THAILÄNDISCH

งานให้ บริ การทางเพศ
และ ไวรั สโคโรนา:
คุ ณป้ องกั นตั วเองและผู้ อื่นได้ ด้วยวิ ธีนี้

เรียน ท่านผู้ทำ�งานให้บริการทางเพศ
จนถึงขณะนี้ พวกคุณได้ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยเพื่อป้องกันการติด
เชื้อกามโรคและไวรัสเอสไอวี (HIV)และรักษาร่างกายของคุณให้มีสุขภาพ
ดีแล้ว ขอให้คุณทำ�ต่อไปเพราะมาตรการเหล่านี้ยังคงเป็นเรื่องสำ�คัญอยู่เสมอ
เอกสารแผ่นพับนี้จะให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับมาตรการลดความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้อย่างชัดเจน สำ�หรับคุณและลูกค้าของคุณ
สถานการณ์ทางกฎหมายในเรื่องโคโรนากับงานให้
บริการทางเพศนั้น(สิ่งไหนที่ได้รับอนุญาต สิ่งไหน
ต้องห้าม สิ่งไหนได้รับอนุญาตบางส่วน)
จะแตกต่างกันในแต่ละรัฐและสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างรวดเร็วคุณจะสามารถหาข้อมูลเรื่องนี้ได้ดี
ที่สุดที่หน่วยงานให้คำ�ปรึกษา หรือในอินเตอร์เน็ต เช่น ที่นี่:
berufsverband-sexarbeit.de/index.php/wissen/corona

สิ่งสำ�คัญคือคุณต้องอธิบายมาตรการอนามัยให้ลูกค้าของคุณทราบ และควร
ปฏิเสธลูกค้าด้วยหากพวกเขาไม่ยอมทำ�ตามกฎของคุณ ในอาชีพของคุณ คุณ
เป็นผู้กำ�หนดกฎเกณฑ์ของคุณเอง!
ถ้าคุณมีคำ�ถามคุณสามารถสอบถามหน่วยงานให้คำ�ปรึกษาหรือสำ�นักงาน
สาธารณสุขในท้องถิ่นได้ทุกเวลา ทางสมาคมอาชีพผู้ทำ�งานบริการทางเพศ
เสนอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ให้ทราบด้วย (ดู หน้า 18)
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โคโรนาและ โควิ ด19: ข้ อเท็ จจริ งที่
สำ �คั ญที่ สุ ด
SARS-CoV-2 ไวรัสโคโรนา “ตัวใหม่” เป็นเชื้่อที่ทำ�ให้เกิดโรคโควิด19 ไวรัส

นี้ติดต่อทางละอองเสมหะขนาดเล็กที่กระจายออกมาจากการจาม ไอ หรือการ
หายใจออกของผู้ที่ติดเชื้อและคนอื่นหายใจเอาละอองนี้เข้าไป หรือได้รับเชื้อ
ผ่านทางเยื่อเมือกของจมูกและปากหรือดวงตา
เชื้อไวรัสนี้ยังคงมีชีวิตอยู่ได้บนพื้นผิวสิ่งของและสามารถติดต่อโดยทางนี้ได้
เช่นเดียวกัน
การป่วยเป็นโรคจากเชื้อโควิด19 นี้ ส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรง บางครั้ง
ไม่มีการแสดงอาการให้เห็นว่าเจ็บป่วยด้วยซํ้า อาการที่ปรากฏบ่อย คือ มีไข้ ไอ
มีนํ้ามูก คัดจมูก รวมทั้งสูญเสียการรับรสและการได้กลิ่น

“ฉันไม่ได้ป่วย ฉันไม่จำ�เป็นต้องใช้หน้ากาก” -อย่าหลงเชื่อคำ�กล่าวนี้
บุคคลสามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้โดยที่ตนเองไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ ช่วง
เวลาที่ติดต่อได้มากที่สุดคือก่อนที่จะเริ่มมีอาการ

