
 
 

 Faceți niște verificări prealabile înainte de a accepta o rezervare: înscrieți-vă 
 pe National Ugly Mugs pentru a utiliza instrumentele de siguranță și pentru a primi 
 avertismente cu privire la persoanele potențial periculoase ce trebuie evitate: 
 www.uglymugs.org. 

 Utilizați forumuri pentru lucrători sexuali și alte sisteme de verificare a numerelor / 
 adreselor de e-mail, ca parte a rutinei de verificare pre-rezervare. 

 Întotdeauna, dacă este posibil, rugați un amic să facă verificări la fața locului. 

 Dacă lucrurile merg prost și/sau simțiți că ceva nu este în ordine,  apelați sau alertați-
 vă amicul sau șoferul (dacă aveți unul) folosind un sistem pre-stabilit. 

 Dacă clientul dvs. devine agresiv, violent sau vă atacă în orice fel, încercați să vă 
 îndepărtați de el, dacă puteți. Nu vă faceți griji că ați provocat o scenă - siguranța este 
 pe primul loc. 

 Dacă vă aflați într-un hotel și puteți părăsi încăperea, nu stați pe gânduri și alergați pe 
 coridor, dacă puteți, și alertați personalul de la recepție. Nu vă opriți să luați haine sau 
 alte obiecte - încercați să scăpați și să ajungeți într-un loc sigur. 

 Aveți și utilizați o alarmă de siguranță personală sau un buton de panică. 

 Dacă este o urgență - apelați poliția cu prima ocazie în 999 - este gratuit. 

 Trimiteți un SOS printr-o aplicație SOS dacă aveți instalată una. 

 Majoritatea telefoanelor moderne au dispozitive de urmărire GPS pe ele, deci dacă 
 aveți un sistem cu buton pentru 999 - lăsați linia telefonică conectată - poliția vă 
 poate urmări locația apoi. 

 Oriunde lucrați - dacă aveți probleme, încercați să atrageți atenția celorlalți -  dacă 
 strigați o instrucțiune specifică, cum ar fi „Sună la poliție”, este mai probabil să 
 avertizați pe cineva. 

 După incident, avertizați-i pe ceilalți: raportați către National Ugly Mugs pentru a 
transmite un avertisment și pentru a lua legătura cu lucrătorii lor dacă aveți nevoie de 
sprijin: www.uglymugs.org. 

Acesta este un extras din  Siguranța și intimitatea lucrătorilor sexuali online , redactat de 
Beyond the Gaze. Informațiile au fost scrise și elaborate de către lucrătorii sexuali și au 

rezultat în urma studiului Beyond the Gaze. Descărcați de aici versiunea completă: 

www.beyond-the-gaze.co.uk 

Este bine să cunoașteți unele practici cheie privind siguranța personală pe care le 
folosesc lucrătorii de sex și ce puteți face dacă lucrurile merg prost... 
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Sfaturi privind siguranța, pe scurt 


