
 

 

 

 

Ai fost victima unui viol sau unei agresiuni 

sexuale? Poate o cunoştinţă de-a ta? 

Personalul de la The Ferns te poate ajuta. 

The Ferns este un centru medical specializat pe probleme de agresiune sexuală, care 

asigură asistenţă medico-legală şi psihologică victimelor agresiunilor sexuale. 

Agresiunea sexuală se poate întâmpla oricui: femei, copii şi bărbaţi. La The Ferns îţi putem 

oferi un loc de susţinere, precum şi sprijin practic şi psihologic pentru a te ajuta să te refaci. 

Alegerea îţi aparţine 

La The Ferns nu facem presiuni asupra ta să contactezi poliţia. Rolul nostru este de a-ţi 

oferi sprijinul necesar şi respectăm orice decizie iei. 

 

Dacă doreşti să implici poliţia îţi putem explica modul în care poţi face acest lucru şi te 
putem ajuta pe parcursul procedurilor. 
 
Cazul tău, precum şi informaţiile pe care ni le dezvălui, vor fi tratate în strictă 
confidenţialitate. Numai cazurile în care sunt implicaţi copii sau adulţi vulnerabili sunt 
raportate automat autorităţilor competente, ca parte a procedurii noastre de asistenţă. 
 

Este momentul să te gândeşti 
 

Putem păstra în siguranţă dovezile obţinute în urma examinării tale, iar dacă ulterior te 
decizi să reclami incidentul suferit, vom fi în măsură să te ajutăm în acest demers 

 

Siguranţă 

Siguranţa ta este importantă pentru noi şi te putem consilia dacă te preocupă siguranţa, ca 

urmare a unei agresiuni sexuale. Dacă există temeri cu privire la propria siguranţă în orice 

moment, te poţi adresa poliţiei la telefon 101.  

În caz de urgenţă apelează 999 

 

 



Ce trebuie să faci în caz de viol sau agresiune 

sexuală: 

1. Dacă nu doreşti să implici poliţia şi nu eşti în pericol, contactează: 

  The Ferns la 0300 123 5058 (între orele 9 şi 17) 

  Email: contact@theferns-suffolk.org.uk 

2. Păstrează toate hainele pe care le purtai în momentul agresiunii, nu le spăla, iar 

dacă este posibil, pune-le într-o pungă din hârtie. 

3. NU: 

 face duş, cadă şi nu te spăla 

 te spăla pe dinţi 

 perturba nimic din zona în care s-a produs agresiunea 

4. Dacă ai fost victima unui viol sau unei agresiuni sexuale şi ai nevoie urgentă de 

asistenţă din partea poliţiei, apelează 999 şi mergi într-un loc sigur. Pentru a vorbi cu noi nu 

este necesar să mergi la medic sau alt specialist. Ne poţi contacta direct.  

 

 

 

 

 

Pentru informaţii suplimentare vizitează 

www.theferns-suffolk.org.uk 


