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Zalecenia dotyczące pracy seksualnej 
Rekomendacja ta dotyczy osób, które pracują w branży usług seksualnych oraz 

ich klientów. Należy przestrzegać odpowiednich ogólnych wytycznych dla ludności 
dotyczących samoobrony i ochrony przed zakażeniem SARS-CoV-2 

(https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus.html). 
Informacja i komunikacja 
-• 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących koronaawirusa, gorąca linia AGES jest 
dostępna 24 godziny na dobę pod numerem telefonu 0800 555 621. 

-• 
W przypadku podejrzenia choroby (np. gorączka, kaszel, duszność, trudności z 
oddychaniem), osoba zainteresowana powinna pozostać w domu i wybrać numer 

1450 w celu podjęcia dalszych działań (wyjaśnienie diagnostyczne). Numer 
ubezpieczenia zdrowotnego jest dostępny 24 godziny na dobę. Testy są 

bezpłatne. 
-• 

Prowadzący* lub właściciel* domu publicznego (np. klub, studio, Laufhaus itp.), 
w którym świadczona jest usługa, musi utrzymywać koncepcję prewencji Covid-
19 dla publicznych obszarów obiektu. Ponadto, w każdym przypadku musi on 

wspierać przestrzeganie zalecanych środków. 
-• 

W miejscach, gdzie odbywa się praca seksualna, (wielojęzyczne) materiały 
informacyjne dla osób świadczących usługi seksualne i klientów powinny być 
prezentowane i dystrybuowane. 

-• 
Możliwość poufnego podania danych kontaktowych klienta (np. adresu e-mail lub 

numeru telefonu) powinna być dostępna na miejscu i przekazywana klientom. 
-• 
Operatorzy stron internetowych usług seksualnych lub reklam usług seksualnych 

powinni umieścić na swojej stronie internetowej baner z informacjami dla osób 
świadczących usługi seksualne i klientów. 

-• 
W przypadku podejrzenia i choroby z późniejszą segregacją przez władze, 
istnieje prawo do odszkodowania za utratę zarobków zgodnie z ustawą o 

epidemii. 
Zalecenia 

  
Higiena 
-• 

Istniejące profesjonalne standardy higieny tzw. bezpiecznych  praktyk 
seksualnych muszą być nadal przestrzegane. 

-• 
Miejsca, w których odbywają się prace seksualne muszą być wyposażone w 
swobodnie dostępny środek do dezynfekcji rąk. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na regularne czyszczenie lub dezynfekcję klamek drzwi, balustrad i innych 
powierzchni, których często się dotyka za pomocą jednorazowych ściereczek. 

-• 
Zaleca się częstą wentylację miejsc, w których odbywa się praca 

seksualna/kontakt z klientem. 



-• 

Klienci i osoby świadczące usługi seksualne powinni brać prysznic przed i po 
każdej usłudze. Alternatywnie, ręce i twarz powinny być umyte mydłem w płynie. 

-• 
Ręczniki od klientów i osób świadczących usługi seksualne powinny być 
wymieniane po każdym kontakcie (pranie pod kątem 60°) i nie powinny być 

dzielone. 
Używany materiał 

-• 
Ochraniacz ust i nosa, jednorazowy lub materiałowy (można prać pod kątem 
60°) powinien być noszony zarówno przez osobę świadczącą usługi seksualne, 

jak i przez klienta i powinien być zmieniany przez osobę świadczącą usługi 
seksualne po każdym kontakcie z klientem. 

-• 
Można używać rękawic, ale higiena rąk jest osiągana przede wszystkim poprzez 
mycie i/lub dezynfekcję rąk. 

-• 
Pokrowce na materace należy wymieniać po każdym kontakcie z klientem* i prać 

w temperaturze  60°. Wyjątkiem są płyty poliuretanowe, które po każdym użyciu 
muszą być czyszczone środkiem dezynfekującym. 

-• 
Zabawki seksualne nie powinny być dzielone przez osoby świadczące usługi 
seksualne oraz klientów,  powinny być czyszczone i dezynfekowane po użyciu jak 

zwykle. 
Kontakt z ciałem 

-• 
Kontakt z ciałem powinien być ograniczony do niezbędnego zakresu. 
-• 

Ze względu na przenoszenie wirusa przez krople śliny zaleca się unikać wszelkich 
form wymiany śliny, pocałunków, seksu oralnego oraz pozycji seksualnych 

twarzą do siebie. Jeżeli mimo to uprawiany jest seks oralny, to zaleca sie użycie 
prezerwatywy. 
Kontakt seksualny powinien odbywać się tylko między dwoma osobami, seks 

grupowy nie jest zalecany. 
 

Uwaga na stan zdrowia i badania 
-• 
Test Covid-19 może wykryć tylko ewentualną infekcję w momencie 

przeprowadzania testu. Negatywne wyniki mogą dawać fałszywe poczucie 
bezpieczeństwa i nie powinny prowadzić do zaniedbania zalecanych środków. 

Podejście do zmniejszania ryzyka lub informowania i uczulania jest zatem 
preferowane zamiast regularnego badania osób świadczących usługi seksualne . 
-• 

Osoby świadczące usługi seksualne zachęca się do sprawdzenia stanu zdrowia 
swoich klientów przed rozpoczęciem korzystania z usług seksualnych (brak 

objawów Covid-19, np. kaszel, gorączka, zadyszka), a w przypadku zauważenia 
objawów - do powstrzymania się od wykonywania usług seksualnych z klientem i 
zachowania dystansu. 

-• 
W każdym przypadku, jeśli wystąpią lub podejrzewa się wystąpienie objawów 

charakterystycznych dla Covid-19, nie można świadczyć żadnego rodzaju usług 
seksualnych (w tym masaży seksualnych). W takim przypadku należy 



skonsultować się z osrodkiem przeprowadzajacym testy lub zadzwonic pod  

1450  
-• 

Zdecydowanie zaleca się udostępnienie danych kontaktowych Klientów  w 
przypadku zakażenia, aby przyspieszyć badania i w ten sposób znacznie 
przyczynić się do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się choroby. 

Dalsze ważne i istotne informacje na temat pracy seksualnej w Austrii, dane 
kontaktowe poradni oraz linki do broszur informacyjnych w różnych językach 

znajdują się na stronie internetowej 
 
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-und-
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