REGULAMENT INTERN ȘI INFORMAȚII

Doar persoana care dorește într-adevăr să lucreze într-o cameră poate rezerva și închiria camera respectivă, terțelor
părți nu li se permite accesul.
Conform Politicii în materie de prostituție a primăriei Amsterdam, vârsta minimă de la care se poate exercita profesia de
prostituată este de 21 de ani. Excepții se fac doar pentru persoanele care lucrau deja în prostituție înainte de 22 iulie
2013 și pot face dovada acestui fapt pe baza facturilor pentru zilele în care au închiriat o cameră pentru activități de
prostituție înainte de 22 iulie 2013.
Dacă închiriezi o cameră ai dreptul de a începe și de a termina activitățile în perioada închiriată pentru care ai plătit.
În fiecare zi se verifică cartea ta de identitate și/sau pașaportul tău precum și dovada înregistrării la Camera de comerț
la birou, înainte de a-ți putea ridica cheia camerei pentru a-ți începe activitatea. Cheia trebuie predată personal la birou
atunci când ți-ai încheiat activitatea sau la terminarea perioadei de închiriere. Perioada închiriată este pentru partea din
zi înainte de ora 18:45 și pentru partea de seară de duminică până joi înainte de ora 04:00 și pentru vineri și sâmbătă
înainte de ora 05:00.
Înregistrarea societății tale la Camera de comerţ trebuie să fie activă. Tu ești responsabilă pentru această înregistrare.
Poți verifica înregistrarea pe site-ul http://www.kvk.nl/zoeken sau cu ajutorul aplicației kvk app a Apple Store sau
Google Play Store
Ai obligația de a avea asupra ta în orice moment cartea de identitate și/sau pașaportul și de a le putea prezenta poliției,
agenților de supraveghere din partea primăriei sau administratorilor de la birou atunci când solicită aceste documente.
IMPORTANT: În cazul în care ți se cere să prezinți cartea de identitate, pașaportul sau alte informații personale și nu ai
încredere în persoana respectivă, cere-i respectivei persoane să se legitimeze sau ia legătura cu biroul sau cu poliția
moravuri la 0611622900.
Nu îi promite clientului acte sexuale pe care nu le dorești sau pe care nu planifici să i le oferi.
Dacă clientul propune un act sexual sau alte tipuri de activități pe care nu dorești să le desfășori, refuză-l.
Este dreptul tău să faci asta. Orice act sexual pe care-l întreții cu clientul trebuie să fie de bună voie.
Ai de asemenea dreptul să refuzi alcoolul și/sau drogurile. Drogurile puternice sunt strict interzise.
Pentru a evita problemele, te sfătuim să te asiguri că clientul înțelege la ce trebuie să se aștepte pentru banii pe care îi
plătește. Te sfătuim insistent să nu accepți garanții de la client sub formă de obiecte personale precum pașaport,
telefon, etc. Aceasta poate duce la o cercetare penală sau la o urmărire în justiție.
Dacă ai o problemă cu un client în cameră, deschide imediat ușa ca să te poată auzii colegii, încearcă să vorbești pe un
