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Informații despre 
prostituția stradală

Tot ceea ce doriți și trebuie să știți ca persoană 
care lucrează în prostituția stradală, puteți afla la 
Flora Dora:

Langstrasse 14, 8004 Zürich
Telefon / SMS: +41 79 248 03 35
E-mail:  floradora@zuerich.ch
stadt-zuerich.ch/floradora 

Consiliere la birou pe bază de programare, de luni 
până sâmbătă între orele 13:30 și 22:00. 

În mod regulat, este prezentă acolo o doamnă me-
dic ginecolog, care vă oferă consiliere medica-
lă gratuită la fața locului.

Detalii privind zonele de prostituție pot fi găsite la 
adresa  stadtpolizei.ch/prostitution sau pe paginile 
4, 5 și 6.
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 Zona de prostituție  
Depotweg 
Deschisă de duminică până joi, între orele 
18:30 și 02:00, și vineri și sâmbătă, între orele 
19:30 și 03:00.

În zona de prostituție Depotweg veți găsi facilități 
sanitare, o sală de așteptare, precum și consiliere și 
asistență. Pe perioada în care zona este deschisă, vor fi 
prezenți la fața locului doi angajați ai echipei din zonă. 
Zona de prostituție este accesibilă doar clienților care au 
mașină sau un vehicul cu două roti.

Aargauerstrasse

Gara Altstetten

Würzgraben
Tramvai 4

Zona de prostituție 
 Depotweg

Würzgrabenstrasse



5

 Niederdorf

De la ora 22:00 până la ora 02:00 este permisă 
oferirea în stradă a serviciilor de prostituţie. Oferirea 
serviciilor de prostituţie în vitrină este permisă între 
19:00 și 05:00.

Mühlegasse

Rindermarkt Neumarkt
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Autobuz 31, 46
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Rudolf-Brun-Brücke
Tramvai 4, 15

Rathaus
Tramvai 4, 15
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 Allmend Brunau

Oferirea de servicii de prostituție este permisă zilnic 
între 19:00 și 5:00. Nu este asigurată niciun fel de 
infrastructură.

Bunaustra
sse

Lessingstrasse

M
utschellenstrasse

Gfellerstrasse
Zürich Brunau
Tren S4
Tren de noapte SN4

Saalsporthalle
Tramvai 5, 13, 17
Autobuz 89, 200, 
210, 444, 445 

Saalsporthalle/Sihlcity
Tren S4
Tren de noapte SN4

Zona de 
 prostituție 
 Allmendstrasse

P
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Drepturi și obligații

Aveți voie să oferiți servicii de prostituție stradală 
dacă sunteți major(ă) și în deplinătatea capaci-
tăților fizice și psihice, dacă aveți o asigurare de 
sănătate, dacă sunteți autorizat(ă) să desfășurați 
o activitate remunerată în Elveția și dacă sunteți 
în posesia unei autorizații pentru a practica pros-
tituția. Ca persoană care lucrează în prostituția 
 stradală aveți acces în orașul Zürich la diverse 
oferte de asistență medicală și socială.

Dacă practicați prostituția stradală în afara zonelor 
stabilite, la o oră nepermisă sau fără autorizația 
necesară, va trebui să plătiți o amendă de cel puțin 
200 de franci la care se adaugă taxele administrati-
ve. În caz de recidivă, legea cantonală a poliției 
prevede alte amenzi mai mari, retragerea autoriza-
ției pentru practicarea prostituției și chiar expulza-
rea sau interdicție de intrare pentru o perioadă de 
minim un an.
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Obținerea 
 autorizației
Puteți primi o autorizație pentru practi-
carea prostituției de la Poliția orașului 
Zürich, Selnaustrasse 27, 8001 Zürich, 
etajul 3, în fiecare marți și vineri, între 
orele 13:30 – 16:30. În acest sens, trebuie 
să vă prezentați personal la sediul Poliției cu suma 
de 40 CHF și o serie de documente. 

