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คำ�นำ�

ในเดือนกรกฎ�คม ปี 2017 พระร�ชบัญญัติก�ร
ค้�ประเวณี (Prostitution Act) (ProstSchG) 
ผลบังคับใช้ มีหน้�ที่ใหม่สำ�หรับคนง�นท�ง
เพศและผู้ประกอบก�รท�งเพศที่เป็นผู้ใหญ่ ใน
แซกโซนีก�รดำ�เนินก�รล่�ช้�ไปหนึ่งปีเพร�ะ
ก่อนหน้�นี้ไม่มีกฎระเบียบเฉพ�ะประเทศ ตอน
นี้อย่�งไรก็ต�ม ProstSchG ยังมีผลบังคับ
ใช้อย่�งสมบูรณ์ในแซกโซนีและในเดรสเดน 
สำ�หรับเร�แล้วนี่คือโอก�สที่จะเผยแพร่ฉบับ 
"คู่มือสำ�หรับคนรักเพศในเดรสเดน" ฉบับใหม่ที่
มีก�รแก้ไขอย�่งม�ก

จะให้ภ�พรวมของสิทธิข้อกฎหม�ยและ
บุคคลที่ติดต่อในหน่วยง�นและสถ�บัน ควรให้
คว�มช่วยเหลือแก่คนง�นข�ยบริก�รท�งเพศ
และให้คว�มมั่นใจในกฎหม�ยในก�รปฏิบัติง�น
และแสดงคว�มช่วยเหลือ

บทบัญญัติท�งกฎหม�ยมักไม่เข้�ใจง่�ยและ
ไม่สอดคล้องกันเสมอไป นี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับคว�มจำ�เพ�ะของอุตส�หกรรมนี้และสังคม
ของเร�ซึ่งยังคงไม่เต็มใจที่จะยอมรับก�รมี
เซ็กซ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำ�วันในเมือง
ของเร� "คู่มือสำ�หรับคนง�นเพศในเดรสเดน" 
เป็นตัวอย่�งที่ดีสำ�หรับคว�มเข�้ใจที่รับรองก�ร
ปฏิบัติต�มกฎหม�ยของง�นท�งเพศ แต่ขัดต่อ
ก�รกระทำ�ที่ผิดกฎหม�ยเช่นก�รบังคับข่มขู่และ
ก�รค้�มนุษย์

โดยเฉพ�ะอย�่งยิ่งที่น่�สนใจนี่คือคณะทำ�
ง�นโสเภณีเดรสเดน รวมกลุ่มคนที่เป็นสถ�บัน
ในเมืองของเร�ด้วยก�รค้�ประเวณี บุคคลที่
ติดต่อจะได้รับก�รระบุไว้ในคู่มือนี้ นอกจ�กนี้
คว�มรู้ด้�นเทคนิคที่เกี่ยวข้องเข�้ม�ช่วยในก�ร
จัดเตรียมฐ�นท�งกฎหม�ย

Dr. Matthias Stiehler
ผู้อำ�นวยก�รด้�นสุขภ�พท�งเพศ
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กลุ่มก�รค้�โสเภณีเดรสเดน

กรมอน�มัยเดรสเดน ศูนย์ให้คำ�ปรึกษ�โรคเอดส์และโรคติดเชื้อท�งเพศ กรมตำ�รวจเดรสเดน กอง
พล�ธิก�ร 24/ง�นค�้ประเวณี ฝ่�ยกิจก�รธุรกิจเดรสเดน ฝ่�ยจัดห�ง�น สำ�นักง�นภ�ษีเดรสเดน
เหนือ สำ�นักง�นสอบสวนภ�ษี ศูนย์จัดห�ง�นเดรสเดน สำ�นักง�นศุลก�กรเดรสเดน ฝ่�ยควบคุม
ก�รเงิน/แรงง�นที่ผิดกฎหม�ย กรมอน�มัยเดรสเดน บริก�รให้คำ�ปรึกษ�เย�วชนและย�เสพติด 
ฝ่�ยว�งแผน กรมบริห�รและกฎหม�ย AIDS-Hilfe Dresden e. V.; KOBRAnet e. V.; Treberhilfe 
Dresden e. V.

สำ�หรับก�รไหลของข้อคว�มที่เร�ได้ใช้ทั้งหญิงหรือช�ยแบบแม้ว่�ผู้หญิงและผู้ช�ยมีส่วนร่วมใน
ก�รทำ�ง�นท�งเพศ
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สรุปสิทธิ โอก�ส ข้อจำ�กัด และภ�ระ
หน้�ที่ 

สิทธิและโอก�ส

 ■ ก�รปฏิบัติง�นท�งเพศโดยสมัครใจส�ม�รถ
ทำ�ได้ในเยอรมนีตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 ■ ก�รออกแบบบริก�รท�งเพศจะพิจ�รณ�
เฉพ�ะระหว่�งโสเภณีและลูกค้�ของพวกเข�
เท่�นั้น ผู้ประกอบก�รต้องไม่ออกคำ�แนะนำ�
หรือคำ�แนะนำ�อื่นใดเกี่ยวกับลักษณะและ
ขอบเขตของก�รให้บริก�รท�งเพศ

 ■ ไม่อนุญ�ตให้มีก�รมีเซ็กส์โดยไม่สวมถุงย�ง
อน�มัยและอ�จถูกปฏิเสธ (ข้อกำ�หนดก�ร
ใช้ถุงย�งอน�มัย!)

 ■ เพศมีสิทธิที่จะตรวจสอบแนวคิดก�รดำ�เนิน
ง�นหรือเหตุก�รณ์ของผู้ประกอบก�ร

 ■ ข้อตกลงระหว่�งผู้ประกอบก�รและคน
ข�ยบริก�รท�งเพศส�ม�รถทำ�ได้ภ�ย
ใต้น�มแฝง ข้อตกลงต้องทำ�เป็นล�ย
ลักษณ์อักษร (เป็นล�ยลักษณ์อักษรหรือ
อิเล็กทรอนิกส์) สำ�เน�จะมอบให้คนง�นท�ง
เพศ

 ■ แรงง�นข�ยบริก�รท�งเพศมีข้ออ้�งในก�ร
ดำ�เนินก�รเพื่อขอรับหลักฐ�น (เขียนหรือ
อิเล็กทรอนิกส์) ของก�รชำ�ระเงินที่ได้รับ
หรือทำ�เพื่อก�รให้บริก�รท�งเพศ

 ■ แรงง�นข�ยบริก�รท�งเพศส�ม�รถปรึกษ�
ตรวจสอบและถ้�จำ�เป็นให้ได้รับก�รรักษ�
แบบไม่ระบุตัวตนและเสียค่�ใช้จ่�ยที่ศูนย์ให้
คำ�ปรึกษ�โรคเอดส์และโรคติดเชื้อท�งเพศ 
ไม่จำ�เป็นต้องมีก�รประกันสุขภ�พ

 ■ แรงง�นข�ยบริก�รท�งเพศมีโอก�สที่จะ
ได้รับคำ�แนะนำ�ที่ครอบคลุมทุกด�้นของ
สุขภ�พจ�กคำ�แนะนำ�ด้�นสุขภ�พบังคับภ�ย
ใต้ ProstSchG ใหม่ที่แผนกสุขภ�พ

 ■ แรงง�นข�ยบริก�รท�งเพศมีสิทธิ์ได้รับคำ�
แนะนำ�อย่�งละเอียดเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์
ท�งกฎหม�ยในเดรสเดนที่สำ�นักง�น
ทะเบียน (ฝ�่ยทะเบียน)

 ■ บุคคลที่เข�้ร่วมประชุมส�ม�รถตกลงร่วมกับ
ก�รอภิปร�ยเท่�นั้น

 ■ มีคว�มเป็นไปได้ในก�รสื่อส�รถึงสภ�พ
ก�รทำ�ง�นที่ไม่พึงประสงค์หรือคว�มผิดใน
แง่ของก�รค้�มนุษย์เพื่อจุดประสงค์ในก�ร
แสวงห�ผลประโยชน์ท�งเพศหรือก�รก่อ
อ�ชญ�กรรมรุนแรง ฯลฯ 

 ■ ตำ�รวจให้ก�รคุ้มครองและคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ
อันตร�ยต่อชีวิตกิ่งและทรัพย์สิน

 ■ โปรโตคอลที่ไม่ส�ม�รถเข�้ใจได้หลังจ�ก
ก�รให้คำ�ปรึกษ�หรือข้อมูลไม่จำ�เป็นต้องมี
ก�รลงน�มแม้กระทั่งกับเจ�้หน้�ที่

 ■ ช�วต่�งช�ติส�ม�รถเรียกร้องล�่มได้
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ข้อจำ�กัด และหน้�ท่ี

 ■ มีข้อกำ�หนดในก�รลงทะเบียนสำ�หรับทุกคน
ที่เสนอบริก�รท�งเพศโดยมีค่�ธรรมเนียม

 ■ มีหน้�ที่ให้คำ�ปรึกษ�ด้�นสุขภ�พต�ม 
ProstSchG 

 ■ ProstSchG ไม่จำ�เป็นต้องมีก�รตรวจสอบ!
 ■ ต้องมีหลักฐ�นคำ�แนะนำ�ด�้นสุขภ�พและ
หนังสือรับรองก�รจดทะเบียนไว้ในที่ทำ�ง�น 
ใบรับรองทั้งสองมีคว�มถูกต้องกับชื่อแทน
และมีก�รดำ�เนินก�รของสถ�นประกอบก�ร
ค้�ประเวณีและก�รควบคุมหน่วยง�นจะถูก
นำ�เสนอต�มคำ�ขอ (ไม่ใช่ศูนย์จัดห�ง�น
หรือลูกค�้)

 ■ ไม่อนุญ�ตให้โฆษณ�เพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้
ถุงย�งอน�มัย

 ■ ในเดรสเดนมีกรมควบคุมสถ�นที่ก�รค้� ข้อ
จำ�กัดด�้นก�รมีเซ็กซ์อยู่ในขอบเขต 

 ■ ตัวแทนของเจ�้หน้�ที่เช่นตำ�รวจสุขภ�พก�ร
เงินคำ�สั่งซื้อของส�ธ�รณะและสำ�นักง�น
ศุลก�กรหลักจะเข้�รับก�รรักษ�ในที่ทำ�ง�น

 ■ ร�ยได้ต้องเสียภ�ษี (สำ�นักง�นภ�ษี)
 ■ มีข้อผูกมัดในก�รประกันสุขภ�พ จะต้องได้
รับก�รชำ�ระเงินส่วนที่ข�ด

