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Fişă informativă
referitoare la perrmisul conform cu BGBl. II Nr. 198/2015, BGBl. Nr. 728/1993 idgF

Stimată doamnă, stimate domn,
în vederea obţinerii şi păstrării permisului mai sus numit trebuie să vă supuneţi în
timp util unui control clinic şi unor analize de laborator înaintea începerii activităţii
dar şi ulterior în mod regulat referitoare la absenţa bolilor venerice/ bolilor
contagioase cu transmitere sexuală (gonoree, sifilis, chancroid, limfogranulom veneric):
-

la fiecare 6 săptămȃni control cu prelevare de probe
la fiecare 12 săptămȃni un cotrol al sȃngelui
1x an control Röntgen/radiografie a plămȃnilor

(gonoree/Tripper)
(HIV, sifilis/Lues)
(tuberculoză/TBC)

Controalele în cadrul oficiului public administrativ precum şi radiografia la plămȃni
la medicii de specialitate locali sunt gratuite.
Pentru a vă înregistra avem nevoie de la Dumneavoastră de următoarele:
 Act de identitate
 2 fotografii cu format de paşaport
 Menţionarea adresei, a unui număr de telefon mobil
(pentru eventualele întrebări şi pentru un feedback în cazul unor atestate/certificate cu
rezultate pozitive, care atestă prezenţa bolii)

În cazul în care se constată la Dumneavoastră o boală venerică/ boală contagioasă cu
transmitere sexuală, nu primiţi permisul.
În cazul în care nu vă putem găsi, trebuie să anunţăm autorităţile de siguranţă publică.
În cazul unor rezultate medicale neclare şi în cazul unei infecţii vă trimitem spre tratament
şi pentru clarificare mai departe la clinică.

În cadrul primului control mai este prevăzută şi o clarificare obligatorie a medicului oficial
şi a asistentului social.

Vă rugăm să luaţi în considerare:
Controlul nostru nu înlocuieşte un control medical preventiv la ginecolog
(recomandat de 2 ori pe an). În calitate de autoritate publică nu avem voie să vă
prescriem medicamente.

Sunteţi obligată să informaţi autoritatea administrativă locală, la care aţi realizat
primul control sau ultimul control, de o schimbare a locului unde vă desfăşuraţi
activitatea.

Vă rugăm să luaţi în considerare în mod deosebit!

Exercitarea prostituţiei este interzisă şi deci pedepsită în Tirol în afara
bordelurilor autorizate.

Înregistrarea la control şi consultanţă:

Joi între orele 14:00 şi 15:00
După înregistrare vă rugăm să rămȃneţi în oficiul administrativ,
pentru a putea începe controlul de îndată.
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