แต่โควิด19อาจทำ�ให้ป่วยหนักและถึงแก่ความตายได้เช่นเดียวกัน
เมื่อได้รับการติดเชื้อแล้วอาการจะปรากฏให้เห็นโดยเฉลี่ยใน 5-6 วันต่อมา
แม้แต่คนที่(ยัง)ไม่มีอาการก็อาจแพร่เชื้อโรคติดต่อไปให้คนอื่นได้: เชื้อโรค
สามารถแพร่ติดต่อได้แล้วในช่วงเวลาสองวันก่อนอาการจะปรากฏขึ้น และจะ
คงแพร่ต่อไปได้อีกเป็นเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์
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การป้ องกั นเชื้ อโคโรนา: มาตรการที่
สำ �คั ญที่ สุ ด
ปฏิบัติตามกฎ AHA: Abstand(ระยะห่าง), Hygiene(อนามัย), Alltags
maske(หน้ากากปิดปากและจมูก)
คำ�ที่เป็นกุญแจสำ�คัญที่สุดในเรื่องการป้องกันเชื้อโรคโคโรนาในชีวิต
ประจำ�วัน คือ
ระยะห่าง : อย่างน้อย 1.5 เมตร ถ้าเป็นไปได้ทั้งจากลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
อนามัย : ไอและจามอย่างถูกวิธี (อย่าไอหรือจาม ใส่มือแต่ให้ไอหรือจามใน
กระดาษเช็ดหน้า หรือในข้อพับแขน และหันหลังให้คนอื่น) ล้างมือเป็น
ประจำ�
หน้ากากปิดปากและจมูก (ปิดป้องปากและจมูก): ใช้ในที่ที่ไม่สามารถ
รักษาระยะห่างได้ – ในการพบกันทุกครั้งให้ใช้หน้ากากอันใหม่สำ�หรับตัว
คุณเองและสำ�หรับลูกค้า
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เตรียมพร้อมไว้เสมอ

แอปเตือนโคโรนา

สิ่งที่ต้องเตรียมไว้ที่ทำ�งาน:

แอปเตือนโคโรนามีประโยชน์ในการช่วยติดตามสืบสาวสายโซ่ของการติด
เชื้อโดยที่ไม่มีใครทราบชื่อคุณและลูกค้าของคุณ แอปนี้จะ
รวบรวมเพียงการเคลื่อนไหวและการติดต่อกับผู้ใช้แอปคนอื่น (ซึ่งตรวจหา
ได้ด้วยบลูทูธ) ถ้าผู้ใดได้รับการทดสอบว่าติดเชื้อโคโรนาและแจ้งให้ทราบ
ผ่านทางแอปนี้ด้วยความสมัครใจของตัวเอง ผู้คนที่บุคคลเหล่านี้ติดต่อ
ด้วยจะได้รับแจ้งให้ทราบแต่จะไม่สามารถค้นหาได้ว่ามีการติดต่อกัน ที่ไหน
เมื่อไหร่ และกับใคร และข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของผู้ได้รับการแจ้งข่าวนี้จะถูก
ปิดบังเป็นความลับ

•

นํ้ายาฆ่าเชื้อล้างมือสำ�หรับคุณและลูกค้าของ
คุณ-สบู่ธรรมดาก็ใช้ได้

•

สารทำ�ความสะอาดขจัดคราบมันที่มีจำ�หน่าย
ทั่วไปสำ�หรับทำ�ความสะอาดพื้นผิว

•

จัดเตรียมหน้ากากปิดปากและจมูกและ
กระดาษเช็ดหน้าแบบใช้แล้วทิ้งสำ�รองไว้

•

ถังขยะสำ�หรับทิ้งหน้ากากปิดปากและจมูก/
กระดาษเช็ดหน้าที่ใช้แล้ว

•

กระดาษสำ�หรับจดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หรือที่อยู่,อีเมลของลูกค้าของคุณ-เช่นอาจเก็บ
รายการของแต่ละวันไว้ในซองจดหมายปิดผนึก
(เขียนวันที่และช่วงเวลาที่ให้บริการแก่ลูกค้า
แต่ละคนไว้แล้วทำ�ลายรายการ/ซองนี้ทิ้งหลัง
สี่สัปดาห์

•

ถ้าทำ�ได้:ติดตั้งแอปเตือนโคโรนาไว้ในโทรศัพท์
มือถือ

ถ้าคุณใช้แอปนี้ ขอให้คอยดูว่าทั้งทางคุณและลูกค้าได้เปิดระบบบลูทูธและ
ระบบระบุตำ�แหน่งสถานที่นี้ไว้

คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Corona-Warn-

App ได้ฟรีจาก App Store
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เมื่อมีอาการของโรคอย่าทำ�งาน!