 ■ ร�ยได้เพิ่มเติมจะต้องร�ยง�นไปยังสถ�บัน
ที่เพียงพอและสำ�นักง�นสรรพ�กรห�กได้
รับสวัสดิก�รสังคม (เงินบำ�น�ญ Hartz IV, 
คว�มช่วยเหลือท�งสังคม)

 ■ สำ�หรับก�รประกอบอ�ชีพอิสระ: ก�รสื่อส�ร
อย่�งไม่เป็นท�งก�รในก�รรับเข้�เรียนท�ง
ธุรกิจกับสถ�บันประกันสังคม

 ■ ช�วเยอรมันที่ไม่ใช่ช�วต�่งช�ติต้องปฏิบัติ
ต�มกฎหม�ยที่พักอ�ศัยสำ�หรับช�วต่�งช�ติ

 ■ ผู้ประกอบก�รต้องลงทะเบียนก�รค้�กับ
สำ�นักง�นคำ�สั่งซื้อของส�ธ�รณะและยื่นขอ
อนุญ�ตจ�กบริษัทของตน

 ■ ทุกคนที่อยู่ในไซต์ก�รค้�ประเวณีต้อง
ส�ม�รถระบุตนเองได้
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ข้อบังคับท�งกฎหม�ย 

พระร�ชบัญญัติคุ้มครอง
โสเภณี (ProstSchG)

กฎหม�ยเกี่ยวกับกฎระเบียบของก�รค้�ก�ร
ค้�ประเวณีและก�รป้องกันของก�รทำ�ง�นเป็น
โสเภณีคน - ตั้งแต่ 1 กรกฎ�คม 2017 โสเภณี
ที่เรียกว่�พระร�ชบัญญัติคุ้มครองนำ�ไปใช้ใน
สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐเยอรมนี กฎหม�ยฉบับนี้มี
ผลบังคับใช้กับบุคคลทุกคนที่ให้บริก�รท�งเพศ 
(รวมถึง BDSM Tantra และข้�มเพศ) เกี่ยวกับ
ร�ยได้ (โดยปกติจะเป็นเงินสด) และมีผลบังคับ
ใช้กับค�่ใช้จ่�ยในรูปแบบของอ�ห�ร ก�รเดิน
ท�ง ที่พักอ�ศัย เป็นต้น หรือสถ�นที่ทำ�ง�น
ของโสเภณี

ProstSchG ให้ก�รลงทะเบียนสำ�หรับคน
ข�ยบริก�รท�งเพศเช่นเดียวกับสถ�บันก�ร
ศึกษ�ของอุตส�หกรรมก�ม ก�รลงทะเบียน
ต้องทำ�ในเขตเทศบ�ลที่มีก�รให้บริก�รท�ง
เพศส่วนใหญ่ เนื่องจ�กก�รค้�ประเวณีในแซก
โซนีจะส�ม�รถให้บริก�รได้เฉพ�ะในเมืองที่
มีประช�กรอย่�งน้อย 50,000 คนเท�่นั้น จึง
มีผลบังคับใช้เฉพ�ะ Dresden, Leipzig และ 
Chemnitz Görlitz, Zwickau รวมถึง Plauen 
เท่�นั้น ในเมืองเหล่�นี้จะส�ม�รถลงทะเบียนได้

การลงทะเบียนสำาหรับคนขายบริการทาง
เพศทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

ข้อผูกมัดในก�รลงทะเบียนใช้กับทุกคนที่
ทำ�ง�นเกี่ยวกับเพศไม่ว่�จะเป็นลูกจ้�งหรือ
ทำ�ง�นด้วยตัวเองก็ต�ม ก�รลงทะเบียนจะทำ�
เสมอในเมืองที่มีก�รทำ�ง�นม�กที่สุด ดังนั้น
ห�กคุณต้องก�รที่จะใช้ง�นส่วนใหญ่เป็นคน
ง�นเพศหรือเซ็กซ์คนง�นในเดรสเดินคุณจะ
ต้องลงน�มในคนที่สำ�นักง�นเสมียนของเดรส
เดินก่อนที่จะเริ่มก�รทำ�ง�นของคุณ ห�กคุณ

ทำ�ง�นในเมืองอื่น ๆ โปรดสอบถ�มจ�กที่นี่ห�ก
จำ�เป็นต้องลงทะเบียนอีกครั้ง
เมื่อลงทะเบียนแล้วจะมีก�รจัดข้อมูลและก�รให้
คำ�ปรึกษ� คุณจะได้รับข้อมูลที่นี่:

 ■ สถ�นก�รณ์ท�งกฎหม�ยหลังจ�กโสเภณี
พระร�ชบัญญัติคุ้มครอง (ProstSchG) และ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคว�ม
จำ�เป็นสำ�หรับก�รออกกำ�ลังก�ยกิจกรรม
ของคุณ

 ■ สำ�หรับก�รป้องกันในกรณีของก�รเจ็บป่วย
และเพื่อคว�มมั่นคงท�งสังคมในกรณีของ
คว�มสัมพันธ์ในก�รจ้�งง�น

 ■ เกี่ยวกับก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นสุขภ�พและ
สังคมก�รช่วยเหลือในสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน
และ

 ■ คว�มรับผิดท�งภ�ษีที่มีอยู่

ต�มปกติก�รสัมภ�ษณ์ข้อมูลและก�รให้คำ�
ปรึกษ�ควรดำ�เนินก�รกับผู้ที่ลงทะเบียนเท�่นั้น 
อำ�น�จอ�จได้รับคว�มยินยอมจ�กคุณปรึกษ�
ศูนย์แนะแนวเฉพ�ะสำ�หรับโสเภณีหรือหน่วย
ง�นอื่น บรรณ�รักษ์อ�จถูกนำ�เข้�โดยปร�ศจ�ก
คว�มยินยอมของคุณ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับก�รลง
ทะเบียน:

 ■ ชื่อและน�มสกุล
 ■ วันเดือนปีเกิดและสถ�นที่เกิด
 ■ สัญช�ติ
 ■ ที่อยู่ลงทะเบียนหรือที่อยู่สำ�หรับจัดส่ง (ท�ง
เลือกสำ�หรับผู้ที่ไม่ได้อ�ศัยอยู่ในเยอรมนี)

 ■ รัฐบ�ลกล�งหรือเทศบ�ลที่คุณว�งแผนที่จะ
ดำ�เนินก�ร
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ห�กต้องก�รลงทะเบียนโปรดนำ�:

 ■ รูปภ�พปัจจุบันไม่มีขอบสองภ�พ (สูง 45 
มม. x กว้�ง 35 มม.)

 ■ บัตรประจำ�ตัวประช�ชน หนังสือเดินท�ง 
หนังสือเดินท�ง ใบแทนหนังสือเดินท�งหรือ
หนังสือรับรองตัวตน (พร้อมใบทะเบียน)

 ■ นอกสหภ�พยุโรปพลเมือง หลักฐ�นก�รได้
รับสิทธิในก�รประกอบอ�ชีพอิสระหรือขึ้นอยู่
กับก�รจ้�งง�น

 ■ ก�รลงทะเบียนครั้งแรกต้องมีหลักฐ�นแสดง
คำ�แนะนำ�ด�้นสุขภ�พซึ่งต้องไม่เกินส�ม
เดือน 

 ■ หลักฐ�นก�รต่ออ�ยุใบสมัครต้องจัดให้มีก�ร
ให้คำ�ปรึกษ�ด้�นสุขภ�พประจำ�ปีหรือปีละ
สองครั้ง (ดูหัวข้อ "ที่ปรึกษ�ด�้นสุขภ�พ")

 ■ มีค่�ธรรมเนียมสำ�หรับก�รยื่นครั้งแรกของ 
35 ยูโรที่จะจ่�ยค�่ลงทะเบียนต่อม�ค่�ใช้
จ่�ย€ 15

หนังสือรับรองก�รจดทะเบียนจะออกโดย
สำ�นักง�นสั่งก�รประช�ชนภ�ยในห้�วันทำ�ก�ร
ใบรับรองก�รลงทะเบียนประกอบด้วย:

 ■ รูปถ่�ย
 ■ ชื่อและน�มสกุลของคุณ
 ■ วันเกิดและสถ�นที่เกิดของคุณ
 ■ สัญช�ติของคุณ
 ■ รัฐหรือเขตเทศบ�ลที่ระบุในทะเบียนของคุณ
 ■ ระยะเวล�และ
 ■ หน่วยง�นผู้ออก

เมื่อได้รับก�รร้องขอหน่วยง�นจะออกใบรับรอง
แทน ผู้มีอำ�น�จจัดเก็บน�มแฝงพร้อมกับข้อมูล
ส่วนบุคคลและเก็บสำ�เน�ของใบรับรองชื่อแทน
ไว้ในข้อมูลรับรอง

ใบรับรองชื่อแทนประกอบด้วย:

 ■ รูปถ่�ย
 ■ น�มแฝงที่คุณเลือกสำ�หรับง�นท�งเพศ
 ■ วันเกิด 
 ■ สัญช�ติของคุณ
 ■ รัฐหรือเขตเทศบ�ลที่ระบุในทะเบียนของคุณ
 ■ ระยะเวล�และ
 ■ หน่วยง�นผู้ออก

ใบรับรองนี้ใช้ได้สำ�หรับผู้ที่อ�ยุเกิน 21 ปีเป็น
เวล�สองปี สำ�หรับบุคคลที่มีอ�ยุระหว่�ง 18 ถึง 
21 ปีในหนึ่งปี ถ�้คุณต้องก�รดำ�เนินกิจกรรม
ต่อคุณต้องต่ออ�ยุใบรับรองก�รลงทะเบียน 
ก�รเปลี่ยนแปลงชื่อสัญช�ติก�รร�ยง�นหรือที่
อยู่จัดส่งสินค้�และรัฐหรือเขตเทศบ�ลที่ต้อง
ดำ�เนินก�รต้องร�ยง�นไปยังสำ�นักง�นที่รับผิด
ชอบภ�ยใน 14 วัน สำ�นักง�นทะเบียนส่งต่อ
ข้อมูลของคุณไปยังสำ�นักง�นสรรพ�กร ข้อมูล
ก�รลงทะเบียนจะถูกลบออกภ�ยในไม่เกินส�ม
เดือนหลังจ�กหมดอ�ยุก�รใช้ง�นของใบรับรอง
ก�รลงทะเบียน

