
These considerations are consolidated from ECDC’s Operational public health considerations for the prevention and 
control of infectious diseases in the context of Russia’s aggression towards Ukraine and WHO/EURO’s  Guidance for host 
countries in the context of mass population movement from Ukraine 

Facilitating access and provision of 
immunisation services for people fleeing Ukraine

Public health considerations on most urgent actions for ensuring continuity of COVID-19 and routine vaccinations,  addressing 
immunisation gaps, enhancing vaccine preventable disease surveillance and outbreak prevention. 

• Ensure that people from Ukraine fleeing from Russia’s aggression are included in any mass 
vaccination or routine immunisation activities carried out in the host country against polio, 
measles, rubella, COVID-19 and other vaccine-preventable diseases.  

• Facilitate access to vaccination services, both for individuals in reception centres as well as for 
those living within local communities, either at health facilities, mobile units or community-based 
services.

• Prepare culturally and linguistically tailored and targeted information materials in Ukrainian, 
using community engagement strategies to improve trust, counter misinformation and strengthen 
uptake. 

• Ensure that people have access to any available dedicated (online) system of registration for 
vaccinations, including necessary information and support to navigate such services. 

• Vaccination status for displaced people should be assessed using available documentation (on 
paper and/or electronically). 

• Administered doses shall be recorded and documentation shall be made available to vaccinated 
individuals for further reference (on paper and/or electronically).

• Offer COVID-19 primary vaccination series and a booster dose according to the schedule and 
eligibility criteria defined in COVID-19 vaccination policies in host countries. Elderly, pregnant 
women, immunocompromised and individuals with underlying conditions at higher risk of severe 
disease should be prioritised.

• Screen for documentation on COVID-19 vaccination status  whenever available:
               o eligible individuals without any previous COVID-19 vaccinations or without documented       

vaccinations should be offered a primary vaccination series and a booster dose. 
               o eligible individuals with a documented incomplete primary COVID-19 vaccination should 

complete their primary series followed by a booster dose. 
               o eligible individuals with a documented complete primary COVID-19 vaccination should 

receive a booster dose. 
• Ensure frontline workers (healthcare workers, volunteers, etc.) received a primary series of 

COVID-19 vaccination and a booster dose. Vaccinations against polio, measles and rubella should 
be prioritised for infants and children , especially under six years, who missed any routine 
vaccination or if no documentation of previous vaccination is available, in accordance with the 
national immunisation schedules of the host country. 

Access and provision of immunisation services

COVID-19 and routine vaccinations

• Enhance surveillance for vaccine preventable diseases, especially measles, rubella and 
poliovirus nationwide: 

               o conduct active searches for unreported acute flaccid paralysis (AFP) cases and a retroactive 
case search in local health facilities, as well as expanding contact sampling for all AFP cases; 

               o review and enhance, if necessary,  supplementary polio surveillance, particularly 
environmental surveillance; 

               o enhance syndromic surveillance for vaccine preventable diseases (e.g. fever-rash 
surveillance) and case investigation, especially in reception centres; 

               o increase awareness among health professionals providing care for people fleeing Ukraine 
to ensure that vaccine-preventable diseases are appropriately detected.

• Review and update national measles and polio outbreak preparedness plans. 
• Review immunisation coverage at the subnational levels and among high-risk groups and take 

measures to improve coverage where necessary.

Enhanced surveillance and outbreak prevention

Тези съображения са консолидирани на базата на оперативните съображения за обществено здравеопазване на Европейския център за профилактика и 
контрол върху заболяванията за превенция и контрол на инфекциозни заболявания в контекста на агресията на Русия срещу Украйна и насоките на 
Регионалния офис на СЗО за Европа за приемащите държави в контекста на масовото миграционно движение от Украйна.

Тези документи с насоки ще бъдат преразгледани и редактирани при необходимост в зависимост от развитието на ситуацията в Европа. Всички промени ще 

бъдат съобщени на здравните органи от ECDC и СЗО.

