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COVID 19 - SAFE SEX 

COVID-19 Măsuri de prevenire și siguranță pentru munca sexuală 

Pentru a evita contaminarea cu COVID-19 precum și închiderea activității în muncă sexuală, Vă recomandăm 
să respectați măsurile de protecție. Se pot efectua verificări: 

 

o În caz de simptome *, nu lucrați, rămâneți acasă și faceți testul. 

o Nu întrețineți raporturi sexuale tarifate cu un client care prezintă simptome* și invers, nu 
întrețineți raporturi sexuale tarifate cu un lucrător sexual care prezintă simptome *. 

o Spălați-vă pe mâini înainte și după fiecare prestație, cu apă și săpun sau cu dezinfectant 
hidroalcoolic.   

o Faceți un duș înainte și după dacă aveți posibilitate.  

o Utilizați prezervative pentru toate practicile sexuale. 

o Aerisiți camera, schimbați cearșafurile și prosoapele.  

o Curățați accesoriile după fiecare client. 

o Dezinfectați regulat suprafețele (mânerele ușilor, soneria, mesele, etc.) și eliminați obiectele 
inutile pe care le-ar putea atinge clienții (reviste, etc.). 

o Să aveți la dispoziție un coș de gunoi închis pentru a arunca măștile folosite, prezervativele,  etc. 
și goliți-l cel puțin o dată pe zi. 

o În afara serviciilor, păstrați o distanță de 1,5 metri între fiecare persoană sau purtați o mască 
dacă acest lucru nu este posibil. 

o Nu acceptați trei sau  +.  

o Păstrați numerele de telefon ale clienților și oferiți-le numărul dvs. profesional pentru a 
putea fi anunțați în caz de infecție. Informații că datele de contact vor fi distruse 14 zile mai târziu. 

o În caz de simptome *, contacți un medic sau Aspasie prin telefon, SAU faceți o programare la un 
centru de prelevare **.  
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*Simptome : 

Simptomele principale sunt :  

o Dureri de gât, tuse seacă, dificultăți de respirație, dureri în piept 
o Febră 
o Pierderea bruscă a simțurilor olfactive și/sau gustative 

Alte simptome posibile :  

o Dureri de cap 
o Stare de rău, senzație de oboseală 
o Dureri musculare 
o Răceală 
o Greață, vărsături, diaree, dureri de burtă 
o Erupții cutanate   

 

** Centre de prelevare :  

LAUSANNE 

o Unisanté Bugnon– Rue du Bugnon 44  
o fara programare 
o 7/7j 8h-17h 
o vineri 9h-17h  

 
o Unisanté Flon - Voie-du-Chariot 4 
o 7/7 ; luni marti miercuri joi sâmbata 8h-17h ; vienri e duminica 9h-17h 
o a face o programare https://rendezvous.unisante.ch/prendre-rendez-vous/2425 

YVERDON-LES-BAINS  

o eHnv – Drive-in, Rue de l’Hopital  
o Test 7/7j ; numai cu programare www.ehnv.ch/covid-19 

 
o eHnv – Urgences : 7/7j en nocturne - Rue d’Entremonts 11, Yverdon-les-Bains  
o apel : +41 24 424 52 09 

PAYERNE 

o HIB – Site de Payerne, Av de la Colline 3 
o Test 7/7j – numai cu programare 
o apel : +41 26 662 86 31 
o www.hopital-broye.ch 
o a face o programare https://www.hopital-broye.ch/jcms/hib_9991/covid-19 

VEVEY 

o HRC – Site de Vevey (Providence), Av. de la Prairie 3 
o 7/7J numai cu programare 
o apel (8h30-17h) +41 58 773 21 12 
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o a face o programare https://www.hopitalrivierachablais.ch 

NYON 

o GHOL – Hôpital Nyon, Ch. Monastier 10 
o numai cu programare: de luni pâna sambata 8h-17h 
o a face o programare www.ghol.ch onglet INFO Coronavirus  
o nici un telefon 

MORGES 

o EHC -Centre de test des Pâquis, Av. Henri-Dunand 20 
o 7/7j numai cu programare www.ehc-vd.ch/covid 

 

 

PENTRU ORICE ÎNTREBARE, SAU DACĂ ESTE NEVOIE, NU EZITAȚI SĂ CONTACTAȚI FLEUR DE PAVE  

LA NUMĂRUL 021 661 31 21 

Lundi 9h-12h30 

De marti pâna vineri 14h-17h 

info@fleurdepave.ch 

 

 

 


