
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

Aceste considerații sunt compilate din documentul ECDC „Considerații operaționale de sănătate publică pentru prevenirea și controlul bolilor 
infecțioase în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei” și din Ghidul Biroului regional al OMS pentru Europa destinat țărilor gazdă în 
contextul deplasării masive de populație din Ucraina.
Pe măsură ce situația din Europa va evolua, aceste documente de orientare vor fi reexaminate și revizuite în funcție de necesități. Eventualele 
modificări vor fi comunicate autorităților sanitare de către ECDC și OMS.

Considerații privind furnizarea de servicii de imunizare
persoanelor care fug din Ucraina și

prevenirea focarelor de boli care pot fi prevenite prin vaccinare
Considerații privind asigurarea de către țările gazdă a continuității vaccinărilor de rutină și a vaccinărilor împotriva COVID-19, atât pentru persoanele sosite din Ucraina, cât și pentru 

populațiile rezidente, reducerea deficiențelor de imunizare, intensificarea acțiunilor de supraveghere a bolilor prevenibile prin vaccinare și de prevenire a apariției focarelor

• Asigurați-vă că persoanele fugite din Ucraina sunt incluse în activități de vaccinare în masă sau de 
imunizare de rutină derulate în țara gazdă împotriva poliomielitei, a rujeolei, a rubeolei, a COVID-19 și a 
altor boli care pot fi prevenite prin vaccinare.

• Înlesniți accesul persoanelor din centrele de primire, precum și al celor care trăiesc în cadrul comunităților 
locale, la serviciile de vaccinare oferite fie în unitățile sanitare, fie în unități mobile sau prin servicii 
comunitare.

• Elaborați materiale de informare în limbile corespunzătoare, cu un mesaj adaptat și personalizat din punct 
de vedere cultural și lingvistic, pentru a asigura informarea cu privire la toate serviciile de sănătate 
disponibile, inclusiv despre imunizare, și despre modalitatea de accesare a serviciilor respective.

• Utilizați strategii de implicare a comunității pentru a consolida încrederea, a contracara dezinformarea și a 
mări rata de acceptare a serviciilor disponibile.

• Asigurați-vă că oamenii au acces la sistemele disponibile (online) de înregistrare în vederea vaccinării, 
inclusiv la informațiile necesare (în limbile relevante) și că primesc asistență pentru a putea utiliza aceste 
servicii.

• Verificați situația vaccinurilor efectuate cu ajutorul documentelor disponibile (pe suport de hârtie și/sau 
electronic).

• Țineți evidența dozelor administrate și eliberați dovezi scrise pentru persoanele vaccinate (pe suport de 
hârtie și/sau electronic), pentru utilizare ulterioară.

• Oferiți vaccinare cu schema primară împotriva COVID-19 și cu o doză de rapel în conformitate cu programul 
de vaccinare și cu criteriile de eligibilitate definite în politicile de vaccinare împotriva COVID-19 ale țărilor 
gazdă. Acordați prioritate vârstnicilor, femeilor gravide, persoanelor imunocompromise și celor cu 
afecțiuni preexistente care prezintă risc crescut de boală severă.

• Verificați documentația referitoare la situația vaccinării împotriva COVID-19, ori de câte ori este 
disponibilă:

- persoanelor eligibile care nu au mai fost vaccinate împotriva COVID-19 sau nu au documente care să ateste 
vaccinarea ar trebui să li se ofere o schemă de vaccinare primară și o doză de rapel;

- persoanele eligibile cu documente care atestă efectuarea incompletă a schemei primare de vaccinare 
împotriva COVID-19 ar trebui să finalizeze schema primară, apoi să primească o doză de rapel;

- persoanele eligibile cu documente care atestă efectuarea completă a schemei primare de vaccinare 
împotriva COVID-19 ar trebui să primească o doză de rapel.

• Asigurați-vă că personalul din prima linie (profesioniști din domeniul sănătății, voluntari etc.) primește 
schema de vaccinare primară împotriva COVID-19 și o doză de rapel, dacă nu a fost deja vaccinat complet.

Furnizarea serviciilor de imunizare

Vaccinări împotriva COVID-19

În conformitate cu programele naționale de imunizare ale țării gazdă, ar trebui acordată prioritate 
vaccinării sugarilor și copiilor împotriva poliomielitei, a rujeolei și a rubeolei, în special celor mai 
mici de șase ani, care nu au beneficiat de vaccinările de rutină sau în cazul în care nu sunt 
disponibile documente care să ateste vaccinarea anterioară.

Vaccinări de rutină

• Intensificați supravegherea de depistare la nivel național a bolilor prevenibile prin vaccinare, în 
special a rujeolei, a rubeolei și a virusului poliomielitei:

- căutați activ eventualele cazuri neraportate de paralizie flască acută;
- reexaminați și consolidați metodele de supraveghere suplimentară pentru depistarea 

poliomielitei, în special metodele de supraveghere a mediului, dacă este necesar;
- sporiți gradul de conștientizare în rândul profesioniștilor din domeniul sănătății care oferă 

îngrĳire persoanelor fugite din Ucraina, în vederea detectării corespunzătoare a bolilor care pot fi 
prevenite prin vaccinare.

• Reexaminați și actualizați planurile naționale de pregătire pentru focare de rujeolă și de 
poliomielită.

• Verificați rata de imunizare la diferite niveluri subnaționale și în rândul grupelor de mare risc, 
luând măsuri pentru a îmbunătăți această rată în caz de necesitate.

Intensificarea supravegherii și prevenirea apariției focarelor
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