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Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně 

Eurocomm-PR Praha 

 

24. září 2021 

Vídeň od října zpřísňuje. Do klubů nebo na akce 

pouze po očkování nebo vyléčení 

Město Vídeň rozhodlo v tomto týdnu o zpřísnění epidemických opatření proti šíření koronaviru. 

Novinky se od 1. října dotknou především nočních podniků a akcí nad 500 účastníků. Místo 

antigenních testů chce Vídeň využívat pouze kvalitnější PCR. Cílem nových pravidel je snížení 

zátěže nemocnic a zvýšení míry proočkovanosti. Vídeň proto i nadále nabízí i řadu netradičních 

očkovacích míst.  

 

Počátkem týdne zveřejnilo město Vídeň nová epidemická pravidla, která vstoupí v platnost od 1. října 

2021. Platnost těchto „jednotných a obecně srozumitelných opatření“ je prozatím stanovena na dobu 

jednoho měsíce, uvedla radnice. 

 

V nočních klubech a barech a pro venkovní i vnitřní akce nad 500 účastníků bude pro hosty platit pravidlo 

2R. Vstup bude povolen pouze očkovaným nebo vyléčeným osobám. Pro pracovníky v gastronomii 

bude platit pravidlo 2,5R (očkování, vyléčení nebo PCR test). V obchodech bude pro zákazníky 

zavedena všeobecná povinnost ochrany standardu FFP2. Starosta Michael Ludwig se dále ve vztahu 

k pracovištím vyslovil pro zavedení povinnosti 3R a doplnil, že do budoucna Vídeň usiluje o nahrazení 

všech antigenních testů kvalitnějšími PCR testy. 

 

Nová opatření pro spolkovou zemi Vídeň vychází z odborných doporučení. Jako důvod zpřísnění uvedla 

samospráva vysoká čísla nakažených a rostoucí obsazení nemocničních lůžek. Na intenzivních lůžkách 

leželo počátkem týdne skoro sto pozitivních osob a v nemocnicích bylo ošetřováno více než 200 dalších 

covidových pacientů. Průměrný věk pacientů přitom výrazně klesl na 48 let. Nemocnice, které často 

slouží i pro pacienty z jiných částí Rakouska, přechází do pandemického stavu a některé operace již 

byly po dohodě s pacienty odloženy, zaznělo od krizového týmu města Vídně. 

 

Cílem nových opatření je zamezit přetížení nemocnic a zvýšit míru proočkovanosti, vysvětlil starosta. 

Radnice dlouhodobě zastává názor, že právě očkování je klíčovým prvkem v boji proti koronaviru. Vedle 

tradičních očkovacích míst proto Vídeň nabízí řadu nevšedních. Vakcínu mohou obyvatelé města získat 

při návštěvě v Prátru, na koupalištích, z lodi u pláží na Dunaji, v očkovacím autobusu, Katedrále sv. 

Štěpána, v obecních bytových domech, ale také na kulturních a sportovních akcích jako například 

srpnové mistrovství Evropy v plážovém volejbalu. 
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Kontakt 

Mgr. Martin Landa 

Karmelitská 25, 118 00 Praha 1 

landa@eurocommpr.cz  

+420 776 373 332 

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 jedenácti 

zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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