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Korona-védőoltás 

 A korona-védőoltás beadása több fázisban fog történni: 
 Először a nyugdíjas- és idősotthonokban oltják be a gondozottakat és a dolgozókat. Ez már 

2020. december 27-én megkezdődött. 
 Ezután egyes foglalkozási csoportok, veszélyeztetett betegek és idősebb emberek kerülnek 

sorra. Bécsben a 80 év fölöttieket legkésőbb február közepétől fogják oltani.  
 Amint elegendő oltóanyag áll rendelkezésre, 2021 során minden bécsi lakos beoltathatja magát. 

 
 A korona-védőoltásra már most lehet regisztrálni. 
 A korona-védőoltás minden bécsi lakos számára ingyenes. 
  A korona-védőoltás 16 éves kortól lehetséges. 
 A teljes védettséghez 2 oltás szükséges.  

 

Előzetes regisztráció a korona-védőoltásra  

Előzetesen regisztrálni online az impfservice.wien honlapon vagy telefonon  a 1450-es telefonszámon lehet.  
A regisztrálás biztosítja az elsőbbséget élvező csoportba való besorolást, de még nem jelent oltási időpontot. A 
regisztrált személyek a besorolásnak megfelelően telefonon vagy elektronikus úton kapnak értesítést, amint 
lehetségessé válik a személyes oltási időpont egyeztetése. Aki már korábban regisztrált az impfservice.wien 
honlapon, az a személyes profilján keresztül jelenkezhet az oltásra. A jelentkezés időpontja nincs befolyással 
arra, hogy ki mikor kerül sorra. Az űrlapon nincs minden foglalkozás vagy csoport fölsorolva. Az oltás ugyanis az 
intézmények oltási programja keretében (pl. munkahelyi oltás) az egyes csoportok számára központilag lesz 
megszervezve.  
További információk a korona-védőoltásról az impfservice.wien  honlapon találhatók.  
 

Rendelkezésre álló oltóanyagok 

Az Egészségügyi Minisztérium a BioNTech/Pfizer oltóanyag rendelkezésre állását jelenleg március végéig 
garantálja. További szállítmányokra is lehet számítani. A mennyiségek ismerete nélkül azonban nem lehet 
pontosan előre tervezni. Abból lehet kiindulni, hogy az oltóanyagok mennyisége az engedélyezésektől és a 
szállításoktól függően jelentősen növekedni fog.  
Az Ausztriára eső oltóanyag-készletnek mintegy 22 százaléka áll Bécs rendelkezésére. Ez a jelenlegi tervek 
szerint heti ca. 18.400 adagot jelent. Így március végéig hetente körülbelül 9.200 személyt lehet covid-19 ellen 
beoltani. Az első negyedévben a jelenlegi tervek szerint ez összesen 131.000 személyt jelent (ami a 16 év fölötti 
lakosság 11 százaléka).  
A Moderna covid-19 oltóanyagából előrejelzések szerint 2021 első negyedévében 200.000 adag érkezik 
Ausztriába. Amennyiben az Egészségügyi Minisztérium megerősíti a szállítmány érkezését, az oltási terv ennek 
megfelelően át lesz dolgozva. 
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Hatékonyság és biztonság  

Az oltás hatékonyságával és mellékhatásaival, a rendelkezésre álló oltóanyagokkal és hasonló kérdésekkel 
kapcsolatos információk az  impfservice.wien honlapon találhatók.  
Az oltóanyagok  hatékonyságával és biztonságával kapcsolatos kérdésekkel emellett az Egészségügyi 
Minisztérium Egészségi és Élelmiszerbiztonsági Ügynökségéhez  (AGES) is lehet telefonon fordulni. 
 Az info-telefonszám: 0800-555-621 mindennap  éjjel-nappal hívható (hétvégén és ünnapnapokon is) 
 

80 év fölöttiek  

80 év fölöttiek Bécsben legkésőbb február közepétől kaphatnak oltást. Ehhez lépésről lépésre 7 bécsi 
oltóközpontot alakítanak ki, mint az influenzaoltásnál. Az  impfservice.wien  honlapon  vagy a 1450-es 
telefonszámon lehet az oltóközpontokba előzetesen jelentkezni. Emellett február közepétől-végétől 
kórházakban és napköziotthonokban is kialakítanak oltóközpontokat.  

 

Otthoni ápolásra szorulók 

A nehéz szállítási körülmények miatt a jelenleg rendelkezésre álló BioNTech/Pfizer Covid-19 oltóanyagot  
nagyobb oltóközpontokon kívül nem lehet oltani. Emiatt az otthoni ápolásra szorulókat majd olyan vakcinával 
oltanak be, amit egyszerűbben lehet használni.  
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