
INFORMAȚII DESPRE SERVICII ȘI SFATURI DESPRE SĂNĂTATEA
SEXUALĂ A MUNCITOARELOR INDOOR

 

0113 243 0036
www.basisyorkshire.org.uk/

sex-work-project
@BasisSexWork

 

 prin tel: 0113 - 243 0036 (momentan biroul este închis, dar telefonul funcționează)    
via Facebook (@BasisYorkshire1) și Twitter (@BasisSexWork) 
Live chat între orele 1-4pm în timpul săptămânii poate fi accesat pe pagina web
https://basisyorkshire.org.uk/sex-work-project/ , când suntem live va apărea în colțul de
jos din partea dreaptă a ecranului căsuța Chat with us
 Serviciul drop in este anulat până la o nouă înștiințare – anumite vizite la domiciliu (cu
distanță socială) , linii telefonice și sprijin online încă sunt în curs de desfășurare; dar ne
vom concentra pe situatiile critice sau ce necesită asistență de urgență
Actualizăm des pagina noastră web cu informații despre Covid-19, vă rugăm să intrați
cât mai des posibil ca să fiți la zi cu serviciile și sfaturile oferite

toate clinicile walk-in de la Leeds Sexual Health și-au suspendat serviciile, însă dacă aveți
simptome puteți avea acces la tratament
Luați legătura direct cu  Leeds Sexual Health la tel. 0113 392 0333 sau sunați la Basis
0113 243 0036  și vă vom pune in legătură cu o asistentă medicală specializată în
sănătatea sexuală. 
Deasemenea avem un număr de telefon mobil unde puteți scrie mesaje cu întrebări
legate de sănătatea sexuală 07710 304306 (vă rugăm să luați în considerare că e posibil
ca răspunsul să întârzie mai mult ca de obicei, dar vom face tot posibilul să răspundem
cât de curând putem)
Deși s-a recomandat a nu se lucra, înțelegem că poate nu este posibil. Dacă aveți nevoie
de prezervative sau alte provizii legate de sănătatea sexuală vă rugăm sunați la 0113
243 0036 ca să putem organiza ridicarea acestora. 
Vă rugăm să luați aminte că dacă munciți în această perioadă, trebuie să accentuați
procedurile de igienă – dacă doriți sfaturi despre acest lucru, vă rugăm să verificați
următorul link și nu ezitați să ne contactați: https://www.swarmcollective.org/coronavirus
–  dați click pe Covid -19 resources for sex workers doc, aici veți găsi diferite căi de a
limita transmisia în timp ce lucrați
Cabinetelor medicale le ia mai mult să proceseze și să producă rețete. In legătura cu
contracepția, asigurați-vă că ati contactat medicul cu suficient timp înainte ca pastilele
contraceptive să vi se termine.

Servicii Basis
 Știm că acestea sunt vremuri grele pentru muncitoarele sexuale, de aceea, scopul nostru
este să vă sprijinim în orice fel este necesar și să păstrăm legătura cât mai mult posibil.  
 
Contactul cu Basis se va face:

 
Sănătatea sexuală

 

14/05/2020



Ugly Mugs
 Cu această ocazie dorim să vă reamintim să vă înscrieți la NUM. Din păcate, momentam nu
vom putea distribui fizic buletinul lunar informativ despre alerte Ugly Mug. Dar totuși puteți
fi informate dacă vă înscrieți la UM online pentru a primi gratuit prin email avertizări legate
de indivizii periculoși.
 
Vă rugăm folosiți următoarea adresă de web pentru a vă înregistra:  
 https://uglymugs.org/um/wp-login.php?action=register
 
 NUM iși continuă serviciile și în aceste zile grele si sunt deasemenea disponibili să vă
sprijine. Pot fi contactați la tel. 0161 629 9861 sau la email admin@uglymugs.org 
 
Vă amintim că dacă doriți să raportați la Ugly Mugs, o puteți face de formă anonimă și nu
sunteți obligate să împărtășiți aceste informații cu poliția. În acest fel puteți să vă avertizați
colegile de muncă despre indivizii ciudați.
 
Dacă aveți nevoie de ajutor în a completa un formular Ugly Mugs, sau doriți să raportați
prin Basis, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați și vă vom ajuta.
 
 
SWARM
Rugăm să vizitați pagina web SWARM  https://www.swarmcollective.org
Veți găsi o mulțime de sfaturi, informații și resurse legate de coronavirus și munca sexuală,
deasemenea veți găsi mai multe informații generale despre această muncă.
 



SWARM
Please visit the SWARM website at https://www.swarmcollective.org/. On here
you will find lots of advice, information and resources in regards to corona virus
and sex work, as well as more general advice on sex work.
 
 Benefits 
If you would like support with accessing Benefits, please do not hesitate to
contact us. Our office number is 0113 243 0036 (9am-4pm). We are able to
help you with the initial application as well as chasing up progress checks on
the application  
 
 