ต้องมีก�รลงทะเบียนหรือใบรับรองน�มแฝง
ที่ทำ�ง�น เฉพ�ะเจ�้หน้�ที่ควบคุมที่เข้�เยี่ยมชม
คุณที่ที่ทำ�ง�นและผู้ดำ�เนินง�นเท่�นั้นที่ได้รับ
อนุญ�ตให้ตรวจสอบใบรับรองของคุณ! ลูกค�้
หรือ z B. ศูนย์ง�นหรือสำ�นักง�นทะเบียนไม่ได้
รับอนุญ�ต! ห�กคุณพบว�่ไม่มีใบรับรองที่ถูก
ต้องในที่ทำ�ง�นเจ้�หน้�ที่ผู้มีอำ�น�จอ�จออกคำ�
เตือนด้วยว�จ�เป็นครั้งแรก แต่ต่อม�ก็มีค่�ปรับ
ถึง 1000 ยูโร (แต่ละกรณีและกรณีส่วนบุคคล
จะได้รับก�รตรวจสอบในแต่ละกรณี) ห�กไม่มี
ใบรับรองผู้ประกอบก�รซ่องต้องไม่ยอมให้คุณ
ทำ�ง�น ผู้ดำ�เนินก�รบันทึกข้อมูลของคุณและ
ต้องร�ยง�นให้เจ้�หน้�ที่ทร�บห�กจำ�เป็น

ใบรับรองก�รลงทะเบียนอ�จไม่ได้รับก�รออก
ให้แก่คุณห�กคุณ:

 ■ ไม่ได้ให้ข้อมูลและหลักฐ�นที่จำ�เป็น
 ■ มีอ�ยุต่ำ�กว่� 18 ปี
 ■ มีอ�ยุต่ำ�กว่� 21 ปี และได้รับก�รชักนำ�ให้
ทำ�ง�นหรือดำ�เนินก�รต่อโดยบุคคลอื่น

 ■ มีฐ�นะที่ลำ�บ�กและ/หรือไม่ส�ม�รถเลี้ยงตัว
เองได้ จึงถูกชักนำ�ให้เข�้ม�ค้�ประเวณี

 ■ คุณอยู่ในช่วงหกสัปด�ห์สุดท้�ยของก�รตั้ง
ครรภ์

เมื่อพูดถึงก�รคุ้มครองของคุณตัวอย�่งเช่นเมื่อ
สถ�นก�รณ์ของคุณถูกใช้ประโยชน์ในฐ�นะ
แรงง�นข้�มช�ติหรือคุณถูกบังคับให้ทำ�ง�น
ท�งเพศเจ้�หน้�ที่ต้องดำ�เนินก�รเหล่�นี้เป็น 
อ�ชญ�กรรมที่ต้องถูกดำ�เนินคดี!

ฝ�่ยควบคุมพฤติกรรม
ฝ�่ยจัดห�ง�น โดยเฉพ�ะร้�นอ�ห�ร/สิทธิ์ก�ร
ทำ�ง�น/ก�รคุ้มครองผู้เย�ว์
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Theaterstraße 11–15, 01067 Dresden
(ห้อง: 525, 527, 529)
prostitution@dresden.de 
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 58 60
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 58 61
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 58 66

คำาแนะนำาด้านสุขภาพ

(ไม่ต้องมีก�รตรวจสอบ) เป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับ
ก�รลงทะเบียนกับสำ�นักง�นคำ�สั่งซื้อของ
ส�ธ�รณะ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกรมอน�มัย 
และจะต้องทำ�ซ้ำ�ในทุก 12 เดือน (โสเภณีที่
มีอ�ยุต่ำ�กว่� 21 ปีจะต้องเข้�รับคำ�ปรึกษ�ใน
ทุกๆ 6 เดือน) ก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นสุขภ�พ
ให้โอก�สคุณในก�รห�คำ�แนะนำ�ในหัวข้อ
ต่�งๆเช่นก�รป้องกันก�รตั้งครรภ์และโรค
คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นหรือคว�มเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับก�รใช้แอลกอฮอล์และย�เสพติด 
ก�รสนทน�เป็นคว�มลับและฟรี นอกจ�กนี้คุณ
ยังส�ม�รถขอคว�มช่วยเหลือได้ที่นี่ห�กคุณ
อยู่ในสถ�นก�รณ์พิเศษหรือสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน 
ในกรณีของคว�มผิดท�งอ�ญ�ผู้มีอำ�น�จต้อง
ดำ�เนินก�ร! 

จะไม่มีก�รแชร์ข้อมูลกับหน่วยง�นหรือ
องค์กรอื่นใด จะมีก�รออกใบรับรองก�รให้คำ�
ปรึกษ�โดยไม่คำ�นึงถึงระยะเวล�และเนื้อห�
ของก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นสุขภ�พและจะมีก�ร
แสดงเป็นน�มแฝงต�มคำ�ขอ 

ต้องมีหลักฐ�นก�รให้คำ�แนะนำ�ด้�นสุขภ�พ
ในที่ทำ�ง�น 

ถ้�จำ�เป็นให้ใช้ใบรับรองนี้แก่ผู้ดำ�เนินก�ร
หรือเจ้�หน้�ที่ควบคุมที่คุณเยี่ยมชมในที่ทำ�ง�น
ของคุณ ศูนย์จัดห�ง�นหน่วยง�นประกันสังคม
อื่น ๆ สำ�นักง�นทะเบียนหรือลูกค้� (ฟรี) ไม่มี
สิทธิ์ได้รับใบรับรองของพวกเข�! 
 เพียงพอถ้�คุณพกใบรับรองระบุน�มแฝงกับ
คุณ

กรมอน�มัยเดรสเดน
คำ�แนะนำ�ด้�นสุขภ�พต�ม ProstSchG 
Ostra-Allee 9, 01067 Dresden
gesundheitsamt-prostschg@dresden.de 
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 53 28
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 53 29

ประตู 4 Theaterstraße
กดกระดิ่ง“Gesundheitsberatungก�รให้คำ�
ปรึกษ�ด้�นสุขภ�พ/Healt Advice”ใช้ลิฟท์ 
(ชั้นสอง)
เข�้ถึงห้องให้คำ�ปรึกษ�
หรือเข้�ด้วย Ostra-Allee 9 ก็ได้ (ต�มป้�ย
บอกท�ง)

ข้อสำ�คัญ ภ�ระผูกพันในก�รให้ก�รดูแลสุขภ�พ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รให้บริก�รก�รตรวจ
รักษ�และให้คำ�ปรึกษ�โดยสมัครใจซึ่งมีอยู่ใน
ปัจจุบันเป็นเวล�หล�ยปีแล้วซึ่งกำ�ลังดำ�เนินอยู่
ใน Bautzner Straße 125 และจะยังคงมีอยู่
ต่อไป ก�รปรึกษ�ห�รือและก�รสืบสวนเกี่ยว
กับโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์ส�ม�รถดำ�เนิน
ก�รได้ที่ศูนย์ให้คำ�ปรึกษ�ด้�นก�รติดเชื้อเอดส์
และโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์ นอกจ�กนี้ยัง
ส�ม�รถชี้แจงคำ�ถ�มเกี่ยวกับสุขภ�พหรือหัวข้อ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับง�นท�งเพศได้ ข้อเสนอนี้ยัง
ไม่ระบุชื่อและไม่มีค่�ใช้จ่�ย

อนุญาตสถานประกอบการถาวร

ผู้ให้บริก�รค้�ประเวณีทั้งผู้หญิงหรือผู้ช�ยจะ
ต้องขอยื่นคำ�ร้องเพื่อขออนุญ�ตดำ�เนินก�รจ�ก
ฝ�่ยจัดห�ง�น กรมก�รค้� เมืองเดรสเดน

ฝ�่ยควบคุมพฤติกรรม
ฝ�่ยจัดห�ง�น โดยเฉพ�ะร้�นอ�ห�ร/สิทธิ์ก�ร
ทำ�ง�น/ก�รคุ้มครองผู้เย�ว์
Theaterstraße 11–15, 01067 Dresden
(ห้อง: 525, 527, 529)
prostitution@dresden.de 
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 58 60
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 58 61
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 58 66

กฎหม�ยก�รค้�ประเวณี 

ซึ่งมีผลบังคับในปี 2002 ก�รค้�ประเวณี
พระร�ชบัญญัติควบคุมแรงง�นสังคมและ
ประช�สัมพันธ์ของผู้หญิงกับลูกค�้และน�ยจ้�ง
ของพวกเข� อ้�งสิทธิ์ต�มกฎหม�ย:
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 ■ ค่�ใช้จ่�ยที่ถูกต้องต�มกฎหม�ยสำ�หรับ
ก�รให้บริก�รแก่คู่ค�้และ / หรือเงินเดือนที่
ตกลงกันให้แก่ผู้ประกอบก�ร

 ■ ทำ�ง�นเป็นพนักง�นที่มีค่อนข้�งสัญญ�ก�ร
จ้�งง�นที่ถูกต้องต�มกฎระเบียบเกี่ยวกับ
ร�ค�วันหยุดเวล�ในก�รทำ�ง�นและสถ�นที่
รวมทั้งก�รดำ�เนินก�รเสร็จสมบูรณ์ปกติของ
สุขภ�พต�มกฎหม�ยว่�งง�นประกันสังคม
และเงินบำ�น�ญ ไม่ส�ม�รถร้องขอคำ�ขอ
บริก�รท�งเพศบ�งอย่�งหรือเพื่อรับใช้แขก
ที่ถูกปฏิเสธได้

 ■ ก�รให้บริก�รท�งเพศฟรีเช่นก�รว�งถุงย�ง
อน�มัยในร้�นอ�ห�ร

ก�รบังคับใช้แรงง�น ก�รแสวงห�ประโยชน์ 
ก�รจ้�งง�นบุคคลที่มีอ�ยุต่ำ�กว�่ 18 ปี รวมถึง
ก�รใช้แรงง�นเพื่อก�รพ�ณิชย์ นอกเหนือจ�ก
ขอบเขตคว�มสัมพันธ์ในก�รจ้�งง�นต�มปกติ 
อ�จส่งผลให้มีค่�ปรับหรือถูกลงโทษอื่นๆ

พระร�ชบัญญัติคุ้มครองก�รติด
เช้ือ

ตั้งแต่ก�รแนะนำ�ของพระร�ชบัญญัติคุ้มครอง
ก�รติดเชื้อในเดือนกรกฎ�คม 2000 มีเป็น
หน้�ที่ไม่มีโสเภณีอีกต่อไป แต่ข้อเสนอที่จะ
ฟรีไม่ระบุตัวตนให้คำ�ปรึกษ�, ก�รตรวจสอบ
และก�รรักษ� (ในกรณีส่วนบุคคล) ของก�รติด
เชื้อติดต่อท�งเพศสัมพันธ์และก�รบริก�รให้คำ�
ปรึกษ�ในหน่วยง�นด�้นสุขภ�พ 

