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Očkování bez předchozí rezervace termínu, 

s hudbou či fotbalem. Vídeň zatraktivňuje očkování 

Od pondělí se zájemci o očkování proti koronaviru mohou ve Vídni dostavit pro svou první dávku 

bez předchozí rezervace. Speciální očkovací akce, která proběhne od 5. do 11. července ve 

vídeňském Austria Centru, má zabránit masivnímu šíření nové mutace Delta v rakouské 

metropoli. Očkovat bude Vídeň látkou společnosti AstraZeneca, které má dostatek. Vedle 

speciální očkovací akce láká vídeňská radnice na očkování především mladistvé, kterým 

k očkování hrají hudební skupiny nebo se promítají fotbalové zápasy Eura. 

 

Každý starší 18 let se od pondělí bude moct ve Vídni nechat očkovat proti koronaviru bez nutnosti 

předchozí rezervace termínu, to oznámila vídeňská radnice v čele s radním pro zdravotnictví Peterem 

Hackerem. „Poté, co se prokázala účinnost očkovací látky od AstraZenecy proti mutaci Delta a národní 

očkovací grémium zkrátilo doporučenou dobu mezi první a druhou dávkou z dvanácti na čtyři týdny, 

jsme se rozhodli toto doporučení následovat a nedat mutaci Delta ve Vídni šanci,“ komentuje očkovací 

akci, která potrvá od 5. do 11. července vídeňský radní Hacker. Ke spuštění očkovací akce se radnice 

podle slav Hackera rozhodla mimo jiné proto, že Vídeň disponuje překvapivě velkým množstvím 

očkovacích látek společnosti AstraZeneca.  

 

Očkovat se bude v centru každý den od 7 do 19 hodin. Maximální denní kapacita pak počítá s 1 500 

očkovanými. Celkem by tak Vídeň v rámci této akce mohla naočkovat 10 500 lidí.  

 

Speciální červencová očkovací akce není ale jedinou cestou, jak se Vídeň snaží naočkovat co nejvíce 

lidí ve městě. Celkem 35 tisíc dávek jednorázové vakcíny od společnosti Johnson & Johnson např. dala 

k dispozici lidem od 18 do 30 let. U očkovacího centra Austria Center navíc vystupují rakouské hudební 

kapely a očkování tak doprovází živé koncerty. V čekací hale si pak čas mohou zkrátit i fotbaloví 

fandové, pro které jsou připravené promítací plochy s fotbalovými zápasy z Mistrovství Evropy. Podle 

Hackera je očkování důležité a není důvod, proč by nemohlo být spojené i s něčím dalším, co by přineslo 

skvělý zážitek. Vídeň to prý umožňuje.  
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a 

také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti 

zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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