
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

Tato opatření jsou shrnutím operativních opatření střediska ECDC v oblasti veřejného zdraví v rámci prevence a kontroly infekčních nemocí v 
souvislosti s agresí Ruska vůči Ukrajině a pokynů Regionální kanceláře WHO pro Evropu vztahujících se na hostitelské země v souvislosti s 
masovým migračním pohybem z Ukrajiny.
Tyto pokyny budou přezkoumány a podle potřeby revidovány v závislosti na vývoji situace v Evropě. Veškeré změny sdělí středisko ECDC a WHO 
zdravotnickým orgánům.

Opatření v rámci poskytování imunizačních služeb
ukrajinským uprchlíkům

a prevence rozšíření nemocí, jimž lze předcházet očkováním
Opatření pro hostitelské země v rámci zajišťování kontinuity očkování proti onemocnění COVID-19 a rutinního očkování osob přicházejících z Ukrajiny i místní 

obyvatele, řešení nedostatků v imunizaci, posílení dozoru nad nemocemi, jimž lze předcházet očkováním, a prevence rozšíření onemocnění

• Zajistěte, aby ukrajinští uprchlíci byli zahrnuti do plošného očkování nebo rutinní imunizace 
prováděné v hostitelské zemi proti dětské obrně, spalničkám, zarděnkám, onemocnění COVID-19 
a dalším nemocem, jimž lze předcházet očkováním.

• Usnadněte přístup k očkovacím službám jak pro jednotlivce v přĳímacích střediscích, tak pro 
osoby žĳící v místních komunitách, a to buď ve zdravotnických zařízeních, mobilních jednotkách 
nebo v rámci komunitních služeb.

• Připravte kulturně a jazykově uzpůsobené a cílené informační materiály v příslušných jazycích s 
informacemi o všech dostupných zdravotních službách, včetně imunizace, a o tom, jak k těmto 
službám získat přístup.

• Uplatňujte strategie zapojení komunit ke zvýšení důvěry, boji proti dezinformacím a lepšímu 
využívání dostupných služeb.

• Zajistěte, aby lidé měli přístup k jakémukoli dostupnému specializovanému (on-line) systému 
registrace k očkování, včetně nezbytných informací (v příslušných jazycích) a podpory při 
orientaci v těchto službách.

• Posuzujte stav očkování pomocí dostupné dokumentace (v tištěné a/nebo elektronické podobě).
• Zaznamenávejte podané dávky a poskytněte očkovaným osobám dokumentaci pro další použití (v 

tištěné a/nebo elektronické podobě).

• Nabízejte základní sérii očkování proti onemocnění COVID-19 a posilovací dávku podle 
harmonogramu a kritérií způsobilosti stanovených v politikách očkování proti tomuto onemocnění v 
hostitelských zemích. Upřednostňujte starší osoby, těhotné ženy, osoby s oslabenou imunitou a 
osoby s vážnými onemocněními, u nichž je vyšší riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19.

• Zkontrolujte dokumentaci o stavu očkování proti onemocnění COVID-19, je-li k dispozici:
- způsobilým osobám bez předchozího očkování proti onemocnění COVID-19 nebo bez doloženého 

očkování by měla být nabídnuta základní série očkování a posilovací dávka,
- u způsobilých osob s doloženým neúplným základním očkováním proti onemocnění COVID-19 by měla 

být základní série dokončena podáním posilovací dávky,
- způsobilým osobám s doloženým úplným základním očkováním proti onemocnění COVID-19 by měla 

být podána posilovací dávka.
• Zajistěte, aby pracovníci v první linii (zdravotničtí pracovníci, dobrovolníci atd.) obdrželi základní sérii 

očkování proti onemocnění COVID-19 a posilovací dávku, pokud ještě nebyli plně očkováni.

Poskytování imunizačních služeb

Očkování proti onemocnění COVID-19

U kojenců a dětí, zejména u dětí mladších šesti let, kterým nebylo podáno jakékoli rutinní očkování 
nebo u kterých není k dispozici dokumentace o předchozím očkování, by mělo být upřednostněno 
očkování proti dětské obrně, spalničkám a zarděnkám, a to v souladu s vnitrostátními 
imunizačními plány hostitelské země.

Rutinní očkování

• V celé zemi posilte dozor nad nemocemi, jimž lze předcházet očkováním, zejména nad spalničkami, 
zarděnkami a dětskou obrnou:

- aktivně vyhledávejte nehlášené případy akutní chabé obrny,
- v případě potřeby přezkoumejte a posilte doplňkový dozor nad dětskou obrnou, zejména 

environmentální dozor,
- zlepšete syndromický dozor nad nemocemi, jimž lze předcházet očkováním (např. dozor zaměřený 

na výskyt horečky či vyrážky), a šetření případů, zejména v přĳímacích střediscích,
- zvyšte informovanost mezi zdravotnickými pracovníky poskytujícími péči ukrajinským uprchlíkům, 

aby bylo zajištěno řádné odhalování nemocí, jimž lze předcházet očkováním.
• Přezkoumejte a aktualizujte vnitrostátní plány připravenosti na rozšíření spalniček a dětské obrny.
• Přezkoumejte proočkovanost na nižší než vnitrostátní úrovni a mezi vysoce rizikovými skupinami a v 

případě potřeby přĳměte opatření k jejímu zvýšení.

Posílený dozor a prevence rozšíření onemocnění
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