•

ถามลูกค้าก่อนการพบกันว่ามีไข้ ไอ มีนํ้ามูกคัดจมูก สูญเสียการรับรส
และการได้กลิ่นหรือไม่ ถ้าลูกค้าบอกว่ามีอาการเหล่านี้ขอให้ปฏิเสธการ
ให้บริการ

•

ถ้าคุณสังเกตว่าตัวคุณเองมีอาการเหล่านี้อย่าไปทำ�งาน ขอให้อยู่บ้าน
(ถ้าเป็นไปได้ให้อยู่คนเดียว)และโทรศัพท์หาแพทย์ของคุณ หรือโทร
หาแพทย์เวรที่พร้อมให้บริการ(ฟรีที่หมายเลข 116 117) ถ้าคุณไม่มี
ประกันสุขภาพหรือไม่มีเอกสารขอให้โทรศัพท์ติดต่อไปที่หน่วยงานให้
คำ�ปรึกษาสำ�หรับผู้ทำ�งานบริการทางเพศหรือสำ�นักงานสาธารณสุข (ดู
หน้า 18)
รับรายละเอียดข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับโคโรนาและ
งานให้บริการทางเพศได้ที่
berufsverband-sexarbeit.de หรือ ที่นี่:
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โคโรนา: มาตรการการป้ องกั นและ
สุ ขอนามั ยที่ สำ �คั ญที่ สุ ด
การตกลงนัดหมายวันเวลา/การปฎิ บั ต ิ ต ั วต่ อลู ก ค้ า

•

ทำ�การตกลงนัดวันเวลา/การติดต่อกันครั้งแรกทางโทรศัพท์ หรือ ทาง
อีเมล หรืออยู่ห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร

•

แจ้งให้ลูกค้าทราบตั้งแต่ต้นถึงเรื่องการเสนอบริการให้ในขอบเขตจำ�กัด
และมาตรการสุขอนามัย/การป้องกัน รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นถ้าลูกค้าไม่
ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้ (ดูข้างล่าง)

•

ถ้าคุณรู้สึกว่าลูกค้าไม่จริงจังกับของกฎของคุณอย่างจริงจัง อย่าตกลงนัด
วันเวลาหรือเลิกการให้บริการที่ทำ�อยู่ขณะนั้น

ข้อ มูล สำ�คัญ เบื้องต้นสำ�หรับลู ก ค้ า

•

•
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ก่อนเข้ารับบริการลูกค้าควรอาบนํ้า(ที่บ้านลูกค้าหรือในที่ทำ�งานของคุณ
) จะให้บริการทางเพศเมื่อสวมหน้ากากเท่านั้น –และเพียง 1:1 กล่าวคือ
ลูกค้า 1คนผู้ทำ�งานบริการทางเพศ 1 คน
การให้บริการที่บ้านลูกค้าหรือในโรงแรม:
ระบายอากาศในห้องล่วงหน้าก่อนสิบนาที
เปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่ เตรียมผ้าเช็ดมือสะอาดไว้ เตรียมสบู่/นํ้ายา
ทำ�ความสะอาดไว้ให้พร้อม-ถ้าไม่จัดเตรียมไว้ก่อนให้หักออกจากเวลาที่
ตกลงกันไว้

•

ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎของคุณ:ไม่มีการให้บริการ

ข้อเสนออย่างมีขอบเขตจำ�กัด

•

สิ่งสำ�คัญ:มีเพียงแค่สองคนเท่านั้นในการให้บริการอีโรติก/ร่วมเพศ
–คุณและลูกค้าเพียงหนึ่งคน

•

ให้บริการทางเพศ-รวมถึงทางปาก(ออรัลเซ็กส์)-เฉพาะตอนใช้หน้ากาก
อนามัยเท่านั้น! ในการร่วมเพศทางปาก ให้บุคคลที่รับบริการทางเพศ
สวมหน้ากากอนามัย

•

อย่าจูบที่ปาก บนใบหน้า ที่ลำ�คอ
และเช่นเคย: ใช้ถ ุงยางอนามัยในการร่ว มเพศ!

