
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

Disse vurderingene er konsolidert på grunnlag av ECDCs operative folkehelsevurderinger for smittevern i forbindelse med Russlands aggresjon 
mot Ukraina og WHOs regionkontor for Europas veiledning for vertsland i forbindelse med masseforflytning av mennesker fra Ukraina.

Disse veiledningsdokumentene vil bli gjennomgått, og eventuelt revidert, etter hvert som situasjonen i Europa utvikler seg. ECDC og WHO vil 
meddele helsemyndighetene eventuelle endringer. 

Relevante vurderinger for levering av vaksinasjonstjenester
til mennesker som flykter fra Ukraina, og forebygging av 

sykdomsutbrudd som kan forebygges med vaksine

Relevante vurderinger for vertsland for å sikre kontinuitet i covid-19- og rutinevaksinering både for mennesker som kommer fra Ukraina, og for 
lokalbefolkningen, håndtere manglende vaksinering, styrke overvåkingen av sykdommer som kan forebygges med vaksine, og forebygge utbrudd

• Sikre at mennesker som flykter fra Ukraina, blir inkludert i eventuell masse- eller rutinevaksinering 
i vertslandet mot polio, meslinger, røde hunder, covid-19 og andre sykdommer som kan 
forebygges med vaksine.  

• Gi tilgang til vaksinasjonstjenester, både for mennesker i mottakssentre og for mennesker som bor 
i lokalsamfunnet, enten ved helseinstitusjoner, mobile enheter eller lokale tjenester.

• Forbered kulturelt og språklig tilpasset og målrettet informasjonsmateriell på relevante språk for å 
informere om alle tilgjengelige helsetjenester, herunder vaksinering, og hvordan man kan få 
tilgang til disse tjenestene. 

• Bruk strategier for å komme i kontakt med lokalsamfunnet for å forbedre tilliten, tilbakevise 
feilinformasjon og styrke bruken av tilgjengelige tjenester. 

• Sikre at folk har tilgang til tilgjengelige systemer (på nett) for registrering for vaksinering, herunder 
nødvendig informasjon (på relevante språk) og støtte for å bruke slike tjenester. 

• Vurder vaksinasjonsstatus ved hjelp av tilgjengelig dokumentasjon (på papir og/eller elektronisk). 
• Registrer administrerte doser og gjør dokumentasjon tilgjengelig for vaksinerte personer til senere 

bruk (på papir og/eller elektronisk).

• Tilby covid-19-primærvaksinering og en oppfølgingsdose i samsvar med planen og 
kvalifikasjonskriteriene i retningslinjene for covid-19-vaksinering i vertslandene. Prioriter eldre, 
gravide kvinner, personer med nedsatt immunforsvar og personer med underliggende sykdommer 
som har høyere risiko for alvorlig sykdom.

• Screen for dokumentasjon av covid-19-vaksinasjonsstatus når dette er tilgjengelig:
-  Kvalifiserte personer uten tidligere covid-19-vaksinering eller uten dokumentert vaksinering bør 

tilbys primærvaksinering og en oppfølgingsdose. 
-  Kvalifiserte personer med dokumentert, ufullstendig covid-19-primærvaksinering bør fullføre 

primærvaksineringen etterfulgt av en oppfølgingsdose. 
-  Kvalifiserte personer med dokumentert, fullstendig covid-19-primærvaksinering bør få en 

oppfølgingsdose. 
• Sikre at frontlinjepersonell (helsepersonell, frivillige osv.) får covid-19-primærvaksinering og en 

oppfølgingsdose, dersom de ikke allerede er fullvaksinert. 

Levering av vaksinasjonstjenester

Covid-19-vaksinering

Vaksinering mot polio, meslinger og røde hunder bør prioriteres for spedbarn og barn, særlig barn 
under seks år, som har gått glipp av eventuelle rutinevaksiner, eller dersom tidligere vaksinering 
ikke er dokumentert i samsvar med vertslandets nasjonale vaksinasjonsplaner.

Rutinevaksinering

• Styrk overvåkingen av sykdommer som kan forebygges med vaksine, særlig meslinger, røde 
hunder og polio, i hele landet: 

-  Utfør aktive søk etter ikke rapporterte tilfeller av akutt slapp lammelse (AFP). 
-  Gjennomgå og styrk den supplerende polioovervåkingen, særlig miljøovervåkingen, dersom det 

er nødvendig.  
-  Styrk den syndromiske overvåkingen av sykdommer som kan forebygges med vaksine (f.eks. 

overvåking av feberutslett) og granskning av tilfeller, særlig på mottakssentre. 
-  Øk bevisstheten blant helsepersonell som tar seg av mennesker som flykter fra Ukraina for å sikre 

at sykdommer som kan forebygges med vaksine, faktisk blir oppdaget.
• Gjennomgå og oppdater nasjonale beredskapsplaner for utbrudd av meslinger og polio. 
• Gjennomgå vaksinasjonsdekning på lokalt og regionalt plan og i høyrisikogrupper, og treff tiltak 

for å forbedre dekningen dersom det er nødvendig.

Styrket overvåking og forebygging av utbrudd
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