
Противоепидемични препоръки за ограничаване на 

разпространението на Covid-19 при продаване или размяна на 

сексуални услуги  
 
Препоръките са изготвени в съответствие със стандартите на Института за обществено здраве 

във връзка с пандемията, причинена от коронавирус (публикувани на 13 октомври 2020 г.) и в 

сътрудничество с Института за обществено здраве и Норвежката здравна агенция. 
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За вируса, болестта и начините на заразяване 

Covid-19 се причинява от вируса SARS-CoV-2, наричан често в ежедневната реч коронавирус. 

Вирусът може да причини инфекция на дихателните пътища с различна степен на тежест. 

Заразата се предава основно по въздушно-капков път. Когато заразени лица говорят, кашлят 

или кихат, те отделят вируса през носа и устата си под формата на малки капки, които може да 

влязат в контакт с лигавицата на очите, носа или устата на друго лице. Човек може да се зарази 

също, ако вирусът попадне по ръцете му при контакт с предмети, докосвани от други хора, и 

след това бъде пренесен оттам върху лигавицата на очите, носа или устата (контактна зараза). 

 

Коронавирусът може да се предава чрез целувка. Към момента не е известно дали може да се 

предава чрез сексуален контакт. Човек може да е заразен и да предава заразата и без да има 

симптоми.  

 

Вирусът не е издръжлив при контакт със сапун и вода, нито при дезинфекция със спирт или при 

температури над 60°C. Освен това умира по-бързо на открито.  

 
Целеви групи и цели 

Към кого са насочени препоръките и за какво се отнасят?  

Препоръките се отнасят за лица от всички полове, които продават или разменят сексуални 

услуги в Норвегия, независимо от статуса им на пребиваване. В този контекст на продажбата 

или размяната на сексуални услуги се гледа като на търговска дейност. 

 

Препоръките се отнасят единствено за продажба или размяна на сексуални услуги, при които 

купувачът и продавачът се срещат физически.  

 

Цел на препоръките 

Настоящите препоръки дават съвети относно това как да спазвате мерките за ограничаване на 

разпространението на заразата. Целта е да предпазите от зараза както себе си, така и своите 

клиенти. Дори и при спазване на мерките все пак е възможно да се появят случаи на Covid-19. 

Спазвайки препоръките обаче, Вие ще допринесете за ограничаването на заразата.   

 
 



Отговорност 

Всички пребиваващи в Норвегия носят еднаква отговорност да допринесат за ограничаването 

на разпространението на заразата, като спазват основните противоепидемични мерки през 

целия период на пандемията. Някои от най-съществените препоръки са да останете вкъщи, ако 

сте болни, да спазвате дистанция от останалите и да миете ръцете си. Важна част от 

националната стратегия е тестването, изолацията, проследяването на контактните лица и 

карантинирането.  

 

Законите и правилата, касаещи всички, на национално и регионално ниво, имат превес над 

настоящите препоръки. Националните и регионални разпоредби следва да се спазват. Тяхното 

нарушаване може до доведе до налагането на глоба.  

 

Не е позволено да продавате или разменяте сексуални услуги, включващи физически контакт, 

ако сте под карантина или изолация, ако имате висока температура или симптоми, 

предполагащи инфекция на дихателните пътища.  

 

Ваше лично задължение е да се погрижите да продавате/разменяте сексуални услуги по начин, 

отговарящ на основните изисквания за ограничаване на разпространението на заразата.  

 

Общ преглед на националните разпоредби може да намерите тук: 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-regler 

 

Запознайте се също с противоепидемичните разпоредби, които са в сила във Вашата община. 

Тях може да намерите тук: https://www.helsenorge.no/koronavirus/lokal-koronainformasjon/# 

 
Препоръки  
По-долу следват препоръки, спазването на които ще Ви гарантира, че извършвате дейността си 

по отговорен начин спрямо противоепидемичните мерки. Съзнаваме, че определени социални 

и икономически обстоятелства може да затруднят пълното спазване на всички препоръки. 

Опитайте да ги спазвате, доколкото Ви е възможно във Вашата житейска ситуация. 

Насърчаваме Ви да не чакате, преди да се тествате и да го правите периодично. 

