Informações sobre a situação do corona para pessoas que vendem sexo na
Noruega
A situação do corona é difícil para todos, mas sabemos que as pessoas que vendem sexo estão
em uma situação particularmente difícil agora. Se você é um(a) profissional do sexo que agora
está em uma situação em que não pode pagar suas necessidades básicas (como alimentos,
aluguel, produtos sanitários ou medicamentos), entre em contato conosco na PION, a
Organização dos Trabalhadores do Sexo na Noruega. Somos uma organização formada para e
por trabalhadores e ex-trabalhadores do sexo, e estamos trabalhando para encontrar formas
para apoiar trabalhadores do sexo que estão passando dificuldades por causa da situação do
corona.
Se você estiver passando por sérias necessidades econômicas, entre em contato conosco e
conte-nos um pouco sobre sua situação. Como somos uma organização pequena, o que
podemos oferecer varia, mas temos alguns recursos de emergência e podemos ajudá-lo(a) com
necessidades e apoio básicos. Também oferecemos preservativos e lubrificantes para qualquer
pessoa. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail pion@pion-norge.no ou ligando
para 900 63 558 ou 917 90 828.

Outras informações e números importantes:
Serviços para profissionais do sexo:
Devido à situação corona, a maioria dos serviços sociais e de saúde para profissionais do sexo
está fechada para consultas físicas, mas alguns ainda oferecem ajuda de outras maneiras. Se
você vende sexo e deseja conversar com assistentes sociais qualificados por telefone, pode
entrar em contato com o ProSentret (serviço nacional para pessoas que vendem sexo) entre as
09:00 e as 15:00, de segunda a sexta, ligando para 23 10 02 00 ou entre em contato através do
bate-papo em www.prosentret.no. O ProSentret também oferece preservativos e "pacotes de
emergência" com um pequeno suprimento de alimentos. ProSentret está localizado em
Storgata 11, 0155 Oslo.
Você também pode conversar com assistentes sociais por telefone em Nadheim (serviço para
profissionais do sexo pela missão da igreja na cidade) entre as 09:00 e as 16:00, de segunda a
sexta-feira, ligando para 22 05 28 80.
Para cidadãos da UE que querem retornar para casa:
Se você é cidadão da UE e precisa de ajuda para retornar ao seu próprio país, entre em contato
com Sosial og ambulant akuttjeneste (serviços de emergência social) para obter mais
informações ligando para 23 48 70 90.
Informações gerais sobre o corona:
Se você acha que está infectado pelo corona, ou está se perguntando se precisa ficar isolado
ou em quarentena, ligue para 81 55 50 15 para obter orientação.
Se você deseja saber mais sobre o vírus corona em geral, você pode encontrar informações em
vários idiomas diferentes aqui

:https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-fleresprak/

