


Munca în prostituție implică deseori stres și riscuri 
specifice. Tu îți folosești corpul pentru a câștiga bani.  
Este important să ai grijă de sănătatea ta pentru a te 
proteja pe tine și pe ceilalți. 

Ghidul centrului „Luna Lu” îți vine în ajutor și îți 
oferă informații la cele mai importante teme. Poți să 
ne adresezi oricând întrebările pe care le ai și noi te 
vom îndruma cu plăcere mai departe. 

Cu drag, echipa centrului



1. Corpul femeii și ciclul menstrual  

2. Igiena intimă  

3. Ajutor prompt în caz de disconfort  
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CORPUL FEMEII

În afară de organele genitale externe, clitoris și labii, femei le 
mai au următoarele organe interne de reproducere: uterul, 
două trompe uterine, două ovare și vaginul. Vaginul este 
conectat cu ovarele prin două trompe uterine. Ovarele 
produc hormoni, care sunt responsabili, printre altele, și de 
posibilitatea femeii de a rămâne însărcinată. În cazul unei 
sarcini, copilul se dezvoltă în uter. Fără contracepție, o sar-
cină ar putea interveni în fiecare lună.  

Sunt cazuri în care ciclul menstrual este neregulat sau lipsește. 
Poate să lipsească dacă:

• ești însărcinată

• ești stresată sau ai probleme

• ai probleme de sănătate

• te apropii de menopauză

Cauzele exacte ale lipsei ciclului menstrual pot fi 
determinate.

1 .
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CICLUL MENSTRUAL 

Aproape în fiecare lună femeile se confruntă cu sângerări. 
Acestea mai sunt numite ciclu menstrual sau, pur și simplu, 
ciclu. Ciclul menstrual este individual la fiecare femeie și 
durează în medie 28 de zile. Anume din acest motiv, peri-
oada din prima zi a ciclului menstrual și până la următoarea 
sângerare durează aproximativ 28 de zile.  Este asbolut nor-
mal ca perioada dintre două cicluri menstruale să nu fie de 
fiecare dată identică. 

DE CE SÂNGEREZ?

În interiorul uterului se află o membrană mucoasă. La fiecare 
ciclu, această membrană crește și se îngroașă. La aproximativ 
1– 2 săptămâni după ciclul menstrual are loc ovulația. Dacă 
faci sex neprotejat în această perioadă sperma bărbatului 
poate să fecundeze ovulul, ceea ce înseamnă că poți rămâ-
ne însărcinată. Unul dintre simptome ar putea fi lipsa mens-
truației. În cazul în care ovulul nu este fecundtat, membrana 
ovulară din uter nu mai este utilă și va fi expulzată. Astfel 
apare menstruația (ciclul).

1 .
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IGIENA INTIMĂ CORECTĂ

Secreția vaginală este ușor acidă. Această aciditate este be-
nefică, deoarece constituie o protecție împotriva bacteriilor. 
Dacă îți speli vaginul cu săpun obișnuit, această protecție po-
ate dispărea. Vaginul va deveni uscat și sensibil, și astfel mai 
vulnerabil la inflamații. Nici deodorantele, parfumurile sau 
loțiunile corporale nu sunt potrivite pentru igiena vaginului, 
deoarece ele pot modifica secreția naturală a vaginului. În lo-
cul acestora, ar fi mai bine să folosești o cantitate mai mare 
de apă caldă. Dacă consideri că doar apa nu este suficientă 
pentru igienă, încearcă să eviți totuși folosirea săpunului sau a 
gelului de duș. În cazul în care vrei să folosești loțiuni pentru 
igiena intimă, trebuie neapărat să fii atentă ca acestea să aibă 
un nivel scăzut sau „acid” al pH-ului. 

În vagin sunt prezenți lactobacilii, care sunt responsabili de 
echilibrul vaginal și previn inflamațiile. Datorită acestor bac-
terii „bune”, bacteriile „rele”, care ar putea cauza inflamații 
sau infecții, nu se pot înmulți. Pentru igiena vaginală cu 
lactobacili există diferite produse, de exemplu, creme sau 
supozitoare. 
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CE POT FACE PENTRU 
A EVITA DISCONFORTUL?

