
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

Ezen szempontok az alábbiak összegzésének tekinthetők: ECDC: „Operatív közegészségügyi megfontolások a fertőző betegségek megelőzésére 
és ellenőrzésére vonatkozóan Oroszország Ukrajnával szembeni agressziójával összefüggésben”, a WHO Európai Regionális Irodája: 
„Iránymutatás a fogadó országok számára, az Ukrajnából érkező tömeges népességmozgással kapcsolatban”.
Szükség esetén, az európai helyzet alakulásának fényében, ezen iránymutató dokumentumok felülvizsgálata és átdolgozása meg fog történni. 
Az ECDC és a WHO minden változásról tájékoztatni fogja az egészségügyi hatóságokat.

Az ukrajnai menekültek számára nyújtandó immunizációs 
szolgáltatásokkal és a védőoltással megelőzhető betegségek 

terjedésének megelőzésével összefüggő szempontok

Szempontok a fogadó országok számára a COVID19 és a rutin oltások folytonosságának biztosításához, mind az Ukrajnából érkező emberek, mind a helyi lakosság 
részére, az oltási hiányosságok kezelése, a védőoltással megelőzhető betegségek felügyeletének megerősítése, és a járványok megelőzése

• Biztosítani kell az ukrajnai menekültek számára a részvételt a fogadó ország által szervezett, 
gyermekbénulás, kanyaró, rubeola, COVID19 és más védőoltással megelőzhető betegségek elleni 
tömeges oltási és rutin immunizációs programokban.  

• Mind a fogadóközpontokban, mind a helyi közösségekben élők számára meg kell könnyíteni a 
hozzáférést az oltással kapcsolatos szolgáltatásokhoz, akár egészségügyi létesítményekben, mobil 
egységekben vagy közösségi alapú szolgáltatások formájában.

• A rendelkezésre álló egészségügyi szolgáltatásokkal – beleértve az immunizációt és hogy, hogyan 
érhetőek el ezek a szolgáltatások – kapcsolatos tájékoztatás céljából, kulturálisan és nyelvileg 
megfelelő, célzott tájékoztató anyagokat kell biztosítani a megfelelő nyelveken. 

• A bizalom javítása, a félretájékoztatás elkerülése és a rendelkezésre álló szolgáltatások 
igénybevételének forszírozása céljából közösségi szerepvállalási stratégiákat kell alkalmazni.

• Biztosítani kell a hozzáférést bármely dedikált (online) oltási regisztrációs rendszerhez, beleértve a 
szükséges tájékoztatást (a megfelelő nyelven) és az ilyen rendszerekben való eligazodás támogatását.

• Ellenőrizni kell az oltottsági státuszt a rendelkezésre álló dokumentumok alapján (papíron és/vagy 
elektronikusan).

• Dokumentálni kell a beadott dózisokat és a dokumentációt elérhetővé kell tenni az oltott személyek 
számára, hogy ezt a későbbiekben igazolni tudják (papíron és/vagy elektronikusan).

• Fel kell ajánlani a COVID19 elsődleges oltási sorozatot és az emlékeztető dózist az ütemterv és a fogadó 
ország COVID19 oltási eljárásrendjében meghatározott jogosultsági kritériumok szerint. Elsőbbséget 
kell adni az idős emberek, a várandós nők, a legyengült immunrendszerű egyének és a súlyos betegség 
szempontjából nagyobb kockázatot jelentő alapbetegségben szenvedők számára.

• Ellenőrizni kell a COVID19 oltási státuszra vonatkozó dokumentációt, amennyiben rendelkezésre áll:
- a korábban COVID19 elleni védőoltásban nem részesült, vagy dokumentált oltással nem rendelkező, 

jogosult egyének számára fel kell ajánlani az elsődleges oltási sorozatot és az emlékeztető dózist;
- a dokumentált, nem teljes, elsődleges COVID19 elleni védőoltással rendelkező, jogosult egyének 

számára fel kell ajánlani az elsődleges sorozat kiegészítését, és az ezt követő emlékeztető dózist;
- a dokumentált, teljes elsődleges COVID19 elleni védőoltással rendelkező, jogosult egyéneknek 

emlékeztető dózist kell adni.
• A frontvonalban dolgozóknak (egészségügyi személyzet, önkéntesek, stb.) be kell adni az elsődleges 

COVID19 elleni oltási sorozatot és az emlékeztető dózist, amennyiben még nem teljesen oltottak.

Immunizációs szolgáltatások nyújtása

COVID19 elleni védőoltások

A gyermekbénulás, kanyaró és rubeola elleni oltás a fogadó ország nemzeti oltási ütemtervével 
összhangban elsőbbséget élvez a csecsemők és gyermekek körében, különösképpen a rutin 
oltásban nem részesült, vagy a korábbi oltásokra vonatkozó dokumentációval nem rendelkező hat 
éven aluliak esetében.

Rutin oltások

• Az országos felügyeletet meg kell erősíteni a védőoltással megelőzhető betegségek, különösképpen a 
kanyaró, a rubeola és a poliovírus tekintetében:

- aktívan keresni kell a nem jelentett akut petyhüdt bénulásos (AFP) eseteket;
- amennyiben szükséges felül kell vizsgálni és meg kell erősíteni a kiegészítő 

gyermekbénulás-felügyeletet, különösképpen a környezeti felügyeletet;
- meg kell erősíteni a védőoltással megelőzhető betegségek tüneteinek felügyeletét (pl. láz-kiütés 

felügyelet), az esetek kivizsgálását, különösen a fogadóközpontokban;
- a védőoltással megelőzhető betegségek megfelelő észlelésnek biztosítása céljából, fokozott 

tudatosság szükséges a ukrajnai menekülteket ellátó egészségügyi szakemberek körében.
• A kanyaró- és gyermekbénulás-járványra vonatkozó, nemzeti felkészülési terveket felül kell vizsgálni és 

aktualizálni kell.
• Felül kell vizsgálni az átoltottságot szubnacionális szinteken, illetve a nagy kockázatú csoportokban, és 

amennyiben szükséges gondoskodni kell az átoltottság javításáról.

Fokozott felügyelet és járványmegelőzés
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