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Ваксинация срещу COVID-19 

 

 Ваксинацията срещу COVID-19 ще се проведе на няколко фази:  

 Първо ще бъдат имунизирани хората в старческите домове и домовете за грижи - както персоналът, 

така и живущите там. Тази фаза започна на 27.12.2020. 

 След това ще бъдат ваксинират определени професионални групи, високорискови пациенти и 

възрастни хора. Възрастните хора над 80-годишна възраст могат да бъдат ваксинирани във Виена 

най-късно от средата на февруари. 

 От момента на 2021 година, в който има достатъчна наличност на ваксини, всички виенчани могат да 

бъдат ваксинирани. 

 Вече е възможна резервация за ваксинация срещу COVID-19. 

 Ваксинацията срещу COVID-19 е безплатна за всички виенчани.  

 Ваксинацията срещу COVID-19 е възможна от 16-годишна възраст.  

 За пълна защита срещу COVID-19 са необходими 2 частични ваксинации. 

Предварително записване за ваксинация срещу COVID-19 

Можете да направите предварително записване онлайн на адрес impfservice.wien или на телефон 1450. 

Записването ви осигурява разпределение към групата, към която принадлежите, но не е конкретен термин. 

Записаните лица ще бъдат информирани по електронен път или по телефона, веднага щом им бъде избран термин за 

ваксинация. Ако вече сте регистрирани на страницата на impfservice.wien, можете да се запишете за имунизацията 

чрез вашия профил. 

Реда на записване няма влияние върху последователността на ваксинацията. 

Във формуляра за записване не могат да бъдат избрани всички професионални и възрастови групи. Това е така, 
защото те се координират централизирано в съответното учреждение чрез институционализирани оферти за 

ваксинация (например фирмени ваксинации). 

Допълнителна информация за ваксинацията срещу COVID-19 можете да намерите на impfservice.wien 

Наличност на ваксини  

Понастоящем наличността на ваксини от BioNTech/Pfizer е гарантирана от Министерството на здравеопазването до 

края на март. Очакват се и допълнителни доставки. Фиксираното планиране все още не е възможно тъй като все още 

няма фиксирани количества ваксини. Може да се предположи, че количеството на ваксините ще се увеличи 

значително - в зависимост от одобрението и доставката на допълнителни ваксини.  

Виена разполага с около 22 процента от австрийския контингент на ваксините. Според сегашното състояние на 

планиране това съответства на около 18 400 дози на седмица. Това означава, че във Виена до края на март могат да 

бъдат ваксинирани около 9 200 души срещу COVID-19. Общо според текущия статут на планиране това е около 131 

000 души през първото тримесечие (11 процента от населението над 16 години).  

 Доставки на ваксината срещу COVID-19 Moderna в размер на 200 000 дози се очакват в Австрия за първото 

тримесечие на 2021 година. Веднага след като доставките бъдат потвърдени от Министерството на здравеопазването, 

планирането ще бъде съответно ревизирано. 
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Ефективност и безопасност  

Можете да намерите информация за ефективността и поносимостта на ваксинацията, за наличните ваксини и всички 

подобни теми на impfservice.wien.  

Ако имате някакви въпроси относно ефективността и безопасността на ваксините, можете също да се свържете с 
информационната гореща линия на Министерството на социалните въпроси и Агенцията за здраве и безопасност на 

храните (AGES): Телефонен номер 0800-555-621 - на разположение ежедневно (също в почивните дни и 

официалните празници) и денонощно. 

Възрастни хора на 80 и повече години  

Възрастните хора над 80-годишна възраст могат да бъдат ваксинирани във Виена най-късно от средата на февруари. 

За да се осъществи това, във Виена се изграждат постепенно 7 имунизационни пункта, аналогично на ваксинацията 

срещу грип. Резервация за тези ваксинационни пунктове е възможна чрез impfservice.wien или 1450. Допълнително 

от средата на февруари ще бъдат изградени имунизационни пунктове и в болничните заведения. 

Хора, които се нуждаят от домашни грижи  

Поради трудната логистика на наличната в момента ваксина срещу COVID-19 от BioNTech/Pfizer, ваксинацията 

извън по-големите организирани центрове за ваксинация не е възможна. Поради това ваксинирането на хора, които 

се нуждаят от грижи в дома им, изисква ваксина, която е по-лесна транспорт и съхранение. 
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