• Evitarea igienei excesive: spălarea prea frecventă (de exemplu, cu 
săpun parfumat, spray-uri și loțiuni vaginale) poate duce la iritarea 
zonei intime și a vaginului. Drept urmare, pot apărea inflamațiile 
și infecțiile. 

• Schimbarea regulată la fiecare 2–3 ore a tampoanelor și a absor-
bantelor în timpul menstruației.  

• Igiena intimă: întotdeauna se va spăla din față (dinspre vagin) în 
spate (spre fund)! În caz contrar, din cauza unei igiene greșite, 
bacteriile din intestin ar putea ajunge în vagin. 

• Consumul regulat de lichide (aproximativ 2 litri pe zi), pentru ca 
bacteriile să poată fi eliminate prin urinare. 

• Lenjeria și prosoapele trebuie schimbate zilnic și nu trebuie folo-
site împreună cu alții. 

• Purtarea lenjeriei de bumbac cât mai des posibil (de exemplu, în 
timpul liber sau al somnului). 

• Riscul infecțiilor vaginale crește din cauza stresului, al sistemului 
imunitar slăbit sau al administrării antibioticelor,

• deoarece acestea distrug bacteriile „bune” din vagin.

• Poate ți s-a întâmplat și ție să ai pielea iritată sau inflamată după 
ce te-ai ras în zona intimă.  În acest caz, trebuie să eviți folosirea 
cremelor care conțin grăsimi sau a loțiunilor de corp parfuma-
te. Inflamațiile puternice pot fi tratate cu mixtura „Lotio-Alba“. 
Aceasta poate fi găsită la un preț mic în farmacii.
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3.

Indiferent de simptomele pe care le ai, dacă după mai multe 
zile nu simți nicio îmbunătățire, mergi la medic după ajutor! 

Te ajutăm să găsești un doctor/o doctoriță (gratuit/ieftin, 
chiar dacă nu ai asigurare medicală).

VAGINOZA BACTERIANĂ

Am următoarele simptome:
• Miros neplăcut, de „pește” (mai ales în timpul spălării)

• Cantitate excesivă de secreții vaginale

Ce ar putea fi?
Cel mai probabil, este vorba de vaginoza bacteriană, ceea 
ce înseamnă că bacteriile „bune” din vagin sunt în minori-
tate față de bacterii „rele”. Nu este o afecțiune gravă, dar 
trebuie tratată. 

Ce pot face? 
S-ar putea să fie necesar un tratament cu antibiotic (de ex-
emplu, în formă de cremă). Cel mai bine e să mergi la un 
control medical. Chiar dacă simptomele continuă să reapară, 
trebuie să mergi la un control medical de fieacre dată.
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CANDIDOZA VAGINALĂ

Am următoarele simptome:
• Mâncărimi (interne și/sau externe)

• Secreții vaginale

• Usturime

• Vagin uscat sau roșeață externă 

Ce ar putea fi?
Cel mai probabil, este vorba despre candidoza vaginală. 
Atunci când bacteriile „bune” din vagin sunt deteriorate, 
bacteriile „rele” se pot înmulți și pot duce la o infecție cu 
Candida. Bacteriile „bune” ar putea fi deteriorate în perioa-
da de administrare a antibioticelor, de exemplu. Candidoza 
nu este o afecțiune gravă, dar trebuie tratată.

Ce pot face?
Cel mai bine e să mergi la medic, să confirmi că este într -
adevăr vorba de o candidoza vaginală. Chiar dacă simptome-
le continuă să reapară, trebuie să mergi la un control medical 
de fiecare dată. 

Pentru tratament se folosesc cremele și tabletele vaginale 
(antimicotice) din farmacii. Preparatele împotriva candidozei 
pot fi cumpărate fără prescripție medicală. 
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CISTITA

Am următoarele simptome:
Usturime puternică și dureri în timpul urinării. 

