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Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně 

Eurocomm-PR Praha 

 

16. září 2020 

Vídeň bude proti chřipce očkovat zdarma 

Od 1. října spouští Vídeň rozsáhlou očkovací akci, kdy by mělo dojít 

k proočkování zhruba čtvrtiny obyvatel proti chřipce. Podle vídeňského 

starosty Michaela Ludwiga je očkování určeno hlavně pro starší obyvatele a 

děti, nárok na něj mají ale všichni obyvatelé, a to zdarma. Cílem akce je 

ochránit rizikové skupiny a udržet si volná lůžka v případě další vlny 

koronavirové infekce. 

„Kdo má očkování, nemá těžký průběh onemocnění – nemusí tudíž do nemocnice. 

Tím nám vzniknou volná lůžka pro jiná onemocnění – obzvláště pak pro pacienty 

s těžkým průběhem koronavirové infekce“, vysvětluje na společné tiskové 

konferenci důvod rozsáhlé očkovací akce vídeňský starosta Michael Ludwig spolu s 

radním pro zdravotnictví Peterem Hackerem. Akce, která má za cíl proočkovat až 

čtvrtinu vídeňských obyvatel, bude spuštěna 1. října a trvat bude až do konce března 

příštího roku. Podle zástupců vídeňského magistrátu má město k dispozici čtyři sta 

tisíc vakcín a počítá s očkováním až tří tisíc lidí denně. Očkovat se obyvatelé Vídně 

mohou nechat u svého praktického lékaře, na ambulancích či ve speciálně upravené 

tramvaji, která bude projíždět městem a zastavovat na frekventovaných místech. 

Navíc plánuje město zřídit dalších sedm očkovacích center a sedmatřicet 

očkovacích míst nacházejících se přímo ve vídeňských ulicích.  

Očkování nabízí město všem obyvatelům Vídně zdarma. Ti se v případě zájmu musí 

objednat přes speciální formulář (www.impfservice.wien) nebo se objednat 

telefonicky na zdravotní lince (1450). Podle vídeňského starosty je očkování určeno 

hlavně pro rizikové skupiny, tedy seniory a také malé děti, protože právě děti 

většinou patří mezi největší roznašeče. „Nechte se proti chřipce očkovat – nic to 

nestojí, zdrží vás to jen na chvíli a chráníte tím sebe i vaše blízké“, apeluje vídeňský 

starosta na rizikové skupiny, kterým v následujících dnech město pošle i dopis, kde 

je o možnosti očkování informuje.  

 

Startem očkování v říjnu se chce město připravit na chřipkovou epidemii, která ve 

Vídni vrcholí v lednu a v únoru. „Očkování v říjnu má smysl, a to obzvláště v časech 

korony. Proti chřipce existují účinné očkování, takže by se ho mělo využít“, uzavírá 

na závěr konference vídeňský starosta.  

 

http://www.eurocommpr.cz/
http://www.impfservice.wien/
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Kontakt 

Ing. Markéta Spěváčková  
Karmelitská 25, 118 00 Praha 1  
spevackova@eurocommpr.cz   
+420 776 463 334  
www.eurocommpr.cz  
www.facebook.com/eurocommprpraha  
www.twitter.com/eurocommpr_prg    

 

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 devíti zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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