ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШЕН РЕД И ИНФОРМАЦИЯ
Само лице, което действително ще работи в някоя от стаите, може да резервира или наема стая, затова и трети лица не се
приемат.
Съгласно политиката спрямо проституцията на община Амстердам, минималната възраст за упражняване на професията
проститутка е 21 години. Изключение се прави само за онези, които преди 22 юли 2013 г. са проституирали и могат да докажат
това с фактури за дните, в които са наемали стая преди 22 юли 2013 г.
Ако наемете стая, сте свободни да започнете или спрете дейностите си в рамките на наетия период, за който сте платили.
Всеки ден в офиса се проверява Вашата лична карта и/или паспорт и Вашият документ за регистрация в Търговската камара,
преди да получите ключа от стаята и преди да започнете с дейностите. Ключът трябва да се предава лично в офиса, когато
приключите с дейностите или в края на наетия период, като това важи за частта от деня преди 18:45 ч. и за нощната част от
неделя до четвъртък вкл. преди 04:00 ч. и за петък и събота преди 05:00 ч.
Регистрацията на фирмата Ви трябва да е активна в Търговската камара. За това отговаряте Вие. Можете да извършите
проверка на интернет страницата http://www.kvk.nl/zoeken или с мобилната апликация на търговската камара в Apple Store или
Google Play Store
Задължена сте личната карта и/или паспорта да са на разположение по всяко време и да я показвате на полицията,
надзорните органи на общината или администраторите на офиса, ако Ви бъде поискано това. ВАЖНО: Ако Ви бъде поискана
личната карта, паспорта или друга лична информация, не се доверявайте на лицето, оставете го първо да се идентифицира
или се свържете с офиса или Нравствена полиция 0611622900.
Не обещавайте на клиента си никакви сексуални действия, които не желаете или нямате намерение да извършите.
Ако клиентът предложи едно или друго действие, което не желаете да извършите, то не се съгласявайте.
Това е Ваше право. Всеки сексуален акт, който извършвате с клиента си, трябва да е доброволен.
Ваше право е да откажете алкохол и/или наркотици. Твърдите наркотици са строго забранени.
За да предотвратите проблеми, Ви съветваме, да сте сигурни, че клиентът Ви разбира, какво може да очаква за парите си.
Силно Ви съветваме да не приемате като гаранция лични притежания на клиента като напр. паспорт, телефон и т.н. Това
може да доведе до наказателно разследване или преследване.
Ако имате проблем с клиента в стаята, отворете незабавно вратата, така че колегите да могат да Ви чуят, опитайте да
говорите спокойно. Ако започнете да викате и ругаете клиента в такава ситуация, това може да има неблагоприятен ефект.
Ако се почувствате застрашена, обадете се на тел. на Нравствена полиция 0611622900. Ако животът Ви е в опасност,
натиснете алармата.
Не е позволено и е забранено от закона да държите в стаята си твърди наркотици, оръжия и откраднати вещи; да се борите
или да пускате силна музика в стаята или до прозореца; да сте с облекло, от което се виждат зърната или друга част от
тялото. Да почуквате на стъклото или всякаква друга форма на агресивно набиране на клиенти. Да атакувате хората на
улицата за каквато и да е причина. Да закупувате откраднати или забранени вещи на вратата или в стаята. Това е срещу
Обществения ред и холандското Наказателно право. Да имате в стаята повече от 1 клиент. Това е за Ваша собствена
безопасност. Наличието на остри, пробождащи и/или режещи предмети е строго забранено.
ВАЖНО: Стаите ще се отказват и трябва да се напуснат без връщане на платената сума, ако става дума за СИЛНА МУЗИКА,
ТВЪРДИ НАРКОТИЦИ, ОТКРАДНАТИ ПРЕДМЕТИ, ГОЛОТА, БОРБА, ОРЪЖИЯ и при всяка друга ситуация, която е в разрез с
обществения ред и холандското наказателно право. Във всички случаи ще бъдете държани отговорни за претърпени щети.
Ако наемете стая към този офис, то отговаряте за всички щети по наетото помещение, следователно ако започвате с
дейностите в стаята и тя не е в добро състояние, като напр. наличието на щета или не е чиста, свържете се незабавно с
офиса, и ние ще я оправим, колкото се може по-бързо. Когато напускате стаята, погрижете се да я оставите в добро
състояние, погрижете се да не оставите нищо след себе си в стаята. Офисът не отговаря за вещите, които са забравени в
стаята.
Проституцията съгласно холандското законодателство е легална в противовес на останалите държави, затова Нравствена
полиция освен за регулирането на обществения ред, се грижи и за подпомагане на проституиращите и ще направят това
анонимно, ако бъдат помолени. Можете да се свържете с Нравствена полиция на тел. 0611622900< или се свържете
анонимно през тел. 0800-7000>
ВАЖНО: Ако имате чувството, че проституирате не по собствено желание, то се свържете с офиса и/или Нравствена полиция
на тел. 0611622900. Ако имате информация, че някой от колегите Ви, за който предполагате, че проституира насилствено, то
се свържете с офиса и/или Нравствена полиция на тел. 0611622900 или номера за алармиране 112< или за анонимност се
обадете на 0800-7000>

