HÁZSZABÁLYOK ÉS INFORMÁCIÓ
Csak az foglalhatja le / bérelheti ki a szobát, aki azt valóban használja majd, aki abban dolgozni fog, ilyenképp harmadik
fél nem elfogadott.
Az Amszterdami Önkormányzat Prostitúcióról szóló irányelvének megfelelően, a prostituáltként dolgozók minimális
életkora 21 év, ez alól csak azok kivételek, akik már 2013. július előtt prostituáltként dolgoztak, és ezt az általuk 2013.
július 22. előtt bérelt szobákra vonatkozó számlákkal igazolni is tudják.
Ha Ön szobát bérel, akkor tevékenységét bármikor szabadon elkezdheti vagy abbahagyhatja a kifizetett bérleti idő alatt.
Személyi igazolványát és/vagy útlevelét, valamint regisztrációt igazoló Kamer van Koophandel (kereskedelmi kamara)
kártyáját minden nap ellenőrizni fogjuk az irodában, mielőtt megkapja a kulcsot a tevékenységének megkezdéséhez.
A kulcsokat vissza kell adni, személyesen az irodában, miután tevékenységét befejezte, vagy a bérleti időszak végén.
A nappali műszak számára ez este 6:45 előtt van, az éjszakai műszak számára pedig hajnal 4-kor, szombat-vasárnap
reggel 5-kor.
Önnek aktív Kereskedelmi Kamarai tagsággal kell rendelkeznie. Ezért Önmaga felelős. Ezt megnézheti a weboldalon:
http://www.kvk.nl/zoeken vagy a kvk alkalmazásban (Apple Store vagy Google Play Store)
Önnek kötelezően, mindig rendelkeznie kell egy személyi igazolvánnyal és/vagy egy útlevéllel, hogy azt meg tudja
mutatni a rendőrségnek, a tanácsi felügyelőknek vagy menedzsereknek az irodában, ha erre kérik.
FONTOS: Ha olyan személy kéri Önt arra, hogy mutassa meg a személyi igazolványát, útlevelét vagy más személyes
adatát, akiben nem bízik meg, kérje, hogy azonosítsák magukat előbb ők, vagy lépjen kapcsolatba az irodával vagy a
Zedenpolitie (erkölcsrendészet) képviselőjével a 0611622900 telefonszámon.
Ne ígérjen a kliensnek olyan szexuális szolgáltatást, melyet melyet nem akar megtenni, vagy nem tervez megtenni.
Ha a kliens olyan szexuális vagy más tevékenységet kér Öntől, melyet Ön nem akar megtenni, ne egyezzen bele. Ez az
Ön joga. Minden olyan szexuális tevékenységnek melyet Ön a vásárlóval folytat, önkéntesnek kell lennie. Szintén joga
van visszautasítani az alkoholt és/vagy a drogokat. A kemény drogok szigorúan tilosak.
A problémák elkerülése érdekében, azt tanácsoljuk, hogy győződjön meg arról, hogy a vásárló pontosan érti, mit várhat
el a pénzéért. Nagyon ajánljuk, hogy semmilyen személyes tulajdont ne fogadjon el a vásárlójától, pl. útlevél, mobil
telefon, stb. zálogba. Az ilyesmi bűnügyi nyomozáshoz vagy zaklatáshoz vezethet.
Ha egy ügyféllel problémája van, azonnal nyissa ki az ajtót, hogy a kollégák hallhassák Önt, és próbáljon meg addig
