
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

Šios rekomendacĳos parengtos sujungus ECDC visuomenės sveikatos srities veiklos rekomendacĳas dėl infekcinių ligų prevencĳos ir kontrolės 
Rusĳos agresĳos Ukrainos atžvilgiu aplinkybėmis ir PSO Europos regiono biuro rekomendacĳas priimančiosioms šalims, parengtas 
atsižvelgiant į masinį gyventojų judėjimą iš Ukrainos.
Keičiantis padėčiai Europoje, šie rekomendaciniai dokumentai bus peržiūrėti ir pagal poreikį pataisyti. Apie bet kokius pokyčius ECDC ir PSO 
praneš sveikatos priežiūros institucĳoms.

Aspektai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti teikiant skiepĳimo 
paslaugas pabėgėliams iš Ukrainos ir vykdant ligų,

nuo kurių apsaugo skiepai, protrūkių prevencĳą
Aspektai, į kuriuos priimančiosios šalys turėtų atsižvelgti užtikrindamos tiek iš Ukrainos atvykstančių, tiek savo gyventojų skiepĳimo nuo 
COVID-19 ir įprastinio skiepĳimo tęstinumą, taip pat spręsdamos nepakankamo skiepĳimo masto klausimą ir stiprindamos ligų, nuo kurių 

• Užtikrinkite, kad pabėgėliai iš Ukrainos būtų įtraukiami į visas priimančiojoje šalyje vykdomas masinio 
ar įprastinio skiepĳimo nuo poliomielito, tymų, raudonukės, COVID-19 ir kitų ligų, nuo kurių apsaugo 
skiepai, programas.

• Sudarykite galimybę tiek priėmimo centruose apsistojusiems, tiek tarp vietos bendruomenės narių 
gyvenantiems asmenims pasinaudoti skiepĳimo paslaugomis sveikatos priežiūros įstaigose, 
mobiliuosiuose punktuose ar bendruomenines paslaugas teikiančiose įstaigose.

• Atitinkamomis kalbomis parenkite kultūros ir kalbos atžvilgiu pritaikytą ir konkrečioms auditorĳoms 
skirtą informacinę medžiagą, kurioje būtų pateikta informacĳą apie visas teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas, įskaitant skiepĳimą, ir apie tai, kaip pasinaudoti tomis paslaugomis.

• Taikydami bendruomenės įtraukimo strategĳas, didinkite pasitikėjimą, kovokite su dezinformacĳa ir 
skatinkite naudotis esamomis paslaugomis.

• Pasirūpinkite, kad žmonės galėtų naudotis esama specializuota (internetine) registracĳos skiepams 
sistema ir, be kita ko, gautų būtiną informacĳą (atitinkamomis kalbomis) ir pagalbą internete ieškant 
informacĳos apie tokias paslaugas.

• Įvertinkite skiepĳimo statusą remdamiesi turimais (popieriniais ir (arba) elektroniniais) dokumentais.
• Registruokite paciento gautas vakcinos dozes ir užtikrinkite galimybę paskiepytiems asmenims gauti 

atitinkamą (popierinį ir (arba) elektroninį) dokumentą, kad jie galėtų juo pasinaudoti ateityje.

• Suteikite galimybę pasiskiepyti nuo COVID-19 pradinei vakcinacĳai skirtomis ir stiprinamąją vakcinos dozėmis 
pagal tvarkaraštį ir tinkamumo kriterĳus, nustatytus priimančiųjų šalių skiepĳimo nuo COVID-19 politikoje. 
Teikite pirmenybę senyviems žmonėms, nėščiosioms, asmenims, kurių imunitetas susilpnėjęs, taip pat 
sergantiesiems lėtinėmis ligomis, kuriems kyla didesnė rizika susirgti sunkios formos liga.

• Peržiūrėkite dokumentus dėl asmens skiepĳimo nuo COVID-19 statuso, jeigu tokie dokumentai yra:
- tinkamumo kriterĳus atitinkantiems asmenims, anksčiau neskiepytiems nuo COVID-19 arba neturintiems 

paskiepĳimą patvirtinančių dokumentų, turėtų būti suteikta galimybė pasiskiepyti pirminei vakcinacĳai 
skirtomis ir stiprinamąja vakcinos dozėmis;

- reikėtų užbaigti tinkamumo kriterĳus atitinkančių asmenų, kurių pirminė vakcinacĳa nuo COVID-19 pagal 
turimus dokumentus neužbaigta, pirminę vakcinacĳą ir paskiepyti juos stiprinamąją vakcinos doze;

- tinkamumo kriterĳus atitinkančius asmenis, kurių pirminė vakcinacĳa nuo COVID-19 pagal turimus dokumentus 
yra užbaigta, reikėtų paskiepyti stiprinamąją vakcinos doze.

• Pasirūpinkite, kad visomis reikiamomis dozėmis dar nepaskiepyti pirminės grandies specialistai (sveikatos 
priežiūros specialistai, savanoriai ir kt.) pasiskiepytų pirminei vakcinacĳai skirtomis ir stiprinamąją vakcinos 
nuo COVID-19 dozėmis.

Skiepĳimo paslaugų teikimas

Skiepĳimas nuo COVID-19

Kūdikiai ir vaikai, ypač jaunesni nei 6 metų, kurie praleido bent vieną skiepą pagal įprastinio 
skiepĳimo programą arba neturi anksčiau atliktus skiepus patvirtinančių dokumentų, visų pirma 
turi būti paskiepyti nuo poliomielito, tymų ir raudonukės pagal priimančiosios šalies nacionalinę 
imunizacĳos programą.

Įprastinis skiepĳimas

• Visoje šalyje stiprinkite ligų, nuo kurių apsaugo skiepai, ypač tymų, raudonukės ir polioviruso 
infekcĳos, priežiūrą;

- atlikite aktyvią ūminio vangiojo paralyžiaus (angl. acute flaccid paralysis) atvejų, apie kuriuos 
nepranešta, paiešką;

- esant būtinybei, peržiūrėkite ir stiprinkite papildomą poliomielito priežiūrą, ypač atitinkamos aplinkos 
priežiūrą;

- stiprinkite ligų, nuo kurių apsaugo skiepai, sindrominę priežiūrą (pvz., karščiavimo ir išbėrimo atvejų 
priežiūrą) ir atvejų tyrimą, ypač priėmimo centruose;

- didinkite pabėgėliais iš Ukrainos besirūpinančių sveikatos priežiūros specialistų informuotumą, 
siekdami užtikrinti, kad būtų veiksmingai nustatomi ligų, nuo kurių apsaugo skiepai, atvejai.

• Peržiūrėkite ir atnaujinkite nacionalinius pasirengimo tymų ir poliomielito protrūkiams planus.
• Peržiūrėkite skiepĳimo aprėptį subnacionaliniais lygmenimis ir didelės rizikos grupėse ir, esant 

būtinybei, imkitės priemonių skiepĳimo aprėpčiai didinti.

Griežtesnė priežiūra ir protrūkių prevencĳa
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