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Tájékoztató szexuális szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban a 
koronavírussal (Covid-19) összefüggésben
Svájcban szexuális szolgáltatások nyújtása jelenleg a koronajárvány miatt már nem megengedett 
és ennek megszegése három évig terjedő elzárással büntetendő (COVID-19 2. rendelet 10. d 
cikk). Basel-Város Kanton ezért törekszik a szexmunkások sürgősségi és egészségügyi 
ellátásának biztosítására. Ennek értelmében cselekvési utasításokat dolgozott ki. Ezek 2020. 
április 19-ig érvényesek és folyamatosan frissíthetők és meghosszabbíthatók. Mindenkit arra 
kérünk, hogy ezeket a cselekvési utasításokat saját felelősségi körében kövesse.  
 
Alapvetően mindenkinek a figyelmét felhívjuk a BAG (Szövetségi Egészségügyi Hivatal) által me-
ghatározott higiéniai intézkedések betartására: kérjük, rendszeresen mosson kezet, kerülje a szo-
ros érintkezést és maradjon otthon, amennyiben megfázással kapcsolatos tüneteket, így 
köhögést és lázat tapasztal!  
 
A BAG rendelkezéseivel kapcsolatos információkat itt találja meg: 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov.html  
 

Eljárás tüneteket nem mutató külföldi szexmunkások esetében 

1. Visszautazás 

Minden személynek, aki nem mutat tüneteket, nyomatékosan ajánljuk, hogy utazzon haza. Basel-
Város Kanton Igazságügyi és Biztonsági Ügyosztálya ezért minden érdekeltet, különösen erotikus 
üzletek üzemeltetőit arra kéri, hogy az EU/EFTA államokból érkezett szolgáltatásnyújtóit szólítsa 
fel arra, hogy utazzanak haza. Amennyiben szervezési vagy pénzügyi nehézségek lépnének fel, 
kérjük az érintett személyeket, hogy vegyék fel a kapcsolatot az Alienával. A tanácsadó iroda 
egyeztet az érintettekkel a támogatási lehetőségekről. 

2. Magánszállás/saját helyiségek 

Amennyiben azt állapítja meg, hogy a szexmunkásoknak nincs lehetőségük a hazautazásra, ak-
kor ők kötelesek további intézkedésig magánszervezésben cselekedni. Emellett fontos, hogy 
mindenki tartsa magát a BAG higiéniai előírásaihoz. Amennyiben Önnek szalon vagy további ero-
tikus üzlet munkaadójaként/tulajdonosaként lehetősége van arra, hogy a szexmunkásoknak to-
vábbi intézkedésig kedvező költséggel szállást biztosítson, ami szintén megfelel a BAG 
előírásainak, akkor nagyon hálásak vagyunk együttműködéséért. Ebben az esetben kérjük, lépjen 
kapcsolatba velünk. Kérjük, vegye azonban figyelembe, hogy szexuális szolgáltatások nyújtása 
akkor is tilos marad.  

3. Szállás nélküli személyek 

Amennyiben azt állapítja meg, hogy egyes személyek sem magánszállást, sem az Ön helyiségeit 
nem tudják igénybe venni, akkor kérjük Önt, jelentkezzen nálunk.  
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Eljárás tüneteket mutató személyek esetében 
Mivel a szexmunkások esetében a potenciálisan fertőzött személyekkel közeli kapcsolat alapján 
rizikócsoportról van szó, minden tüneteket mutató személyt megkérünk Covid-19 teszt elvégezte-
tésére. Háziorvosi rangsorolásra ezért nem kerül sor. Ezért amennyiben megállapítja, hogy olyan 
személy, aki az Ön üzletében szexuális szolgáltatást kínál, koronavírus-megbetegedéssel 
kapcsolatos tüneteket mutat, kérjük, hogy telefonon vegye fel a kapcsolatot az Alienával, ahol 
ezután alacsony küszöbű tesztlehetőséget keresnek az érintett személyek számára. 

1. A teszt után 

A Covid-19 teszt után minden személynek karanténba kell vonulnia. Ennek során figyelembe kell 
venni a BAG előírásait. Ennek során gondoskodás történik arról, hogy a megfelelő személy meg-
felelő karanténhelyzetben legyen elhelyezve.  

2. Pozitív lelet  

Ha a lelet pozitív, ugyanazon karantén-intézkedések érvényesek, mint a pozitív lelet előtt. Ebben 
az esetben Basel-Város Kanton Egészségügyi Ügyosztálya illetékes a megfelelő karanténhelyzet 
érdekében.  

3. Negatív lelet 

Ha a lelet negatív, az a személy számára azt jelenti, hogy további 24 órán át maradjon karantén-
ban, amíg 24 óránál hosszabb ideig tünetmentes nem lesz. Ettől a pillanattól érvényesek a haz-
autazásra vonatkozó ajánlás, valamint a tünetmentes személyeket érintő cselekvési utasítások.  
 

További tudnivalók 
Az Aliena esetében is érvényesek a szokásos higiéniai előírások. Ez azt jelenti, hogy csak 
nagyon korlátozott számú személy befogadására alkalmas. Amennyiben a jelen ajánlat túlterhe-
lése lépne fel, fenntartjuk a jogot az Aliena rendőrségi támogatására. Ez nem szankcionális intéz-
kedést jelent, hanem az összes érdekelt egészségének védelmét.  
 

Kapcsolat  
Szexipari munkaadók számára 
Basel-Város Kanton Igazságügyi és Biztonsági Ügyosztálya 
Szakosztály 
Tel.: 061 267 49 57 vagy 061 267 71 26 
E-mail: michael.hoffmann@jsd.bs.ch vagy lea.rutishauser@jsd.bs.ch 
Weboldal: https://www.jsd.bs.ch/themen/prostitution.html  
 
Szexmunkások számára 
Aliena – Szexiparban dolgozó nők tanácsadó irodája 
Webergasse 15 
4058 Basel 
Tel.: 061 681 24 14 
Mobil: 077 522 38 06 
E-mail: aliena@compagna-bs.ch  
Weboldal: http://www.aliena.ch/  
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Mindenkinek őszinte köszönetet mondunk a gördülékeny és összetartó együttműködésért. Ebben 
a különleges helyzetben mindenki közreműködésére vagyunk utalva. Tudatában vagyunk annak, 
hogy a helyzet Önnek, mint üzemeltetőnek is különleges kihívást jelent. Jelenleg a különösen 
kiszolgáltatott személyek védelme áll a középpontban, ezért rendkívül fontos a külföldről érkezett 
személyek gyors hazautazása és célzott elhelyezése.  
 
Kérdés, vagy megvalósítási nehézség esetén kérjük, forduljon hozzánk. 
 
Üdvözlettel 
 
Basel-Város Kanton Igazságügyi és Biztonsági Ügyosztálya, Szakosztály 
Basel, 2020. március 18. 
 