Ce ar putea fi? 
Cel mai probabil, este vorba despre cistită. Aceasta este o 
infecție bacteriană a vezicii și a tractului urinar. Din cauza par-
tidelor dese de sex, bacteriile pot ajunge prin canalul urinar 
în vezică și pot provoca o infecție. 

Ce pot face? 
Dacă observi manifestări ale unei posibile cistite, trebuie 
să bei neapărat multe lichide (2-3 litri pe zi), care nu includ 
cafeaua și alcoolul. Chiar dacă îți provoacă dureri, trebuie 
să mergi cât mai des posibil la toaletă, pentru ca bacteriile 
să poată fi spălate. Mergi neapărat să urinezi după fiecare 
partidă de sex.

Dacă după 3 zile nu apare niciun semn de îmbunătățire, 
mergi neapărat la medic, pentru că, cel mai probabil, 
ai nevoie de o prescripție pentru antibiotic.  Chiar dacă 
simptomele continuă să reapară, trebuie să mergi la un 
control medical de fiecare dată. 

3.
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ATENȚIE! 
Cistita netratată poate provoca, de exemplu, 
o infecție a pelvisului renal însoțită de febră. 
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INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU TINE

• Preservativul te poate proteja de bolile cu transmitere se-
xuală!

• Metodele contraceptive hormonale, precum „pilula”, pot 
împiedica apariția unei sarcini, dar nu te protejează de bolile 
cu transmitere sexuală. 

• Niciuna dintre metodele contraceptive hormonale, precum 
„pilula” sau „injecția contraceptivă la 3 luni”, nu te fac infer-
tilă! Din momentul în care nu le mai folosești, poți rămâne 
din nou însărcinată! 

• Tratamentele cu antibiotic ar putea influența metodele de 
contracepție hormonală de genul „pilulei”. Asta înseamnă 
că, în cazul în care administrezi concomitent antibiotice și 
„pilula”, există riscul să rămâi însărcinată. În acest caz, dacă 
nu vrei să rămâi însărcinată, trebuie să folosești și prezervati-
vul ca metodă de protecție suplimentară.

• Obiectele ascuțite sau tăioase, precum piercing-ul sau 
unghiile, pot deteriora prezervativul. 

•  Prezervativele se folosesc pe rând și nu se îmbracă mai 
multe concomitent! Prin îmbrăcarea mai multor prezervative 
unul peste altul, apare riscul deteriorării sau a alunecării din 
cauza fricțiunii. Și mai important este ca mărimea prezervati-
vului să fie aleasă corect.

• „Dușul cu cola”: clătirea vaginului cu Coca-Cola nu poate 
împiedica o sarcină!

4.
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CE FEL DE METODE 
DE CONTRACEPȚIE EXISTĂ?

Există mai multe tipuri de metode contracteptive, fiecare cu 
avantajele și dezavantajele ei. Metoda care ți se potrivește, de-
pinde de situația ta individuală. 

Prezervativele
Folosite corect, prezervativele te protejează 
de o sarcină nedorită și de bolile cu trasmitere 
sexuală. În cazul în care se rup sau lunecă de pe penis în 
timpul partidei de sex, nu mai există această garanție.  

„Pilula anticoncețională”
„Pilula anticoncețională” sau numită pur și simplu „pilula” 
este o metodă hormonală de contracepție. Ea trebuie admi-
nistrată zilnic și sistematic (aproximativ la aceeași oră în fieca-
re zi). Pentru pilulă ai nevoie de prescripție medicală. 

Dacă faci parte din categoria celor care uită să ia pilula, 
pentru că, de exemplu, nu ai un ritm cotidian 
normal și/sau ai parte de mult stres la lucru,
atunci pilula în calitate de metodă de contraceție 
nu este pentru tine.

