
Vaccinarea împotriva  
coronavirusului în Austria

Când este rândul meu?
Ordinea vaccinării populaţiei este stabilită în funcţie de vârstă şi de riscurile la adresa sănătăţii. Persoanele care 
prezintă un risc ridicat de a dezvolta o formă severă a bolii se află în aceeaşi categorie cu persoanele cu un risc 

semnificativ sporit de a fi infectate. În acest mod se evită suprasolicitarea resurselor medicale.

Informaţii suplimentare
Ilustraţiile prezintă schema de vaccinare împotriva COVID-19 în formă simplificată. Vaccinarea împotriva corona-
virusului se desfăşoară şi este organizată la nivelul fiecărui stat federal şi variază temporal în funcţie de disponi-

bilitatea vaccinurilor şi structura populaţiei. Mai multe informaţii: sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung

sozialministerium.at¹ Pentru detalii, consultaţi „COVID-19-Impfungen: Priorisierung des Nationalen Impfgremiums” (Vaccinarea împotriva COVID-19: clasificare conform Comi-
tetului naţional de vaccinare), disponibil la https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Fachinformationen.html

FAZA 1
începând din luna ianuarie

Personalul din domeniul sănătăţii cu un risc ridicat de 
infectare, inclusiv personalul de îngrijire la domiciliu1

Persoane cu dizabilităţi, precum şi asistenţi personali

Pacienţi expuşi unui risc ridicat1

Persoane cu vârsta de peste 80 de ani

Personalul şi rezidenţii din cămine de bătrâni şi  
centre de îngrijire

Personalul din domeniul sănătăţii cu un risc deosebit 
de ridicat de infectare / care intră în contact strâns  
cu grupe care necesită un grad special de protecţie1

Persoane cu vârste între 65 şi 79 de ani

Personalul din domeniul sănătăţii cu un risc moderat 
sau scăzut de infectare1, inclusiv îngrijitorii 24 h

Persoane care intră în contact strâns cu  
femei însărcinate

Personalul din şcoli / grădiniţe / structuri  
de îngrijire a copiilor

Angajaţi selectaţi din cadrul autorităţilor de 
aplicare a legii / poliţiei / Forţelor armate austriece

FAZA 2
începând din luna martie

Populaţia generală cu vârsta <65 ani, clasificată în 
funcţie de vârstă şi riscurile în materie de sănătate

Clasificare suplimentară pe baza condiţiilor de viaţă  
şi de muncă

Vaccinare la nivel de întreprindere

FAZA 3
începând din luna mai

https://sozialministerium.at
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