
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

Ці рекомендації складено на основі оперативних рекомендацій Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності 
(ЄЦКЗ) в галузі громадської охорони здоров’я щодо профілактики та контролю інфекційних захворювань в контексті агресії Росії проти 
України та керівництва Європейського регіонального бюро ВООЗ для приймаючих країн в контексті масового переміщення населення з 
України.
Ці керівні документи переглядатимуться та оновлюватимуться у разі необхідності в міру розвитку ситуації в Європі. ЄЦКЗ і ВООЗ 

Рекомендації щодо надання послуг з щеплення тим,
хто тікає від війни в Україні, та недопущення спалахів

захворювань, яких можна запобігти за допомогою вакцин

Рекомендації для приймаючих країн щодо забезпечення безперервності щеплення від COVID-19 і планових щеплень як для людей, що 
прибувають з України, так і для місцевого населення, усунення прогалин у щепленнях, посилення епіднагляду за захворюваннями, яких 

• Забезпечити включення біженців з України у будь-які заходи, що проводяться в приймаючій країні 
для масової вакцинації або планових щеплень від поліомієліту, кору, краснухи, COVID-19 та інших 
захворювань, яких можна запобігти за допомогою вакцин.

• Полегшити доступ до послуг з щеплення як для осіб, що знаходяться в приймальних центрах, так і 
для тих, хто проживає в місцевих громадах, перебуває в медичних установах, мобільних пунктах 
або в службах на базі громад.

• Підготувати інформаційні матеріали на відповідних мовах з урахуванням культурних і мовних 
особливостей, щоб інформувати про всі доступні медичні послуги, в тому числі щеплення, а також 
про те, як отримати доступ до цих послуг.

• Задіяти стратегії взаємодії зі спільнотою для підвищення довіри, протидії дезінформації та 
розширення доступу до послуг.

• Забезпечити людям доступ до будь-якої наявної спеціалізованої (онлайн) системи реєстрації на 
щеплення, в тому числі необхідної інформації (на відповідних мовах) і надавати підтримку при 
користуванні такими послугами.

• Оцінити статус щеплення, використовуючи наявну документацію (на папері та/або в електронному 
вигляді). 

• Реєструвати введені дози та надавати документацію вакцинованим особам для подальшого 
ознайомлення (на папері та/або в електронному вигляді).

• Запропонувати серію первинних щеплень від COVID-19 і бустерну дозу відповідно до графіка і 
критеріїв прийнятності, визначених у політиці щодо щеплення від COVID-19 в приймаючих країнах. 
Приділяти пріоритетну увагу літнім людям, вагітним жінкам, особам з ослабленим імунітетом і 
особам із супутніми захворюваннями, схильним до більш високого ризику важких захворювань.

• Перевіряти наявність документації (якщо така є) про статус щеплення від COVID-19:
- відповідним особам без попередніх щеплень від COVID-19 або без документально підтверджених 

щеплень слід запропонувати серію первинних щеплень і бустерну дозу;
- відповідним особам з документально підтвердженим неповним первинним щепленням від 

COVID-19 слід пройти первинну серію щеплень та отримати бустерну дозу;
- відповідним особам з документально підтвердженим повним первинним щепленням від COVID-19 

слід отримати бустерну дозу.
• Переконатися, що працівники на передовій (медичні працівники, добровольці тощо) отримали 

первинну серію щеплень від COVID-19, а також бустерну дозу, якщо вони досі не пройшли повну 
вакцинацію.

Надання послуг з щеплення

Щеплення від COVID-19

Щеплення від поліомієліту, кору та краснухи мають проводитися відповідно до національного 
графіка щеплень приймаючої країни першочергово серед немовлят і дітей, особливо у віці до 
шести років, які пропустили будь-які планові щеплення або якщо немає документації про 
попередні щеплення.

Планові щеплення

• Посилити епіднагляд за захворюваннями, яких можна запобігти за допомогою вакцин, особливо за 
кором, краснухою та поліовірусом по всій країні:

- проводити активний пошук незареєстрованих випадків гострого млявого паралічу (ГМП);
- переглянути і за необхідністю посилити додатковий епіднагляд за поліомієлітом, особливо екологічний 

нагляд; 
- посилити епіднагляд за симптомами захворювань, які можна запобігти за допомогою вакцин (наприклад, 

епіднагляд за проявами лихоманки та висипів) і розслідування випадків захворювання, особливо в 
прийомних центрах;

- підвищити обізнаність медичних працівників, які надають допомогу людям, які тікають від війни в 
Україні, щоб забезпечити належне виявлення захворювань, яких можна запобігти за допомогою вакцин.

• Переглянути та оновити національні плани забезпечення готовності до спалахів кору та поліомієліту.
• Проаналізувати охоплення щепленнями на субнаціональному рівні і серед груп високого ризику, а також 

вжити заходів щодо поліпшення охоплення там, де це необхідно.

Посилений епіднагляд і запобігання спалахів захворювань
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