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Priopćenje za medije poduzeća Eurocomm-PR Zagreb 
Inozemni uredi Grada Beča 
 
2. srpnja 2021. 

Akcija cijepljenja na popularnom Filmskom festivalu 
u Beču 

Na poznatom be čkom Filmskom festivalu koji se ove godine 
održava od 3. srpnja do 4. rujna posjetitelji i pro laznici mo ći će se 
cijepiti protiv koronavirusa bez prethodne najave. 
 
Na trgu ispred zgrade bečke gradske vijećnice ove se godine od 3. srpnja do 4. rujna održava 
jubilarno 30. izdanje Filmskog festivala. Uz bogat program s besplatnim projekcijama opera, koncerata 
i baleta posjetiteljima će se na festivalu nuditi mogućnost cijepljenja protiv koronavirusa bez prethodne 
najave. Na posebnom punktu za cijepljenje osim posjetitelja zaštitu od virusa moći će dobiti i svi 
prolaznici. Pritom je potrebno predočiti osobnu iskaznicu, dok nije nužno imati iskaznicu austrijskog 
zdravstvenog osiguranja, takozvanu e-karticu. Cijepljenje za punoljetne građane provodi se cjepivom 
tvrtke Johnson & Johnson. Mlađima od 18 godina na raspolaganju stoji cjepivo proizvođača 
Pfizer/Biontech.  
 
Predviđa se da će se na ovaj način dnevno moći cijepiti do 200 osoba. Ova inicijativa trajat će do 
samog kraja festivala, a cijepljenje će biti dostupno od 17 sati do 22 sata. Član bečkog gradskog 
poglavarstva za zdravstvo Peter Hacker naglasio je da pandemija ne uzima ljetnu stanku te da tempo 
cijepljenja ne smije usporiti unatoč smanjenju broja zaraženih, stoga ovog ljeta u austrijskoj 
prijestolnici uz postojeće centre za cijepljenje namjeravaju organizirati razne akcije cijepljenja i na 
drugim lokacijama poput trga ispred vijećnice.  
 

Slika: Filmski festival u Beču održava se od 3. srpnja do 4. rujna © stadtwienmarketing 
Slika: Uz postojeće lokacije cijepljenje u Beču organizirat će se i na drugim mjestima ovog ljeta © PID/David Bohmann  
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Kontakt 

Matea Čuljak, mag. philol. germ./russ. 
Suradnica za odnose s javnošću i medijima 
 
Inozemni ured Grada Beča 
Miramarska cesta 24 / 9. kat, 10000 Zagreb 
T +385 1 646 26 20 
M +385 99 573 51 85 
E culjak@eurocommpr.hr   
https://www.eurocommpr.at/hr/Inozemni-uredi-grada-Beca/Hrvatska   
 
https://www.facebook.com/eurocommprzagreb/   
https://twitter.com/EurocommPR_ZG  


