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Szexmunkára vonatkozó ajánlások
A jelen ajánlás szexmunkásokra és ügyfeleikre vonatkozik. Be kell tartani a lakosság
számára kiadott, a SARS-CoV-2-fertőzés elleni védekezésről szóló, mindenkori, általános
előírásokat (https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus.html).

Tájékoztatás és kommunikáció
•

A koronavírusra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban az AGES forródrót a nap
24 órájában elérhető a 0800 555 621 telefonszámon. Az információk angol nyelven is
elérhetők a www.sozialministerium.at/en.html oldalon.

•

Megbetegedés gyanúja esetén (pl. láz, köhögés, légszomj, nehéz légzés) az érintett
személy maradjon otthon, és hívja fel a 1450 egészségügyi telefonszámot a további
eljárással kapcsolatban (diagnosztikai tisztázó beszélgetés). Az egészségügyi
telefonszám a nap 24 órájában elérhető.

•

A bordélyvállalkozás (pl. klub, stúdió, nyilvánosház, ahol a szolgáltatást nyújtják)
üzemeltetője vagy tulajdonosa köteles Covid–19 megelőzési koncepciót készíteni és
érvénybe léptetni a vállalkozás különböző területeire vonatkozóan. Emellett a
vállalkozás köteles Covid–19-megbízottat kijelölni.

•

Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a létesítménybe ügyfelek csak 05:00 és
22:00 óra között léphessenek be.

•

Amennyiben a bordélyvállalkozáson belül ételeket és italokat is kínálnak, arra a
vendéglátóiparra érvényes szabályok vonatkoznak.

•

Azokon a helyeken, ahol szexmunkát végeznek, javasolt (többnyelvű) tájékoztató
anyagok elhelyezése a szexmunkások és az ügyfelek számára látható helyen, valamint
a tájékoztató anyagok elvihető példányainak kihelyezése.

•

A szexuális szolgáltatásokat tartalmazó, illetve szexuális szolgáltatásokat reklámozó
weboldalak üzemeltetői számára ajánlott a weboldalukon a szexmunkások és az
ügyfelek tájékoztatását szolgáló információkat tartalmazó figyelemfelhívó sávot
(bannert) elhelyezni.

•

Gyanú és betegség esetén, amennyiben ezt követően a hatóság karantént rendel el, az
érintett a járványügyi törvény alapján kártalanítási igényt támaszthat a
jövedelemkiesés miatt.
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Higiénia
•

Továbbra is be kell tartani a szakmában érvényes higiéniai standardokat, illetve a
biztonságosabb szexre (safer sex) vonatkozó gyakorlatokat.

•

Azokon a helyeken, ahol szexmunka folyik, kézfertőtlenítő szert kell szabadon
hozzáférhetővé tenni. Különös figyelmet kell fordítani az ajtókilincsek, korlátok és
hasonló, gyakran érintett felületek egyszer használatos kendővel történő, rendszeres
tisztítására, illetve fertőtlenítésére.

•

Javasolt azon helyek gyakori szellőztetése, ahol szexmunka folyik/ügyfelekkel
érintkeznek.

•

Az ügyfelek és a szexmunkások törülközőjét minden ügyfélkontaktus után ki kell
cserélni (60°-on kimosni), és nem javasolt azok közös használata.

Felhasználható anyagok
•

Javasolt mind a szexmunkás, mind az ügyfél számára FFP2 maszk vagy egyenértékű
szabvány szerinti maszk viselése, amelyet a szexmunkásnak javasolt minden
ügyfélkontaktus után kicserélnie.

•

Használható kesztyű, azonban a kéz higiéniája elsősorban kézmosással és/vagy a kéz
fertőtlenítésével biztosítható.

•

A matrachuzatot minden ügyfélkontaktus után ki kell cserélni és 60°-on ki kell mosni.
Kivételt képeznek a poliuretán anyagú ágyhuzatok, amelyeket minden használat után
fertőtlenítőszerrel javasolt megtisztítani.

•

A szexuális játékszereket a szexmunkás és az ügyfél ne használja közösen, és azokat
használat után a szokásos módon meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.

Testi érintkezés
•

Az ajánlott kétméteres távolság be nem tartása – a szolgáltatás jellegéből fakadóan –
főszabály szerint megengedett.

•

A vírus nyálcseppek útján történő terjedése miatt javasolt eltekinteni a nyálcsere
minden formájától, a csókolózástól és az orális szextől, valamint az egymás felé
forduló szexpozícióktól. Amennyiben mégis orális szexre kerül sor, javasolt óvszer vagy
orálszexkendő használata, és utána meg kell mosni az arcot és az egymással érintkező
testrészeket.
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•

Szexuális szolgáltatásokra csak két személy között kerüljön sor.

Az egészségi állapot és a tesztek figyelembevétele
•

Az ügyfeleket csak akkor szabad beengedni, ha kismértékű járványügyi veszélyről
mutatnak be igazolást (teszteredmény, oltási vagy a betegségen való átesettségről
szóló igazolás). Az ügyfelek kötelesek az igazolást a tartózkodás ideje alatt maguknál
tartani.

•

A szexmunkások kötelesek hétnaponta negatív antigén- vagy PCR-tesztet bemutatni,
amennyiben nem tudnak bemutatni a kismértékű járványügyi veszélyről szóló más
igazolást (oltási vagy a betegségen való átesettségről szóló igazolás). GYIK:
Teszttípusok és igazolások

•

Az Ausztriában elérhető ingyenes tesztlehetőségekre vonatkozó információk a
www.oesterreich.gv.at oldalon találhatók. Mindazonáltal a Covid–19-teszt az
esetleges fertőzést csak a teszt időpontjában tudja kimutatni. Az ajánlott
intézkedéseket negatív teszteredmény esetén sem szabad elhanyagolni. GYIK:
Ausztriában elérhető tesztek

•

A szexmunkásokat arra ösztönözzük, hogy a szexuális szolgáltatás nyújtása előtt
ellenőrizzék ügyfeleik egészségi állapotát (a Covid-19-fertőzésre jellemző tünetek – pl.
köhögés, láz, légszomj – hiánya), és tünetek észlelése esetén feltétlenül tekintsenek el
a szexuális szolgáltatás nyújtásától az adott ügyfél számára, és tartsanak biztonságos
távolságot.

•

Amennyiben a szexmunkásnál a Covid–19 betegségre jellemző tünetek jelentkeznek,
vagy ennek gyanúja merül fel, semmiképp nem szabad a továbbiakban semmilyen
szexuális szolgáltatást nyújtani (szexuális masszázst sem). Ilyen esetben hívja az 1450es telefonszámot.

•

A helyszínen önkéntes lehetőséget javasolt biztosítani arra, hogy az ügyfelek bizalmas
módon megadhassák kapcsolattartási adataikat (pl. e-mail-cím, telefonszám) az
esetleges Covid–19-fertőzés esetére, és ezt javasolt kommunikálni az ügyfelek felé.

Az Ausztriában végzett szexmunkával kapcsolatos további lényeges és releváns
információk, a tanácsadó pontok elérhetőségei, valamint a különböző nyelveken
rendelkezésre álló tájékoztató anyagok a következő címen találhatók:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-undgleichstellung/prostitution.html
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