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Informacja w sprawie świadczenia usług seksualnych w związku z 
koronawirusem (Covid-19)
Obecnie świadczenie usług seksualnych jest niedozwolone w Szwajcarii w związku z pandemią 
koronawirusa a naruszenie przedmiotowego zakazu jest zagrożone karą do trzech lat pozbawie-
nia wolności (art. 10d Rozporządzenia nr 2 w sprawie COVID-19). Kanton Bazylea-Miasto pode-
jmuje starania, aby zapewnić opiekę w nagłych przypadkach i opiekę zdrowotną dla osób świ-
adczących usługi seksualne. W związku z powyższym opracowano odnośne wytyczne w sprawie 
postępowania. Obowiązują one do dnia 19 kwietnia 2020 roku, mogą podlegać bieżącej aktuali-
zacji a okres ich obowiązywania może zostać przedłużony. Prosimy wszystkich o przestrzeganie 
niniejszych wytycznych w sprawie postępowania na własną odpowiedzialność.  
 
Zasadniczo wskazujemy na konieczność stosowania wszystkich określonych przez Federalny 
Urząd Zdrowia Publicznego (BAG) środków higienicznych: należy regularnie myć ręce, unikać 
bliskiego kontaktu i pozostawać w domu w przypadku wystąpienia objawów przeziębienia takich 
jak kaszel i gorączka!  
 
Informacje na temat zaleceń BAG można znaleźć pod adresem: 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov.html  
 

Postępowanie w przypadku osób świadczących usługi seksualne 
będących obcokrajowcami, które nie wykazują objawów 

1. Powrót do kraju pochodzenia 

Wszystkim osobom, które nie wykazują objawów, zaleca się w trybie pilnym powrót do kraju 
pochodzenia. Departament Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa kantonu Bazylea-Miasto zwraca 
się zatem do wszystkich zainteresowanych stron, w szczególności do podmiotów działających w 
branży erotycznej, o wezwanie swoich usługodawców z państw UE/EFTA do powrotu do ich kraju 
pochodzenia. W przypadku pojawienia się tzw. „wąskich gardeł” w wymiarze organizacyjnym lub 
finansowym prosimy osoby zainteresowane o kontakt telefoniczny z organizacją Aliena. Centrum 
doradcze omówi możliwości wsparcia z zainteresowanymi osobami. 

2. Zakwaterowanie prywatne/własny lokal 

Jeśli okaże się, że osoby świadczące usługi seksualne nie mają możliwości powrotu do kraju 
pochodzenia, wzywa się je do zorganizowania się we własnym zakresie do odwołania. Ważne 
jest również, aby wszyscy przestrzegali przepisów higienicznych określonych przez BAG. Jeśli 
jako pracodawca/właściciel salonów lub innych placówek działających w branży usług seksu-
alnych mają Państwo możliwość zapewnienia, do odwołania, osobom świadczącym usługi 
seksualne niedrogiego zakwaterowania spełniającego wymogi przepisów BAG, będziemy bardzo 
wdzięczni za współpracę. W takim przypadku prosimy o kontakt. Należy jednak pamiętać, że na-
wet wtedy świadczenie usług seksualnych jest w dalszym ciągu zabronione.  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
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3. Osoby bez zakwaterowania 

Jeśli okaże się, że niektóre osoby nie mają dostępu do prywatnego mieszkania lub Państwa lo-
kalu, prosimy o kontakt z nami.  
 

Postępowanie w przypadku osób wykazujących objawy 
Jako że osoby świadczące usługi seksualne stanowią zasadniczo grupę ryzyka ze względu na ich 
bliski kontakt z osobami potencjalnie zakażonymi, wszystkie osoby wykazujące objawy są pros-
zone o wykonanie badań na obecność Covid-19. Ocena stanu zdrowia przez lekarza rodzinnego 
nie jest zatem konieczna. Dlatego też, jeśli okaże się, że osoba oferująca usługi seksualne w 
Państwa firmie wykazuje objawy zakażenia koronawirusem, prosimy o kontakt telefoniczny z 
organizacją Aliena. Sprawdzi ona łatwo dostępne możliwości przeprowadzenia testu dla takich 
osób. 

1. Po przeprowadzeniu testu 

Po przeprowadzeniu testu Covid-19 wszystkie osoby muszą zostać poddane kwarantannie. 
Należy przestrzegać wymogów określonych przez BAG.  W takim przypadku należy zadbać o to, 
aby dana osoba może zostać poddana odpowiedniej kwarantannie.  

2. Wynik pozytywny  

W razie uzyskania wyniku pozytywnego stosuje się takie same środki w ramach kwarantanny jak 
przed stwierdzeniem zakażenia. W tym przypadku Departament Zdrowia kantonu Bazylea-Miasto 
jest odpowiedzialny za zapewnienie okoliczności niezbędnych do odpowiedniej kwarantanny.  

3. Wynik negatywny 

Jeśli wynik testu jest negatywny, oznacza to, że dana osoba powinna pozostać w kwarantannie 
do czasu, aż nie będzie wykazywać objawów przez ponad 24 godziny. Od tego momentu obo-
wiązuje zalecenie opuszczenia kraju oraz wytyczne dla osób niewykazujących objawów.  
 

Pozostałe wskazówki 
Regularne przepisy dotyczące higieny obowiązują również w organizacji Aliena. Oznacza to, że 
może ona przyjąć w swoich pomieszczeniach bardzo ograniczoną liczbę osób. W razie wyczer-
pania możliwości w ramach tej oferty zastrzegamy sobie prawo do zapewnienia organizacji Aliena 
wsparcia policyjnego. Nie będzie ono miało charakteru sankcji, lecz zostanie udzielone z myślą o 
ochronie zdrowia wszystkich zainteresowanych.  
 

Kontakt  
Dla pracodawców działających w sektorze usług seksualnych 
Departament Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa kantonu Bazylea-Miasto 
Referat Specjalistyczny 
Tel: 061 267 49 57 lub 061 267 71 26 
E-mail: michael.hoffmann@jsd.bs.ch lub lea.rutishauser@jsd.bs.ch 
Strona internetowa: https://www.jsd.bs.ch/themen/prostitution.html  
 
Dla osób świadczących usługi seksualne 
Aliena – organizacja świadcząca doradztwo dla kobiet pracujących w sektorze usług seksualnych 
Webergasse 15 
4058 Bazylea 
Tel.: 061 681 24 14 
Tel. kom.: 077 522 38 06 

https://www.jsd.bs.ch/themen/prostitution.html
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E-mail: aliena@compagna-bs.ch  
Strona internetowa: http://www.aliena.ch/  
 
Bardzo dziękujemy wszystkim za sprawną i solidarną współpracę. W tej szczególnej sytuacji je-
steśmy zdani na pomoc wszystkich. Mamy świadomość, że sytuacja ta stanowi również 
szczególne wyzwanie dla Państwa jako osób prowadzących działalność. Obecnie na pierwszym 
planie znajduje się ochrona osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, dlatego też 
bardzo ważne jest umożliwienie szybkiego wyjazdu i sprawne zakwaterowanie osób pocho-
dzących z zagranicy.  
 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub trudności w zapewnieniu przestrzegania wytycznych pro-
simy o kontakt z nami. 
 
Z poważaniem 
 
Referat Specjalistyczny, Departament Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa kantonu Bazylea-Miasto 
Bazylea, 18 marca 2020 r. 
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