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

Katedrala u Beču postaje nova lokacija za
cijepljenje
U kolovozu ove godine prolaznici u glavnom gradu Austrije moći će
se bez prethodne najave cijepiti i u katedrali svetog Stjepana.
Nedavno su u Beču pokrenute i akcije cijepljenja na Filmskom
festivalu i putem broda na Dunavu.
Nakon akcije cijepljenja na poznatom Filmskom festivalu, koji se održava na trgu ispred bečke
gradske vijećnice od početka srpnja, glavni grad Austrije dobit će još jednu lokaciju u središtu grada
gdje će se građani bez prethodne najave moći cijepiti protiv koronavirusa. Tako će u kolovozu ove
godine početi cijepljenje u bečkoj katedrali svetog Stjepana. Ono će se provoditi u kapeli u sjevernom
tornju katedrale, a u katedrali će biti uređen i poseban dio za prijavu i boravak nakon primljenog
cjepiva. Cijepljenje za punoljetne građane provodit će se cjepivom tvrtke Johnson & Johnson. Za
djecu u dobi od dvanaest do 17 godina na raspolaganju stoji cjepivo proizvođača Pfizer/Biontech.
Prema predviđanjima na ovaj će se način moći cijepiti do 20 osoba u jednom satu.
Austrijski kardinal Christoph Schönborn dao je zeleno svjetlo za ovu akciju. Točni termini cijepljenja
bez najave na toj lokaciji još nisu određeni jer će se paziti i na to da se ovom akcijom ne ometaju
mise. U Beču kažu da je katedrala odabrana kao punkt za cijepljenje jer se nalazi na trgu s velikom
frekvencijom ljudi, a pomalo neobičnom lokacijom htjeli su osigurati da tema cijepljenja ostane u
fokusu javnosti.

Cijepljenje u Beču i putem broda
Sredinom srpnja u austrijskoj je metropoli pokrenuta i akcija cijepljenja putem broda. Brodić koji plovi
rukavcem Stari Dunav od petka do nedjelje obilazi različita kupališta i svima koji se ondje nađu nudi
mogućnost da se na ovaj način zaštite protiv virusa. Pritom se samo cijepljenje ne provodi na Dunavu,
već na kopnu. Također se koriste cjepiva tvrtke Johnson & Johnson za cijepljenje punoljetnih i ono
proizvođača Pfizer/Biontech za maloljetne osobe. U sklopu ove akcije zaštitu od koronavirusa može
dobiti do 350 ljudi tijekom jednog vikenda.

Velik interes za cijepljenje u bečkom kongresnom centru
Velik interes građana izazvala je akcija cijepljenja protiv koronavirusa bez najave cjepivom
proizvođača Pfizer/Biontech u najvećem austrijskom kongresnom centru Austria Center Vienna. Već
prvog dana ovotjedne akcije gotovo 4.200 ljudi dobilo je dozu ovog cjepiva. Tijekom slične akcije u
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kongresnom centru od 12. do 18. srpnja cijepljeno je ukupno 7.700 osoba, a tada je korišteno cjepivo
tvrtke Johnson & Johnson koje se daje u jednoj dozi.
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