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Препоръки относно предоставяне 
на сексуални услуги 

Настоящите препоръки се отнасят за лицата, които предоставят сексуални услуги, 
респ. техните клиенти. Действащите общи изисквания за населението за защита на 
себе си и другите от заразяване със SARS-CoV-2 трябва да се спазват 
(https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus.html). 

Информация и комуникация 

• При въпроси относно коронавируса може да се свържете с горещата линия на 
австрийската Агенция за здраве и безопасност на храните (AGES) 24 часа в 
денонощието на телефон 0800 555 621. Информацията е достъпна и на 
английски език на www.sozialministerium.at/en.html.  

• При съмнение за заболяване (напр. висока температура, кашлица, задух, 
затруднено дишане) съответното лице трябва да остане вкъщи и да се обади на 
здравния телефон 1450 относно по-нататъшните действия (уточняване на 
диагнозата). Здравният телефон е достъпен 24 часа в денонощието.  

• Управителят или собственикът на публичния дом (например клуб, студио, бордей 
и др.), в който се предоставя услугата, трябва да разработи и приложи концепция 
за превенция на COVID-19 за различните части на заведението. Трябва също да 
бъде назначен и служител, контролиращ за COVID-19 

• Управителят трябва да гарантира, че клиентът влиза в съоръжението само между 
5:00 и 22:00. 

• Ако в публичния дом се сервират храни и напитки, важат правилата за 
заведенията за обществено хранене.  

• На местата, където се извършва предоставяне на сексуални услуги, се 
препоръчва да се показват (многоезични) информационни материали за секс 
работници и клиенти, така че те да бъдат на видно място и подготвени за 
разпространение.  

• Администраторите на интернет страници за сексуални услуги респ. с обяви за 
сексуални услуги трябва да поставят на уебстраницата си банер с информация за 
лицата, предоставящи сексуални услуги, и клиентите. 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus.html
https://www.sozialministerium.at/en.html
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• В случай на съмнение и заболяване с последващо карантиниране от властите се 
полага обезщетение за пропуснатите възнаграждения съгласно Закона за 
епидемиите.  

Хигиена 

• Съществуващите професионални стандарти за хигиена респ. практики за 
безопасен секс остават в сила. 

• Местата, където се извършват сексуални услуги, трябва да се оборудват със 
свободно достъпни дезинфектанти за ръце. Специално внимание се обръща на 
редовното почистване респ. дезинфекциране с кърпички за еднократна употреба 
на дръжки на врати, парапети и други повърхности, които се докосват често.  

• Препоръчва се често проветряване на местата, където се осъществяват 
контактите между лицата, предоставящи сексуални услуги, и клиентите. 

• Кърпите за ръце на клиентите и лицата, предоставящи сексуални услуги, трябва 
да се сменят след всеки контакт с клиент (изпрани на 60°) и не трябва да се 
споделят. 

Използвани материали 

• Маска FFP2 или маска с равностойно установен стандарт трябва да се носи както 
от секс работника, така и от клиента и трябва да се сменя от секс работника след 
всеки контакт с клиент. 

• Могат да се използват ръкавици, но хигиената на ръцете се осъществява главно 
чрез миене и/или дезинфекция на ръцете.  

• Калъфите за матраци трябва да се сменят след всеки контакт с клиент и да се 
изпират на 60°. Изключение правят полиуретановите чаршафи, които трябва да 
се почистват с дезинфектант след всяка употреба.  

• Сексиграчките не трябва да се използват съвместно от лицето, предоставящо 
сексуални услуги, и клиента и, както обикновено, трябва да се почистват и 
дезинфекцират след всяка употреба. 
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Физически контакт 

• Приближаването под необходимото разстояние от два метра обикновено е 
допустимо, при условие че това е типично за услугата. 

• Заради пренасянето на вируса чрез слюнката се препоръчва да не се практикуват 
всякакви форми на обмен на слюнка, целувки и орален секс, както и секс пози 
лице в лице. Ако все пак се практикува орален секс, трябва да се използва 
презерватив или специална латексова кърпичка и след това лицето и частите на 
тялото, които са се допирали, трябва да се измият.  

• Сексуалните услуги трябва да се извършват само между двама души. 

Следене на здравословното състояние и тестове 

• Клиентите трябва да се допускат единствено, когато представят удостоверение за 
ниска епидемиологична заплаха (резултат от изследване, удостоверение за 
ваксинация или оздравяване). Клиентите трябва да държат под ръка 
удостоверенията си за продължителността на престоя. 

• Секс работниците трябва да показват отрицателен антигенен или PCR тест на 
всеки седем дни, освен ако не разполагат с други удостоверения за ниска 
епидемиологична заплаха (удостоверение за ваксинация или оздравяване). 
ЧЗВ:Видове тестове & удостоверения 

• Повече информация за безплатни възможности за тестване в Австрия може да 
намерите на уебсайта www.oesterreich.gv.at. Тестът за Covid-19 обаче може да 
определи възможна инфекция само към момента на извършване на теста. Дори 
при отрицателен резултат от теста препоръчваните мерки не трябва да се 
пренебрегват. ЧЗВ:Австрия тества 

• Лицата, предоставящи сексуални услуги, се насърчават да проверят 
здравословното състояние на своите клиенти преди започване на сексуалната 
услуга (за липса на симптоми на Covid 19, напр. кашлица, висока температура, 
затруднено дишане) и в случай на разпознаване на симптомите задължително да 
се откажат от извършване на сексуалната услуга с този клиент и да спазват 
дистанция.   

• При проявяване или съмнение за симптоми, характерни за Covid-19 при секс 
работниците, те следва да не извършват никакъв тип сексуални услуги 
(включително сексуални масажи). В този случай се обадете на 1450.  

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Testarten-Testnachweise.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Oesterreich-testet.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Oesterreich-testet.html
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• Доброволна възможност за поверително разкриване на данни за контакт на 
клиенти (напр. адрес на електронна поща, телефонен номер) трябва да бъде 
налична на място в случай на инфекция с Covid-19 и да бъде съобщена на 
клиентите. 

Допълнителна важна и целесъобразна информация относно сексуалните услуги в 
Австрия, данни за контакт с консултантски центрове, както и линкове към 
информационни брошури на различни езици ще намерите на адрес: 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-und-
gleichstellung/prostitution.html 

 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-und-gleichstellung/prostitution.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-und-gleichstellung/prostitution.html


 
 

 

 

Федерално министерство на 
социалните въпроси, здравеопазването, грижата 
и защитата на потребителите 
Щубенринг 1, 1010 Виена 
+43 1 711 00-0 
sozialministerium.at 


	Препоръки относно предоставяне на сексуални услуги 
	Информация и комуникация 
	Хигиена 
	Използвани материали 
	Физически контакт 
	Следене на здравословното състояние и тестове 