4.
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Injecția contraceptivă la 3 luni
Injecția contraceptivă la 3 luni este o metodă 
hormonală de contracepție și are efect timp 
de 3 luni. Pentru ca aceasta să-și facă corect efectul, trebuie 
să fie injectată în mușchii fesieri sau ai brațului în primele 5 
zile ale ciclului menstrual.  După aceasta, ești protejată timp 
de 3 luni. Menstruația o să se mențină în această perioadă, 
dar va avea deseori un flux mai slab decât de obicei. 

Pentru injecția contraceptivă la 3 luni ai nevoie de pre-
scripție medicală. Avantajului injecției contraceptive la 3 luni 
este faptul că, indiferent de programul tău zilnic, timp de 3 
luni nu mai trebuie să te gândești la contracepție. 

Alte metode de contracepție
Există și alte metode de contracepție. 
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MITURI TIPICE DESPRE CONTRACEPȚIE

Posibil că ai auzit și tu multe povești despre faptul că nu poți 
rămâne însărcinată, chiar dacă nu folosești nicio metodă de 
contracepție.  Din păcate, multe dintre ele nu corespund 
realității. Din acest motiv, ar trebui să ții minte că:

Posibilitatea de a rămâne însărcinată există chiar și atunci când:

• faci sex în apă (de exemplu, în cadă)

• folosești tampoane sau bureți absorbanți 

• alăptezi

• bărbatul își retrage penisul din vagin cu puțin timp înainte 
de ejaculare (Koitus interruptus)

În toate aceste cazuri este necesară o contracepție supli-
mentară, cum ar fi prezervativul, injecția contraceptivă la 3 
luni sau alte metode. Riscul de a rămâne însărcinată există 
chiar și atunci când te duci să urinezi 
și să-ți clătești vaginul imediat după 
partida de sex neprotejat. 

4.
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PILULA DE A DOUA ZI  

Pilula de a doua zi nu este o metodă de contracepție care 
poate fi folosită permanent, ci reprezintă o contracepție de 
urgență. Este un medicament ce conține hormoni care opre-
sc sau încetinesc ovulația, împiedicând în acest fel fecunda-
rea ovulului. Pilula de a doua zi trebuie administrată cât mai 
curând posibil după ce ai întreținut relații sexuale neproteja-
te. Există diferite preparate, unele pot fi administrate după 
cel mult 72 de ore (3 zile), iar altele după cel mult 120 de ore 
(5 zile) după partida de sex. Dacă au trecut mai mult de 120 
de ore (5 zile), este prea târziu să o mai folosești. 

Informație importantă pentru tine:

Pilula de a doua zi nu reprezintă o pilulă avortivă, ceea 
ce înseamnă că ea nu poate întrerupe o sarcină deja 
existentă. Dacă ești deja însărcinată, pastila de a doua 
zi nu mai este eficientă. Pastila de a doua zi poate fi 
cumpărată în farmacii fără prescripție medicală (prețul 
variază între 20 și 35 de euro). În farmacie ți se va reco-
manda preparatul cel mai potrivit. Pastila de a doua zi 
poate fi folosită în orice moment al ciclului, prin urmare, 
în orice zi a lunii. Pastila de a doua zi nu te protejează 
de bolile cu trasmitere sexuală. 



5.

PREZERVATIVUL S-A RUPT 
SAU A ALUNECAT

• Pentru a evita o sarcină, poți cumpăra de la farmacie pilula 
de a doua zi, fără a avea nevoie de prescripție medicală 
(cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 – 5 zile dupa 
partida de sex).

• Sunt posibile reacții adverse precum greața, voma sau dure-
rile de cap, dar nu ar trebui să apară. 

• Dacă ai vomitat la mai puțin de 3 ore după administrarea 
pilulei, trebuie să mai iei una, pentru că prima s-ar putea să 
nu fi reușit să-și facă efectul. 

• Prețul variază 20 – 35 de euro. 

• Mai multe informații referitoare la pilula de a doua zi găsești 
de la pagina 16.