 

Общи препоръки за предотвратяване на заразата: 

• Спазвайте достатъчна дистанция от другите хора – най-малко метър, най-добре два. 

• Кашляйте в хартиена кърпичка или в сгъвката на лакътя си. 

• Мийте ръцете си често и грижливо със сапун и топла вода или използвайте дезинфектант за 

ръце. 

• Намерете алтернативи на ръкостискането и прегръщането при среща. 

• Отменете уговорката с клиента си, ако кашляте, имате висока температура и хрема. 

 

Когато се уговаряте с клиент 

• Когато се уговаряте с клиент, съобщете му какви лични противоепидемични правила 

спазвате и се уверете, че той или тя ги разбират и приемат. 

• Попитайте клиента дали е пътувал/а скоро в чужбина. 

• Попитайте го/я дали не е под карантина или изолация, дали няма висока температура или 

симптоми, предполагащи инфекция на дихателните пътища.  

• Попитайте клиента дали не е бил/а в контакт с лица, които са болни или за които се 

подозира, че са болни от Covid-19. 

• Съобщете на клиента, че в случай, че той или тя е под карантина или изолация, има висока 

температура или симптоми, предполагащи инфекция на дихателните пътища, не можете да 

му/ѝ предложите физическа услуга. 



• Приемайте само един клиент наведнъж. В стаята, в която се извършва услугата, трябва да 

се намирате само Вие и той/тя. 

• Записвайте с кого сте били, така че да може да уведомите съответните лица, ако се окаже, 

че имате коронавирус.  

 

Преди да дойде клиентът 

• Почистете всички повърхности със сапун и топла вода; при възможност използвайте в 

допълнение и спирт. 

• Вземете душ и се погрижете да сте чисти. 

• Погрижете се да имате достатъчно чисти чаршафи и кърпи за ръце; при възможност 

използвайте еднократни кърпи. 

• Проветрете добре помещението, в което ще се извърши сексуалната услуга. 

 

Когато клиентът дойде 

• Помолете клиента да си тръгне, ако той или тя се появят със симптоми като кашлица, 

висока температура и хрема. 

• Помолете клиента да измие ръцете си или да използва дезинфектант за ръце 

непосредствено след влизането си. 

• Измийте ръцете си или използвайте дезинфектант за ръце след контакт с пари, дрехите на 

клиента или други негови или нейни вещи. Клиентът трябва да направи същото. 

• Помолете клиента да се изкъпе след пристигането си. 

• Използвайте маска за лице, когато е целесъобразно. 

• Доколкото е възможно, избягвайте контакт лице в лице. 

• Опитвайте да избягвате да докосвате очите, носа или устата си. 

• Кашляйте в сгъвката на лакътя си или закривайте устата и носа си с хартиена кърпичка. 

Измийте ръцете си веднага след това. 

• Избягвайте да споделяте храна, напитки, цигари, „Попърс“, секс играчки, които не могат да 

се мият между всяко ползване, тръбички за смъркане на наркотици, електронни цигари, 

цигари марихуана, лули, бонгове и пр.  

• Като изключим времето на извършване на сексуалната услуга, спазвайте дистанция един от 

другиго – най-малко един метър, най-добре два. 

    

Когато Вие отивате при клиента 

• Ако клиентът има симптоми като кашлица, висока температура и хрема, отменете 

уговорката. Информирайте се за това предварително. 

• Измийте ръцете си или използвайте дезинфектант за ръце веднага след влизането си. 

Помолете клиента да направи същото. 

• Измийте ръцете си или използвайте дезинфектант за ръце след контакт с пари, дрехите на 

клиента или други негови или нейни вещи. Клиентът трябва да направи същото. 

• Помолете клиента да проветри помещението, в което ще се извърши сексуалната услуга. 

• Помолете клиента да вземе душ. 

• Използвайте маска за лице, когато е целесъобразно. 

• Доколкото е възможно, избягвайте контакт лице в лице. 

• Опитвайте да избягвате да докосвате очите, носа или устата си. 

• Кашляйте в сгъвката на лакътя си или закривайте устата и носа си с хартиена кърпичка. 

Измивайте ръцете си веднага след това. 

