
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

Dessa faktorer utgör en sammanslagning av ECDC:s publikation ”Operational public health considerations for the prevention and control of 
infectious diseases in the context of Russia’s aggression towards Ukraine” och riktlinjerna från WHO:s regionkontor i Europa ”Guidance for 
host countries in the context of mass population movement from Ukraine”.
Dessa vägledningsdokument granskas och revideras vid behov när situationen i Europa förändras. ECDC och WHO kommer att informera hälso- 
och sjukvårdsmyndigheter om alla förändringar.

Faktorer att beakta när det gäller vaccination av
flyktingar från Ukraina samt förebyggande

av sjukdomsutbrott som kan förhindras genom vaccination
Faktorer som bör beaktas av värdländerna för att säkerställa fortsatta covid-19- och rutinvaccinationer, såväl för personer från Ukraina som för den egna befolkningen, för att 

kunna åtgärda vaccinationsluckor, förstärka övervakningen av sjukdomar som kan förhindras genom vaccination, samt förebygga sjukdomsutbrott

• Se till att personer som flyr från Ukraina omfattas av alla mass- och rutinvaccinationsprogram 
som tillämpas i värdlandet mot polio, mässling, röda hund, covid-19 och andra sjukdomar som 
kan förhindras genom vaccination.

• Underlätta tillgången till vaccinationer, både för personer i mottagningscentra och för dem som 
bor i lokalsamhället, antingen vid hälso- och sjukvårdsinrättningar, mobila enheter eller 
närsjukvård.

• Ta fram kulturellt och språkligt anpassat och målriktat informationsmaterial på relevanta språk 
med information om den hälso- och sjukvård som erbjuds, även vaccinationer, och hur man får 
tillgång till dessa tjänster.

• Använd strategier för lokalt engagemang för att bygga förtroende, motverka felaktig information 
och öka användningen av de tjänster som finns.

• Se till att människor har tillgång till särskilda (online)-system för att anmäla sig till vaccination, få 
nödvändig information (på relevanta språk) och hjälp för att hitta rätt bland dessa tjänster.

• Bedöm vaccinationsstatus utifrån tillgänglig information (i pappersform och/eller elektroniskt).
• Registrera administrerade doser och ge dem som vaccinerats tillgång till dokumentationen för 

framtida bruk (i pappersform och/eller elektroniskt).

• Erbjud primärvaccinationsserie och en påfyllnadsdos mot covid-19 i enlighet med det 
vaccinationsprogram och de lämplighetskriterier som definierats för covid-19-vaccination i 
värdländerna. Prioritera äldre personer, gravida kvinnor, personer med nedsatt immunförsvar och 
personer med underliggande sjukdomar som löper ökad risk för allvarlig sjukdom.

• Undersök om det finns vaccinationsintyg mot covid-19 när så är möjligt:
- individer som uppfyller lämplighetskriterierna men som inte tidigare vaccinerats mot covid-19 eller 

som saknar vaccinationsintyg ska erbjudas en primärvaccinationsserie och en påfyllnadsdos.
- individer som uppfyller lämplighetskriterierna och har intyg på en ofullständig primärvaccination 

mot covid-19 ska komplettera primärvaccinationsserien och därefter få en påfyllnadsdos.
- individer som uppfyller lämplighetskriterierna och har intyg på fullständig primärvaccination mot 

covid-19 ska få en påfyllnadsdos.
• Se till att de som arbetar i frontlinjen (hälso- och sjukvårdspersonal, frivilliga etc.) får en 

primärvaccinationsserie och en påfyllnadsdos mot covid-19, om de inte redan är fullt vaccinerade.

Vaccinationer

Covid-19-vaccinationer

Vaccination mot polio, mässling och röda hund ska prioriteras för spädbarn och barn, särskilt för 
barn under sex år, om de har missat någon rutinvaccination eller om det saknas intyg om tidigare 
vaccinationer, och följa värdlandets nationella vaccinationsprogram.

Rutinvaccinationer

• Förstärk den landsomfattande övervakningen av sjukdomar som kan förhindras genom 
vaccination, i synnerhet mässling, röda hund och polio:

- gör aktiva sökningar efter orapporterade fall av akut slapp pares (AFP),
- se över och utöka den extra övervakningen av polio, med särskilt fokus på miljömässig 

övervakning, vid behov,
- förstärk syndromövervakningen av sjukdomar som kan förhindras genom vaccination (t.ex. 

feber-utslag) och fallutredning, särskilt på mottagningscentrum,
- förbättra kunskaperna hos hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar flyktingar från Ukraina, för 

att sjukdomar som kan förhindras genom vaccination säkert ska upptäckas.
• Se över och uppdatera nationella beredskapsplaner för utbrott av mässling och polio.
• Granska vaccinationstäckning på subnationell nivå och i högriskgrupper och vidta åtgärder för att 

förbättra täckningen om så krävs.

Förstärkt övervakning och förebyggande av sjukdomsutbrott

© Världshälsoorganisationen och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, 2022. Vissa rättigheter förbehållna. Detta material är tillgängligt genom Creative Commons-tillskrivning 3.0 IGO licens (CC 
BY-3.0 IGO; Creative Commons — tillskrivning 3.0 IGO — CC BY 3.0 IGO).

Världshälso-
organisationen

REGIONKONTORET I Europa