ton calm, dacă începi să țipi și să jignești clientul în această situație acest lucru poate avea efectul contrar. Dacă te simți
amenințată, sună la Poliția moravuri la telefon: 0611622900. Dacă ți-e pusă viața în pericol, apasă butonul de alarmă.
Nu este permis și este interzis prin lege
Deținerea în cameră a drogurilor tari, armelor și bunurilor furate
Bătăile sau muzica zgomotoasă în cameră sau la geam
Să purtați îmbrăcăminte prin care se văd mameloanele sau alte părți sexuale ale corpului. Să bateți în vitrină sau să
folosiți orice altă metodă agresivă de atragere a clienților Să acostați oameni pe stradă din orice motiv Să cumpărați
bunuri furate sau interzise la ușă sau în cameră Aceste fapte încalcă ordinea publică și codul penal olandez. Să aveți mai
mult de 1 client în cameră. Această regulă este pentru siguranța dvs. Prezența obiectelor ascuțite, tăioase sau care
înțeapă este strict interzisă.
IMPORTANT: camera va fi refuzată și trebuie părăsită fără a vi se restitui banii dacă DAȚI MUZICA TARE, folosiți
DROGURI PUTERNICE, OBIECTE FURATE, NUDITATE, BĂTĂI, ARME și în orice alte situații care încalcă ordinea publică sau
codul penal olandez. În toate situațiile, veți fi trasă la răspundere pentru prejudiciile suferite.
Dacă închiriați o cameră de la acest birou, sunteți responsabilă pentru toate prejudiciile cauzate spațiului închiriat. Prin
urmare, dacă începeți activitatea în cameră și aceasta nu este în stare bună, dacă prezintă daune sau nu este curată,
luați legătura imediat cu biroul și vom remedia situația în cel mai scurt timp. Dacă părăsiți camera, asigurați-vă că o
lăsați în bună ordine și că nu lăsați nimic în urmă. Biroul nu este responsabil pentru lucrurile rămase în cameră.
Prostituția este legală conform legislației olandeze, prin urmare în comparație cu alte țări Poliția moravuri are dreptul,
pe lângă asigurarea ordinii publice, de a ajuta persoanele care lucrează în prostituție și de a le garanta anonimitatea
dacă li se cere acest lucru. Puteți lua legătura cu Poliția moravuri la 0611622900< sau puteți suna anonim la numărul
0800-7000>
IMPORTANT: Dacă simți că îți desfășori activitatea ca prostituată prin constrângere, ia legătura cu Biroul și/sau cu
Poliția moravuri la 0611622900. Dacă ai informații conform cărora una dintre colegele tale este constrânsă să
desfășoare această activitate, atunci ia legătura cu Biroul și/sau cu Poliția moravuri la numărul 0611622900 sau la
numărul de urgență 112< sau sună anonim la 0800-7000>
Office 52
Achterburgwal 52 1H
Tel: 020-6386421 și 0657432128
Perioadele de închiriere sunt:Partea de zi între 10.00-18.45
Partea din zi de duminică până joi inclusiv între orele 19:00 și 04:00 și vineri și sâmbătă între orele 19:00 și 05:00
Numere de telefon importante Poliția moravuri 06-11622900, Număr de urgență 112, Sunați Anonim la 0800-7000