• Избягвайте да споделяте храна, напитки, цигари, „Попърс“, секс играчки, които не могат да 

се мият между всяко ползване, тръбички за смъркане на наркотици, електронни цигари, 

цигари марихуана, лули, бонгове и пр.  

 

 



• Като изключим времето на извършване на сексуалната услуга, спазвайте дистанция един от 

другиго – най-малко един метър, най-добре два. 

• Измийте ръцете си или използвайте дезинфектант за ръце/дезинфектиращи мокри 

кърпички, след като напуснете жилището на клиента.  

 

Когато срещате клиент навън или в кола 

• Почистете дръжките на колата и пр. доколкото е възможно с дезинфектиращи мокри 

кърпички. 

• Използвайте дезинфектант/дезинфектиращи мокри кърпички за ръцете си и мокри 

кърпички за лицето си. 

• Използвайте дезинфектант/дезинфектиращи мокри кърпички след контакт с пари. 

• Използвайте маска за лице, когато е целесъобразно. 

• Доколкото е възможно, избягвайте контакт лице в лице. 

• Опитвайте да избягвате да докосвате очите, носа или устата си. 

• Кашляйте в сгъвката на лакътя си или закривайте устата и носа си с хартиена кърпичка. 

Използвайте дезинфектант/дезинфектиращи мокри кърпички за ръцете си веднага след 

това. 

• Избягвайте да споделяте храна, напитки, цигари, „Попърс“, секс играчки, които не могат да 

се мият между всяко ползване, тръбички за смъркане на наркотици, електронни цигари, 

цигари марихуана, лули, бонгове и пр.  

• Използвайте дезинфектант/дезинфектиращи мокри кърпички за ръцете си и мокри 

кърпички за лицето си, след като напуснете колата. 

 

След като клиентът си тръгне  

• Ако имате възможност, вземете душ и сменете дрехите си. 

• Изперете всички текстилни материи, с които сте били в контакт. Не използвайте повторно 

кърпи за лице и спално бельо. 

• Измийте и дезинфекцирайте секс играчките. 

• Избършете дръжките на вратите, електрическите ключове, душа, тоалетната и други 

повърхности, с които сте били в контакт. 

• След почистването измийте ръцете си добре, дори и да сте използвали ръкавици. 

• Проветрете добре помещението, където е била извършена сексуалната услуга. 

 
Полезна информация 

Институт за обществено здраве  

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

 

Норвежка здравна агенция 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus 

 

Национален електронен портал за здравни услуги  

https://www.helsenorge.no/koronavirus/rad-for-koronahverdagen/ 

 

Полезни контакти  
Организациите, изброени по-долу, подкрепят лица от всички полове, които продават или 

разменят сексуални услуги в Норвегия, независимо от статуса им на пребиваване. Те предлагат 

здравни и социални услуги, разговори за емоционална подкрепа, съвети и напътствия. Тук 

може също да получите информация за актуалните противоепидемични правила и условия за 

влизане в страната, както и безплатни кондоми, лубриканти и дезинфектант за ръце.  

 

 



Albertine, Ставангер: Тел: +47 9185 8305 / WhatsApp: +47 9185 8305 

https://kirkensbymisjon.no/albertine/ 

 

Fri, Kirkens Bymisjon, Берген: Тел: +47 9662 4679 / WhatsApp: +47 9662 4679  

https://kirkensbymisjon.no/fri-tiltak-for-ofre-for-menneskehandel/ 

 

Nadheim, Осло: Тел: +47 2205 2880 

https://kirkensbymisjon.no/nadheim/ 

 

Nadheim, Трондхайм: Тел: +47 4587 7819 / WhatsApp 

https://kirkensbymisjon.no/nadheim-trondheim/ 

 

PION, Организация за защита на интересите на предлагащите сексуални услуги в Норвегия,  

(Sexarbeideres Interesseorganisasjon i Norge), Осло: Тел: +47 9006 3558 / WhatsApp или +47 9181 

2248 / WhatsApp 

http://www.pion-norge.no/ 

 

Pro Sentret, Осло: Тел: +47 2310 0200 / WhatsApp: +47 4764 9177 или 

+47 4767 0542 

https://prosentret.no/ 

 
Регистър на промените  
 


