
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

Þessar forsendur eru teknar saman úr rekstrarlegum lýðheilsusjónarmiðum ECDC til að koma í veg fyrir og stjórna smitsjúkdómum í samhengi 
við yfirgang Rússa í garð Úkraínu og leiðbeiningar svæðisskrifstofu WHO fyrir Evrópu fyrir móttökulönd í samhengi við fjölda fólksflutninga frá 
Úkraínu.
Þessi leiðbeiningarskjöl verða endurskoðuð og endurbætt eftir þörfum eftir því sem ástandið í Evrópu þróast. Allar breytingar verða tilkynntar 
heilbrigðisyfirvöldum af ECDC og WHO.

Hugleiðingar varðandi veitingu bólusetningarþjónustu
fyrir fólk sem er að flýja frá Úkraínu og hvernig hægt er að koma

í veg fyrir útbreiðslu sjúkdóma sem hægt er að stöðva með bóluefni

Hugleiðingar varðandi móttökulönd til að tryggja áframhaldandi bólusetningar gegn COVID-19 sem og hefðbundnar bólusetningar bæði fyrir fólk sem kemur frá Úkraínu og 
íbúa landana, hvernig taka skuli á bólusetningareyðum, efla eftirlit með sjúkdómum sem hægt er að koma í veg fyrir með bóluefni og koma í veg fyrir útbrot smitsjúkdóma.

• Ganga úr skugga um að fólk sem flýr frá Úkraínu sé tekið með í hvers kyns fjöldabólusetningum eða 
venjubundnum bólusetningaraðgerðum sem framkvæmdar eru í móttökulandinu gegn mænusótt, 
mislingum, rauðum hundum, COVID-19 og öðrum sjúkdómum sem hægt er að koma í veg fyrir með 
bóluefni.

• Auðvelda aðgengi að bólusetningarþjónustu, bæði fyrir einstaklinga á móttökustöðvum sem og fyrir þá 
sem búa innan sveitarfélaga, ýmist á heilsugæslustöðvum, hreyfanlegum bólusetningarstöðum eða 
stöðum sem veita samfélagsþjónustu.

• Útbúa menningarlega og málfræðilega sniðið og markvisst upplýsingaefni á viðeigandi tungumálum til 
að upplýsa um alla tiltæka heilbrigðisþjónustu, þar með talið ónæmisaðgerðir, og hvernig hægt er að 
nálgast þá þjónustu.

• Nota samfélagsþátttökuaðferðir til að bæta traust, vinna gegn rangfærslum og efla nýtingu á tiltækri 
þjónustu.

• Tryggja að fólk hafi aðgang að öllu tiltæku (á netinu) skráningarkerfi fyrir bólusetningar, þar á meðal 
nauðsynlegar upplýsingar (á viðeigandi tungumálum) og stuðning til að nota slíka þjónustu.

• Meta stöðu bólusetningar með því að nota tiltæk skjöl (á pappír og/eða rafrænt).
• Skrá gefna skammta og gera skjöl aðgengileg fyrir bólusetta einstaklinga til frekari tilvísunar (á pappír 

og/eða rafrænt).

• Bjóða COVID-19 frumbólusetningar og örvunarskammt í samræmi við áætlun og hæfisskilyrði sem 
skilgreind eru í COVID-19 bólusetningarreglum í móttökulöndum. Setja aldraða, þungaðar konur, 
ónæmisbælda einstaklinga og þá sem eru með undirliggjandi sjúkdómaí forgang, þar sem þessir 
hópar eru í meiri hættu að veikjast alvarlegar af sjúkdómum.

• Skima fyrir skjöl um COVID-19 bólusetningarstöðu hvenær sem það er tiltækt:
- Bjóða ætti hæfum einstaklingum án fyrri COVID-19 bólusetninga eða án skjalfestra bólusetninga 

frumbólusetningar og örvunarskammt;
- Hæfir einstaklingar með skjalfesta ólokna frumbólusetningu gegn COVID-19 ættu að ljúka frumröð 

sinni og fá síðan örvunarskammt;
- Hæfir einstaklingar með skjalfesta frumbólusetningu gegn COVID-19 ættu að fá örvunarskammt.
• Ganga úr skugga um að starfsmenn í fremstu víglínu (heilbrigðisstarfsmenn, sjálfboðaliðar 

o.s.frv.) fái fyrstu röð af COVID-19 bólusetningu og örvunarskammt, ef þeir eru ekki þegar að fullu 
bólusettir.

Veiting bólusetningarþjónustu

COVID-19 bólusetningar

Bólusetningar gegn mænusótt, mislingum og rauðum hundum ættu að vera í forgangi fyrir ungbörn 
og börn, sérstaklega þau sem eru yngri en sex ára, sem misst hafa af venjubundinni bólusetningu 
eða ef engin skjöl eru fyrir hendi um fyrri bólusetningu, í samræmi við innlenda 
bólusetningaráætlun móttökulandsins.

Venjulegar bólusetningar

• Auka eftirlit með sjúkdómum sem koma í veg fyrir bóluefni, sérstaklega mislinga, rauða hunda og 
mænusóttarveiru á landsvísu:

- Framkvæma virka leit að ótilkynntum tilfellum um bráða lömun (e. Acute Flaccid Paralysis - AFP);
- Endurskoða og auka viðbótareftirlit með mænusótt, einkum umhverfiseftirlit, ef þörf krefur;
- Auka heilkenniseftirlit með sjúkdómum sem hægt er að koma í veg fyrir bóluefni (t.d. 

hita-útbrotseftirlit) og rannsókn tilfella, sérstaklega á móttökumiðstöðvum;
- Auka vitund meðal heilbrigðisstarfsfólks sem annast fólk sem flýr Úkraínu til að tryggja að 

sjúkdómar sem hægt er að koma í veg fyrir með bóluefni greinist á viðeigandi hátt.
• Fara yfir og uppfæra viðbúnaðaráætlanir um mislinga og mænusótt.
• Fara yfir umfjöllun um bólusetningar á landsvísu og meðal áhættuhópa og gera ráðstafanir til að 

bæta umfjöllun þar sem þörf krefur.

Aukið eftirlit og forvarnir gegn útbroti smitsjúkdóma
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