nyugodt maradni, és nyugodtan beszélni ügyfelével; ha átkozódni és kiabálni kezd az ügyféllel akkor a helyzet könnyen
Ön ellen fordulhat. Ha fenyegetve érzi magát, hívja a Zedenpolitie-t a 0611622900 telefonszámon.
Ha veszélyben van az élete, szólaltassa meg a riasztót.
Nem megengedett és jogilag tilos
A szobában kemény drogokat, fegyvereket és lopott holmit tartani
Verekedni vagy hangosan zenét hallgatni a szobában vagy az ablak közelében
Olyan ruhát viselni melyből kilátszanak a mellbimbók, vagy más intim testrészek
Kopogtatni az ablakot vagy bármilyen más agresszív módon jelezni a vásárlóknak
Bármilyen célból megtámadni az embereket az utcán
Lopott vagy csempészárut vásárolni az ajtóban vagy a szobában
Ez az Openbare Orderecht (Közrendvédelmi törvény) és a Holland büntető törvénykönyv elleni vétség
Több, mint 1 vendégnek a szobában tartózkodni.
Ez saját biztonsága érdekében van így
A szobában szigorúan tilos éles, szúró és/vagy vágó eszközt tartani.
FONTOS: a szobát visszautasítják, és azt azonnal el kell hagyni a következő esetekben: HANGOS ZENE, KEMÉNY
DROGOK, LOPOTT TÁRGYAK, MEZTELENKEDÉS, VEREKEDÉS, FEGYVEREK, illetve minden más a
közrendvédelmi törvény vagy a Holland büntető törvénykönyv elleni vétség esetén. Minden esetben Önt teszik felelőssé
az okozott károkért.
Ha ezen az irodán keresztül bérli a szobát, minden a helyen okozott kárért Ön a felelős, így amikor megkezdi a
tevékenységet, és a szoba nincs jó állapotban, abban kár keletkezett vagy az nem tiszta, lépjen kapcsolatba azonnal az
irodával, és Ők amilyen hamar csak lehet, rendezik azt. Amikor elhagyja a szobát, győződjön meg arról, hogy azt jó
állapotban hagyta, és ne hagyjon ott semmit maga után. Az iroda nem felelős a szobában hagyott dolgokért.
A Holland törvények szerint, a prostitúció legális, így ellentétben más országokkal, a Zedenpolitie (erkölcsrendészet)
feladata fenntartani a közrendet, és segíteni a prostituáltként dolgozó embereknek, hogy ezt név nélkül tegyék, ha kérik.
Kapcsolatba léphet a Zedenpolitie-val a 0611622900-ás telefonszámon< vagy hívja név nélkül a 0800-7000-es
telefonszámot>
FONTOS: ha úgy érzi, hogy prostituáltként végzett tevékenységét nem önkéntes alapon végzi, lépjen
kapcsolatba az irodával vagy a Zedenpolitie-val a 0611622900-ás telefonszámon. Ha információja van arról,
vagy arra gyanakszik, hogy egyik kollégáját kényszerítik a tevékenységre, lépjen kapcsolatba az Irodával
és/vagy a Zedenpolitie-val a 0611622900-as számon, vagy a 112-es segélyhívó számon< vagy hívja névtelenül a
0800-7000-es telefonszámot>

