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Aptaujas respondentu demogrāfiskais raksturojums

Uz aptaujas jautājumiem internetā
atbildējuši 3483 respondenti.

Aptaujāto vecuma struktūra ir šāda: 11%
ir vecumā no 18 līdz 25 gadiem, 23% no
26 līdz 40 gadiem, 44% no 41 līdz 60
gadiem, un 22% ir vecāki par 61 gadu.

Vairāk nekā puse respondentu aptaujas
laikā ir darba attiecībās – 62% strādā,
14% ir pensijā, 9% nestrādā, 8% studē,
7% minējuši citu nodarbošanos.
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Aptaujas respondentu demogrāfiskais raksturojums

40% aptaujāto ir augstākā izglītība, 16%
studē vai ir nepabeigta augstākā izglītība,
26% ir vidējā izglītība, 5% nepabeigta
vidējā izglītība, 13% cita izglītība.

72% respondentu dzīvo pilsētās, 28%
laukos.

Gandrīz puse respondentu savu veselību
vērtē kā labu – 48%, 37% – kā vidēji
labu, 6% – kā sliktu, 5% – kā
nevainojamu; 1% – kā ļoti sliktu, 4%
nevēlējās atbildēt.
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Zināšanas par COVID-19

Lielākā daļa aptaujāto parādīja labas zināšanas par COVID-19, par apdraudētajām
sabiedrības grupām, vīrusa izplatības ceļiem un tā pazīmēm, kā arī izvairīšanās
ieteikumiem.

Respondentu domas dalījās tikai attiecībā uz to, vai masku lietošana pasargā no vīrusa.
Līdzīgi domas dalījās arī jautājumā par to, cik bīstams COVID-19 ir maziem bērniem.
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89,9% zināja, ka...

var saslimt ar COVID-19 pēc
kontakta ar inficētu cilvēku

93% piekrita, ka...

COVID-19 ir īpaši bīstama
vecākiem ļaudīm un hronisku
slimību pacientiem

94% teica, ka...

bieža un pareiza roku
mazgāšana un izvairīšanās no
publiskiem pasākumiem var
palīdzēt apturēt vīrusa izplatību

31% nezināja, vai...

COVID-19 ir īpaši bīstams
maziem bērniem

23% nezināja, vai...

sejas maskas palīdz vai nepalīdz
izvairīties no vīrusa

51% domāja, ka...

sejas maskas nepalīdz izvairīties
no vīrusa



Informācijas avoti par COVID-19
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Vairums aptaujāto norādīja, ka
informāciju par COVID-19 visbiežāk
gūst no ziņu portāliem internetā (69%),
TV (60%), sociālajiem medijiem (47%),
radio (40%) un Latvijas valdības
iestādēm (34%).

Ievērojams skaits aptaujāto norādīja, ka
nekad šādu informāciju negūst no
šādiem informācijas avotiem:
slavenības un influenceri (56%),
laikraksti (41%), politiķi (31%),
starptautiskas veselības aizsardzības
organizācijas (28%).



Uzticēšanās informācijas avotiem par COVID-19
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Vērtējot piedāvāto informācijas avotu
uzticamību, respondenti visaugstāk
vērtē medicīnas darbinieku, Latvijas
valdības iestāžu un starptautisko
institūciju sniegto informāciju.

Vismazāk aptaujātie uzticas slavenību
un influenceru sniegtajai informācijai –
divas trešdaļas respondentu tos
uzskata par neuzticamiem informācijas
avotiem, 7% – par daļēji uzticamiem vai
uzticamiem, piebilstot komentāros, ka
sociālajos medijos seko ārstiem un
zinātniekiem, tāpēc tiem uzticas.

Lielākā daļa respondentu visvairāk
uzticas TV un radio sniegtajai
informācijai par COVID-19, interneta
ziņu portālu un laikrakstu informācija
biežāk vērtēta kā daļēji uzticama – tai
uzticas līdz 60% aptaujāto, sociālās
tīklošanās platformu sniegtajai
informācijai uzticas vai daļēji uzticas
42% respondentu



Kurš no šiem apgalvojumiem vislabāk 
raksturo jūsu noskaņojumu? 

Jūsuprāt, cik augsts ir COVID-19 
apdraudējuma risks jums un jūsu ģimenei?
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Kas jūs satrauc visvairāk? 
8

Respondentus visvairāk satraucavīrusa
ietekme uz ekonomiku Latvijā un
pasaulē (kolonna A), vīrusa globālā
izplatība (B) un tā izplatība Eiropā (C),
bažas par to, ka Latvijas medicīnas
iestādes var nebūt gatavas cīņai ar
vīrusu (D), un ārkārtas stāvokļa
izziņoana Latvijā (E).

Līdzīgā mērā aptaujātos satrauca
slēgtās izglītības iestādes (F), neziņa
par to, kad pandēmija beigsies (G),
bažas par to, ka Latvijas institūcijas var
nebūt gatavas (H) un valsts robežu
slēgšana (I).

Aptaujātos vismazāk satrauca pārtikas
produktu pieejamība veikalos (J).


