
Informații pentru persoanele care lucrează în 
domeniul prostituției în Bavaria 

 
Luare în evidență și consultanță conform legii germane privind protecția prostituatelor  

 

Dacă lucrați ca prostituată în Bavaria, atunci trebuie să primiți o consultanță în domeniul 
sănătății și să fiți luată în evidență conform legii germane privind protecția prostituatelor. 

Datorită pandemiei actuale Corona, majoritatea autorităților competente sunt însă închise. 

Actual nu sunt efectuate consultanțe în domeniul sănătății și luări în evidență.   

Vă rugăm să urmăriți anunțurile actuale precum și mesajele din rețele sociale. 

 

Pentru solicitări de relații suplimentare vă stăm cu plăcere la dispoziție:   

 

☏    Telefon  08031/265-1351 oder -1359          

    E-mail    ordnungsamt@rosenheim.de         

 

Indicații actuale importante:  
 Folosirea precum și inițierea și exercitarea de prostituție sunt interzise până când 

se dau alte dispoziții (§ 2 alin. 5 fraza 1, § 4 alin. 2, 3 nr. 3 din ordonanța bavareză privind 
măsurile de protecție contra infecțiilor).  

 Locațiile de prostituție, aceasta înseamnă toate bordelurile, firmele de masaje și de 
Table Dance sunt închise până când se dau alte dispoziții (§ 2 alin. 1 fraza 1 din 
ordonanța bavareză privind măsurile de protecție contra infecțiilor).  

 Încălcările acestor dispoziții vor fi sancționate (§ 5 nr. 2, nr. 9 din ordonanța bavareză 
privind măsurile de protecție contra infecțiilor). 

 

Unde puteți fi scoasă din evidență referitor la activitatea de prostituție  

Stadt Rosenheim, Ordnungsamt, Arnulfstr. 13  83026 Rosenheim 

 

Unde vă puteți duce în cazul în care este iminentă lipsa unui adăpost  

Stadt Rosenheim, Sozialamt, Reichenbachstr. 8, 83022 Rosenheim 

sozialamt@rosenheim.de  Tel: 08031/365-1461 

Für Ausnahmeanträge zur Nutzung von Räumen in den Prostitutionsstätten als Schlaf- und 
Wohnräume wenden Sie sich bitte auch an das Ordnungsamt s.o. 
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Unde vă puteți duce în cazul în care aveți nevoie de un medic și nu sunteți asigurată 
medical în Germania 

 În cazul unor simptome, care indică existența virusului COVID-19, vă rugăm să luați 
inițial contact telefonic cu medicul dumneavoastră de familie.  

 Dacă nu aveți niciun medic de familie sau sunt existente simptome grave de boală, 
atunci puteți să vă adresați serviciului medical de gardă la numărul de telefon 116 
117. În cazul unei necesități corespunzătoare va veni la dumneavoastră de ex. un medic 
de gardă și va efectua luarea probei corespunzătoare prin ștergerea mucoaselor pentru 
un test în laborator. 

 La: www.arzt-bayern.de și www.kvb.de sunt listați medicii de gardă. 

 

Unde vă puteți duce în cazul în care sunteți amenințată cu violența 

 Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle 
 Beauftragte der Polizei für Kriminalitätsopfer, mehr Informationen  

unter: www.polizei.bayern.de/schuetzenvorbeugen/beratung/frauenundkinder/ 
 Bundeshilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ 

Telefonnummer (24 h) (08000) 11 60 16 oder Sofort-Chat und Online-Beratung unter 
www.hilfetelefon.de  

 Onlineportal www.bayern-gegen-gewalt.de  
Umfangreiche Informationen und Anlaufstellen zum Thema Gewalt, unter anderem 
Fachberatungsstellen/Notrufe für von häuslicher und/oder sexualisierter Gewalt 
betroffene Frauen. 

 Fachberatungsstelle JADWIGA für Opfer von Frauenhandel,  
www.jadwiga-online.de 

o München: muenchen@jadwiga-online.de; Tel.: 089/38 53 44 55 
o Nürnberg: nuernberg@jadwiga-online.de; Tel.: 0911/43 10 656 

 Fachberatungsstelle SOLWODI für Opfer von Menschenhandel, Zwangsprostitution und 
Beziehungsgewalt, www.solwodi.de. 

o Augsburg: augsburg@solwodi.de, Tel.: 0821/50 87 62 64 
o Bad Kissingen: bad.kissingen@solwodi.de, Tel. 0971/80 27 59 
o München: muenchen@solwodi.de, Tel. 089/27 27 58 59 
o Passau: passau@solwodi.de, Tel.: 0851/96 66 450 
o Regensburg: regensburg@solwodi.de, Tel.: 0941/89 96 65 47;  

0176/45 85 50 90 

 

 Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim.e.V 
 Tel: 08031/ 368888 
 E-Mail: beratung@frauennotruf-ro.de  
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Unde vă puteți duce în cazul în care doriți o consultanță privind retragerea din această 
activitate 

 Kriminalpolizei Rosenheim (08031/200-3161 oder – 3191) 
 Stadt Rosenheim, Ordnungsamt, Arnulfstr. 13, 83026 Rosenheim 
 ordnungsamt@rosenheim.de oder 08031/365-1351, -1359 

 

Unde vă puteți duce în cazul în care aveți nevoie de sprijinul organizației pentru 
călătoria de înapoiere în țara natală 

Stadt Rosenheim, Sozialamt, Reichenbachstr. 8, 83022 Rosenheim, 08031/365-1461 

sozialamt@rosenheim.de  

oder Stadt Rosenheim, Ausländerbehörde 

 

Posibilități de sprijin financiar 

Ajutor financiar imediat Corona 

 Organismul federal acordă ajutoare financiare imediate pentru societăți mici și 
lucrători independenți cu un număr de până zece angajați, Guvernul de Stat Bavarez 
pentru societăți mici și mijlocii precum și pentru lucrători independenți și liber-profesioniști 
cu un număr de până la 250 angajați cu sediul în Bavaria. 

 Premisa pentru acest lucru este o situație dificilă privind lichiditățile, asta înseamnă 
dacă datorită pandemiei Corona veniturile curente din activitatea comercială nu vor fi 
probabil suficiente, pentru a achita obligațiile, în următoarele trei luni de la înaintarea 
cererii, din cheltuielile materiale și financiare curente aferente activității de muncă (de ex. 
chirii pentru spațiul comercial, arende, rate de leasing). Costurile curente private (chirie 
privată, asigurare de sănătate privată etc.) nu pot fi revendicate. 

 Înaintarea cererilor pentru ambele ajutoare financiare imediate este posibilă pentru 
societățile și lucrătorii independenți din întreaga Bavarie numai pe cale electronică 
prin pagina de Internet a Ministerului de Stat Bavarez pentru Economie, Dezvoltarea 
Landului și Energie; www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/.  

 

 

 