• Pentru a evita o infecție cu boli cu transmitere sexuală în urma 
unui contact sexual, poți să beneficiezi (chiar și anonim, dacă 
dorești acest lucru) de niște analize gratuite la Autoritățile sa-
nitare (Gesundheitsamt) – vezi adresa din pliant.
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DURERI PUTERNICE ÎN TIMPUL 
CICLULUI MENSTRUAL

• Multe femei suferă de dureri puternice și crampe în timpul 
menstruației. Dacă te numeri și tu printre ele, poți folosi pre-
parate analgezice precum „Paracetamol” sau „Ibuprofen”.  
Medicamentele împotriva crampelor, de exemplu „Busco-
pan”, ajută bine în cazul durerilor abdominale. 

• Perioada de administrare a „Ibuprofenului” trebuie să 
fie cât mai scurtă posibil. O perioadă mai îndelungată (o 
săptămână sau mai mult) poate provoca dureri de stomac. 
În cazul în care trebuie să administrezi „Ibuprofen” petru o 
perioadă mai lungă de timp, trebuie să iei suplimentar și 
un medicament care îți protejează stomacul (de exemplu, 
„Pantoprazol”).

ATENȚIE!  
Niciun antibiotic nu ajută împotriva durerilor 
menstruale! 
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PRESUPUN CĂ SUNT ÎNSĂRCINATĂ

• Trebuie să-ți faci cât mai curând posibil un test de sarcină 
(gratuit și anonim la centrul Luna Lu sau cumpărat de la orice 
drogherie sau farmacie) și să mergi la un control ginecologic. 

• Dacă te hotărăști să naști, prin intermediul centrului Luna Lu 
poți beneficia de supraveghere medicală pe toată durata 
sarcinii, chiar dacă nu ești asigurată medical. 

SUNT ÎNSĂRCINATĂ ȘI VREAU 
SĂ FAC AVORT

• În primul rând, trebuie să-ți faci un test de sarcină și să 
mergi la un medic să-ți confirme sarcina. 

• În cazul în care vrei să faci avort în Germania, ești obligată 
să mergi la o consultație la așa-numitul centru de consiliere 
în caz de sarcină nedorită (de exemplu, în cadrul Diaconiei 
sau Pro Familia). Pentru asta trebuie să-și faci o progra-
mare cât mai curând posibil. După consultație vei primi o 
scrisoare de confirmare, care îți va permite să întrerupi sar-
cina până la finele celei de-a 12-a săptămâni din momentul 
fecundării ovulului. 

• Tot acolo vei primi informații despre posibilitățile pe care 
le ai, în cazul în care nu ai bani pentru un avort. 

5.
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• Avortul poate fi efectuat numai după ce au trecut minim 3 
zile de la data consilierii. 

• În cazul unei sarcini nedorite, centrele de consiliere îți vor 
putea spune care sunt centrele medicale care efectuează 
avorturi și care sunt prețurile. 

VREAU SĂ RENUNȚ LA PROSTITUȚIE 

• Te poți adresa oricând la centrul „Luna Lu”. Noi îi oferim 
fiecărei femei posibilitatea de a găsi o cale de a renunța la 
prostituție. 

• În cazul în care dorești să renunți la prostituție, există aparta-
mente unde ai posibilitatea să locuiești timp de câteva luni, 
până îți găsești o locuință proprie. 

• Contactează-ne! Îți stăm la dispoziție pentru întrebările și 
problemele care te frământă. 

Exemplu de proiect de locuințe

20

Cel mai apropiat punct de consultanțpentru femei 
însărcinate îl găseşti pe foaia adițional!



6.
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CE ESTE HIV ȘI CE ESTE SIDA?

HIV este un virus. Acest virus îți slăbește sistemul imunitar, cor-
pul combate mai greu bolile, iar virusul îți atacă organele (de 
exemplu intestinele, rinichii, oasele și creierul, respectiv siste-
mul nervos). Dacă te-ai infectat cu acest virus și nu ai fost tratată 
la timp cu medicamente, se poate declanșa boala SIDA, care îți 
pune viața în pericol.

Cum mă pot proteja? 

