
RO 

 

 

Consiliere și înregistrare pentru lucrătoare/lucrători 
sexuali  

(în conformitate cu Legea privind protecția prostituatelor) 
 
În calitate de lucrător sexual, vă puteți face programări pentru consiliere în ma-
terie de sănătate și înregistrare aici: 
 

 per e-mail: proSABI@lagus.mv-regierung.de 

 per telefon la  0385 588 59355 oder  0171 1762120 la următoarele ore 
de program: 

 
 

    
Consilierea în materie de sănătate și înregistrarea au loc la Oficiul de Stat pentru 
Sănătate și Afaceri Sociale (LAGuS), în cadrul departamentului Pro*SABI, la data și ora 
convenite, în locul ales de dumneavoastră (Rostock, Schwerin, Neubrandenburg). 
Dacă este necesar, sunt disponibile servicii digitale de interpretariat. Acest lucru nu 
implică niciun cost pentru dumneavoastră. 
 
Vă rugăm să vă acordați timp suficient și să aduceți următoarele documente cu 
dumneavoastră la întâlnirea convenită:  

 o fotografie 
 carte de identitate sau pașaport 
 permis de muncă/titlu de rezidență (pentru cetățenii din afara UE) 
 certificatul actual de înregistrare a reședinței sau a reședinței principale 

sau dovada adresei de domiciliu în Germania 
 

 
 

Luni: - 13:00-15:00 

Marți: 10:00— 12:00  13:00— 15:00 

Joi: 10:00—12:00 13:00— 15:00  

Vineri: 10:00— 12:00  - 

mailto:prostituiertenschutz@lagus.mv-regierung.de


Cele mai importante date dintr-o privire: 
 
 Consilierea în materie de sănătate este o consiliere confidențială. Nu există 

niciun examen de sănătate. Acesta nu este un certificat de sănătate. 
 
 Datele dumneavoastră vor fi tratate în mod strict confidențial și vor fi 

utilizate doar pentru punerea în aplicare a Legii privind protecția prostitua-
telor. 

 La cererea dumneavoastră, consultația în materie de sănătate, precum și 
înregistrarea, inclusiv consilierea personală, pot fi realizate în cadrul unei 
singure întâlniri. 

 
 Nu se percepe nicio taxă de înregistrare.  
 
 La cerere, vi se poate elibera un certificat tip alias. 
 
 
Cum să ne contactați în... 
 
Rostock: Oficiul de Stat pentru Sănătate și Afaceri Sociale, Friedrich-Engels-
Platz 5-8, 18055 Rostock 
 
Schwerin: Oficiul de Stat pentru Sănătate și Afaceri Sociale, Friedrich-Engels-
Straße 47, 19061 Schwerin 
 
Neubrandenburg: Oficiul de Stat pentru Sănătate și Afaceri Sociale, Neustre-
litzer Straße 120, 17033 Neubrandenburg 
 
Instrucțiuni despre cum să ajungeți acolo cu mașina sau cu transportul public și 
informații suplimentare: 
http://www.lagus.mv-regierung.de/Prostituiertenschutzgesetz 
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