Office 52
OudezijdsAchterburgwal 52 1H
тел.: 020-6386421 и 0657432128
Периодите за наем са в частта на деня от 10.00-18.45 ч.
вечерните части от неделя до четвъртък са от 19.00-04.00 ч. и в петък и събота от 19.00-05.00 ч.
Важни телефонни номера Нравствена полиция 06-11622900 Номер на аларма 112 Анонимно обаждане
0800-7000

Име:

Подпис:

Част от новата политика за проституиращите са насоките за хигиена, отнасящи се до фирмите, предлагащи секс
услуги, които са изготвени от Кралския институт за народното здраве и околната среда и трябва да се спазват, когато
практикувате професията на проститутка. Изготвили сме резюме на най-важните точки.
Можете да се заразите от полово предаваните болести посредством сперма, предеякулационната течност, вагинален секрет,
кръв и контакт с лигавиците. Тъй като те могат да оцелеят известно време извън тялото, можете да се заразите с полово
предаваните болести посредством телесните течности, които може да са се намирали върху ръцете или кожата и върху
материали, намиращи се например върху матрака Ви или кърпата.
Използвайте течен сапун или алкохолен дезинфектант за ръце с код PT01 и хартиени кърпички за еднократна употреба.
Измивайте и подсушавайте ръцете преди и след всеки сексуален контакт или масаж, ако по вашите ръце има сперма
предеякулационна течност, вагинален секрет и кръв, след посещение на тоалетната, преди и след хранене и след дейности
по почистването. Нека клиентът преди сексуалния контакт или масажа се измие с вода и течен сапун.
Използвайте презервативи със СЕ маркировка, забранено е използването на презервативи без СЕ маркировка. Не
използвайте презервативи с изтекъл срок или чиято опаковка е била нарушена и ги пазете в тяхната оригинална опаковка на
стайна температура и на тъмно място извън близостта на остри предмети. Погрижете се ноктите Ви да са гладки, острите
ръбове може да повредят презервативите и кожата.
Използвайте латексови презервативи само с лубриканти и масажно масло на водна или силиконова база. Латексът се
разтваря в мазнини или масла. Използвайте презервативи без ноноксинол 9 (спермицид). Въпросното вещество уврежда
лигавицата на вагината. Полиуретановите презервативи издържат на лубриканти и масла. При неовагина, за предпочитане
използвайте полиуретанови презервативи с лубрикант на маслена база. Ако се използва лубрикант на водна или силиконова
база, кожата може да се отслаби или раздразни. Използвайте нов презерватив за всеки сексуален акт или когато се променя
партньора.
Ако работите по време на менструация, то сте по-податливи на полово предавани болести. В такъв случай използвайте гъба
за менструалния цикъл, произведени за целта, а не природни гъби или домакински гъби. Използвайте ги еднократно и ги
дръжте вътре не повече от 8 часа. Ако не можете да я изкарате, задръжте главата на душа срещу вагината Ви, докато гъбата
се издуе и падне с водата. Ако отново не се получава, то отидете директно в спешен кабинет.
Предпазете се от заразяването с обектите, използвани по време на секс, напр. вибратори, дилда, секс продукти и подобни,
като поставяте презерватив на тях, които използвате при клиент. За всеки клиент използвайте нов презерватив. Дръжте
мръсните секс играчки и предмети отделно от телесните течности и ги дезинфекцирайте веднага след употребата на
детергенти и подсушавайте с кърпички или кухненска ролка. След това те могат да бъдат дезинфекцирани с етилов спирт 7080% с код PT02.
Ако някой клиент има отворена рана, съществува риск да се заразите; при рана от одраскване, където има само коричка и
следователно не излиза кръв, не съществува този риск. Докосвайте кръв и течност от раната само с ръкавици за еднократна
употреба, оставете раната да прокърви, дезинфекцирайте я с напр. Бетадин, стерилизиращ йод и поставете лепенка върху
нея. Наличието на остри, пробождащи и/или режещи предмети е строго забранено.
Ако презервативът Ви се разкъса по време на секс, то направете следното, изпикайте се добре и измийте външната част на
вагината си с вода, не използвайте сапун или подобни продукти. Не изплаквайте вътрешната част, в противен случай
увеличавате възможността да се заразите от полово предавани болести.
Във връзка с професията Ви на проститутка, Ви съветваме да правите 4 пъти годишно изследване на полово
предавани болести и 1 път годишно изследване за ХИВ от Службата за обществено здраве или личния лекар.
Ваксинирайте се срещу хепатит А и B.
Това е резюме на най-важните точки, пълната версия може да се прегледа в офиса ни и можете да я намерите също
така на интернет страницата http://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/hygiene/seksbedrijven/
Бихме искали да подчертаем още, че ако по какъвто и да е начин, сте били изложени на риск да се заразите, то
отидете незабавно в службата за обществено здраве или при личния лекар, както и в Prostitutie en
Gezondheidscentrum 292, Nieuwezijds Voorburgwal 292, Amsterdam на тел.: 020-5318600 може анонимно да Ви се
помогне или да бъдете информирани. Интернет страница: www.PG292.nl .
Могат също така да Ви информират и/или евентуално помогнат с проблеми, свързани с данъчното облага,
задължения, жилищно настаняване и за търсене на работа, ако искате да престанете да проституирате.