• Utilizând prezervative în timpul contactului sexual vaginal, anal 
sau oral (penis în vagin, fund și gură)

• Utilizând numai ace de seringă sterile pentru consumul drogurilor 
(îți poți procura seringi noi la farmacie sau la Asociația Antidrog 
(Drogenverein)

• Ai grijă să nu intre sânge, spermă sau alte lichide biologice în 
corpul tău (de ex. prin răni nevindecate)

Ești gravidă și te-ai infectat cu HIV?

Dacă te-ai infectat cu virusul HIV și esti însărcinată consultă de 
urgență un medic. Acesta îti poate prescrie medicamente, care 
previn transmiterea bolii aspura copilului tău.
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CE BOLI (STI’S) MAI EXISTĂ?

Sifilis, gonoree, clamidioză sau hepatită

Cum mă pot proteja?

• Utilizând prezervative în timpul contactului sexual vaginal, anal 
sau oral (penis în vagin, fund și gură)

• Utilizând numai ace de seringă sterile pentru consumul drogu-
rilor (îți poți procura seringi noi la farmacie sau la Asociația An-
tidrog (Drogenverein))

• Ai grijă să nu intre sânge, spermă, urină (pipi), excremente 
(caca) sau alți fluizi corporali în corpul tău (de ex. prin răni nevin-
decate). Bolile STI’S pot fi transmise și prin sărut.

Ești gravidă și ai o boală STI’S?

Dacă te-ai infectat cu o boală cu transmitere sexuală și ești 
gravidă, îți poți infecta copilul la naștere sau prin alăptare. Te 
rugăm să te consulți cu doctorul/doctorița ta.

OARE M-AM INFECTAT?

Deși virusul HIV îți slăbește organismul, e posibil să te simți 
bine timp de mulți ani după ce te-ai infectat. Poți afla deci 
dacă te-ai infectat cu adevărat numai făcând un test HIV. 
Cu cât mai repede începi tratamentul după contractarea in-
fecției, cu atât mai mari sunt șansele să eviți boala SIDA, care 
îți pune viața în pericol.

Cum se face testul? 

Pentru efectuarea testului ți se ia o mică probă de sânge, care 
se analizează în laborator. După câteva zile (în cazul testelor 
rapide chiar după câteva ore) primești rezultatul.



6.
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Unde pot să fac un test HIV?

• la Autoritățile sanitare (Gesundheitsamt) – vezi adresa din pliant.
Acolo, analizele sunt de regulă gratuite sau ieftine.
Avantaj: poți să rămâi anonimă, deci nu e obligatoriu să-ți spui numele.

• la doctor/doctoriță

Ce pot să fac dacă rezultatul testului meu este pozitiv?

Noi, echipa Luna Lu, te sprijinim și te ajutăm să iei măsuri suplimentare.

CUM ÎMI DAU SEAMA CĂ M-AM INFECTAT?

• modificări ale pielii – cum ar fi bubițe, negi sau ulcere – la vagin, 
fund sau gură

• modificarea de culoare a urinei (a pipiului) sau a excrementelor 
(a căcatului)

• mâncărime sau usturime la vagin sau la fund

• dureri/usturime la făcut pipi sau caca

• scurgere gălbuie și miros urât la vagin sau la fund

Unele STI’S pot avea urmări grave. De aceea trebuie să iei în serios 
semnalele pe care ți le trimite corpul și să mergi la doctor/doctoriță.

Dacă nu ai asigurare de sănătate, echipa Luna Lu te va ajuta să 
găsești un doctor care te va trata gratuit sau mai ieftin.



7.

24

Alcoolul și drogurile pot crea dependență. Oricine poate 
deveni dependent. Dependența este considerată ca fiind o 
boală și trebuie tratată, pentru că poate nu numai să-ți atace 
organele, ci poate să-ți provoace și insomnie, depresie, gân-
duri suicidare și frică.

CUM ÎMI DAU SEAMA 
CĂ SUNT DEPENDENTĂ?
 

• Corpul tău are nevoie de alcool sau de droguri, 
deși tu nu vrei să le iei?

• Ești neliniștită, tremuri și/sau transpiri dacă consumi mai puțin 
alcool sau mai puține droguri sau dacă nu consumi nimic?

