
Date produced: Jan 2016/Review date: Jan 2018

Un serviciu gratuit şi confidenţial al  
Serviciului National de Sanatate (NHS),  
care oferă asistenţă lucrătorilor în 
industria sexului la stradă. 

Open Doors 

Homerton University Hospital
NHS Foundation Trust

site web www.opendoors.nhs.uk



Open Doors este un serviciu gratuit  
şi confidenţial al Serviciului National 
de Sanatate (NHS), care oferă 
asistenţă lucrătorilor în industria 
sexului la stradă. 

Noi desfăşuram acţiuni pe străzi in timpul 
nopţilor din cursul săptămânii, şi lucram din 
vehicule marcate clar cu sigla NHS.

Când ne vezi în timpul acestor acțiuni îţi 
vom oferi ceva cald de băut şi de mâncare, 
prezervative şi ustensile de injectare, seringi, 
filtre şi linguri, dacă ai nevoie de ele. Ne-ar 
plăcea şi să discutăm cu tine despre orice 
probleme pe care le întâmpini şi ce am putea 
face să te ajutăm să le depăşeşti.

Înţelegem că probabil treci prin multe situaţii 
complicate şi că te poţi simţi copleşită, 
neştiind de unde să începi, însă noi avem 
mulţi ani de experienţă oferind servicii de 
asistenţă lucrătorilor în industria sexului, care 
îşi desfăşoară activitatea în stradă. 

Avem personal care îţi poate vorbi în limba ta 
maternă şi te poate ajuta:

•  Să obţii sprijin dacă eşti urmărită penal, ai 
primit un Ordin pentru comportament anti-
social (ASBO)/Mandate/Amenzi

•  Să obţii prescripţie pentru Metadonă 
(substanţă halucinogenă administrată 
dependenţilor de droguri (heroină) în faza 
de dezobisnuire progresivă de droguri) şi 

asistenţă pentru alte probleme legate de 
alcool sau droguri

•  Să obţii acces la servicii pentru sănătatea 
sexuală

•  Să obţii asistenţă, dacă eşti  sau crezi că eşti 
însărcinată

•  Să te înregistrezi la un medic de familie 

•  Să obţii asistenţă pentru a accesa şi a 
raporta la serviciile de specialitate, dacă 
eşti victima violenţei sexuale 

•  Să obţii ajutor, dacă eşti implicată în servicii 
sociale (de ex., în probleme legate de copii 
si familie)

•  Să obţii asistenţă, dacă eşti victima 
violenţei domestice


