
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

Šie apsvērumi ir konsolidēti no ECDC operatīvajiem sabiedrības veselības apsvērumiem attiecībā uz infekcĳas slimību profilaksi un kontroli, 
ņemot vērā Krievĳas agresīvo iebrukumu Ukrainā un PVO reģionālā biroja Eiropā sagatavotos norādījumus uzņemošajām valstīm saistībā ar 
masveida iedzīvotāju pārvietošanos no Ukrainas.
Šie vadlīnĳu dokumenti tiks pārskatīti un vajadzības gadījumā pārskatīti, ņemot vērā situācĳas attīstību Eiropā. Par jebkādām izmaiņām 
veselības nozares kompetentajām iestādēm paziņos ECDC un PVO. 

Apsvērumi attiecībā uz imunizācĳas pakalpojumu 
odrošināšanu bēgļiem no Ukrainas un ar vakcīnām 

novēršamu slimību uzliesmojumu profilaksi
Apsvērumi uzņemošajām valstīm par nepieciešamību nodrošināt vakcinācĳas pret Covid-19 un standarta vakcinācĳas nepārtrauktību gan cilvēkiem, kas ierodas no 

Ukrainas, gan pamatiedzīvotājiem, novēršot imunizācĳas nepilnības, pastiprinot ar vakcīnām novēršamo slimību uzraudzību un uzliesmojumu profilaksi

• Ietvert Ukrainas bēgļus visās masu vakcinācĳas vai standarta imunizācĳas programmās, kas 
uzņemošajā valstī tiek īstenotas pret poliomielītu, masalām, masaliņām, Covid-19 un citām ar 
vakcīnām novēršamām slimībām.  

• Atvieglot piekļuvi vakcinācĳas pakalpojumiem veselības aprūpes iestādēs, mobilajos vakcinācĳas 
punktos vai kopienu centros gan personām slimnīcu uzņemšanas nodaļās, gan vietējās kopienās 
dzīvojošajiem.

• Sagatavot kulturāli un lingvistiski pielāgotus un mērķtiecīgus informatīvos materiālus atbilstošās 
valodās, lai sniegtu informācĳu par visiem pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, 
tostarp imunizācĳu, kā arī piekļuvi šiem pakalpojumiem. 

• Izmantot kopienu iesaistes stratēģĳas, lai vairotu uzticēšanos, atspēkotu dezinformācĳu un 
veicinātu pieejamo pakalpojumu izmantošanu. 

• Nodrošināt personām piekļuvi visām pieejamām īpašām (tiešsaistes) vakcinācĳas reģistrācĳas 
sistēmām, tostarp nepieciešamo informācĳu (attiecīgajās valodās) un atbalstu šādu pakalpojumu 
izmantošanai. 

• Novērtēt vakcinācĳas statusu, pamatojoties uz pieejamajiem dokumentiem(papīra un/vai 
elektroniskā formātā). 

• Reģistrēt ievadītās devas un izsniegt dokumentus vakcinētajām personām turpmākai atsaucei 

• Piedāvāt primāro vakcinācĳu pret Covid-19 un balstvakcinācĳu atbilstoši shēmai un piemērotības 
kritērĳiem, kas definēti vakcinācĳas pret Covid-19 noteikumos uzņemošajās valstīs. Par prioritāti 
noteikt vecāka gadagājuma cilvēkus, grūtnieces, personas ar novājinātu imunitāti un tos, kam ir 
pamatslimības, kas paaugstina smagas slimības norises risku.

• Ja iespējams, sameklēt vakcinācĳas pret Covid-19 statusu apliecinošus dokumentus:
-  piemērotām personām, kurām vakcinācĳa pret Covid-19 iepriekš nav veikta vai kurām nav 

dokumentēts vakcinācĳas fakts, jāpiedāvā primārā vakcinācĳa un balstdeva; 
-  piemērotām personām, kurām ir dokumentēts nepabeigts primārās vakcinācĳas pret Covid-19 

kurss, jāpabeidz primārā vakcinācĳa un pēc tam jāsaņem balstdeva; 
-  piemērotām personām, kurām ir dokumentēts pabeigts primārās vakcinācĳas pret Covid-19 kurss, 

jāsaņem balstdeva. 
• Nodrošināt kritiskās infrastruktūras darbiniekiem (veselības aprūpes sistēmā strādājošajiem, 

brīvprātīgajiem u.c.) primāro vakcinācĳu pret Covid-19 un balstvakcinācĳu, ja šīs personas vēl nav 
pilnībā vakcinētas. 

Imunizācĳas pakalpojumu nodrošināšana

Vakcinācĳa pret Covid-19

Vakcinācĳa pret poliomielītu, masalām un masaliņām saskaņā ar uzņemošās valsts imunizācĳas 
programmu jānosaka par prioritāti zīdaiņiem un bērniem, īpaši bērniem līdz sešu gadu vecumam, 
kuriem nav veikta standarta vakcinācĳa vai nav pieejami dokumenti par iepriekš veikto vakcinācĳu.

Standarta vakcinācĳa

• Valsts mērogā pastiprināt uzraudzību attiecībā uz slimībām, kuras iespējams novērst ar vakcīnām, 
īpaši attiecībā uz masalām, masaliņām un poliomielīta vīrusu: 

-  aktīvi meklēt informācĳu par nepaziņotiem akūtas šļauganās paralīzes (AŠP) gadījumiem; 
-  pārskatīt un pastiprināt polioemielīta papildu uzraudzību, īpaši vides uzraudzību, ja 

nepieciešams;  
-  pastiprināt sindromu uzraudzību saistībā ar vakcīnām novēršamām slimībām (piemēram, drudža 

un izsitumu uzraudzību) un gadījumu izpēti, īpaši slimnīcu uzņemšanas nodaļās; 
-  palielināt informētību veselības aprūpes speciālistu vidū, kas sniedz aprūpi cilvēkiem, kuri bēg 

no Ukrainas, lai nodrošinātu, ka vakcīnregulējamas slimības tiek pienācīgi atklātas.
• Pārskatīt un atjaunināt  valstu plānus sagatavotībai masalu un poliomielīta uzliesmojumiem.. 
• Pārskatīt imunizācĳas aptvērumu vietējā līmenī un augsta riska grupās un vajadzības gadījumā 

veikt pasākumus, lai uzlabotu aptvērumu.

Pastiprināta uzraudzība un uzliesmojumu novēršana
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