С настоящето декларирам, че съм получила правилата за хигиена и че ги разбирам.

Име:

Подпис :

Приложение към резюмето на Насоките за хигиена във връзка с нещата, които наемателката
следва да осигури за нуждите на дейностите, осъществявани в наетото от нея помещение.
1.

Матраци
Можете да избирате между два начина на действие:
1a) Работите на матрак със сменяем калъф:
След всеки клиент, калъфът на матрака трябва да се почиства и дезинфекцира. За целта, във всяка стая е налице шише с
пулверизатор с широкоспектърен препарат за почистване (синьо шише номер 1) и шише с пулверизатор с дезинфекциращ
препарат (Актицид) (червено шише номер 2).
Когато почиствате леглото, използвайте първо синия спрей номер 1 с широкоспектърния препарат за почистване,
напръскайте цялата повърхност на леглото. След това подсушете с кухненска хартия или салфетки.
След това използвайте червения спрей номер 2 с Актицид, напръскайте цялата повърхност на леглото и оставете да изсъхне
от само себе си. Тоест не подсушавайте с хартия или кърпа!
1б) Ползване на чаршафи/кърпи за ръце:
Покривате матрака с кърпи или спално бельо. След всеки клиент следва да се използва чиста кърпа/поларено одеяло или
чаршаф. Като допълнителна услуга в офиса на наемодателя се продават чаршафи за еднократна употреба, които също трябва
да се сменят след всеки клиент.

2. Мръсното пране от личните кърпи или спално бельо следва да се събира в затворен найлонов плик. Прането
трябва да се пере съгласно инструкциите за пране и се използва пълната програма за пране. Ако върху бельото
има кръв или други телесни течности, то се пере на 60 градуса, освен ако инструкцията за пране не посочва
друго.
3. Наемателката сама отговаря за поддържането на достатъчно наличности на презервативи със СЕ маркировка без
ноноксинол 9. Те не може да са с изтекла годност и следва да се употребяват и съхраняват съгласно указанията
върху опаковката.
4. Ако наемателката ползва лубриканти и/или масажни масла, то тя самата отговаря за закупуването им и
правилната употреба.
5. За личната си хигиена и тази на клиента, наемателката отговаря за поддържането на наличности на течен
дезинфекциращ сапун или алкохолен дезинфектант за ръце с код PT01 и хартиени кърпички или кухненска ролка
и т.н.
6. Секс-играчките са винаги собственост на наемателката и тя следва да си ги взема със себе си след края на
работната част на деня. За почистването на секс играчките, проституиращото лице отговаря за поддържането на
наличности от детергенти, спирт 70-80% с код PT01 и кърпички или кухненска ролка. Ако наемателката има
желание, могат да се съхраняват временно чанти с атрибути на наемателката в офиса на наемодателя.
7. Наемателката отговаря лично за доброто почистване на частите от тялото си, секс играчките, атрибутите и
поддържането на чисто спално бельо и отпадъци и мивката по време на наетата част от деня. При екстремно
замърсяване на леглото или натрупване на отпадъци може да се поиска ползването на помощ от офиса, за да се
реши ситуацията.
8. Забранено е в стаите да се държат остри, заострени или режещи предмети. Това е за безопасността на
проституиращите лица. Администраторът може да поиска по време на проверка да погледне в чантата ѝ.

9. Тези уговорки имат за цел да гарантират, колкото се може повече, хигиената и свързаната с това безопасност на
наемателката и клиентите.

С настоящето декларирам, че съм получила правилата за хигиена и че ги разбирам.

Име:

Подпис:

