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KJO KOPIE ËSHTË GRATIS DHE NUK BLIHET NË DYQAN
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TEUTA DHE SHOQET E SAJ
•

nuk duhet te dalish per te punuar veshur ne menyre te atille (pa
minifund, me gjoks zbuluar) n.q.se don qe personat perreth te te
rrespektojne e te mos therresin policine.

•

mbaj paster vendin ku punon sepse ne te kundert nuk te lene te
punosh ne kete vend. mos hidh ne toke prezervativa, shami dhe mbeturina te tjera.

•

kur punon perdor gjithmone prezervativen pasi shendeti yt eshte me i
rendesishem se çdo gje tjeter.

•

pasi ke marre prezervativen ne dore lyeje me nje xhel (te yndyrshem),
per te shmangur çarjen e tij ne marredheniet vaginale o anale qe
mund te kryesh.

•

kur ke mbaruar pune hiqja ti prezervativen klientit keshtu qe mund
te shikosh n.q.se eshte i çare apo jo dhe me pas mund ta hedhesh ne
vendin e caktuar te mbeturinave.

•

kujtohu qe edhe n.q.se per pak minuta kryen nje marredhenie pa prezervative eshte e rrezikshme per te te infektuar dhe per nje shtatzani
(barre) te pa deshiruar.

•

n.q.se ke marrdhenie vaginale e anale (ne bythe) me te njejtin klient,
zevendesoje (nderro) prezervativen me nje te re pasi mikrobet qe jane
ne anus mund te prekin dhe te infektojne vaginen.

•

mos ki frike te denoncosh dhunen qe mund te pesosh pasi je ilegale
dhe nuk ke dokumenta jo te rregullta, edhe ti ke te drejte te mbrohesh nga policia.

•

edhe pse je ilegale n.q.se je e semure ke te drejten e shendetit, mjafton
qe te paraqitesh ne urgjence qe ndodhet ne spital.
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