
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

Deze overwegingen zĳn samengebracht uit de operationele volksgezondheidsoverwegingen van het ECDC voor de preventie en bestrĳding van 
infectieziekten in het kader van de Russische agressie tegen Oekraïne en de richtsnoeren van het Regionaal Kantoor voor Europa van de WHO 
voor gastlanden in het kader van massale bevolkingsverplaatsingen vanuit Oekraïne.
Deze richtsnoeren zullen waar nodig worden beoordeeld en herzien naarmate de situatie in Europa zich ontwikkelt. Het ECDC en de WHO zullen 
de gezondheidsinstanties van eventuele wĳzigingen in kennis stellen. 
 

Overwegingen omtrent de verlening van immunisatiediensten
aan vluchtelingen uit Oekraïne en de preventie van uitbraken

van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen
Overwegingen voor gastlanden met het oog op het waarborgen van de continuïteit van COVID-19-vaccinaties en systematische inentingen (voor 
zowel personen die uit Oekraïne komen als ingezetenen), het aanpakken van immunisatiekloven, het verbeteren van het toezicht op ziekten die 

door vaccinatie kunnen worden voorkomen en het voorkomen van uitbraken

• Ervoor zorgen dat vluchtelingen uit Oekraïne worden opgenomen in grootschalige 
vaccinatieprogramma’s of systematische inentingen in het gastland tegen polio, mazelen, rodehond, 
COVID-19 en andere ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen.  

• De toegang tot vaccinatiediensten in gezondheidsinstellingen, mobiele eenheden of 
gemeenschapsomgevingen vergemakkelĳken voor personen die in opvangcentra verblĳven of in lokale 
gemeenschappen wonen.

• Cultureel en taalkundig op de doelgroep afgestemd en gericht voorlichtingsmateriaal in passende talen 
opstellen met informatie over alle beschikbare gezondheidsdiensten – waaronder immunisatie – en de 
toegang daartoe. 

• Strategieën voor gemeenschapsbetrokkenheid toepassen om het vertrouwen te vergroten, onjuiste 
informatie te weerleggen en het gebruik van de beschikbare diensten te versterken. 

• Ervoor zorgen dat mensen toegang hebben tot een beschikbaar specifiek (online)registratiesysteem 
voor vaccinaties alsook tot de nodige informatie (in de relevante talen) en ondersteuning bĳ het 
gebruik daarvan. 

• De vaccinatiestatus beoordelen aan de hand van beschikbare (papieren en/of elektronische) 
documenten. 

• Toegediende doses registreren en ter verdere informatie (papieren en/of elektronische) documentatie 
beschikbaar stellen aan gevaccineerde personen.

• Primaire COVID-19-vaccinatiereeksen en boosterdoses aanbieden volgens het tĳdschema en de 
deelnamecriteria in het COVID-19-vaccinatiebeleid van het gastland. Prioriteit geven aan ouderen, 
zwangere vrouwen en personen met immuundeficiëntie of onderliggende aandoeningen die een groter 
risico lopen op een ernstig ziekteverloop.

• Personen screenen op documenten waaruit hun COVID-19-vaccinatiestatus blĳkt (indien beschikbaar):
-  personen die nog geen COVID-19-vaccin hebben gekregen of geen vaccinatieattest hebben en die in 

aanmerking komen voor vaccinatie, moeten een primaire vaccinatiereeks en een boosterdosis krĳgen; 
-  personen die een attest hebben waaruit hun gedeeltelĳke primaire COVID-19-vaccinatie blĳkt en die in 

aanmerking komen voor vaccinatie, moeten hun primaire reeks voltooien en vervolgens een 
boosterdosis krĳgen; 

-  personen die een attest hebben waaruit hun volledige primaire COVID-19-vaccinatie blĳkt en die in 
aanmerking komen voor vaccinatie, moeten een boosterdosis krĳgen. 

• Ervoor zorgen dat eerstelĳnswerkers (zorgverleners, vrĳwilligers enz.) een primaire 
COVID-19-vaccinatiereeks en een boosterdosis krĳgen, indien zĳ nog niet volledig zĳn gevaccineerd. 

Verlening van immunisatiediensten

COVID-19-vaccinaties

Er moet prioriteit worden gegeven aan vaccinaties tegen polio, mazelen en rodehond bĳ zuigelingen en 
kinderen – met name kinderen jonger dan zes jaar – die een systematische inenting hebben gemist of 
geen vaccinatieattest hebben, overeenkomstig de nationale immunisatieschema’s van het gastland.

Systematische inentingen

• Het toezicht op ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen, met name mazelen, rodehond 
en het poliovirus, in het hele land verbeteren: 

-  actief zoeken naar ongemelde gevallen van acute slappe verlamming (AFP); 
-  het aanvullend toezicht op polio, met name in de vorm van milieusurveillance, beoordelen en zo nodig 

verbeteren;  
-  de syndroomsurveillance van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen (bĳv. controle op 

koorts met uitslag) en het onderzoek van gevallen verbeteren, met name in opvangcentra; 
-  grotere bewustwording creëren bĳ gezondheidswerkers die zorg verlenen aan vluchtelingen uit 

Oekraïne, om ervoor te zorgen dat ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen op passende 
wĳze worden opgespoord.

• De nationale paraatheidsplannen voor mazelen en polio beoordelen en bĳwerken. 
• De vaccinatiegraad op subnationaal niveau en onder risicogroepen beoordelen en maatregelen nemen 

om de dekking waar nodig te verbeteren.

Verscherpt toezicht en betere preventie van uitbraken
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