Informații importante

Consultații și contact

Dorim să vă informăm că începînd cu 1 Aprilie
2014 intră în vigoare noi reglementări privind prostituția stradală în Saarbrücken.

Daca aveți întrebări privind noile reglementări
sau dacă doriți consultații adresați-vă la:

Incepînd cu data de 1 Aprilie 2014 este permisă
contactarea clienților numai în cele trei zone
marcate aici și anume numai între orele indicate
mai jos:

Consultanța pentru prostituate

Intre 1 aprilie și 31 octombrie
de la ora 22 la ora 6
Intre 1 noiembrie și 31 martie
de la ora 20 la ora 6
Duminica și în zilele de sărbătoare prostituția
este interzisă general și total, atît ziua cît și
noaptea.
Poliția va controla respectarea noilor
reglementări.
Incălcarea noului regulament va fi pedepsită
cu amenzi.
Pentru a evita evacuarea de pe locurile respective
și aplicarea de amenzi, vă rugăm să respectați noile
reglementări ( locurile și orele indicate)
Incepind cu data de 1 iunie 2014 folosirea
prezervativului este obligatorie.
Pentru protecția sănătății intră in vigoare in
Saarland incepînd cu 1 iunie 2014
obligativitatea folosirii prezervativului pentru
prostituție!
Prostituatele și clienții lor sînt obligați să folosească
prezervativ! Nerespectarea acestei dispozitți poate
fi pedepsită cu amenzi.
Protejati-vă pe Dvs și sănătatea Dvs.
Folosiți prezervative și cereți clienților Dvs ca și ei
să-l folosească.

Aldona e. V.

Telefon:
06 81 / 37 36 31 (Büro)
Mobil:
01 72 / 6 84 31 00 sau
01 62 / 2 70 71 96
E-Mail:
aldona-ev@t-online.de
Ministerul Sănătății Asociația Regională
Saarbrücken vă oferă gratuit consultații anonime
și confidențiale privind HIV, SIDA și alte infecții
contagioase care se transmit pe cale sexuală.
Stengelstrasse 10-12
66117 Saarbrücken
Telefon:
06 81 / 506 - 53 58 sau
06 81 / 506 - 0
Orele de program:
Marți si Joi.: 8.30 – 12.00
Marți.:
13.30 – 15.00
Joi :
13.30 – 17.30
Consultații: luni între orele 8.00 – 12.00
În cazuri de urgentă vă rugăm să vă adresați la
Numărul de urgență al Poliției: 110.

Reglementări noi
pentru prostituția
stradală în
Saarbrücken
Valabile de la
1 aprilie 2014!

În zonele stradale marcate cu roșu prostituția este permisă, dar cu restricții

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
Important:
Este interzisă folosirea locurilor de parcare ale
Cimitirului si stațiile de autobuz precum și
intersecția In zona Metzer Straße.

Important:
Vă rugăm să nu aruncați gunoaie pe străzi
sau pe terenuri. Aruncatul sau depuneara
de gunoaie este o contravenție care va fi
pedepsită cu amendă.

Saarbrücken-St. Johann
Important:
Teritoriul prevăzut pentru „Le Trottoir“
este rezervat pentru folosința exclusivă a
prostituatelor din centrul de ajutorare a
persoanelor dependente de droguri – ziua
și noaptea – și este interzis pentru alte
prostituate.