Mai există multe alte simptome.

Dacă ai impresia că ai devenit 
dependentă, echipa Luna Lu 
te ajută cu plăcere. 
Ai încredere în noi! 
Noi nu te condamnăm.
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De la 1 iulie 2017 a intrat în 
vigoare noua Lege de protecție a 
prostituatelor.  

Aceasta prevede câteva modificări pentru persoanele ce 
activează în acest domeniu. În continuare ți  le prezentăm 
pe scurt pe cele mai importante.

ÎNREGISTRAREA OBLIGATORIE PENTRU 
FEMEILE CE PRACTICĂ PROSTITUȚIA

Dacă lucrezi în domeniul prostituției în Germania, trebuie să-
ți înregistrezi activitatea la instituțiile competente din oraș. 
Vei participa și la o discuție de informare și explicare a unor 
noțiuni importante, cum ar fi prevederile legale, de exemplu.

CONSILIEREA MEDICALĂ 

Pe lângă obligația de a se înregistra, fiecare femeie care activează 
în domeniul prostituției, trebuie să meargă și la o consilere me-
dicală.  Aceasta nu prevede niciun control medical, ci numai o 
discuție. Femeile care nu au împlinit 21 de ani trebuie să mear-
gă la această consiliere o dată pe an, iar cele care au trecut de 
această vârstă sunt obligate să o repete la fiecare 2 ani. În cazul 
în care poți să prezinți înregistrarea oficială a activității, precum și 
confirmarea că ai fost la consilierea medicală, primești certificatul 
de înregistrare de la autoritatea competentă din oraș. Acesta îți 
permite să începi oficial activitatea în domeniul prostituției.

8.



26

#lunaluberatung
lunaluberatung

FOLOSIREA OBLIGATORIE 
A PREZERVATIVULUI 

Prin noua lege ești obligată să folosești prezervativul la con-
tactul sexual cu fiecare client. Aceasta înseamă că îți poți 
informa clienții că folosirea prezervativului este obligatorie 
prin lege și, prin urmare, te vei putea proteja mai bine. 

OBȚINEREA PERMISULUI ȘI 
OBLIGAȚIILE PENTRU PERSOANELE 
DIN INDUSTRIA PROSTITUȚIEI

Noua lege prevede că fiecare persoană ce practică prosti-
tuția are nevoie de un permis pentru a-și putea începe acti-
vitatea. Acest permis se acordă numai dacă sunt îndeplinite 
anumite condiții, de exemplu, persoana nu trebuie să aibă 
antecedente penale. 

În plus, persoana trebuie să îndeplinească și anumite obli-
gații. De exemplu, acesta trebuie să se asigure că femeile 
care lucrează la el în calitate de prostituate au zone separa-
te pentru lucru și odihnă. Aceasta înseamnă că femeile, pe 
lângă camera în care lucrează, trebuie să mai aibă o cameră 
separată pentru somn. 

Dacă mai ai întrebări la această temă, contactează-ne. Dacă 
vrei, te vom însoți cu plăcere la autoritățile competente. 

Pentru informații suplimentare privind procedura de în-
scriere și pentru obținerea datelor de contact ale auto-
rităților, consultă site-ul nostru pe Instagram sau Facebook:



Centrul nostru de consiliere Luna Lu



▼

Stația de tren S-Bahn și de trenuri regionale Ludwigshafen (Rhein) Mitte

Stația de autobuz și tramvai Berliner Platz

Parcarea din Dammstraße 10

Parcarea din Otto-Stabel-Straße 3

NE GĂSEȘTI AICI



LUNA LU – Centrul de consiliere
pentru prostituate

Wörthstr. 6a, 67059 Ludwigshafen

Telefon +49 176 323 973 53
Telefaks +49 322 290 086 99

luna.lu@profamilia.de
www.profamilia.de/lunalu 

      lunaluberatung

      #lunaluberatung

sponsorizat de

cu sprijinul

Ortsverband Ludwigshafen e.V.


