
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

Nämä näkökohdat on laadittu seuraavien asiakirjojen perusteella: ECDC:n julkaisu Operational public health considerations for the prevention 
and control of infectious diseases in the context of Russia’s aggression towards Ukraine ja WHO:n Euroopan aluetoimiston julkaisu Guidance 
for host countries in the context of mass population movement from Ukraine.
Näitä ohjeasiakirjoja arvioidaan ja tarkistetaan tarvittaessa sen mukaan, miten tilanne Euroopassa kehittyy. ECDC ja WHO tiedottavat kaikista 
muutoksista terveysviranomaisille. 

Ukrainasta pakeneville ihmisille
tarjottavia rokotuspalveluja ja rokotteilla ehkäistävien
tautien leviämisen ehkäisemiseen liittyviä näkökohtia

Covid-19-rokotusten ja perusrokotusten jatkuvuuden varmistaminen vastaanottavissa maissa sekä Ukrainasta saapuvien ihmisten että vakituisen 
väestön osalta, rokotuskattavuuden parantaminen, rokotteilla ehkäistävien tautien seurannan parantaminen ja epidemioiden puhkeamisen estäminen

• Varmistetaan, että Ukrainasta pakenevat ihmiset sisällytetään kaikkiin vastaanottavassa maassa 
toteutettaviin joukkorokotustoimiin tai perusrokotustoimiin, jotka käsittävät rokottamisen poliota, 
tuhkarokkoa, vihurirokkoa, covid-19-tautia ja muita rokotteilla ehkäistäviä tauteja vastaan.  

• Järjestetään sekä vastaanottokeskuksissa että paikallisissa yhteisöissä asuville ihmisille pääsy 
rokotuspalveluihin joko terveydenhuollon yksiköissä, liikkuvissa yksiköissä tai yhteisöpohjaisissa 
palveluissa.

• Laaditaan asianmukaisilla kielillä kulttuurisesti ja kielellisesti räätälöityjä ja kohdennettuja
tiedotusmateriaaleja, joissa kerrotaan kaikista saatavilla olevista terveyspalveluista, 
rokotuspalveluista ja siitä, miten näitä palveluja saa. 

• Hyödynnetään yhteisölähtöistä toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa luottamusta, torjua 
virheellisen tiedon leviämistä ja lisätä saatavilla olevien palvelujen käyttämistä. 

• Varmistetaan, että ihmiset voivat käyttää saatavilla olevia (verkkopohjaisia) järjestelmiä 
rokotuspalveluihin rekisteröitymiseksi ja että he saavat tarvittavat tiedot (asianomaisilla kielillä) sekä 
tukea näiden palvelujen käyttämiseen. 

•  Arvioidaan rokotusstatus saatavilla olevan (paperisen tai sähköisen) dokumentaation perusteella. 
• Kirjataan annetut annokset ja annetaan rokotetuille ihmisille tarvittava dokumentaatio rokotuksesta 

(paperilla tai sähköisesti).

• Tarjotaan primaarirokotussarjat ja tehosteannos covid-19-tautia vastaan vastaanottavien maiden 
covid-19-rokotusohjelmissa määritettyjen aikataulujen ja rokotuskelpoisuutta koskevien kriteerien 
mukaan. Priorisoidaan iäkkäitä ihmisiä, raskaana olevia naisia, immuunipuutteisia henkilöitä ja niitä 
ihmisiä, joilla on jokin vakavan taudin riskiä suurentava perussairaus.

• Selvitetään covid-19-rokotusstatus mahdollisesti saatavilla olevan dokumentaation perusteella:
-  rokotuskelpoisille ihmisille, joilla ei ole yhtään covid-19-rokotusta tai dokumentoituja rokotuksia, tulisi 

antaa primaarirokotussarja ja tehosteannos; 
-  rokotuskelpoisille ihmisille, joilla on dokumentoitu keskeneräinen primaarirokotussarja covid-19-tautia 

vastaan, tulisi puuttuvat primaarisarjan annokset sekä tehosteannos; 
-  rokotuskelpoisille ihmisille, joilla on dokumentoitu kokonaisuudessaan annettu primaarirokotussarja 

covid-19-tautia vastaan, tulisi antaa tehosteannos. 
• Varmistetaan, että ensilinjan työntekĳät (terveydenhuollon työntekĳät, vapaaehtoiset jne.) saavat 

primaarisarjan covid-19-rokotetta sekä tehosteannoksen, jos heillä ei vielä ole kattavaa rokotussuojaa. 

Provision of immunisation services

Covid-19-rokotukset

Polio-, tuhkarokko- ja vihurirokkorokotuksissa tulisi priorisoida vauvoja ja lapsia (etenkin alle 
6-vuotiaita), jotka eivät ole saaneet perusrokotuksia tai joiden aiemmista rokotuksista ei ole 
dokumentaatiota saatavilla, vastaanottavan maan kansallisten rokotusohjelmien mukaisesti.

Perusrokotukset

• Rokotteilla ehkäistävien tautien, etenkin tuhkarokon, vihurirokon ja polion, tehostettu seuranta koko 
maassa: 

-  etsitään aktiivisesti velttohalvaustapauksia (AFP), joista ei ole tehty ilmoitusta; 
-  arvioidaan ja parannetaan täydentävää polioseurantaa ja etenkin ympäristöseurantaa tarvittaessa;  
-  parannetaan rokotteilla ehkäistävien tautien oireseurantaa (esim. kuume-ihottuma-seuranta) ja 

sairaustapausten tutkintaa etenkin vastaanottokeskuksissa; 
-  parannetaan Ukrainasta pakenevia ihmisiä hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten tietämystä 

aiheesta, jotta voidaan varmistaa, että rokotteilla ehkäistävät taudit havaitaan asianmukaisesti.
• Arvioidaan ja päivitetään kansalliset tuhkarokko- ja polioepidemiaa koskevat valmiussuunnitelmat. 
• Arvioidaan rokotuskattavuus paikallisella tasolla ja suuririskisissä ryhmissä sekä ryhdytään toimiin 

kattavuuden parantamiseksi, jos se on tarpeen.

Tehostettu seuranta ja epidemioiden ehkäisy
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