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Vaccinarea împotriva virusul Corona 

 Vaccinarea împotriva virusului Corona va avea loc în mai multe etape: 
 În primul rând se vaccinează persoanele din case de pensionari și de îngrijire – personalul și 

rezidenții. Acest proces a început pe data de 27 decembrie 2020. 
 Apoi se vaccinează anumite grupuri profesionale, pacienți cu risc ridicat și persoanele în vârstă. 

În Viena, persoanele cu vârsta peste 80 de ani pot fi vaccinate până cel târziu la jumătatea lunii 
februarie. 

 În momentul în care o-să fie suficient vaccin disponibil, toate vienezele şi toți vienezii pot fi 
vaccinați în cursul anului 2021. 

 O rezervare pentru vaccinarea împotriva Corona este deja posibilă. 
 Vaccinarea este gratuită pentru toate vienezele şi toți vienezii. 
 Vaccinarea este posibilă de la vârsta de 16 ani încolo. 
 Pentru protecția completă 2 vaccinuri parțiale sunt necesare. 

Rezervare pentru vaccinarea împotriva Corona 

Puteți face o rezervare online la impfservice.wien sau apelând 1450. Rezervarea asigură alocarea dvs. la un grup 
de prioritizare, dar nu este încă o programare. În funcție de apartenența la grupul de prioritizare, persoanele 
rezervate vor fi informate electronic sau telefonic - în momentul în care se poate selecta o programare personală 
de vaccinare. Dacă sunteți deja înregistrat/ă pe impfservice.wien, puteți face o rezervare în profilul dvs. 
Momentul rezervării nu are nicio influență asupra ordinei de vaccinare. Numai anumite grupuri profesionale şi 
personale pot fi selectate în formular. Acest lucru se datorează faptului coordonării centrale în unitatățiile 
respective prin intermediul ofertelor de vaccinare instituționalizate (de exemplu, vaccinarea prin companie). 
Informații suplimentare despre vaccinarea împotriva Corona pot fi găsite la impfservice.wien. 

Disponibilitatea vaccinurilor 

În prezent, disponibilitatea vaccinurilor de la BioNTech/Pfizer este garantată de Ministerul Sănătății până la 
sfârșitul lunii martie. Se vor efectua livrări ulterioare. Planificarea fixă nu este încă posibilă fără cantități fixe. 
Cantitatea de vaccinuri se presupune că va crește semnificativ - în funcție aprobării și livrării vaccinurilor. Viena 
dispune de aproximativ 22% din contingentul austriac de vaccinuri. Conform stării actuale de planificare, aceasta 
corespunde cu aproximativ 18.400 de doze pe săptămână. Asta va permite vaccinul pentru aproximativ 9.200 
de persoane în Viena pe săptămână (până la sfârșitul lunii martie). Potrivit stării actuale de planificare, numărul 
respectiv creşte la aproximativ 131.000 de persoane în primul trimestru (11% din populație peste 16 ani). Livrările 
vaccinului COVID-19 Moderna în valoare de 200.000 de doze de vaccin au fost anunțate în toată Austria pentru 
primul trimestru al anului 2021. De îndată ce livrările sunt confirmate de Ministerul Sănătății, planificarea va fi 
revizuită în consecință. 
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Eficacitate și siguranță 

Pentru informații despre eficacitatea și toleranța vaccinării, vaccinurile disponibile și subiecte similare, a se vedea  
pe pagina impfservice.wien. 
Dacă aveți întrebări cu privire la eficacitatea și siguranța vaccinurilor, puteți contacta și linia telefonică de 
informații a Ministerului Afacerilor Sociale și a Agenției pentru Sănătate și Siguranță Alimentară (AGES): 
Numărul de telefon 0800-555-621 – disponibil zilnic (și în weekend și de sărbătorile legale) non-stop. 

Persoanele cu vârsta peste 80 de ani 

Persoanele cu vârsta peste 80 de ani pot fi vaccinate înViena până cel târziu la jumătatea lunii februarie. Din 
cauza asta se instalează treptat 7 benzi de vaccinare în orașul Viena analog cu vaccinarea împotriva gripei. O 
rezervare pentru aceste căi de vaccinare este posibilă prin impfservice.wien sau apelând 1450. În plus, la mijlocul 
și sfârșitul lunii februarie vor fi amenajate benzi de vaccinare în spitale și centre de zi. 

Oamenii cu nevoie de îngrijire la domiciliu 

Datorită logisticii dificile ale vaccinului COVID-19 disponibil în prezent de la BioNTech/Pfizer, vaccinarea în afara 
centrelor de vaccinare organizate mai mari nu este posibilă. Din acest motiv, vaccinarea persoanelor care au 
nevoie de îngrijire la domiciliu necesită un vaccin mai ușor de utilizat. 
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