Împreună cu permisul de ședere sau de rezidență, 
va trebui să prezentați următoarele documente: 

 – pașaport valabil sau carte de identitate valabilă 
(carte de identitate în original), sau un permis de 
ședere sau de rezidență 

 – card de asigurări de sănătate 

Dacă sunteți cetățean EU fără permis permanent 
de ședere sau de rezidență, trebuie să prezentați 
următoarele documente:

 – pașaport valabil sau carte de identitate valabilă 
(carte de identitate în original)

 – card de asigurare de sănătate European
 – adeverință de domiciliu 
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Acestea le primiți online de la Autoritatea pentru 
Economie și Muncă (AWA – Amt für Wirtschaft und 
Arbeit): meweb.admin.ch/meldeverfahren 
Telefon +41 43 259 26 26

Personalul de la Flora Dora vă ajută să completați 
formularele. Acest lucru este posibil, de asemenea, 
în Selnaustrasse 27.

După obținerea autorizației de la Poliția orașului 
Zürich (Stadtpolizei), personalul Centrului de 
 consiliere Flora Dora va purta cu dvs. o  discuție. 
Această discuție are ca temă drepturile și obligații-
le dumneavoastră în calitate de  persoană care 
practică activitatea de prostituție, aspectele legate 
de propria siguranță în timpul muncii, precum și 
modalități de sprijin și ajutor.

https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/
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Sfaturi utile 
 pentru des fășurarea 
 activității
Vă recomandăm:

– Folosiți prezervativul.

– Folosiți o metodă suplimentară de contra-
cepție (injecție la fiecare 3 luni, sterilet, pilula 
 anticoncepțională etc).

– Luați măsuri de profilaxie pre- și post- 
expunere.

– Testați-vă regulat pentru bolile cu transmitere 
sexuală.

– Efectuați regulat controale medicale.

– Nu însoțiți nicio persoană care vă dă senzația 
că ceva nu este în regulă.

– Numai dvs. decideți ce fel de servicii oferiți 
clientului.

 – Stabiliți dinainte prețul și serviciul. Cereți să 
vă dea banii în mână înainte de prestarea 
serviciului.
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 – Dacă vă simțiți amenințat(ă), atrageți atenția 
persoanelor din jur prin semne sau țipete.

 – Evitați locurile care sunt în dezavantajul 
dvs. și care vă împiedică să vă apărați sau 
să fugiți.

 – Nu purtați haine cu care ați putea fi 
 strangulat(ă) sau sufocat(ă) și care v-ar putea 
împiedica să fugiți.

 – Lăsați geamul și ușa mașinii ușor întredeschi-
se, astfel încât eventualele țipete să poată fi 
auzite în caz de urgență. Notați-vă numărul, 
marca și culoarea mașinii. Dacă este posibil, 
introduceți aceste informații în telefonul 
 mobil.
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Adrese 
 importante

Kanonengasse 18 
8004 Zürich
т +41 44 415 76 06
sgdambulatoriumgyn 
@zuerich.ch
stadt-zuerich.ch/msa

LEXI-App
Aplicația mobilă LEXI se adresează lu-
crătorilor din domeniul prostituției și con-
ține informații importante despre muncă, 
siguranță și sănătate. Aplicația este gra-
tuită și rulează fără înregistrare.

Städtische Gesundheitsdienste 
Ambolatorium  Kanonengasse 
Consultații ginecologice
Luni, Vineri  
8:30 – 12:00, 13:30 – 16:30,
Miercuri 13:30 – 16:30, 
Joi 8:30 – 12:00
Consultații medicale generale
Luni până Vineri
9:00 – 12:30, 14:00 – 18:00,  
Sâmbăta  
9:30 – 12:30, 13:00 – 16:30

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.renuo.procore&hl=de_CH&gl=US
https://apps.apple.com/ch/app/lexi-app/id1347841110?mt=8%C2%A0
mailto:sgdambulatoriumgyn@zuerich.ch
https://www.stadt-zuerich.ch/msa


13

Isla Victoria
Serviciu de consiliere pentru 
lucrătorii din industria sexului
Sfaturi privind șederea, sănătatea 
 Probleme juridice, financiare și sociale.
– Vizite în zonele de desfășurare a

 activităților erotice.
– Controale periodice de sănătate anoni-

me la Isla Victoria precum și mobile la
locul de desfășurare a activității.

– Prânz: luni, marți și joi între 11:00 – 14:00.
Programări pentru consultație
directă:
De luni până vineri între 11:00  –13:00.
Mai multe opțiuni prin aranjament tele-
fonic. Altele prin aranjament telefonic.