สำ�หรับก�รรักษ�ฟรีคุณไม่จำ�เป็นต้องพิสูจน์
ว่�คุณไม่ส�ม�รถแบกรับค่�ใช้จ่�ยได้ด้วยตัว
คุณเอง พนักง�นของกรมอน�มัยต้องได้รับ
อนุญ�ตให้เข้�อพ�ร์ทเมนต์หรือซ่อง

กรมควบคุมสถ�นท่ีก�รค้�

กรมควบคุมสถ�นที่ก�รค้�ในเมืองเดรสเดน
ควบคุมพื้นที่ที่ส�ม�รถให้บริก�รค้�ประเวณีได้: 
ห้�มให้บริก�รในที่ส�ธ�รณะและในรถยนต์ จะ
ส�ม�รถให้บริก�รได้เฉพ�ะภ�ยนอกเขตพื้นที่
ต้องห้�ม และห้�มอยู่ภ�ยในพื้นที่ที่มีระยะห่�ง 
200 เมตรจ�กศูนย์กล�งท�งศ�สน� โบสถ์ 
โรงพย�บ�ล สถ�นที่สำ�หรับเด็กและก�รพัก

ผ่อน โรงเรียน บ้�นพักคนชร� เริ่มต้นเฉพ�ะ
ที่ Bremer Straße ในช่วงระหว่�งเวล� 20 
น�ฬิก� ถึง 6 โมงเช�้ และห�้มอยู่ภ�ยในพื้นที่
ที่มีระยะห่�ง 200 เมตรจ�กโบสถ์ค�ทอลิค และ
สุส�น Matthäus 
ห้�มให้บริก�รค้�ประเวณีภ�ยในพื้นที่ต้องห�้ม 
ห�กไม่ปฎิบัติต�มข้อกำ�หนดของกรมควบคุม
สถ�นที่ก�รค้� จะมีบทลงโทษจำ�คุกไม่เกินหก
เดือน
 ก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของพวกเข�ถูก
ควบคุมโดยตำ�รวจและคว�มสงบเรียบร้อยของ
ประช�ชน
พื้นที่ที่ จำ�กัด รวมถึง: ใจกล�งเมือง (ดูแผนที่
ส่วนตรงกล�ง), หมู่บ้�น Altfranken, Cosse-
baude, Gompitz, Langebrück, Mobschatz, 
Oberwartha, Schönborn, Schönfeld-
Weissig และ Weixdorf 
เอกส�รที่:

ก�รดูแลสุขภ�พ 
แผนกให้คำ�ปรึกษ� AIDS/STI
(03 51) 4 88 82 90
ฝ�่ยดูแลคว�มประพฤติ 
กรมธุรกิจก�รค้� 
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 58 60
ตำ�รวจ 
กองพล�ธิก�ร 24/ง�นค้�ประเวณี 
โทรศัพท์ (03 51) 4 83 20 54

กฎหม�ยก่อสร้�ง

ก�รใช้อ�ค�รสำ�หรับก�รค้�ประเวณีที่อยู่อ�ศัย
หรือธุรกิจประเภทซ่องโสเภณีต้องได้รับใบ
อนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�ร ต้องส่งใบสมัครที่
เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญ�ตก่อสร้�งไปที่สำ�นัก
กำ�กับดูแลอ�ค�ร 

ก�รตรวจสอบอ�ค�รสำ�นักง�นกล�งและ
สำ�นักง�นสอบก่อน (03 51) 4 88 18 02
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กฎระเบียบท�งก�รค้�

ในฐ�นะโสเภณีในเดรสเดนคุณไม่ส�ม�รถและ
จะต้องไม่จดทะเบียนก�รค้�ประเวณี อย่�งไร
ก็ต�มผู้ประกอบก�รต้องลงทะเบียนก�รค้�กับ 
ฝ่�ยกำ�กับดูแล Dresden ฝ�่ยธุรกิจ ส่งข้อคว�ม
ไปยังสำ�นักง�นสรรพ�กรจ�กที่นี่ ก�รไม่จด
ทะเบียนจะถูกลงโทษในฐ�นะผู้ดูแลระบบ

ฝ่�ยกำ�กับดูแล ฝ�่ยธุรกิจ
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 58 60

กฎหม�ยภ�ษีอ�กร

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นเชิงพ�ณิชย์หรือที่
ทำ�ง�นรวมทั้งร�ยได้ทุติยภูมิต้องเสียภ�ษี! ก�ร
หลีกเลี่ยงภ�ษีเป็นอ�ชญ�กรรมและถูกฟ้องร้อง 
(ทั่วประเทศและต�่งประเทศ) ในกรณีเหล่�นี้
ส�ม�รถกำ�หนดภ�ษีเป็นเวล�สิบปีย้อนหลังได้

แรงงานเพศพาณิชย์
ได้รับจ�กสำ�นักง�นภ�ษีที่รับผิดชอบหม�ยเลข
ภ�ษี คุณจำ�เป็นต้องบันทึกร�ยได้และพิสูจน์ค่�
ใช้จ่�ย (ใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงินเช่น
ค่�เช่�และค่�โฆษณ�ต้องจัดแสดงและเก็บ
ไว้!) ขึ้นอยู่กับจำ�นวนร�ยได้หรือก�รหมุนเวียน
พวกเข�ต้องจ่�ยร�ยได้ภ�ษีก�รข�ยและก�รค้� 
เนื่องจ�กเป็นร�ยได้จ�กธุรกิจก�รคืนภ�ษีโดย
ทั่วไปในปีต่อไปจึงต้องทำ� 

คุณส�ม�รถเข้�ร่วมในขั้นตอนของเมืองดุส
เซลดอร์ฟ เอกส�รหลักฐ�นก�รชำ�ระเงินล่วง
หน้�ที่ได้รับก่อนหน�้นี้อ�จได้รับจ�กสำ�นักง�น
ภ�ษี Dresden-Nord และแนบไปกับก�รคืน
ภ�ษี

คนที่ทำ�ง�นอิสระส�ม�รถสมัครเป็นสม�ชิก
ของแต่ละส�ข�ของประกันสังคมได้ 

สำ�หรับคำ�ถ�มทั้งหมดเกี่ยวกับภ�ระผูกพัน
ด้�นคว�มมั่นคงท�งสังคมคุณส�ม�รถขอรับ
ข้อมูลจ�กประกันผู้สูงอ�ยุเยอรมนีได้ที่ www.
deutsche-rentenversicherung โทรศัพท์
บริก�ร (ภ�ษ�เยอรมัน ฟรี) ส�ม�รถติดต่อได้ที่ 
(08 00) 10 00 48 00 กฎพิเศษใช้ยกตัวอย�่ง

เช่นกับคนง�นที่มีขอบเขต (เช่นง�นที่เรียกว่�
ง�นขน�ดเล็กหรือ 450 ยูโร)

จ้างคนงานขายบริการทางเพศ
ได้รับก�รทำ�สัญญ�กับผู้ประกอบก�รในลักษณะ 
PAYE อิเล็กทรอนิกส์ของพวกเข� (ELStAM) 
และปล่อยภ�ษีร�ยได้ให้กับหน่วยง�นด้�นภ�ษี 
ภ�ษีเงินเดือนและค่�จ้�งจะได้รับก�รบันทึก
ไว้ในก�รคืนภ�ษีเงินเดือนที่จำ�เป็นสำ�หรับ
ก�รคืนภ�ษีเงินได้ประจำ�ปี น�ยจ้�ง (เช่น. ใน
ฐ�นะที่เป็นผู้ประกอบก�รของสโมสร) ร�ยง�น
พนักง�นในก�รรักษ�คว�มปลอดภัยท�งสังคม
และมีหน�้ที่ในก�รสร้�งคว�มมั่นใจว่�ก�รมีส่วน
ร่วมเพื่อสุขภ�พ ก�รว่�งง�น บำ�เหน็จบำ�น�ญ 
ก�รดูแลและก�รประกันอุบัติเหตุจะได้รับเงิน

ผู้ประกอบการ
จำ�นวน ร�ยได้ภ�ษีธุรกิจและภ�ษีเงินได้สำ�หรับ
พนักง�นของพวกเข�นำ�ไปสู่ก�รสำ�นักง�นภ�ษี 
โสเภณีที่มีส่วนร่วมในขั้นตอน Düsseldorf ผู้
ประกอบก�รจะขับรถผ่�นไปได้โดยก�รตรวจ
สอบภ�ษีเดรสเดนเหนือ ก�รใช้ง�นหล�ยที่
จำ�นวนเงินที่เกิดจ�กเงินจ�กโสเภณีสำ�รองและ
ดำ�เนินก�รจำ�นวนเงินเหล่�นี้ไปยังสำ�นักง�น
ภ�ษีที่เกี่ยวข้อง 

สำ�นักง�นภ�ษี เดรสเดนเหนือ
โทรศัพท์ (03 51) 46 91 85 18
โทรศัพท์ (03 51) 46 91 85 49

กฎหม�ยท�งสังคม

ประกันการว่างงานและความมั่นคงขั้นพื้น
ฐานสำาหรับผู้ว่างงาน (Hartz IV)

ประกันก�รว่�งง�นในประเทศเยอรมนีเป็น
ประกันภ�คบังคับสำ�หรับพนักง�นหญิงและ
เด็กฝึกง�นทั้งหมดในก�รจ้�งง�นซึ่งทำ�ง�น
ม�กกว่�เพียงเล็กน้อย จะให้ก�รป้องกันคว�ม
เสี่ยงในกรณีของก�รว่�งง�น ผู้ที่ตกง�นจะ
ได้รับคว�มช่วยเหลือด�้นก�รห�ง�น (ไม่มี
ตำ�แหน่งง�นในอุตส�หกรรมก�ม!) 
ผู้ที่มองห�ง�น แต่ไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์
ก�รว่�งง�นและไม่ส�ม�รถสำ�รองข้อมูลโดยไม่
ได้ช่วยทำ�ม�ห�กินของเข�หรือผู้ที่ไม่สมควร
แม้จะมีคว�มอุดมสมบูรณ์ของก�รทำ�ง�นในก�ร
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ดำ�รงชีวิตให้กับตัวเองและครอบครัวของเข�มี
ภ�ยใต้เงื่อนไขบ�งอย่�งได้รับสิทธิประโยชน์
ขั้นพื้นฐ�นสำ�หรับผู้ว่�งง�น (ที่เรียกว่� "Hartz 
IV") ประโยชน์เบื้องต้นและคว�มช่วยเหลือใน
ก�รห�ง�นส�ม�รถให้แก่บุคคลที่เคยทำ�ง�น
เป็นตนเองม�ก่อน คว�มรับผิดชอบคือศูนย์ง�น
ในพื้นที่

