоятелна трудова дейност, от цяла Бавария само по
електронен път чрез сайта на Баварското министерство на икономиката,
благоустройството и енергетиката – www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/.

Konkrete Stelle(n) vor Ort benennen, die finanzielle Unterstützung leisten können.
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