FIZ, Fachstelle Frauenhandel 
und Frauenmigration  
Sfaturi gratuite privind munca în indus-
tria sexului, probleme juridice și sociale, 
exploatare, violență, constrângere și 
trafic de femei.
Programări și consiliere 
 telefonică
Luni până Vineri 
9:00 – 12:00, 13:30 – 17:00

Schöneggstrasse 24 
8004 Zürich
т +41 44 291 66 00 
islavictoria 
@solidara.ch

O ofertă de la 
 Solidara Zürich
solidara.ch

Hohlstrasse 511
8048 Zürich
т +41 44 436 90 00
contact@fiz-info.ch
fiz-info.ch

mailto:islavictoria@solidara.ch
https://www.solidara.ch/
https://www.fiz-info.ch
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Armata Salvării RAHAB
Sfaturi, sprijin, consiliere 
 pastorală pentru lucrătorii din 
industria sexului
Streetwork și consiliere deschisă privind 
munca în industria sexului, probleme 
sociale și juridice, exploatare și violență. 
Susținere în vederea căutării unui loc de 
muncă și a reorientării profesionale.
Luni, joi 14:00 – 17:00

Colectivul pentru lucrători din 
industria sexului
Grup format din, și pentru lucră-
torii din industria sexului
Crearea de legături, schimburi, întâlniri 
regulate, Skillsharing.

Consiliere pentru violență 
 sexuală asupra femeilor
Telefon de urgență și programări pentru 
victimele agresiunilor sexuale și/sau 
 violență în familie.
Luni, Marți, Joi, Vineri  
9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, 
 Miercuri 13:00 – 17:00

Opferberatung Zürich 
(Consiliere pentru victime)
Consultații cu programare.   

info@sexworkers.ch
instagram:
@sxw_collective
sexworkers.ch

Gartenhofstrasse 17 
8004 Zürich
т +41 44 299 40 50
opferberatung@obzh.ch
obzh.ch

Dienerstrasse 76
8004 Zürich
т +41 77 490 29 90
rahab@rahab.ch
rahab.ch

Letzigraben 89
8003 Zürich
т +41 44 291 46 46
info@frauenberatung.ch
frauenberatung.ch

https://rahab.ch/
mailto:info@sexworkers.ch
https://www.instagram.com/sxw_collective/
https://sexworkers.ch/
https://www.frauenberatung.ch/
https://obzh.ch/
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Checkpoint Zürich 
Centru de sănătate pentru bărbați care 
fac sex cu alți bărbați, persoane trans, 
alte persoane queer și lucrători în indus-
tria sexului. 
Consiliere și testare pentru HIV și alte 
boli cu transmitere sexuală Consiliere 
privind infectarea, PEP, PrEP și consili-
ere psihologică.

Mirsah
Centrul de consiliere pentru 
dreptul migrației și integrare
Consiliere și asistență juridică pentru 
migrant. Consiliere telefonică, consiliere 
prin e-mail și stabilire de întâlniri.

Centrul central de clarificare și 
mediere ZAV
Pentru turiștii fără posibilități financiare 
care nu mai pot plăti călătoria de întoar-
cere în țara lor de origine. 
De luni până vineri între 9.00 – 12.00 și 
între 13.30 – 16.30.

Poliția locală Zürich
(Stadtpolizei  Zürich)
Infracțiuni și delicte sexuale
Denunțarea infracțiunilor de agresiune
sexuală.

Konradstrasse 1
8005 Zürich
т +41 44 455 59 10
mail@checkpoint-zh.ch
cpzh.ch

Wilhelmstrasse 10
8005 Zürich 
т +41 44 291 00 15
mirsah@sah-zh.ch
sah-zh.ch/mirsah

Stadt Zürich
Soziale Dienste, ZAV
Röschibachstrasse 26
8037 Zürich
т +41 44 412 64 21
stadt-zuerich.ch/
wohnen-obdach

Förrlibuckstrasse 120
8005 Zürich
т +41 44 411 64 30
stp-pgvo@zuerich.ch
stadtpolizei.ch >   
Gewalt /Jugend/ Kinder > 
Milieu- und Sexual-
delikte

https://www.cpzh.ch/
https://www.sah-zh.ch/mirsah
https://www.stadt-zuerich.ch/wohnen-obdach
https://www.stadtpolizei.ch/
https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/kinder_jugendliche/milieu-_und_sexualdelikte.html
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Apel de 
urgență
Poliție 117
Pompieri  118
Salvare 144

stadt-zuerich.ch/floradora

https://www.stadt-zuerich.ch/floradora