13

ร่างกาย

•

ล้างมือก่อนและหลังการให้บริการอีโรติก/ร่วมเพศ ด้วยสบู่ให้สะอาด
หมดจด (30 วินาที) หรือใช้นํ้ายาฆ่าเชื้อล้างมือ

•

อย่าใช้มือป้องปากเวลาไอหรือจาม แต่ให้ใช้กระดาษเช็ดหน้า (จากนั้น
ทิ้งทันที) หรือในข้อพับแขน ขณะไอหรือจามให้อยู่ห่างจากคนอื่นอย่าง
น้อยหนึ่งเมตรเสมอและหันหลังให้คนอื่น

•

ในขณะให้บริการรักษาระยะห่างระหว่างใบหน้าของคุณและใบหน้า
ลูกค้าหนึ่งช่วงศอกเสมอ

นอกจากนั้น: ตามกฎหมายคุ้มครองการค้าประเวณีผู้ประกอบ
การและบริษัทจัดหามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้มีการทำ�งานตาม
สุขลักษณะ

•

พื้น ผิว (เก้าอี้ เตียงนอน ที่วางของ ฯลฯ) ในห้องและในห้ อ งนํ ้ า
ต้องเช็ดให้ส ะอาดด้วยสารทำ�ความสะอาดขจัดคราบไขมั นที ่ ใ ช้ ตาม
บ้านเรือนหลังการให้บ ริการทุกครั้ง

โลชั่นทาตัวและครีมทามือป้องกันผิวหนังของคุณไม่ให้แตกแห้ง

สถานท ี แ
่ ละเส ื อ้ ผ า้

•

ระบายอากาศห้องให้ถ่ายเทเป็นเวลาสิบนาทีก่อนและหลังลูกค้าทุกคน

•

ถ้าเป็นไปได้ให้เปิดหน้าต่างแง้มไว้ในระหว่างการให้บริการ

•

ในห้องพักระหว่างรอการให้บริการถ้าเป็นไปได้ให้เปิดหน้าต่างทิ้งไว้เช่น
เดียวกัน

•

เปลี่ยนเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าเช็ดตัวหลังให้บริหาร
ลูกค้าแต่ละรายหลังจากนั้นซักด้วยสารซักฟอกตามคำ�แนะนำ�ปรกติ(
สารซักฟอกอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะทำ�ลายเปลือกหุ้มตัวของไวรัส)
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เพ ื อ่ นร่วมงาน

•

รักษาระยะห่าง (ในห้องพั กระหว่ า งรอให้ บริ การ
ก็เช่นเดียวกัน–เปิดหน้า ต่ า งทิ ้ ง ไว้ มากสุ ดเท่ า ที ่ ท ำ � ได้ ) สวม
หน้า กากปิดป้องกันปากและจมู กอย่ า จู บ/โอบกอดกั น อย่ า ทั กทาย
กันด้วยการจับมือ

การไปพบล กู ค า้ ท ี บ่ า้ นและในโรงแรม

•

การไปพบลูกค้าที่บ้าน: ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ า ห้ องนํ ้ า ได้ รั บการ
ทำ�ความสะอาด ผ้าปูที่นอนถู กเปลี ่ ย นใหม่ ด้ ว ยผ้ า ซั กสะอาด และมี
การระบายอากาศในห้อง/อาพาร์ ตเมนต์ เป็ นเวลา 10 นาที แล้ ว

•

เมื่อไปพบลูกค้าที่โรงแรมตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ า มี สบู ่ ผ้ า เช็ ด มือ
และผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนที ่ สะอาดตระเตรี ย มไว้ และห้ องได้ร ับ
การทำ�ความสะอาดทุกวัน

การร่วมเพศในรถยนต์

•

ไม่อยู่เกินสองคนในรถ

•

ถ้าเป็นไปได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี“อากาศไหลผ่านถ่ายเท”(เปิด
หน้าต่างที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกัน)เปิดพัดลมดูดอากาศบริสุทธิ์จาก
ภายนอกเข้าสู่ตัวรถเพิ่มด้วย
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คำ �แนะนำ �และข้ อมู ลเพิ่ มเติ มอื่ น ๆ