Съображения за предоставяне на имунизационни услуги
на хора, бягащи от Украйна, и предотвратяване на

огнища на болести, предотвратими чрез ваксинация
Съображения за приемащите държави при осигуряване на непрекъснатост на ваксинациите срещу COVID-19 и рутинните ваксинации за хора,

пристигащи от Украйна и за местното население, преодоляване на пропуски в имунизацията, подобряване на контрола на предотвратими
чрез ваксинация заболявания и предотвратяване на епидемиизаболявания и предотвратяване на епидемии

• Гарантиране, че хора, бягащи от Украйна, са включени в масовите ваксинации или рутинни 
имунизационни дейности, извършвани в приемащата държава, срещу полиомиелит, морбили, 
рубеола, COVID-19 и други болести, предотвратими чрез ваксинация.

• Улесняване на достъпа до ваксинационни услуги за лицата в приемните центрове и за живеещите в 
местните общности в здравни заведения, мобилни звена или центрове за предоставяне на услуги в 
общността.

• Подготовка на културно и езиково съобразени и целеви информационни материали на подходящия 
език за информиране за всички налични здравни услуги, включително имунизация, и достъпа до тези 
услуги.

• Използване на стратегии за ангажиране на общността с цел подобряване на доверието, 
противодействие на дезинформацията и приемане на наличните услуги.

• Гарантиране, че хората имат достъп до всяка налична специализирана (онлайн) система за 
регистрация за ваксинации, включително необходимата информация (на съответните езици), и 
подпомагане на разбирането на тези услуги.

• Оценка на ваксинационния статус с помощта на наличната документация (на хартиен носител и/или по 
електронен път).

• Записване на приложените дози и предоставяне на документацията на ваксинираните лица за 
допълнителна справка (на хартиен носител и/или по електронен път).

• Предлагане на серия от първични ваксинации срещу COVID-19 и бустерна доза според графика и 
критериите за допустимост, определени в политиките за ваксинация срещу COVID-19 в 
приемащите държави. Приоритет на възрастните хора, бременните жени, 
имунокомпрометираните лица и лицата със съпътстващи заболявания, които са с по-висок риск от 
тежко протичане на заболяването.

• Проверка за документация относно статуса на ваксинация срещу COVID-19, когато е налице:
- отговарящите на условията лица без предишни ваксинации срещу COVID-19 или без документирани 

ваксинации трябва да получат серия от първична ваксинация и бустерна доза;
- отговарящите на условията лица с документирана непълна първична ваксинация срещу COVID-19 

трябва да завършат своя ваксинационен цикъл, последван от бустерна доза;
- отговарящите на условията лица с документирана пълна първична ваксина срещу COVID-19 трябва 

да получат бустерна доза.
• Гарантиране, че работниците на първа линия (здравни работници, доброволци и др.) получават 

първична ваксинация срещу COVID-19 и бустерна доза, ако все още не са напълно ваксинирани.

Предоставяне на имунизационни услуги

Ваксинации срещу COVID-19

Ваксинациите срещу полиомиелит, морбили и рубеола трябва да бъдат приоритетни за 
кърмачета и деца, особено тези под шест години, които са пропуснали рутинна ваксинация 
или нямат налична документация за предишна ваксинация, в съответствие с националните 
имунизационни схеми на приемащата държава.

Рутинни ваксинации

• Засилване на контрола на заболяванията, предотвратими чрез ваксинация, по-специално морбили, 
рубеола и полиовирус в цялата страна:

- провеждане на активно издирване на недекларирани случаи на остра вяла парализа (ОВП);
- преглед и подобряване на допълнителния контрол на полиомиелита, по-специално наблюдение на 

общественото здраве, ако е необходимо;
- подобряване на наблюдението на синдроми за предотвратими чрез ваксинация заболявания (напр. 

следене за висока температура и обрив) и проследяване на случаи, особено в приемните центрове;
- повишаване на осведомеността сред здравните специалисти, предоставящи грижи на хора, бягащи от 

Украйна, за да се гарантира, че предотвратимите чрез ваксинация заболявания се откриват 
своевременно.

• Преглед и актуализиране на националните планове за готовност за епидемичен взрив от морбили и 
полиомиелит.

• Преглед на имунизационното покритие на поднационално ниво и сред високорисковите групи и 
предприемане на мерки за подобряване на това покритие, където е необходимо.

Подобрен контрол и предотвратяване на епидемиите
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