เงินบำานาญประกัน

ก�รประกันเงินบำ�น�ญต�มกฎหม�ยจ่�ยเงิน
บำ�น�ญแก่ผู้เอ�ประกันภัยและเป็นแผนบำ�เหน็จ
บำ�น�ญที่สำ�คัญที่สุดของเยอรมนี นอกจ�กนี้
ยังช่วยในก�รกลับคืนสู่ชีวิตก�รทำ�ง�นอีกครั้ง 
นอกจ�กนี้ยังมีก�รให้ก�รสนับสนุนท�งก�ร
เงินก่อนเกษียณเมื่อเจ็บป่วยไม่ส�ม�รถใช้ง�น
ได้อีกต่อไปเมื่อคู่สมรสเสียชีวิตหรือคนหนุ่ม
ส�วเสียพ่อแม่ นอกจ�กนี้จะมีก�รจ่�ยค่�รักษ�
และก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พท�งวิช�ชีพ สำ�หรับ
ผู้รับบำ�น�ญจะมีก�รจ่�ยค่�ประกันสุขภ�พและ
ก�รประกันระยะย�วของน�ยจ้�ง พนักง�น
เกือบทั้งหมดต้องจ�่ยเงินสมทบ พนักง�นและ
น�ยจ้�งแต่ละคนมีส่วนร่วมครึ่งหนึ่งของผลง�น
บุคคลที่ทำ��ง�นด้วยตนเองอ�จจำ��เป็นต้องทำ�
ประกันด้ว ส�ม�รถทำ�ประกันโดยสมัครใจภ�ย
ใต้เงื่อนไขบ�งประก�ร 

ประกันอุบัติเหตุ 

ผู้ให้บริก�รทุกคนจะต้องทำ�ประกันสุขภ�พ โดย
จะเป็นประกันอุบัติเหตุจ�กก�รเดินท�งและก�ร
ทำ�ง�น รวมถึงก�รติดโรคจ�กก�รทำ�ง�น โดย
จะได้รับก�รฟื้นฟูสุขภ�พโดยก�รรักษ�พย�บ�ล 
และก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พหลังเกิดอุบัติเหตุ ผล
ประโยชน์ก�รบ�ดเจ็บเงินบำ�น�ญและค�่ฝึก
อบรมอีกครั้ง เงินสมทบประกันอุบัติเหตุจะต้อง
จ่�ยค่�น�ยจ้�งให้ครบถ้วน

ข้อควรทราบ
ในแง่ของเงินบำ�น�ญช่วยเหลือสังคม, 
ประโยชน์ก�รว่�งง�น Hartz IV ร�ยได้เสริม
ใด ๆ ไปยังสถ�บันก�รศึกษ�ที่มีอำ�น�จและ
ต้องสำ�นักง�นภ�ษี (ก�รประกันเงินบำ�น�ญ
สวัสดิก�รสังคมศูนย์จัดห�ง�นสำ�นักง�น) จะ

ได้รับ ผู้ทำ�ง�นโดยไม่ได้รับอนุญ�ต ก�รละเมิด
สิทธิประโยชน์ท�งสังคมมีโทษ เจ้�หน้�ที่
ปฏิบัติต�มร�ยง�นทุกฉบับ (แม้แต่ที่ไม่ระบุชื่อ) 

ประกันสุขภ�พและก�รประกัน
ก�รดูแลระยะย�ว

สำ�หรับทุกคนที่อ�ศัยอยู่ในเยอรมนีมีประกัน
สุขภ�พและก�รดูแลระยะย�ว มีสองระบบใน
เยอรมนีสำ�หรับเรื่องนี้ ในมือข้�งหนึ่งนี้เป็น
ประกันสุขภ�พต�มกฎหม�ย (GKV) และในท�ง
กลับกันก�รประกันสุขภ�พส่วนบุคคล (PKV) 
รูปแบบของก�รประกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต�่งๆ 
จุดสำ�คัญคือก�รที่คุณทำ�ง�นเป็นลูกจ�้งหรือ
ทำ�ง�นอิสระ 

เพศสมัพันธใ์นความสมัพันธก์บัการจา้งงาน

ทุกคนที่มีสัญญ�ก�รจ้�งง�นเช่นกับสถ�บันที่
ให้บริก�รท�งเพศทำ�ง�นต�มคำ�แนะนำ�ของผู้
บังคับบัญช�และถือว�่อยู่ภ�ยใต้ก�รประกัน

 ■ ก�รประกันสุขภ�พต�มกฎหม�ย
บุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ในก�รจ้�งง�นมักจะได้
รับก�รประกันต�มกฎหม�ยในประเทศเยอรมนี 
ในกรณีนี้น�ยจ้�งจะลงทะเบียนพนักง�นโดย
มีประกันที่ตนเลือก เงินสมทบประกันสุขภ�พ
คำ�นวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของค�่ตอบแทน (สูงสุด
ไม่เกินเกณฑ์ร�ยได้ปัจจุบัน) ในหลักก�รครึ่ง
หนึ่งของน�ยจ้�งลงทุนในผลง�นเหล�่นี้ เงิน
สมทบเพิ่มเติมของ บริษัท ประกันสุขภ�พต้อง
ทนอยู่คนเดียว ในกรณีนี้น�ยจ้�งยังคงมีส่วน
ร่วมในก�รประกันสุขภ�พของพนักง�นและจ�่ย
เงินทั้งหมดให้ บริษัท ประกันสุขภ�พที่รับผิด
ชอบ เช่นเดียวกันกับเงินสมทบประกันก�รดูแล
ระยะย�ว บริษัท ประกันสุขภ�พออกบัตรประกัน
สุขภ�พของผู้เอ�ประกันภัย ด้วยบัตรใบนี้คุณ
ส�ม�รถใช้บริก�รเกือบทั้งหมดเช่นก�รรักษ�ผู้
ปฏิบัติง�นทั่วไปและทันตแพทย์ได้โดยไม่เสีย
ค่�ใช้จ่�ย สำ�หรับบริก�รบ�งประเภทจำ�เป็นต้อง
ชำ�ระเพิ่มเติมเช่นย�หรือพักในโรงพย�บ�ล
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เกี่ยวกับสภ�พโดยสังเขปกฎข้อบังคับห้�มข�ยบริก�รเพศเพื่อรักษ�ศีลธรรม
ส�ธ�รณะและเย�วชนของเมืองเดรสเดนเมื่อวันที่ 1 กรกฎ�คม
1999

 ■  บริเวณที่ดำ�เนินก�ร
 ■  บริเวณที่ห้�ม

บริเวณอื่นๆที่ห�้ม:
Altfranken,
Cossebaude,
Gompitz,
Langebrück,
Mobschatz,
Oberwartha,
Schönborn,
Schönfeld-Weißig,
Weixdorf
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 ■ ประกันสุขภ�พภ�คเอกชน
ทุกคนที่มีสัญญ�จ้�งง�น แต่ร�ยได้ประจำ�ปีเกิน
ขีดจำ�กัดก�รประกันภัยภ�คบังคับ จะส�ม�รถ
ทำ�ประกันสุขภ�พกับบริษัท ประกันภัยเอกชน
เงินช่วยเหลือจะพิจ�รณ�ที่นี่เป็นร�ยบุคคลต�ม
ขอบเขตของบริก�รอ�ยุที่เข้�และสถ�นะของ
สุขภ�พเมื่อสิ้นสุดสัญญ�และเป็นอิสระจ�กร�ย
ได้แรงง�น น�ยจ้�งจ่�ยเงินครึ่งหนึ่งของเงิน
สมทบจริง แต่ไม่เกินจำ�นวนเงินที่จะได้รับจ�ก
ก�รประกันต�มกฎหม�ย

การทำางานทางเพศที่เป็นอิสระ

ผู้ที่ทำ�ง�นด้วยตนเองคือผู้ที่ไม่ได้รับคำ�แนะนำ�
เช่นชั่วโมงก�รทำ�ง�นและสถ�นที่ทำ�ง�น
ส�ม�รถเลือกได้อย่�งอิสระและไม่ต้องพึ่งพ�
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ในกรณีนี้คุณต้อง
ดูแลตัวเองเพื่อประกันสุขภ�พ 

 ■ ก�รประกันสุขภ�พต�มกฎหม�ย (GKV)
สำ�หรับผู้ที่ประกอบอ�ชีพอิสระมีคว�มเป็นไป
ได้ที่จะได้รับก�รประกันโดยสมัครใจภ�ยใน
ประกันสุขภ�พต�มกฎหม�ย เช่นเดียวกับ
พนักง�นเปอร์เซ็นต์ของร�ยได้รวม (ไม่ใช่ร�ย
ได้จ�กแรงง�น) จะถูกเรียกเก็บจ�กก�รประกัน
สุขภ�พและก�รดูแลระยะย�ว คุณต้องจ่�ยเงิน
สมทบด้วยตนเอง

บริษัทประกันสุขภ�พจะออกบัตรสุขภ�พ
ซึ่งบริก�รทั้งหมดของ GKV เช่น ก�รไปพบ
ทันตแพทย์หรือหมอส�ม�รถใช้ง�นได้โดยไม่
เสียค่�ใช้จ่�ย - ในบ�งกรณีจำ�เป็นต้องชำ�ระเงิน
เพิ่มเติม

 ■ ประกันสุขภ�พภ�คเอกชน (PKV)
ในก�รจ้�งง�นตนเองเป็นไปได้เสมอที่จะมี
ประกันสุขภ�พส่วนตัว ก�รบริจ�คจะต้องชำ�ระ
เอง เงินสมทบประกันคำ�นวณจ�กพ�ร�มิเตอร์ที่
แตกต่�งกันเช่นอ�ยุขอบเขตก�รให้บริก�รและ
สถ�นะสุขภ�พและไม่ขึ้นอยู่กับร�ยได้ บริษัท
ประกันภัยอ�จปฏิเสธก�รขอเบิกประกัน 
อย่�งไรก็ต�มภ�ยใต้เงื่อนไขบ�งประก�รมีสิทธิ
เข�้รับก�รประกันสุขภ�พภ�คเอกชน ในก�ร
ประกันสุขภ�พภ�คเอกชนมีอัตร�ค่�บริก�รท�ง
สังคมเรียกว่�อัตร�ขั้นพื้นฐ�น ประโยชน์ที่ได้
จ�กอัตร�ขั้นพื้นฐ�นสอดคล้องกับอัตร�ของ 

GKV บริษัท ประกันภัยต้องยอมรับใบสมัครเพื่อ
รวมไว้ในอัตร�ขั้นพื้นฐ�นถ้�:

