Информираме Ви , че от 1.април 2014 за
уличната проституция в Саарбрюкен важат
нови правила.
Осъществяването на контакти от клиенти
на проститутки е разрешено от 1.април
2014 само в тук посочените места и
ограничени в следното време:
От 1.април до 31.Октомври от 22 до 6
часа

Ако имате въпроси към новата наредба
или се нуждаете от консултация,
обърнете се към:

Aldona e.V.

Бюро за консултация на проститутки
Телефон:
06 81/37 36 31 (Büro)

От 1.ноември до 31.март от 20 до 6 часа

Mobil:
01 72/6 84 31 00 или
01 62/2 70 71 96

В неделни и празнични дни –денем и
нощем- проституцията е забранена.

E-Mail:
aldona-ev@t-online.de

Полицията ще контролира спазването
на наредбите и правилата.

Безплатни, анонимни и поверителни
консултации за

Нарушения на новата наредба се
наказват с парични глоби.

HIV, AIDS (СПИН) и други сексуално
преносими инфекции предлага здравната
служба на местния съюз в Саарбрюкен на
адрес:

За да се избегнат изгонвания по
места и парични глоби , Ви молим, да
спазвате новите правила за местата и
часовете.
Задължително използуване на
презервативи от 1.юни 2014 год.
От 1.юни 2014 год. В Саарланд се
въвежда задължително използване
на презервативи- с цел опазване на
здравето. Проститутките и техните
клиенти се задължават да използват
презервативи!
Нарушенията се наказват с парични
глоби.
Пазете себе си и здравето си!
Изисквайте това и от своите клиенти!

Stengelstraße 10-12
66117 Saarbrücken
Телефон
06 81 / 506 - 53 58 или
06 81 / 506 - 0
Работно време
Понеделник до четв.: 8.30 - 12 часа
Вторник: 13.30 – 15 часа
Четв.: 13.30 – 17.30 часа
Прегледи: понеделник: 8 – 12 часа
В спешни ситуации се обръщайте към
Спешен телефон на полицията: 110

Нови правила за
регулиране на
уличната
роституция в
Саарбрюкен
задължителни от
1.април 2014

Dudweiler Landstraße
Bahnunterführung
bis Homburger Treppe

Deutschmühlental
zwischen
Eisenbahnviadukt
und Einmündung
Dr.-Vogler-Straße

Burbach, Hochstraße
Von-der-Heydt-Brücke
bis Frankenstraße
„Le Trottoir“

Saarbrücken-Burbach

Dr.-Vogler-Straße
bis Einmündung
Metzer Straße

Alt-Saarbrücken
Важно: Забранява се използването на
паркинги на гробища, автобусни спирки,
както и кръстовищата в областта на
Мetzerstraße.

Моля, не хвърляйте отпадъци по улиците
и площадките. Хвърлянето и оставянето
на отпадъци е нарушаване на реда и се
наказва с парична глоба.

Saarbrücken-St. Johann
„Le Trottoir“ може да се използва само от
проститутки към центъра за оказване на
помощ на наркомани (Drogenhilfezentrum),
a за други проститутки – денем и нощем – е
забранен.

