
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

Ζητήµατα αναφορικά µε την παροχή υπηρεσιών ανοσοποίησης σε όσους 
εγκαταλείπουν την Ουκρανία και την πρόληψη τηςεπιδηµικής

 έξαρσης ασθενειών που προλαµβάνονται µε εµβολιασµό

Αυτά τα µέτρα απορρέουν από τον επιχειρησιακό σχεδιασµό του ECDC για τη δηµόσια υγεία όσον αφορά την πρόληψη και τον έλεγχο λοιµωδών 
νοσηµάτων µετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, καθώς και από τα έγγραφα καθοδήγησης του Περιφερειακού Γραφείου του ΠΟΥ 
για την Ευρώπη µε αποδέκτη τις χώρες υποδοχής πληθυσµών που µετακινούνται µαζικά από την Ουκρανία.
Τα εν λόγω έγγραφα καθοδήγησης θα επανεξετάζονται και θα αναθεωρούνται ανάλογα µε την εξέλιξη της κατάστασης στην Ευρώπη. 
Οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν θα κοινοποιούνται στις υγειονοµικές αρχές από το ECDC και τον ΠΟΥ. 

Ζητήµατα που αφορούν αφενός τις χώρες υποδοχής σχετικά µε τη διασφάλιση της συνέχειας των εµβολιασµών κατά της νόσου COVID-19 και των εµβολιασµών 
ρουτίνας τόσο για όσους έρχονται από την Ουκρανία όσο και για τους µόνιµους κατοίκους και, αφετέρου, την αντιµετώπιση των κενών στον εµβολιασµό, την 

ενίσχυση της επιτήρησης των ασθενειών που προλαµβάνονται µε εµβολιασµό και την πρόληψη της επιδηµικής έξαρσης

• Εξασφαλίστε ότι όσοι εγκαταλείπουν την Ουκρανία συµπεριλαµβάνονται σε δράσεις µαζικού εµβολιασµού ή 
ανοσοποίησης ρουτίνας που διεξάγονται στη χώρα υποδοχής κατά της πολιοµυελίτιδας, της ιλαράς, της 
ερυθράς, της COVID-19 και άλλων ασθενειών που προλαµβάνονται µε εµβολιασµό.  

• ∆ιευκολύνετε τόσο τα άτοµα στα κέντρα υποδοχής όσο και όσους ζουν στις τοπικές κοινότητες ώστε να έχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες εµβολιασµού σε δοµές υγείας ή σε κινητές µονάδες ή σε κοινοτικές υπηρεσίες.

• Προετοιµάστε στοχευµένο πληροφοριακό υλικό προσαρµοσµένο από πολιτιστική και γλωσσική άποψη στις 
κατάλληλες γλώσσες για την παροχή ενηµέρωσης σχετικά µε όλες τις διαθέσιµες υπηρεσίες υγείας, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανοσοποίησης, και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες. 

• Χρησιµοποιήστε στρατηγικές συµµετοχής της κοινότητας για τη βελτίωση της εµπιστοσύνης, την αντιµετώπιση 
της παραπληροφόρησης και την ενίσχυση της αξιοποίησης των διαθέσιµων υπηρεσιών. 

• Εξασφαλίστε για αυτά τα άτοµα πρόσβαση σε οποιοδήποτε διαθέσιµο ειδικό (διαδικτυακό) σύστηµα εγγραφής 
για εµβολιασµούς, τις απαραίτητες πληροφορίες (στις σχετικές γλώσσες) και την υποστήριξη για την 
πλοήγηση σε αυτές τις υπηρεσίες. 

• Αξιολογήστε την κατάσταση εµβολιασµού βάσει της διαθέσιµης τεκµηρίωσης (έντυπης και/ή ηλεκτρονικής). 
• Καταγράψτε τις χορηγούµενες δόσεις και χορηγήστε στα εµβολιασµένα άτοµα τα τεκµηριωτικά έγγραφα 

προκειµένου να τα χρησιµοποιούν ως πιστοποιητικά αναφοράς (έντυπα και/ή ηλεκτρονικά).

