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KORONAWIRUS

Luzują nam, a my się boimy! Czego najbardziej?

Najbardziej boimy się kontaktów ze służbą zdrowia, korzystania z komunikacji zbiorowej
oraz posłania dzieci do przedszkoli i szkół. Lęk budzi u wielu także potencjalna wizyta
w lokalu wyborczym! Rzadziej boimy się m.in. powrotu do miejsca pracy. Z rodziną
i znajomymi na razie chętniej spotkamy się na powietrzu.
sondaż ogólnopolski 4P; pomiar 20-25.05.2020

NAJWIĘKSZE OBAWY BUDZĄ
53%
wizyta w galerii
handlowej

wizyta w lokalu
wyborczym

wizyta
w szpitalu

47%

41%

wizyta
w przychodni

46%

42%

wizyta w kinie/
teatrze

korzystanie
z komunikacji
zbiorowej

42%

posyłanie dzieci
do szkół

46%

posyłanie dzieci
do przedszkoli

45%

UMIARKOWANE OBAWY BUDZĄ
udział w wyborach
korespondencyjnych

39%
wizyta w hiper/supermarkecie

wizyta
u kosmetyczki

38%

34%

H

34%

wizyta u fryzjera

udział we mszy świętej
w kościele

38%

wizyta w restauracji,
kawiarni, pubie

38%

36%

lot samolotem

37%

38%

korzystanie z hotelu,
pensjonatu

korzystanie przez
dzieci z placu zabaw

NAJMNIEJSZE OBAWY BUDZĄ
29%
spotkania z rodziną
(z którą się nie mieszka)
na zewnątrz

przebywanie
na ulicach,
placach

korzystanie z boiska

19%

27%

27%

22%

wizyta w małym
sklepie

24%

powrót do
miejsca pracy

korzystanie
z rowerów
miejskich

24%
24%

korzystanie
z siłowni
plenerowej

spotkania ze
znajomymi
na zewnątrz

KTO BOI SIĘ BARDZIEJ?
Spośród 35 aktywności, o które pytaliśmy, średnio ludzie obawiają się 11.
Jedna czwarta boi się podejmowania więcej niż 20 aktywności.
•
•
•

kobiety obawiają się bardziej niż mężczyźni
ludzie z wyższym wykształceniem – bardziej niż ci z podstawowym
młodsi bardziej niż starsi – co jest o tyle ciekawe, że młodsi częściej

niż starsi łamali obowiązujące zasady „kwarantanny”

PYTANIE:

W środę 13 maja 2020 Premier ogłosił kolejne kroki polegające na luzowaniu obostrzeń nałożonych na nas w sytuacji pandemii Covid-19
(„koronawirusa”). U niektórych osób rodzi to pewne obawy. Powiedz proszę, na ile dane sytuacje w najbliższej przyszłości budzą
u Ciebie obawę.
sondaż ogólnopolski 4P; 20-25 maja 2020 r., N=1005
populacja: Polacy w wieku 18-70 l., struktura reprezentatywna dla populacji według płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejsca
zamieszkania; metoda: CAWI