Numele:…………………………………………………...........

Semnătura:…………………………………………................

O componentă a noii Politici în materie de prostituție sunt Regulile de igienă pentru societățile ce
prestează servicii sexuale întocmite de Institutul public pentru sănătate și mediu și trebuie respectate
atunci când desfășurați activitatea de prostituată. Am întocmit o sinteză a celor mai importante puncte.

Agenții patogeni ai bolilor cu transmitere sexuală se transmit în spermă, lichid seminal, lichid vaginal, sânge și mucoase.
Întrucât aceștia pot supraviețui și în afara corpului o vreme, vă puteți infecta cu bts și prin fluidele biologice care vă
rămân pe mâini sau piele și pe materiale, ca de exemplu pe saltea sau pe un prosop de mâini.
Folosiți săpun lichid lichid dezinfectant sau alcool pentru mâini cu codul PT01 și prosoape de unică folosință din hârtie.
Spălați-vă și uscați-vă pe mâini după fiecare contact sexual sau masaj, dacă aveți pe mâini spermă, lichid seminal, lichid
vaginal sau sânge, după ce ați fost la toaletă, înainte și după consumul de alimente și după ce faceți curat. Rugați clientul
să se spele cu apă și săpun lichid înainte de sex sau de masaj.
Folosiți prezervative cu logo CE, este interzisă folosirea prezervativelor fără logo CE. Nu folosiți prezervative expirate sau
care au ambalajul deteriorat și păstrați-le în ambalajul original la temperatura camerei și într-un loc ferit de lumină
departe de obiecte ascuțite. Asigurați-vă că aveți unghiile netede, orice margine ascuțită poate deteriora prezervativul și
pielea.
Folosiți prezervative din latex doar cu lubrifianți și lichid de masaj pe bază de apă sau silicon. Latexul se dizolvă în
grăsimi sau uleiuri. Folosiți prezervative fără nonoxynol 9 (spermicid). Acesta vă deteriorează mucoasa vaginală.
Prezervativele din poliuretan rezistă la grăsimi și uleiuri. La neovagin este preferabil să folosiți prezervative poliuretanice
cu lubrifiant pe bază e grăsimi sau ulei, lubrifianții pe bază de apă sau silicon pot sensibiliza sau irita pielea. Folosiți un
prezervativ nou pentru fiecare act sexual sau dacă schimbați partenerul.
Dacă lucrați în timpul menstruației sunteți mai predispusă la îmbolnăvirea cu bts. Folosiți în acest scop burețeii speciali,
nu bureți naturali sau bureți pentru menaj. Folosiți-i o singură dată și nu-i țineți mai mult de 8 ore. Dacă nu reușiți să
mai scoateți buretele, țineți capul dușului în dreptul vaginului, astfel ca buretele să se umple cu apă și să coboare. Dacă
nici așa nu reușiți, mergeți direct la Urgență.
Evitați contaminarea obiectelor pe care le folosiți în timpul sexului precum vibratoare, dildo-uri, materiale sm și alte
accesorii acoperindu-le cu un prezervativ. Folosiți un prezervativ nou pentru fiecare client, separați jucăriile sexuale
murdare și obiectele cu fluide biologice și dezinfectați-le imediat după folosire, cu ajutorul detergentului universal.
Uscați-le cu prosoape de hârtie sau hârtie de bucătărie. După aceea pot fi dezinfectate cu alcool 70-80% cu codul PT02.
Dacă un client are o rană deschisă, există riscul să vă contaminați. Pentru o rană superficială care nu sângerează și care
este acoperită cu un plasture nu există acest risc. Atingeți sângele și lichidul rănii doar cu mănuși de unică folosință,
lăsați rana să sângereze și dezinfectați-o cu Betadină sau sterilon iod, de exemplu și aplicați un plasture peste ea.
Prezența obiectelor ascuțite, tăioase sau care înțeapă este strict interzisă.
Dacă vi se rupe prezervativul în timpul actului sexual procedați după cum urmează: urinați temeinic și spălați-vă
exteriorul vaginului cu apă. Nu folosiți săpun sau alți detergenți. Nu clătiți interiorul, astfel creșteți riscul contaminări.
Datorită profesiei dvs. de prostituată, vă sfătuim ca de 4 ori pe să vă supuneți unui test bts și 1 dată pe an să vă supuneți
unui test HIV la medicul de familie. Vaccinați-vă împotriva hepatitei A și B.
Aceasta este o sinteză a celor mai importante puncte. Versiunea completă o găsiți la birou și pe
http://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/hygiene/seksbedrijven/

Dorim de asemenea să subliniem că, dacă există vreun risc de contaminare pentru dvs. oricare ar fi
modalitatea, mergeți direct la GGD (Serviciul municipal de sănătate), la medicul de familie sau la
Prostitutie en Gezondheidscentrum, la adresa Nieuwezijds Voorburgwal 292, Amsterdam tel: 020-5318600.
Aceste instituții vă pot ajuta anonim sau vă pot oferi informații. Website: www.PG292.nl
Ei vă pot de asemenea informa și/sau ajuta eventual cu problemele legate de impozite, datorii și cazare și
vă căuta un loc de muncă dacă doriți să nu mai lucrați ca prostituată.
Prin prezenta declar că am primit regulile de igienă și că le-am înțeles.