อีเมล: info@berufsverband-sexarbeit. de
โทร.: +49 152 0461 7464

ขอร บั คำ�แนะนำ�และความช่วยเหล อื !
เชื้อโรคโคโรนาที่ระบาดอย่างรวดเร็วทั่วโลกทำ�ให้ผู้คนจำ�นวนมากตื่น
กลัวหวั่นวิตกเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและของคนอื่น และเก็บตัวไม่
พบกับคนอื่น

ห้บริการทางเพศแห่งสหพันธรัฐ)
ที่อยู่: Wilhelmine-Gemberg-Weg 10, 10179 Berlin
อินเทอร์เน็ต: www.bsd-ev.info
อีเมล: info@bsd-ev.info
โทร.: +49 174 9199246

ความกลัวสามารถทำ�ให้เจ็บป่วยได้! ถ้าคุณสังเกตว่าความประพฤติของ
คุณเปลี่ยนแปลงไป และความกลัวเป็นตัวกำ�หนดการใช้ชีวิตของคุณ ขอ
ให้คุณไปขอรับความช่วยเหลือคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว! การพูดคุยช่วยได้
ดังนั้นขอให้คุณขอเข้ารับคำ�ปรึกษาและความช่วยเหลือได้ที่

•
•
•

หน่วยงานให้คำ�ปรึกษาผู้ทำ�งานบริการทางเพศในท้องที่ที่คุณอยู่
ทางเว็บไซต์ของสมาคมผู้ประกอบอาชีพนี้
สำ�นักงานสาธารณสุขที่ใกล้บ้าน

ท ี อ่ ย ท
ู่ ี ส่ �ำ คัญ
หน่วยงานให้คำ�ปรึกษาโดยผู้ชำ�นาญการสำ�หรับผู้ทำ�งานบริการทางเพศดู
ที่อยู่ได้ที่ Bündnis der Fachberatungsstellen für Sexarbeiterinnen
und Sexarbeiter (bufas e. V. สมาพันธ์หน่วยงานให้คำ�ปรึกษาโดยผู้
ชำ�นาญการสำ�หรับผู้ทำ�งานบริการทางเพศ) ที่
www.bufas.net/mitglieder หรือ ที่นี่: หรือผ่านรหัส QR
สมาคมผู้ประกอบอาชีพ
Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen e. V.
(BeSD สมาคมผู้ประกอบอาชีพให้บริการ อีโรติกและทางเพศ)
ที่อยู่: Köpenicker Str. 187/188, 10997 Berlin
อินเทอร์เน็ต: www.berufsverband-sexarbeit.de
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Bundesverband sexuelle Dienstleistungen e. V. (BSDสมาคมผู้ใ

สำ�นักงานสาธารณสุข
สามารถหาสำ�นักงานสาธารณสุขที่อยู่ใกล้คุณได้จากรหัสไปรษณีย์ ที่
https://tools.rki.de/PLZTool/ หรือ ที่นี่: หรือผ่านรหัส QR
Telegram- และ WhatsApp-Infos เก ี ย
่ วกับโคโรนา
Bundesgesundheitsministerium (BMG

กระทรวงสาธารณสุขแห่งสหพัน ธรัฐ)
เสนอรายละเอียดข้อมูล ผ่านทางหน่วยบริการต่อไปนี้:
• WhatsApp: จดบันทึกหมายเลข +49 151 62875183 ไว้ใน
โทรศัพท์มือถือ และเขียนส่งข้อความด้วยคำ�ว่า “Start”
• Telegram: https://t.me/corona_infokanal_bmg .

โทรศ พ
ั ท์สายด่วนโคโรนา
• หน่วยงานให้คำ�ปรึกษาอิสระแก่ผู้ป่วยประเทศเยอรมนี:
+49 800 011 77-22 (ภาษาเยอรมั น ), -23 (ภาษาตุ ร กี ) , -24 (ภาษา
รัส เซีย); จัน ทร์–ศุกร์ 8–20 น. เสาร์ 8–16 น. ฟรี จากทุ ก เครื อ ข่ า ย
• กระทรวงสาธารณสุขแห่งสหพันธ์รัฐ: +49 30 346 465 100
(จัน ทร์–พฤหัส ฯ 8–18น. ศุกร์ 8–12 น.)
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