Office 52
Oudezijds Achterburgwal 52-1
Tel: 020-6386421 és 0657432128
Bérleti időszakok: nappali műszak reggel 10-től - este 6:45-ig
Esti műszak vasárnaptól csütörtökig este 7-től hajnal 4-ig és Pénteken és szombaton este 7-től reggel 5-ig
Fontos telefonszámok Zedenpolitie/Erkölcsrendészet: 06-11622900 Segélyhívó: 112 Név nélkül
hívható: 0800-7000
Név:………………………………………........................

Aláírás…………………………………

Az új prostitúcióról szóló törvény része, a szexuális társaságra vonatkozó Higiéniai útmutató,
melyet a Nemzeti közegészségügyi környezeti intézet vázolt fel, és amit követnie kell, ha
prostituáltként dolgozik. Összefoglaltuk a főbb pontokat.
Az STD (szexuális úton terjedő betegségek) a spermában, előváladékban, vagina váladékban, vérben és a
nyálkahártyákon található kórokozókon keresztül terjednek. Miután ezek az emberi testen kívül, csak egy rövid idő
elteltével pusztulnak el, a szexuális úton terjedő betegségeket elkaphatja a kezén, bőrén vagy akár a matracon, vagy
törülközőn maradt testfolyadékokon át is.
Használjon folyékony szappant és eldobható papírtörlőt. Mosson kezet minden szexuális aktus vagy masszázs előtt
és után, ha sperma, előváladék, vaginaváladék vagy vér van a kezén, mosdóhasználat előtt és után, valamint evés
illetve takarítás előtt és után. Kérje meg a vendégét, hogy a szex vagy a masszázs előtt mosakodjon meg vízzel és
folyékony szappannal.
Használjon CE logóval ellátott óvszert, a CE logó nélküli óvszerek használata tilos. Ne használjon olyan óvszert
melynek lejárt a felhasználhatósági ideje, vagy melynek csomagolása sérült, és tartsa azokat eredeti
csomagolásukban, szobahőmérsékleten, sötét helyen, és éles tárgyaktól távol. Győződjön meg arról, hogy körmei
simák, mert az éles szélek károsíthatják az óvszert vagy a bőrt.
Csak vizes vagy szilikon alapú síkosítókkal és masszázs folyadékokkal használjon latex óvszert. A latex a zsírokban
és olajokban feloldódik. Használjon nonoxynol-9 (spermicide) nélküli óvszert, mert az roncsolhatja a vagina
nyálkahártyáját. A poliuretán óvszerek ellenállnak a zsíroknak és olajoknak. Neovagina esetén, lehetőleg használjon
poliuretán óvszert és olaj alapú síkosítót, mert a bőrre hatással lehet vagy azt irritálhatja a víz- vagy szilikonalapú
síkosító használata. Minden szexuális aktus vagy minden partnercsere alkalmával, használjon új óvszert.
Ha a menstruáció közben dolgozik, sokkal valószínűbben kaphat el szexuális úton terjedő betegséget, és erre a célra
tervezett szivacsot használjon, ne pedig természetes vagy háztartási szivacsot. Csak egyszer használja azokat és ne
tartsa bent 8 óránál hosszabb ideig. Ha nem tudja eltávolítani, tartsa a zuhanyfejet a vaginájához, hogy a szivacs
megteljen vízzel és lejöjjön. Ha ez nem sikerül, menjen el a kórház sürgősségi és járóbeteg ellátására.
Előzze meg a fertőzéseket oly módon, hogy szex közben húzzon óvszert a használt tárgyakra, pl. vibrátorra, dildóra,
sm anyagokra és ilyesmire, mielőtt azokat a vendégbe dugja. Minden vendéghez használjon új óvszert, tartsa a
piszkos, testnedvekkel szennyezett tárgyakat külön, és azokat használat után azonnal fertőtlenítse egy általános
tisztítószerrel, majd szárítsa meg azokat zsebkendővel vagy konyhai papírtörlővel. Később, azok fertőtleníthetőek 7080%-os PT02 kóddal rendelkező alkohollal.
Ha egy vendégnek nyílt sebe van, Ön azt kockáztatja, hogy megfertőződik; de ha a seb már varas és abból nem
szivárog vér, akkor ez a veszély nem áll fenn. Csak eldobható kesztyűvel érjen vérhez vagy bármilyen folyadékhoz,
hagyja szabadon a seb környékét, fertőtlenítse pl. Betadinnal, sterilon jóddal és tegyen rá tapaszt. A szobában
szigorúan tilos éles, szúró és/vagy vágó eszközt tartani.
Ha az óvszer szex közben elszakadt, a következőket tegye: Pisiljen alaposan, mossa meg a vagina környékét vízzel,
ne használjon szappant vagy hasonló anyagokat. Ne öblítsen belsőleg, mert az növelheti a szexuális úton terjedő
betegségek kockázatát.
Foglalkozása miatt, mivel Ön prostituált, javasoljuk, hogy teszteltesse le magát a szexuális úton terjedő betegségekre
évente 4 alkalommal, és HIV-re évente 1 alkalommal orvosa vagy körzeti orvosa segítségével. Oltassa be magát
Hepatitis A és B ellen.
Ez a legfontosabb pontok összefoglalója, a teljes anyagot elolvashatja irodánkban vagy a következő címen:
http://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/hygiene/seksbedrijven/

Szeretnénk kiemelni, hogyha felmerül, hogy Ön esetleg megfertőződött, akárhogyan is történt,
azonnal forduljon a GGD-hez vagy a körzeti orvoshoz, illetve a Prostituáltak egészségközpontjához
(Prostitutie en Gezondheidscentrum) 292, Nieuwezijds Voorburgwal 292, Amsterdam tel: 0205318600 akik segíthetnek, információt adhatnak név nélkül. Weboldal: www.PG292.nl .
Olyan ügyekben is segíthetnek Önnek, ha problémája van az adóval, adósságokkal, lakhatással,
vagy munkalehetőséggel kapcsolatban, ha szeretné abbahagyni a prostitúciót.

