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Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně 

Eurocomm-PR Praha 

 

7. prosince 2021 

Vídeň očkuje žáky prvního stupně přímo ve školách 

Rakouské hlavní město hbitě zareagovalo na schválení očkovací látky Biontech/Pfizer pro děti 

od pěti let a již minulý týden začalo s očkováním na vybraných školách. Po vánočních 

prázdninách chce Vídeň očkování nabízet ve všech školách.  

 

V rámci očkovací strategie se vídeňský magistrát snaží přiblížit očkování co největšímu počtu obyvatel. 

Vedle řady tradičních či mobilních očkovacích center se obyvatelé Vídně mohou nechat naočkovat i 

v městských bazénech nebo speciální očkovací tramvaji či v lodi na břehu Dunaje, a to i bez předchozí 

rezervace. V uplynulých týdnech Vídeň začala nabízet očkování i přímo v odborných a učňovských 

školách a nyní přichází na řadu i očkování pro děti od pěti let. 

 

Do Vánoc město nabídne očkování v osmi vybraných školách pro děti prvního stupně, které jsou v 

Rakousku označovány jako Volksschule. Předpokladem pro imunizaci dítěte je souhlas rodičů, kteří 

jsou informováni v dostatečném předstihu a mohou být u očkování také přítomni. Akce probíhá přímo 

v prostorách škol, například v tělocvičnách. O dodávky vakcín se stará rakouský Červený kříž a i 

očkované děti získavají certifikáty podobně jako dospělí. Po vánočních prázdninách čeká na školáky 

druhá dávka, opět na stejném místě a se stejným personálem. 

 

Po zimních prázdninách chce město vyhodnotit zkušenosti z prvních škol a využít je při plošné nabídce 

očkování v dalších školách pro žáky prvního stupně. Jedním z cílů Vídně je zajistit, aby kvůli epidemické 

situaci nemuselo opět docházet k uzavírání škol. „Otevřené školy nejsou důležité jen pro psychickou 

pohodu dětí. Dosavadní uzávěry měly masivní dopady na pokroky ve výuce,“ uvedl vídeňský radní pro 

vzdělávání Christoph Wiederkehr. 

 

První očkovací den ve škole v ulici Steinlechnergasse využilo 125 ze 455 žáků a podle statistik radnice 

bylo ve Vídni k minulému týdnu částečně imunizováno 17 800 dětí ve věku od pěti do jedenácti let. 

Aktuální data ukazují, že ve skoro dvoumilionové Vídni se doposud naočkovalo takřka 1,5 milionu lidí, 

dvě dávky má na 1,35 milionu obyvatel a posilující dávku obdrželo už přes 535 tisíc osob. 

 

Foto: Očkování (ilustrační) © kfuhlert-pixabay 
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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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