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Ochranné očkovanie proti koronavírusu bude prebiehať vo viacerých fázach:
 Najprv sa budú očkovať osoby v domovoch pre seniorov a v domovoch pečovateľskej
starostlivosti – aj personál, aj klienti týchto domovov. Očkovanie začalo 27.12. 2020.
 Potom sa budú očkovať učité profesné skupiny, rizikoví pacienti a rizikové pacientky a vekovo
starší občania. Občania starší 80 rokov sa môžu vo Viedni nechať očkovať najneskôr od polovice
februára.
 Akonáhle bude k dispozícii dostatok očkovacej vakcíny, môžu sa v priebehu roku 2021 nechať
očkovať všetky Viedenčanky a všetci Viedenčania.
Predbežná registrácia na očkovanie proti koronavírusu je už možná.
Ochranné očkovanie proti koronavírusu je pre všetky Viedenčanky a pre všetkých Viedenčanov
bezplatné.
Ochranné očkovanie proti koronavírusu je možné od 16 roku veku.
Na dosiahnutie úplnej očkovacej ochrany treba absolvovať 2 čiastočné očkovania.

Predbežná registrácia na očkovanie proti koronavírusu
Predbežná registrácia je možná online na adrese impfservice.wien alebo telefonicky na telefónnom čísle 1450.
Predbežná registrácia zaručuje zaradenie do prednostej skupiny, ale nie je sama o sebe dohodou termínu.
Registrované osoby budú podľa toho, k akej prednostej skupine patria, upovedomené elektronicky alebo
telefonicky, akonáhle bude možné si zvoliť osobný termín očkovania. Ak už ste registrovaný / registrovaná na
impfservice.wien, môžete sa registrovať prostredníctvom vášho profilu. Okamih registrácie nemá žiadny vplyv
na poradie pri očkovaní.
Vo formulári nie je možné zvoliť všetky profesné skupiny alebo skupiny osôb. Dôvodom toho je, že tieto skupiny
budú prostredníctvom institucionalizovaných ponúk (napr. očkovania v závodoch) ústredne koordinované
v príslušných zariadeniach.
Ďalšie informácie k ochrannému očkovaniu proti koronavírusu nájdete na impfservice.wien.

Dostupnosť očkovacích vakcín
Ministerstvo zdravotníctva v tomto okamihu zaručuje dostatok očkovacích vakcín BioNTech/Pfizer do konca
marca. Ďalšie dodávky budú nasledovať. Zaručené plánovanie ale nie je možné bez pevných údajov množstva.
Treba vychádzať z toho, že množstvo očkovacích vakcín ešte značne stúpne, a to v závislosti od schválenia a
dodávky ďalších očkovacích vakcín.
Viedeň má k dispozícíi asi 22 percent celorakúskeho kontingentu očkovacej vakcíny. Podľa súčasného stavu
plánovania to zodpovedá asi 18.400 vakcínam za týždeň. Tým možno do konca marca očkovať týždenne asi
9.200 ľudí vo Viedni proti chorobe Covid-19. Podľa súčasného stavu plánovania je to v 1. štvrťroku spolu asi
131.000 ľudí (11 percent obyvaťeľstva starších 16 rokov).
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Dodávky očkovacej vakcíny COVID-19-Moderna vo výške 200.000 očkovacích vakcín boli v celom Rakúsku
oznámené pre 1. štvrťrok 2021. Akonáhle ministerstvo zdravotníctva dodávky prisľubi, bude plánovanie podľa
toho prerobené.

Účinok a bezpečnosť
Informácie o účinku a o znášanlivosti očkovania, o očkovacích vakcínach, ktoré sú k dispozícii a o podobných
témach nájdete na impfservice.wien.
Ak máte otázky ohľadne účinku a bezpečnosti očkovacích vakcín, môžete sa okrem toho obrátiť na informačnú
hotline ministerstva sociálnych vecí (Sozialministerium) a na Agentúru zdravia a bezpečnosti výživy (Agentur für
Gesundheit und Ernährungssicherheit, AGES):
telefónne číslo 0800-555-621 – denne (aj cez víkend a počas sviatkov) 24 hodín.

Staršie osoby nad 80 rokov
Staršie osoby nad 80 rokov sa môžu vo Viedni obecne nechať očkovať najneskôr od polovice februára. Na
zabezpečenie očkovania sa postupne zriadí 7 očkovacích zón mesta Viedeň podobne ako je tomu v prípade
očkovania proti chrípke.
Registrácia v týchto očkovacích zónach je možná na adrese impfservice.wien alebo na čísle 1450.
Okrem toho budú zriadené očkovacie zóny v nemocniciach a v denných stacionárnych zariadeniach od polovice
februára alebo od konca februára.

Osoby, ktoré potrebujú starostlivosť v domovoch
Z dôvodou komplikovanej logistiky očkovacej vakcíny proti chorobe COVID-19 značky BioNTech/Pfizer, ktorá je
teraz k dispozícii, nie je teraz možné očkovať mimo väčších organizovaných očkovacích stredísk. Z tohto dôvodu
treba na očkovanie osôb, ktoré potrebujú starostlivosť, v ich bytoch očkovaciu vakcínu, použitie ktorej je
jednoduššie.