Ezúton kijelentem, hogy megkaptam és megértettem a Higiéniai útmutatót.

Név:………………………………………...................

Aláírás…………...............................................

Melléklet a Higiéniai útmutatóval, azokkal a dolgokkal kapcsolatban, melyekről a
bérlőnek kell gondolkodnia az általa bérelt szobában végzett tevékenység kapcsán.
1. Matracok
Két munkamenet közül választhatsz:

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

1a) Egy kivehető matracon dolgozol:
Mindegyik vendég után ki kell tisztítani és fetőtleníteni a matrac huzatát. Evvégett, minden
szobában található egy szórófejes flakon, mindent tisztító folyadékkal (1. számú, kék flakon),
és egy másik szórófejes flakon, fertőtlenítő folyadékkal (Acticid) (2. számú, piros flakon).
Amikor az ágyat kitisztítod, először az 1. számú, kék szórófejes flakont használd, a minden
tisztító folyadékkal, és spricceld le a teljes ágyfelületet. Szárítsd föl utána konyhai törlővel, vagy
ronggyal.
Utána a 2. számú, Actricid-es, piros flakont használd, és spricceld le az egész ágyfelületet, és
hagyd, hogy fölszáradjon magától. Tehát, nem szabad letörölni papírral, vagy ronggyal!
1b)Ágyneműt, illetve törülközőt használsz:
Letakarod a matracot egy törülközővel, vagy más ágyneművel. Minden egyes vendég után
erre a célra egy tiszta törülközőt, illetve filcet, vagy lepedőt kell használatba venni. Különleges
szolgáltatásként, a bérbeadó irodájában eldobható lapokat lehet vásárolni, amelyeket
mindegyik vendég után ki kell cserélni.
Az Ön által hozott törülközők vagy lepedők szennyesét egy zárt nejlonzsákban kell gyűjteni. A szennyest a
mosási utasításoknak megfelelően kel végezni és teljes mosó programot kell használni. Ha vér vagy más
testnedv van a szennyesen, azt 60 fokon kell kimosni, hacsak a mosásra vonatkozó utasítások másképp
nem jelzik.
A bérlő saját maga felelős azért, hogy elegendő CE logóval ellátott és nonoxynol-9 mentes óvszert hozzon
magával. Azok még nem érhették el lejárati dátumukat, és azokat a csomagoláson feltüntetett
utasításoknak megfelelően kell tárolni.
Ha a bérlő síkosítót vagy masszázs olajat használ, azok megvásárlásáért és megfelelő használatáért maga
felelős.
Saját személyes higiéniája érdekében, a bérlő felelős azért, hogy megfelelő mennyiségű folyékony
kézfertőtlenítő szappant hozzon, vagy CT01-es kézfertőtlenítő alkoholt, zsebkendőt vagy konyhai
papírtörlő hengert, stb.
A szexuális játékok a bérlő tulajdonában vannak, azokat a bérleti időszak végén magával kell vinnie. A
szexmunkás felelős a szexuális játékszerek tiszításáért, és azért, hogy legyen nála általános tisztítószer,
70-80%-os alkohol, zsebkendő vagy konyhai papírtekercs. Szükség esetén, a bérlő tulajdonát tartalmazó
táskákat ideiglenesen lehet a házigazda irodájában tárolni.
A bérlő felelőssége, hogy megfelelően tisztán tartsa a testrészeit, szexuális játékait, kiegészítőit valamint
tisztán tartsa az ágyneműt, a szemetest/mosdót a bérlet teljes ideje alatt. Az ágy túlzott elpiszkolódása
esetén, vagy a szemét felgyülemlésekor az iroda megkérhető arra, hogy szabaduljon meg ettől-attól.
A szobában tilos éles, hegyes vagy vágó eszközt tartani. Ez a szexmunkás biztonsága érdekében van így.
A menedzsernek joga van belenézni a bérlő táskájába ennek ellenőrzése céljából.

Jelen megállapodás célja, hogy garantálja a higiéniát és ezáltal a bérlő és ha lehetséges az ügyfelek
biztonságát.

Ezúton kijelentem, hogy megkaptam és megértettem a Higiéniai útmutatót.

Név:………………………………………................. Aláírás……………………………………………

