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Szczepionka chroniąca przed koronawirusem 

 Program szczepień chroniących przed koronawirusem będzie odbywać się w kilku etapach:  

 Szczepienia obejmą najpierw osoby w domach spokojnej starości, zakładach opiekuńczo-

leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Dotyczy to zarówno podopiecznych jak i personelu 

tych placówek.  Program szczepień rozpoczęto tu 27.12.2020 roku. 

 Następnie szczepione będą priorytetowe grupy zawodowe a także pacjenci należący do tzw. 

grupy ryzyka i osoby starsze. Osoby, które ukończyły 80 lat mają możliwość zaszczepić się w 

Wiedniu już od połowy lutego lub nawet wcześniej.  

 Od momentu, gdy dostępna będzie wystarczająca ilość szczepionek, w ciągu 2021 roku, 

zaszczepić się będą mogli wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Wiednia. 

 Wstępne zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 są już teraz możliwe. 

 Szczepionka chroniąca przed koronawirusem jest dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek Wiednia 

bezpłatna. 

 Szczepionka chroniąca przed koronawirusem może być aplikowana osobom w wieku od 16 lat.  

 W celu pełnej ochrony immunologicznej konieczny jest cykl dwóch dawek szczepionki. 

Wstępne zapisy na szczepienie przeciw COVID-19 

Wstępne zapisy są możliwe online na  impfservice.wien lub też telefonicznie pod numerem telefonu 1450. 

Wstępny zapis zapewnia wprawdzie zakwalifikowanie do grupy priorytetowej,  ale nie jest jeszcze uzgodnieniem 

terminu szczepienia. Osoby zarejestrowane zostaną poinformowane elektronicznie lub telefonicznie, jeżeli będą 

mogły wybrać termin szczepienia. Kolejność terminów jest uzależniona od kwalifikacji do grupy priorytetowej. 

Jeżeli jest Pan / Pani zameldowany / zameldowana na  impfservice.wien , może się Pan / Pani zarejestrować 

przez Pana / Pani profil. O kolejności szczepień nie decyduje kolejność zgłoszeń.  

Proszę zwrócić uwagę, że w tym miejscu kwestionariusza, w którym należy wybrać grupę zawodową lub grupę 

osób, do której należy osoba zapisująca się na szczepienie, nie podane zostały wszystkie grupy zawodowe i 

wszystkie grupy osób, gdyż niektóre grupy otrzymają zinstytucjonalizowane oferty szczepień   (na przykład 

szczepienia w zakładzie pracy), które będą koordynowane centralnie w danej placówce. 

Dalsze informacje o szczepionce chroniącej od koronawirusa znajdują się na impfservice.wien. 

Dostępność szczepionki 

W chwili obecnej Ministerstwo Zdrowia Austrii gwarantuje dostępność szczepionki firmy BioNTech/Pfizer do 

końca marca. Dostawy szczepionek będą kontynuowane. Nie znając konkretnych ilości nie można jednak ustalić 

dokładnych planów.  Zakłada się, że ilość szczepionek będzie znacząco wzrastać, zależnie od dopuszczenia i 

dostaw innych szczepionek chroniących przed koronawirusem. 

Wiedeń ma do dyspozycji 22% austriackiego kontyngentu szczepionek. Jest to zgodne z aktualnym planem 

zakładającym 18 400 dawek szczepionki w ciągu tygodnia. W ten sposób, co tydzień,  do końca marca, można 

byłoby zaszczepić przeciw COVID-19 około 9 200 osób w Wiedniu.  Podsumowując, zgodnie z aktualnym 

planem, można zaszczepić 131 000 osób w pierwszym kwartale (11 % ludności powyżej 16 lat). 
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Dostawy 200 000 dawek szczepionki przeciwko COVID-19 z firmy Moderna zostały zaplanowane do całej 

Austrii na pierwszy kwartał 2021 roku. W momencie aprobacji dostaw przez Austriackie Ministerstwo Zdrowia, 

plan szczepień zostanie odpowiednio zaadaptowany.  

Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki 

Informacje odnośnie skuteczności, a także tolerancji szczepionki i dostępnych wakcyn znajdują się na  

impfservice.wien. 

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek zapraszamy do kontaktu z 

Infolinią Austriackiego Ministerstwa d.s. Socjalnych i Austriackiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności (AGES): 

Numer telefonu 0800-555-621 . Telefon jest czynny codziennie i całodobowo, także w weekendy i dni wolne.  

Osoby starsze, od 80 roku życia 

Osoby starsze, w wieku od 80 lat, otrzymają możliwość szczepienia już od połowy lutego lub nawet wcześniej. 

W celu realizacji tego planu, miasto Wiedeń zorganizuje stopniowo 7 punktów szczepień, które będą działać 

podobnie jak punkty szczepień przeciwko grypie.  

Wstępny zapis do tych punktów szczepień jest możliwy pod impfservice.wien lub pod numerem telefonu 1450. 

Oprócz tego od połowy lub od końca lutego zorganizowane zostaną punkty szczepień w szpitalach i 

placówkach pobytu dziennego. 

Osoby wymagające opieki, pozostające pod opieką domową 

Z powodu utrudnionej logistyki aktualnie dostępnych szczepionek przeciw COVID-19 z firmy BioNTech/Pfizer, 

szczepienia mogą odbywać się tylko w większych, zorganizowanych punktach szczepień. Z tego powodu do 

zaszczepienia osób wymagających opieki i znajdujących się w ich mieszkaniu potrzebne są szczepionki, które są 

łatwiejsze w użyciu.   
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