 ■ ไม่มีประกันสุขภ�พและก�รรับเข�้เรียนใน 
GKV เป็นไปไม่ได้หรือ

 ■ ใบสมัครจะทำ�ภ�ยในหกเดือนนับจ�กเริ่มต้น
ของก�รประกันโดยสมัครใจใน GKV หรือ

 ■ PKV มีอยู่แล้ว แต่เสร็จสิ้นหลังจ�กวันที่ 31 
ธันว�คม 2551 

ประกันสุขภ�พส่วนบุคคลดำ�เนินก�รทดสอบ
สุขภ�พซึ่งไม่จำ�เป็นสำ�หรับก�รรวมไว้ในอัตร�
ค�่ไฟฟ้�ขั้นพื้นฐ�น แต่จะมีคว�มเกี่ยวข้อง
ถ้�อัตร�ค�่ไฟฟ้�จะต้องมีก�รเปลี่ยนแปลงใน
ภ�ยหลัง ห�กผู้ถือกรมธรรม์ปฏิเสธที่จะตอบ
คำ�ถ�มด�้นสุขภ�พ บริษัท ประกันอ�จปฏิเสธ
ก�รประกัน

แรงงานเพศต่างชาติ 

ห�กมีประกันสุขภ�พในประเทศซึ่งมีธุรกิจ
อยู่ในประเทศเยอรมนีด้วยเช่นกัน ต้องมีบัตร
ประกันสุขภ�พของสหภ�พยุโรป มิฉะนั้นเช่น
เดียวกับก�รประกอบธุรกิจส่วนตัวทั้งหมดต้อง
ทำ�ประกันสุขภ�พ พลเมืองของประเทศใน
สหภ�พยุโรปไอซ์แลนด์ลิคเทนสไตน์นอร์เวย์
หรือสวิสเซอร์แลนด์อ�จมีสิทธิ์เข้�ร่วม GKV 
เงื่อนไขเบื้องต้นของ GKV คือในรัฐก่อนหน้�มี
ก�รประกันสุขภ�พต�มกฎหม�ยและหลักฐ�น
ก�รประกันคว�มสัมพันธ์ที่มีอยู่ส�ม�รถให้ได้ 
จำ�เป็นต้องทำ�สัญญ�ประกันสุขภ�พฉบับใหม่ใน
ประเทศเยอรมนีโดยไม่ชักช�้

ทั้ง บริษัท กฎหม�ยและ บริษัท ประกัน
เอกชนให้คำ�แนะนำ�

ข้อควรระวัง

เมื่อพิจ�รณ�เรื่องก�รประกันสุขภ�พควรมี
ประเด็นดังต่อไปนี้: 

 ■ ห�กไม่มีก�รประกันภัยใด ๆ จะไม่มีโทษ ใน
กรณีที่เกิดอ�ก�รป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุค�่ใช้
จ่�ยหล�ยพันยูโรอ�จเกิดขึ้นได้อย�่งรวดเร็ว



17

 ■ ในกรณีที่มีก�รทำ�ประกันอีกครั้งก�รจ่�ย
เงินสมทบและก�รชำ�ระเงินล่�ช้�จะต้องได้
รับก�รชำ�ระเงินย้อนหลังเป็นระยะเวล�ของ
ก�รประกันภัยที่ไม่มีประกันภัย จนกว่�จะมี
ก�รชำ�ระหนี้ทั้งหมด บริษัท ประกันสุขภ�พ
จะจ่�ยค่�รักษ�พย�บ�ลและผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับก�รตั้งครรภ์หรือคลอดบุตร
เท่�นั้น

 ■ ผลตอบแทนจ�กก�รประกันสุขภ�พส่วน
บุคคลกับก�รประกันสุขภ�พต�มกฎหม�ย
มักจะเกี่ยวข้องกับคว�มย�กลำ�บ�กม�กและ
บ�งครั้งอ�จถูกปฏิเสธ

ห�กก�รสมทบทุนประกนัสุขภ�พไมส่�ม�รถเกดิ
ขึ้นได้จ�กก�รจ้�งง�นตนเองส�ม�รถยื่นขอทุน
จ�กศูนย์ประกันสุขภ�พสำ�หรับก�รทำ�ง�นและ
ก�รประกันสุขภ�พในระยะย�วได้ นี่เป็นหน้�ที่
ของเร�ที่จะร่วมมือกัน!
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ข้อมูลสำ�หรับช�วต่�งช�ติ 

พลเมืองของสหภาพยุโรป
ภ�ระหน้�ที่เกี่ยวกับก�รร�ยง�นในสำ�นักง�น
ทะเบียนเป็นไปต�มพลเมืองทุกคนที่ซื้อ
อพ�ร์ตเมนต์ในประเทศเยอรมนี ต้องลง
ทะเบียนภ�ยในสองสัปด�ห์หลังจ�กย้�ยเข้�อ
พ�ร์ทเม้นท์ 

พลเมืองประเทศที่สาม (ไม่ใช่เยอรมันคนที่
ไม่ใช่สหภาพยุโรป) 
จำ�เป็นต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศเยอรมนีอีกต่อ
ไปโดยอ�ศัยใบอนุญ�ตจ�กหน่วยง�นช�วต�่ง
ช�ติซึ่งต้องจำ�ได้ว่�ก�รจ้�งง�นที่เป็นประโยชน์ 
(ตนเองหรือลูกจ้�ง) หรือเฉพ�ะง�นที่ได้รับ
อนุญ�ตเท่�นั้น 

ใบอนุญาตการตั้งถิ่นฐาน 
เป็นใบอนุญ�ตพำ�นักถ�วรที่อนุญ�ตให้คุณ
ทำ�ง�นได้ 

ไม่อ�จมีส่วนร่วมในก�รจ้�งง�นที่มีกำ�ไร ก�ร
ทำ�ง�นโดยไม่ได้รับอนุญ�ตเป็นก�รฝ่�ฝืน
ระเบียบของช�วต่�งช�ติ มีโทษถึงขั้นขับไล่
ออกจ�กสหพันธ์ส�ธ�รณรัฐ 

สำาหรับชาวต่างชาติที่ทำางานด้านเพศ
ทั้งหมด 
พวกเข�ควรถือบัตรประจำ�ตัวประช�ชนเสมอ
และมีสิทธิที่จะล�่มกับเจ�้หน้�ที่ 

ฝ�่ยทะเบียน ฝ่�ยพลเรือน และ
ฝ�่ยต่�งประเทศ
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 64 51

ฝ�่ยทะเบียนส่วนกล�ง
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 60 70

ฝ�่ยจัดห�ง�น
โทรศัพท์ (08 00) 4 55 55 00

สม�คมบูรณ�ก�รท�งสังคมแห่ง
ผู้อพยพและช�งต่�งช�ติ
โทรศัพท์ (03 51) 4 84 38 05

ฝ�่ยต่�งประเทศ Dresden
โทรศัพท์ (03 51) 4 36 37 23
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หน่วยง�นที่สำ�คัญ

ศูนย์แนะแนวด้�นโรคเอดส์
และโรคติดเช้ือท�งเพศ

กรมอน�มัยมีง�นของป้องกันก�รแพร่ระบ�ด
ของก�รติดเชื้อติดต่อหลังจ�กที่พระร�ชบัญญัติ
คุ้มครองก�รติดเชื้อ นอกจ�กนี้ยังมี u.ฟรีที่ไม่
ระบุชื่อให้คำ�ปรึกษ�ตรวจสอบและก�รบำ�บัดที่
ศูนย์ให้คำ�ปรึกษ�โรคเอดส์และก�รติดต่อท�ง
เพศสัมพันธ์แรงง�นก�รติดเชื้อท�งเพศติดเชื้
อติดต่อท�งเพศสัมพันธ์และก�รให้คำ�ปรึกษ�
เกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับง�นบริก�รท�งเพศ 
(ก�รทำ�ง�นที่ปลอดภัยเปลี่ยนอ�ชีพโปรแกรม
ก�รฝึกอบรมแก่แรงง�นเพศผู้ประกอบก�รอื่นๆ) 
และก�รสนับสนุนในสถ�นก�รณ์วิกฤตท�งจิต
สังคม ใช้สถ�นที่ที่อยู่อ�ศัยของข้อมูล ก�รให้
คำ�ปรึกษ�และคว�มช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

Bautzner Straße 125, 01099 Dresden
gesundheitsamt-aids-std@dresden.de
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 82 90

ศูนย์สุขภ�พในเดรสเดิน, 
ก�รให้คำ�ปรึกษ�สุขภ�พให้
กับโสเภณีพระร�ชบัญญัติ
คุ้มครอง (ProstSchG)

กรมอน�มัยมีให้ง�นของก�รให้คำ�ปรึกษ�
สุขภ�พบังคับหลังจ�ก ProstSchG ก�รให้คำ�
ปรึกษ�ด้�นสุขภ�พเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับโสเภณี
ทุกๆ 12 เดือน สำ�หรับโสเภณี 18-21 ปีมันเป็น
สิ่งที่จำ�เป็นอย่�งน้อยทุก 6 เดือน คนง�นเพศ
ได้รับก�รให้คำ�ปรึกษ�โดยไม่คำ�นึงถึงระยะเวล�
และเนื้อห�ของก�รให้คำ�ปรึกษ�ก�รรับรองและ
ได้ดังนั้นในผู้มีอำ�น�จ (สำ�นักง�นเสมียน) เข�้

สู่ระบบ ใบรับรองส�ม�รถออกให้กับน�มแฝง
ได้ คำ�แนะนำ�ฟรี หนังสือเดินท�งหรือเอกส�ร
ประจำ�ตัวอื่น ๆ ที่จะนำ�ม�ให้สัมภ�ษณ์ส่วน
บุคคล กรุณ�นัดหม�ย!
ก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นสุขภ�พเป็นคว�มลับและ
อ�จรวมถึงประเด็นต�่ง ๆ เช่นสุขภ�พโดยทั่วไป
ก�รว�งแผนครอบครัวตั้งครรภ์คว�มเสี่ยงของ
ก�รดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก�รใช้ย�เสพ
ติดและมีคว�มเป็นไปได้ของก�รเชื่อมต่อส�ย
ที่มีปัญห�และคว�มขัดแย้งและประเด็นขัดแย้ง
กับผู้ให้บริก�รที่เกี่ยวข้อง

นัดหม�ยเวล�:
www.dresden.de/prostschg หรือหม�ยเลข
โทรศัพท์
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 53 28
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 53 29

Ostra-Allee 9, 01067 Dresden
gesundheitsamt-prostschg@dresden.de 

ก�รป้อนข้อมูล: Theaterstraße 4,
01067 Dresden
โปรดติดต่อ "บริก�รให้คำ�แนะนำ�ด้�นสุขภ�พ/
คำ�แนะนำ�ด้�นสุขภ�พ" ใช้ลิฟท์เพื่อไปยัง
สำ�นักง�นให้บริก�รคำ�แนะนำ� (ชั้น 1)

นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถเข�้ถึงท�ง Ostra-Allee 9 
(ต�มป�้ย)



20

ฝ่�ยกิจก�รธุรกิจ ฝ่�ยจัดห�
ง�น โดยเฉพ�ะร้�นอ�ห�ร/
สิทธ์ิก�รทำ�ง�น/ก�รคุ้มครอง
ผู้เย�ว์ 

แผนกกิจก�รมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รบังคับใช้
พระร�ชบัญญัติก�รคุ้มครองโสเภณีคำ�สั่งเขตที่
ถูกบล็อกพระร�ชบัญญัติภัตต�ค�รช�วอังกฤษ
และประมวลกฎหม�ยอุตส�หกรรม เธอให้คำ�
แนะนำ�เกี่ยวกับก�รทำ�ง�นในเชิงพ�ณิชย์และ
อิสระและเกี่ยวกับภ�ระหน้�ที่ในก�รลงทะเบียน
ภ�ยใต้รหัสภ�ษีและยอมรับก�รลงทะเบียน
ธุรกิจ

นัดหม�ยก�รจดทะเบียนต�ม ProstSchG ภ�ย
ใต้หัวข้อ:
www.dresden.de/prostschg หรือหม�ยเลข
โทรศัพท์
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 58 60
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 58 61
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 58 66

Theaterstraße 11–15, 01067 Dresden
(ห้อง: 525, 527, 529)
prostitution@dresden.de 

สำ�นักง�นภ�ษีเดรสเดนเหนือ

สำ�นักง�นสอบสวนภ�ษีมีขั้นตอนในดัสเซลด
อร์ฟและพร้อมให้คำ�แนะนำ�

ขั้นตอน Dusseldorfer เป็นก�รชำ�ระเงินล่วง
หน้�แบบง่�ยๆสำ�หรับโสเภณี

ในกรณีโสเภณีที่ทำ�ง�นในธุรกิจประเภท
ซ่องโสเภณีผู้ประกอบก�รจะต้องหักค่�บริก�ร
ร�ยวันจ�กอัตร�ค่�เช่�ร�ยวันที่ได้ตกลงไว้ล่วง
หน้�กับสำ�นักง�นภ�ษี (ปกติ 15 ยูโร) ต่อวัน
ทำ�ก�ร นอกจ�กนี้ผู้ดำ�เนินก�รต้องเก็บร�ยชื่อ
คอลเลกชันที่ออกโดยศูนย์ก�รค้นห�ทุกวัน
รวมถึงโสเภณีทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้เข�้ร่วม
กระบวนก�รด้วย ข้อมูลที่ให้ไว้มีก�รป้องกันโดย
คว�มลับท�งภ�ษี

แม้แต่โสเภณีที่ประกอบอ�ชีพอิสระส�ม�รถ
เข�้ร่วมกระบวนก�รในเมืองดุสเซลดอร์ฟและ

สรุปข้อตกลงกับสำ�นักง�นภ�ษีเกี่ยวกับเรื่องนี้
ได้

อย่�งไรก็ต�มก�รมีส่วนร่วมในกระบวนก�ร
ของดุสเซลดอร์ฟไม่ได้รับก�รยกเว้นโสเภณี
จ�กหน้�ที่ในก�รยื่นแบบแสดงร�ยก�รภ�ษี

ส�ม�รถขอรับหลักฐ�นจ�กจำ�นวนเงินที่
ชำ�ระล่วงหน้�แล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอน
สำ�หรับเมือง Dusseldorf ได้จ�กสำ�นักง�นภ�
ษีเดรสเดนเหนือ

Rabener Straße 1, 01069 Dresden
steuerfahndung@fa-dresden-nord.smf.
sachsen.de

โทรศัพท์ (03 51) 46 91 85 18
โทรศัพท์ (03 51) 46 91 85 49

กรมตำ�รวจเดรสเดน,   
กองพัน 24/โสเภณี

เจ้�หน้�ที่ควบคุมก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย
และข้อบังคับ (รวมถึงกรมควบคุมสถ�นที่ก�รค้� 
กฎหม�ยตรวจคนเข้�เมือง/อนุญ�ตให้พำ�นัก
อ�ศัย) 

หญิงโสเภณีต้องก�รให้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น
ชื่อวันเดือนปีเกิดสถ�นที่เกิดที่อยู่ปัจจุบัน แต่
ไม่ใช่ร�ยได้จ�กง�นท�งเพศร�ยได้อื่น ๆ หรือ 
Hartz IV

ตำ�รวจตรวจสอบโฆษณ�ทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องกับก�รค้�ประเวณีที่ละเมิดกฎหม�ย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

Schießgasse 7, 01067 Dresden
โทรศัพท์ (03 51) 4 83 20 54
ในกรณีฉุกเฉิน 110 และ 112
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เจ้�หน้�ที่และสโมสรอื่น ๆ

ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายพลเรือน และฝ่ายต่าง
ประเทศ

 ■ สอบถ�มเกี่ยวกับสัญช�ติและสิทธิ สำ�หรับ
ก�รขอสัญช�ติ ก�รกำ�หนดสัญช�ติเยอรมัน 
ก�รอนุญ�ตให้บุคคลที่ส�มที่เป็นช�วต�่ง
ช�ติ ก�รให้คว�มช่วยเหลือภ�ยใต้ก�รขอลี้
ภัยท�งกฎหม�ยสำ�หรับผู้ลี้ภัย ก�รขอย้�ย
ถิ่นฐ�น

 ■ จุดติดต่อ - บริก�ร Theaterstraße 13, 
01067 Dresden,  
EG/ห้อง 056 
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 64 51 

ฝ่ายทะเบียนกลาง 
 ■ บริก�รเอกส�รเดินท�ง บัตรประจำ�ตัว และ
ลงทะเบียน (ลงทะเบียนเข้�และออกจ�ก
ห้องพัก)

 ■ Theaterstraße 11, 01067 Dresden,
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 60 70

ฝ่ายทะเบียนในเมือง 
 ■ ฝ่�ยทะเบียน ฝ่�ยให้คำ�ปรึกษ�ท�งสังคม
บริก�รด้�นหนังสือเดินท�งบัตรประจำ�ตัว
ประช�ชนก�รร�ยง�นเรื่อง; ใบอนุญ�ตให้ที่
อยู่อ�ศัยและที่อยู่อ�ศัย

 ■ คว�มส�ม�รถของสำ�นักง�นพลเมืองขึ้นอยู่
กับสถ�นที่พำ�นักแต่ละแห่ง ดูข้อมูลได้ที่ 
www.dresden.de 
หม�ยเลขหน่วยง�นกล�ง: 115

กรมสรรพากร Dresden – การควบคุมด้าน
การเงิน / การทำางานที่ผิดกฎหมาย

 ■ ติดต�มเบ�ะแสและโฆษณ�เกี่ยวกับก�ร
ทำ�ง�นที่ผิดกฎหม�ยในคว�มสัมพันธ์กับก�ร
จ้�งง�น ก�รตรวจสอบจะดำ�เนินก�รโดยร่วม
มือกับตำ�รวจหรือคำ�สั่งซื้อของส�ธ�รณะ 

 ■ Schützenhöhe 24–26, 01099 Dresden  
โทรศัพท์ (03 51) 81 61 13 02

การตรวจสอบอาคารสำานักงานกลางและ
สำานักงานสอบก่อน

 ■ ก�รให้คำ�ปรึกษ�ก�รยอมรับและก�รตรวจ
สอบเบื้องต้นเกี่ยวกับก�รยื่นคำ�ขออ�ค�ร
ทั้งหมดก�รยื่นคำ�ร้องเบื้องต้นก�รแยกตัว
ต�มพระร�ชบัญญัติสถ�นที่ให้บริก�รที่อยู่
อ�ศัยก�รยื่นขอยกเว้นก�รโฆษณ�ก�รถอน
ก�รลงทุน

 ■ Ammonstraße 74, 01067 Dresden
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 18 02

สำานักงานการจ้างงานของรัฐบาลกลางแห่ง
เมืองเดรสเดน

 ■ ใบอนุญ�ตทำ�ง�นสำ�หรับแรงง�นต่�งด�้ว 
ก�รไกล่เกลี่ยคุณสมบัติและก�รปรับตัวของ
ก�รปรับตัว ก�รให้สิทธิประโยชน์ ก�รจัดฝึก
อบรมและง�น (ระยะสั้น)

 ■ www.arbeitsagentur.de 
Henriette-Heber-Straße 6
01069 Dresden
โทรศัพท์ (08 00) 4 55 55 00
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ศูนย์จัดหางาน Dresden 
 ■ ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยขั้นพื้นฐ�นสำ�หรับผู้
ห�ง�น (Hartz IV) ก�รรักษ�คว�มปลอดภัย
ขั้นพื้นฐ�นสำ�หรับผู้ห�ง�นรวมถึงก�รให้คำ�
ปรึกษ�ก�รเลิกจ้�งหรือก�รลดคว�มจำ�เป็น
ในก�รให้คว�มช่วยเหลือโดยเฉพ�ะอย่�ง
ยิ่งโดยก�รรวมเข้�กับก�รฝึกอบรมหรือก�ร
ทำ�ง�นและก�รรักษ�คว�มเป็นอยู่ (SGB II 
§1 (3))

 ■ www.dresden.de/jobcenter
Budapester Straße 30, 01069 Dresden
Jobcenter-Dresden@jobcenter-ge.de
โทรศัพท์ (03 51) 4 75 17 30

ศูนย์ Dresdner เพื่อบูรณาการทางสังคม
สำาหรับชาวต่างชาติ

 ■ คำ�แนะนำ�ในทุกด�้นของชีวิตและก�รให้ทุก
หน่วยง�นท�งก�รแพทย์และสถ�บันท�ง
สังคม บริก�รก�รตีคว�ม

 ■ Lingnerallee 3, 01069 Dresden
บริก�รให้คำ�ปรึกษ�: (03 51) 48 45 46 47
บริก�รท�งสังคม: (03 51) 48 48 82 24

ฝ่ายต่างประเทศ Dresden 
 ■ ก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งสังคมแก่บุคคล
ที่ถูกเนรเทศส่งกลับประเทศ ช�วต่�งช�ติ 
สำ�หรับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญ�ตให้พำ�นัก
อ�ศัย

 ■ Heinrich-Zille-Straße 6, 01219 Dresden  
โทรศัพท์ (03 51) 43 63 70

บริการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับเอดส์ 
Dresden

 ■ บริก�รฟรี ให้คำ�ปรึกษ�โดยไม่มีก�รระบุ
ตัวตนเกี่ยวกับก�รดูแลสุขภ�พทั้งก�ยและ
ใจ ก�รดูแลเรื่องเพศ คำ�แนะนำ�และให้ก�ร
สนับสนุนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ บริก�รอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