Numele:………………………………………...............................

Semnătura……………………………………………...............

Anexă la sinteza Reguli de igienă, cu privire la obiectele pe care locatara însăși trebuie să le pună
la dispoziție pentru activitățile lucrative desfășurate în spațiul închiriat de aceasta.
1. Saltele
Puteți alege între două moduri de lucru:
1a) Lucrați pe o saltea detașabilă:
După fiecare client, husa saltelei se va curăța și se va dezinfecta. În acest scop, în fiecare cameră se află
o sticlă cu detergent universal (sticla albastră nr. 1) și o sticlă cu dezinfectant (acticid) (sticla roșie nr.2).
Atunci când curățați patul, folosiți mai întâi spray-ul albastru nr. 1 cu detergent universal, pulverizați pe
toată suprafața patului. Apoi uscați cu role de bucătărie sau cu șervețele.
Apoi utilizați spray-ul roșu nr. 2 cu acticid, pulverizați pe toată suprafața patului și lăsați să se usuce.
Deci nu ștergeți cu hârtie sau prosoape!
1b) Folosiți cearșafuri/prosoape:
Acoperiți salteaua cu un prosop sau cu alt tip de așternut. După fiecare client se va folosi un
prosop/pătură fleece sau cearșaf curat. Ca și serviciu suplimentar se pot cumpăra de la biroul
locatorului cearșafuri de unică folosință, care trebuie înlocuite după fiecare client.
2. Hainele murdare sau lenjeria de pat folosită adusă de locatară trebuie adunate într-un sac de plastic
închis. Hainele murdare trebuie spălate urmând instrucțiunile de spălare, folosindu-se un program de
spălare complet. Dacă hainele murdare prezintă sânge sau alte fluide biologice, acestea se spală la 60 de
grade, dacă instrucțiunile de spălare nu prevăd altfel.
3. Locatara însăși trebuie să aibă la ea suficiente prezervative cu logo CE, fără nonoxynol 9. Nu se vor folosi
prezervative expirate. Prezervativele trebuie utilizate și păstrate conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
4. Dacă locatara folosește lubrifianți sau loțiuni de masaj, ea este responsabilă cu achiziția și utilizarea
corectă a acestora.
5. Pentru igiena personală a locatarei și clientului, locatara trebuie să aibă la îndemână săpun lichid
dezinfectant sau alcool pentru mâini cu codul PT01 și șervete din hârtie sau o rolă de bucătărie, etc.
6. Jucăriile sexuale sunt proprietatea locatarei și trebuie să le ia cu ea la sfârșitul zilei de lucru. Pentru
curățarea jucăriilor sexuale, lucrătoarea sexuală trebuie să aibă la ea: detergent universal, alcool 70-80%
cu codul PT02 și șervețele sau hârtie de bucătărie. Dacă dorește, locatara își poate depozita la biroul
locatorului sacoșe cu accesoriile sale.
7. Locatara este responsabilă cu igiena personală proprie, cu curățenia jucăriilor sexuale, a accesoriilor și cu
curățenia lenjeriei și a coșului de gunoi și chiuvetei pe partea din zi închiriată. În cazul în care patul este
extrem de murdar sau în cazul în care se acumulează murdărie, se poate chema asistentul de la birouri
pentru a rezolva problemele.
8. Este interzis să aduceți în camere obiecte ascuțite, tăioase sau care înțeapă. Această regulă este prevăzută
pentru garantarea siguranței lucrătoarelor sexuale. Administratorul are dreptul de a face controale și de ai cere lucrătoarei sexuale să îi prezinte conținutul genții.

Aceste convenții sunt menite a garanta pe cât posibil igiena și siguranța optimă chiriașei și a clienților.

Prin prezenta declar că am primit regulile de igienă și că le-am înțeles.
Numele:……………………………………….........................

Semnătura.....................................................

