Legea de protecție a prostituatelor
Ce înseamnă aceasta?

1.

Consiliere de sănătate

1. Gesundheitliche
Stadt Braunschweig
Gesundheitsamt
Hamburger Straße 226
38114 Braunschweig

Stadt Braunschweig
Fachbereich Bürgerservice,
Öffentliche Sicherheit
Abteilung Ordnungs- und
Gewerbeangelegenheiten

Liniile de tramvai : 1 sau 2
Stația:
Gesundheitsamt/Wasserwelt

Richard-Wagner-Straße 1
38106 Braunschweig

Dacă lucrați în prostituție,
această activitate trebuie să o înregistrați.

Servicii ca de ex. masaje erotice sau Tantra precum
și Domina sau escorte sunt de asemenea
obligatoriu de înregistrat.

Nu sunt obligatorii de înregistrat:
înregistrări pornografice, Peepshows,spectacole de
Table-Dance,oferte de servicii de Web-Cam și sex la
telefon.

Înainte de înregistrare trebuie să faceți
o consultanță pe teme de sănătate la Gesundheitsamt
în orașul Braunschweig.
Consilierea de sănătate este gratuită.
Frau Kinel:
……..

Tel.: 0531 / 470 7260

manuela.kinel@braunschweig.de

Fără această înregistrare, proprietarii de localuri nu
au voie să vă închirieze nici o cameră,așa că nu
aveți voie să lucrați fără certificat de înregistrare.
Cine lucrează fără înregistrare (Certificat de
înregistrare) va trebui să plătească amendă.

2. Certificatul de înregistrare

Frau Talhofer :
Tel.: 0531 / 470 7269
anne.talhofer@braunschweig.de

Vă rugăm ca înainte de termenul stabilit să mergeți la
Înregistrări camera E.34

Certificatul
de înregistrare și certificatul de
consiliere de sănătate trebuie să le aveți
întotdeauna la lucru.
Acestea sunt importante la controale.

Acordarea termenelor
Herr Grotrian
Herr Dießner

Tel.: 0531/ 4 70 57 36
(camera 2.08)
Tel.: 0531/ 4 70 57 37
(camera 2.09)

Pentru înregistrare vă rugăm să aduceți:
- Actul de identitate
- o fotografie de pașaport biometrică
- dovada de consiliere de sănătate
Dacă nu sunteți cetățean -EU,să aduceți și
dovada de permis la muncă.
Informații solicitate pentru înregistrare:

La termenul stabilit să aveți :
-

Actul de indentitate

După consultanță veți primi Certificatul de consiliere
de sănătate de care aveți nevoie la înregistrarea
activității dv. la secția Ordnungs-und
Gewerbeangelegenheit.
La dorință,se poate programa termenul următor
pentru înregistrarea activității dv. la secția
Ordnungs-und Gewerbeangelegenheit

1. Prenumele și numele
2. Data nașterii, locul nașterii
3. Cetățenia
4. Adresa înregistrată sau adresa poștală
5. Localitățile unde doriți să lucrați
Pentru Certificatul de înregistrare și pentru repetarea
înregistrării se percepe o taxă de 15 €
La dorință, Certificatul de înregistrare se poate
elibera în plus și sub un nume pseudonim(alias).
Acesta este gratuit.
Pentru eliberarea dovezii de înregistrare precum și
pentru dovada alias se percepe o taxă.

.

Cât timp sunt valabile Certificatul de
consiliere de sănătate și Certificatul de
înregistrare ?

Dacă doriți să nu vă prelungiți
Certificatul de înregistrare

Informații
Verlängerung der Bescheinigungen
Aveți vârsta sub 21 de ani
nach Ablauf der Gültigkeitsdauer bei
Anmeldungen bis zum 31.12.2017

Gesundheitsamt:

Certificatul este valabil
6 luni.
über 21
Jahre
După aceea consilierea de sănătate va trebui
Gesundheitsamt
Ordnungsamt
repetată.
24 Monate (2 Jahre)
36 Monate (3 Jahre)
nach
Erstanmeldung
nach Erstanmeldung
Abteilung
Ordnungs- und
Gewerbeangelegenheiten
unter 21 Jahren
Certificatul este valabil 12 luni.
Înregistrarea va trebui apoi
reînnoită.
Gesundheitsamt
Ordnungsamt
alle 6 Monate (2 x Jahr)
nach Erstanmeldung

12 Monate (1 Jahr)
nach Erstanmeldung

Aveți 21 de ani sau sunteți mai în vârstă

Verlängerung der Bescheinigungen
nach
Ablauf der Gültigkeitsdauer bei
Gesundheitsamt
Anmeldungen
Certificatul
este valabilab
12dem
luni (101.01.2018
an).
După aceea consilierea de sănătate va trebui
reînnoită.
über 21 Jahre
Gesundheitsamt

Ordnungsamt

12 Monate (1 Jahr)
24 Monate (2 Jahre)
nach Erstanmeldung
nach Erstanmeldung
Abteilung Ordnungs- und
Gewerbeangelegenheiten
unter 21 Jahre
Înregistrarea activității esteOrdnungsamt
valabilă 24 luni(2ani).
Gesundheitsamt
Apoi înregistrarea se va reînnoi.
alle 6 Monate (2 x Jahr)
12 Monate (1 Jahr)
nach Erstanmeldung
nach Erstanmeldung

Legea de protecție a prostituatelor
Dacă doriți să încetați activitatea,trebuie
să anunțați aceasta la Ordnungsamt -Abteilung
Gewerbeangelegenheiten.Datele dv. stocate vor fi
șterse cel târziu după 3 luni.

____________________________

Alte reglementări:
Obligativitatea prezervativului
Este interzis sexul fără prezervativ. Dacă un client
pretinde totuși să facă sex fără prezervativ,el
poate fi pedepsit cu o amendă mare.
De asemenea nici dv. nu aveți voie să faceți
publicitate pentru aceasta, și anume să oferiți sex
fără prezervativ.
Și acest fapt este de asemenea interzis.

În Germania este obligatorie
asigurarea de sănătate și
obligativitatea de impozitare
Puteți să vă încheiați o asigurare:
a.) o asigurare privată la o casă de asigurare de
sănătate nemțească
b.) o asigurare de sănătate europeană
(Asigurare EU) în patria dv..
De la Administrația fiscală veți primi un număr de
înregistrare pentru plata impozitului.
Pentru a nu avea probleme ,vă sfătuim ca în fiecare
an să dați o declarație de venit pentru impozitare la
Administrația fiscală.
Dacă vă încetați activitatea,aceasta trebuie adusă
la cunoștință la Administrația fiscală respectivă.

FACHBEREICH SOZIALES UND GESUNDHEIT

–GESUNDHEITSAMT–
Hamburger Straße 226
38114 Braunschweig

rumänisch