 ■ www.aidshilfe-dresden.de
บริก�รให้คำ�ปรึกษ�ท�งออนไลน์: 
www.aidshilfe-beratung.de
Bischofsweg 46, 01099 Dresden   
โทรศัพท์ (03 51) 4416141

กรมอนามัยเดรสเดนศูนย์ให้คำาปรึกษาการ
ตั้งครรภ์

 ■ คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับปัญห�ท�งสังคมกฎหม�ย
และด�้นจิตวิทย� ข้อมูลเกี่ยวกับคว�มช่วย
เหลือท�งก�รเงินระหว่�งตั้งครรภ์ ก�รให้คำ�
ปรึกษ�เกี่ยวกับคว�มขัดแย้งในก�รตั้งครรภ์
ต�ม§ 219 StGB พร้อมคำ�ปรึกษ�

 ■ gesundheitsfoerderung@dresden.de
Braunsdorfer Straße 13
01159 Dresden
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 53 84
Industriestraße 35, 01129 Dresden
โทรศัพท์ (03 51) 8 56 17 60

Treberhilfe Dresden e. V.
 ■ มือถือ, เผยแพร่ง�นด้�นสังคมเย�วชน, 
ให้คำ�ปรึกษ�, ก�รสนับสนุนเย�วชนใน
สถ�นก�รณ์พิเศษ

 ■ www.treberhilfe-dresden.de
Albertstraße 32, 01097 Dresden 
โทรศัพท์ (03 51) 32 14 94 30

* อย่างไรก็ตาม * วัฒนธรรมการให้คำา
ปรึกษาการศึกษาสตรีสำาหรับผู้หญิง

 ■ ก�รแทปรึกษ�สำ�หรับผู้หญิงและเด็ก
หญิง คำ�แนะนำ�ท�งกฏญิงและเด็กผู้หญิง
คำ�แนะนำ�ท�งกฎหม�ยเกี่ยวกับกฎหม�ย
ท�งสังคมคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับปัญห�ก�รว่�ง
ง�นก�รให้คำ�ปรึกษ�ระหว่�งวัฒนธรรม

 ■ frauen.sowieso@gmx.de,
Angelikastraße 1, 01099 Dresden 
โทรศัพท์ (03 51) 8 04 14 70

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย Saxony 
 ■ ฟรีต�มคำ�แนะนำ�ที่ไม่ระบุชื่อสำ�หรับผู้ที่ตก
เป็นเหยื่อของอ�ชญ�กรรม

 ■ Heinrichstraße 12, 01097 Dresden
โทรศัพท์ (03 51) 8 01 01 39
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D.I.K. ศูนย์ประสานงานและประสานงาน 
Dresdner เพื่อต่อสู้กับความรุนแรงใน
ครอบครัว / ความรุนแรงในบริเวณใกล้
เคียง

 ■ ก�รแทรกแซงในภ�วะวิกฤติคำ�แนะนำ�ก�ร
สนับสนุนก�รสนับสนุนสำ�หรับผู้ใหญ่ (โดย
ไม่ระบุตัวตนเมื่อมีก�รร้องขอ)

 ■ Fröbelstraße 55, 01159 Dresden
โทรศัพท์ (03 51) 8 56 72 10

AUSWEG - ศูนย์ผู้เชี่ยวชาญและให้คำา
ปรึกษาด้านความรุนแรงในครอบครัวและ
ทางเพศ 

 ■ คำ�แนะนำ�และคว�มช่วยเหลือเกี่ยวกับคว�ม
รุนแรงในครอบครัวคว�มรุนแรงท�งเพศก�ร
ท�รุณกรรมท�งเพศก�รล่วงละเมิดท�งจิต

 ■ Hüblerstraße 3, 01309 Dresden
โทรศัพท์ (03 51) 3 15 88 40

บริการด้านสังคมจิตวิทยา 
 ■ สำ�หรับคนที่อยู่ในภ�วะวิกฤติ 
ก�รดูแลสุขภ�พ 

 ■ Ostra-Allee 9, 01067 Dresden
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 53 41

กรมอนามัยเดรสเดนศูนย์ให้คำาปรึกษา
เยาวชนและยาเสพติด

 ■ ก�รให้คำ�ปรึกษ�ก�รขจัดส�รพิษและก�ร
รักษ�ด้วยก�รบำ�บัดหลังคลอดก�รดูแลด้�น
จิตสังคมด้วยก�รเปลี่ยนตัว ข้อเสนอพิเศษ
ฟรีและขอแบบไม่ระบุตัวตน

 ■ Richard-Wagner-Straße 17
01219 Dresden
drogenberatung@dresden.de 
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 53 71

KOBRAnet - ศูนย์ผู้เชี่ยวชาญและให้คำา
ปรึกษาด้านผู้ประสบภัยจากการค้ามนุษย์
และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยการบังคับแต่งงานใน
แซกโซนี

 ■ สำ�นักง�นที่ Dresden
Postfach 12 01 05
01002 Dresden
info@kobranet.eu
โทรศัพท์ (03 51) 87 32 36 10
โทรศัพท์ (01 76) 77 34 13 18
โทรศัพท์ (01 79) 5 92 83 37

 ■ สำ�นักง�นที่ Leipzig
Postfach 30 11 34
04251 Leipzig
info@kobranet.eu
โทรศัพท์ (03 41) 30 68 29 29
โทรศัพท์ (01 79) 5 92 83 37
โทรศัพท์ (01 77) 5 06 85 76
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บริก�รฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 24 ชั่วโมง
ตำ�รวจ 110
ดับเพลิง/กู้ภัย 112
ศูนย์ฮอตไลน์ (08 00) 1 11 01 11

บ้านพักผู้หญิงและเด็ก Dresden
ที่หลบภัยสำ�หรับผู้หญิงและเด็กแทรกแซง
วิกฤตและก�รให้คำ�ปรึกษ�
หม�ยเลขโทรศัพท์ติดต่อคลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์ (03 51) 2 81 77 88

ที่หลบภัยของผู้ชายในเมืองเดรสเดน
ผู้ช�ยหลบภัย ก�รแทรกแซงวิกฤติ ปรึกษ�
โทรศัพท์ (03 51) 32 34 54 22

หมอแผนกฉุกเฉิน
คว�มส�ม�รถในก�รรับย� "หลัง" เพื่อป้องกัน
ก�รตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และก�รป้องกัน
หลังก�รสัมผัสหลังก�รมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีก�ร
ป้องกันกับคู่ครองที่ติดเชื้อเอชไอวี 

แผนกฉุกเฉิน Dresden
หมออ�ยุกรรม หมอเด็ก 
Fiedlerstraße 25, Haus 28, 
01307 Dresden 
โทรศัพท์ (03 51) 1 92 92

แผนกสูตินารีเวช 
ห้องคลอดฉุกเฉิน
Fiedlerstraße 74, Haus 21, 01307 Dresden 
โทรศัพท์ (03 51) 4 58 21 83

โรงพยาบาล Dresden-Friedrichstadt
Friedrichstraße 41, 01067 Dresden
โทรศัพท์ (03 51) 48 00

โรงพยาบาลรัฐ Dresden-Neustadt
แผนกฉุกเฉิน
Kopernikusstraße 39a, 01129 Dresden
โทรศัพท์ (03 51) 85 60

โรงพยาบาลรัฐ Dresden-Neustadt 
สูตินารีเวชคลินิก
Industriestraße 40, 01129 Dresden 
โทรศัพท์ (03 51) 85 60
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ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
www.bmfsfj.de/ProstSchG
www.prostituiertenschutzgesetz.info
ใบปลิวข้อมูลเกี่ยวกับก�รประกันสุขภ�พสำ�หรับโสเภณีในเยอรมนี 
(www.mhkbg.nrw/gleichstellung/Prostituiertenschutzgesetz/PKV_GKV_Prostituierte.pdf)

ศูนย์ให้คำ�ปรึกษ�สำ�หรับคนข�ยบริก�รท�งเพศ
www.bufas.net

อื่นๆ
https://berufsverband-sexarbeit.de/
www.bsd-ev.info
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www.dresden.de/sexarbeit

การอธิบายทางกฎหมาย

ผู้ออกหนังสือ
เมืองเดรสเดน

กรมอ�น�มัย
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 53 01
โทรส�ร (03 51) 4 88 53 03
อีเมล gesundheitsamt@dresden.de

สำ�นักว�รส�รและก�รประช�สัมพันธ์
โทรศัพท์ (03 51) 4 88 23 90
โทรส�ร (03 51) 4 88 22 38
อีเมล presse@dresden.de

Postfach(ตู้ไปรษณีย์) 12 00 20
01001 เดรสเดน
www.dresden.de
facebook.com/stadt.dresden

รัฐบ�ลเรียกร้อง 115 แบบรว�มศูนย์ – เร�ชอบถ�มคำ�ถ�ม

บรรณ�ธิก�ร: Sibylle Himsel, Dr. Matthias Stiehler
กลุ่มผู้ประกอบอ�ชีพท�งเพศของเดรสเดน
ร่วมมือกับคนข�ยบริก�รท�งเพศหญิงและเพศช�ย

ถ่�ยภ�พ Sibylle Himsel
ก�รเรียงพิมพ์/ก�รจัดทำ�: Lößnitz Druck GmbH

ฉบับเดือนธันว�คมค.ศ. 2018 (อัพเดต)
ฉบับแปลที่ออกเมื่อเดือนธันว�คมค.ศ. 2018
หัวข้อ Wegweiser für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter in Dresden

ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีล�ยเซ็นได้ม�ตรฐ�นส�ม�รถเสนอผ่�นต�ร�งแบบฟอร์มได้ นอกจ�ก
นี้แล้ว ยังส�ม�รถเข้�รหัสอีเมลโดยเลือกใช้ใบรับรอง
S/MIME ได้ แล้วส่งไปยังรัฐบ�ลเมืองเดรสเดน หรือใช้ DE-Mail เพื่อส่งอีเมลที่ปลอดภัย วิธี
ก�รติดต่อเพิ่มเติมกรุณ�กด
www.dresden.de/kontakt
ข้อมูลเอกส�รสนเทศเหล่�นี้เป็นส่วนหนึ่งของง�นประช�สัมพันธ์เมืองเดรสเดน จะใช้เป็น
โฆษณ�ก�รเลือกตั้งไม่ได้
แต่พรรคต่�งๆส�ม�รถใช้เพื่อแจ้งสม�ชิกคนอื่นได้

bgcs de en es hu ro th
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