• Παρέχετε µια αρχική σειρά εµβολιασµού κατά της νόσου COVID-19 και µια αναµνηστική δόση σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα και τα κριτήρια επιλεξιµότητας που ορίζονται στις πολιτικές εµβολιασµού κατά της COVID-19 στις 
χώρες υποδοχής. ∆ώστε προτεραιότητα σε ηλικιωµένους, εγκύους, ανοσοκατεσταλµένα άτοµα και άτοµα µε 
υποκείµενα νοσήµατα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

• Ελέγχετε την τεκµηρίωση (πιστοποιητικά) σχετικά µε την κατάσταση εµβολιασµού κατά της COVID-19 όποτε 
είναι διαθέσιµη:

-  στα επιλέξιµα προς εµβολιασµό άτοµα που δεν είναι ήδη εµβολιασµένα κατά της COVID-19 ή που δεν 
διαθέτουν πιστοποιητικό εµβολιασµού θα πρέπει να παρέχεται µια αρχική σειρά εµβολιασµού και µια 
αναµνηστική δόση, 

-  τα επιλέξιµα άτοµα µε τεκµηριωµένο µη πλήρη αρχικό εµβολιασµό κατά της νόσου COVID-19 θα πρέπει να 
ολοκληρώνουν την αρχική σειρά εµβολιασµού και στη συνέχεια να λαµβάνουν αναµνηστική δόση, 

-  τα επιλέξιµα άτοµα µε τεκµηριωµένο πλήρη αρχικό εµβολιασµό κατά της νόσου COVID-19 θα πρέπει να 
λαµβάνουν µια αναµνηστική δόση. 

• Βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόµενοι στην πρώτη γραµµή (επαγγελµατίες υγείας, εθελοντές, κ.λπ.) λαµβάνουν την 
αρχική σειρά εµβολιασµού κατά της νόσου COVID-19 και µια αναµνηστική δόση, αν δεν είναι ήδη πλήρως 

Παροχή υπηρεσιών ανοσοποίησης

Εµβολιασµοί κατά της νόσου COVID-19

Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους εµβολιασµούς κατά της πολιοµυελίτιδας, της ιλαράς και της ερυθράς 
για τα βρέφη και τα παιδιά, ιδίως εκείνα που είναι κάτω των έξι ετών, τα οποία έχασαν κάποιον εµβολιασµό 
ρουτίνας ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τεκµηρίωση για προηγούµενους εµβολιασµούς, ο εµβολιασµός να 
γίνεται σύµφωνα µε το εθνικό πρόγραµµα ανοσοποίησης της χώρας υποδοχής.

Εµβολιασµοί ρουτίνας

• Ενισχύστε την επιτήρηση για τις ασθένειες που προλαµβάνονται µε εµβολιασµό, ιδίως την ιλαρά, την ερυθρά 
και τον πολιοϊό σε όλη την επικράτεια: 

-  διεξάγετε ενεργές έρευνες για µη αναφερόµενες περιπτώσεις οξείας χαλαρής παράλυσης (AFP), 
-  επανεξετάστε και ενισχύστε περαιτέρω την επιτήρηση της πολιοµυελίτιδας, ιδίως την περιβαλλοντική 

επιτήρηση, εάν κρίνεται απαραίτητο,  
-  ενισχύστε τη συνδροµική επιτήρηση για τις ασθένειες που προλαµβάνονται µε εµβολιασµό (π.χ. επιτήρηση 

πυρετού-εξανθηµάτων) και τη διερεύνηση περιστατικών, ιδίως στα κέντρα υποδοχής, 
-  αυξήστε την ευαισθητοποίηση µεταξύ των επαγγελµατιών υγείας που παρέχουν περίθαλψη σε άτοµα που 

εγκαταλείπουν την Ουκρανία για να διασφαλιστεί ότι ανιχνεύονται δεόντως οι ασθένειες που προλαµβάνονται 
µε εµβολιασµό.

• Επανεξετάστε και επικαιροποιήστε τα εθνικά σχέδια ετοιµότητας για την επιδηµική έξαρση ιλαράς και 
πολιοµυελίτιδας. 

• Επανεξετάστε την ανοσοποιητική κάλυψη σε υποεθνικά επίπεδα και στις οµάδες υψηλού κινδύνου και λάβετε 
µέτρα για τη βελτίωση της κάλυψης, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Ενισχυµένη επιτήρηση και πρόληψη της επιδηµικής έξαρσης
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