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KORONAWIRUS
wiedza, opinie i zachowania Polaków
sondaż ogólnopolski 4P; pomiar 1: 05.03.2020, pomiar 2: 25-27.03.2020

zagrożenie w ciągu ostatnich
3 tyg. stało się bardziej realne

!

sądzę, że koronawirus

66% Polaków
śledzi na bieżąco
liczbę osób zarażonych

62%

62%

61%
42%

43%

młodsi rzadziej śledzą
(Y - 54%, X - 69 %, BB - 71%)*

27%

54% poprawnie
określa liczbę
zarażonych

zagrozi mojemu
zdrowiu

spowoduje
wiele oﬁar

zagrozi zdrowiu
mojej rodziny

05.03.2020 r.

25-27.03.2020 r.

71% obawia się zarażenia wirusem
a w konsekwencji:
- łagodnego przebiegu infekcji 12%
- leżenia w łóżku 17%
- hospitalizacji 11%
- stanu zagrażającego życiu 14%
- nie wiem 17%

wiedzę na temat pandemii czerpią z:
50%

telewizji prywatnych
(TVN, Polsat itp.)

telewizji publicznej (TVP)

37%
40%

mediów społecznościowych
(Facebook, Twitter itp.)

45% uważa, że rząd dobrze
sobie radzi w stawianiu czoła
epidemii; spada ocena działań
przygotowujących Polskę na epidemię

bardziej widoczne
konsekwencje gospodarcze

rząd dobrze sobie radzi

sądzę, że epidemia koronawirusa

87%

TAK
45%

87%

72%

NIE
49%

36%

42%

37%

wzrasta ocena działań polskiej
służby zdrowia

21%

to zagrożenie
dla gospodarki
polskiej

TAK

NIE
41%

61%

54%

to zagrożenie
dla gospodarki
światowej

rząd dobrze przygotował Polskę

służba zdrowia poradzi sobie z koronawirusem

TAK

zagrozi
ﬁrmie, w której
pracuję

05.03.2020 r.

NIE
27%

58%

46%

33%

25-27.03.2020 r.
05.03.2020 r.

25-27.03.2020 r.

dużo wyższa higiena, większe samoograniczenia #zostańwdomu
i wynikające z tego zakupy zapasów
podejmuję następujące działania:

84%

częstsze, bardziej dokładne mycie rąk

5% 4%

75%
55%

zakup żeli antybakteryjnych, mydeł,
środków odkażających, bakteriobójczych

10%

56%
16%

20%
16%

7%

40%

18%

58%

35%

zdalna praca w domu

36%
55%

31%
10%

18%

34%

19%

12%

10%

13%

34%

51%
78%

STOP

1

8% 6%

55%

pomoc innym osobom np. w zakupach,
odbieraniu recepty, przypilnowaniu dziecka

8%

33%

30%

37%

zakup innych produktów „na zapas”
na wypadek kwarantanny

ograniczenie wydatków
do niezbędnych

24%

21%

zakup zapasów spożywczych na
wypadek kwarantanny, makaron,
mąka, cukier, konserwy itp.

ograniczenie do minimum
wychodzenia z domu

16%

30%

zakup maseczek ochronnych

8%

34%
25-27.03.2020 r.

17%
27%

05.03.2020 r.

15%

13%
TAK, już to zrobiłem/am
NIE, ale zamierzam to zrobić
NIE, nie zamierzam tego robić

PYTANIA:
Czy wiesz ile jest obecnie w Polsce osób zarażonych KORONAWIRUSEM? Jeśli tak, to ile jest osób z potwierdzonym zakażeniem?
Jak sądzisz, czy…
czy w Polsce będzie wiele oﬁar KORONOWIRUSA?
że KORONAWIRUS może bezpośrednio zagrozić Twojemu zdrowiu?
że KORONAWIRUS może bezpośrednio zagrozić zdrowiu członkom Twojej rodziny?
Jakich konsekwencji dla siebie spodziewasz się w związku z ewentualnym zarażeniem KORONAWIRUSEM?
Skąd czerpiesz najwięcej wiedzy na temat pandemii KORONAWIRUSA? Wybierz 2 główne źródła informacji.
Jak sądzisz, czy…
epidemia KORONOWIRUSA zagrozi gospodarce światowej?
epidemia KORONOWIRUSA zagrozi polskiej gospodarce?
epidemia KORONOWIRUSA będzie miała negatywny wpływ na Twoje miejsce pracy, ﬁrmę, przedsiębiorstwo, w którym pracujesz?
Czy uważasz, że rząd dobrze radzi sobie w stawianiu czoła KORONOWIRUSOWI?
Czy uważasz, że rząd dobrze przygotował Polskę do radzenia sobie z epidemią KORONAWIRUSA?
Czy uważasz, że nasza służba zdrowia skutecznie radzi sobie z epidemią KORONOWIRUSA?
Czy w związku z KORONOWIRUSEM podejmowałeś(-aś) lub ktoś z Twojej rodziny podejmował następujące działania:
Zakup maseczek ochronnych
Zakup żeli antybakteryjnych, mydeł, środków odkażających, bakteriobójczych
Zakup zapasów spożywczych na potrzeby „kwarantanny”, np. makaron, mąka, cukier, konserwy itp.
Zakup innych produktów „na zapas” na wypadek kwarantanny
Ograniczenie do minimum wychodzenia z domu
Zdalna praca w domu, zamiast w miejscu pracy
Częstsze, dokładniejsze mycie rąk
Pomoc innym osobom, np. w zakupach, odebraniu recepty, przypilnowaniu dziecka, wyjście z psem, przygotowanie posiłku itp.
Ograniczenie wydatków do niezbędnych
* Pokolenia: Y (18-34 l.), X (35-54 l.), BB (55+ l.)

sondaż ogólnopolski 4P; POMIAR 1: 05.03.2020, N=1100; POMIAR 2: 25-27.03.2020, N=1010
populacja: Polacy w wieku 18+ lat; próba: ogólnopolska, reprezentatywna ze względu na podstawowe parametry demograﬁczne (płeć, wiek,
wykształcenie, wielkość miejsca zamieszkania i województwo); metoda: CAWI
UWAGA! w kwestionariuszu pytaliśmy o „koronawirusa”, nie używaliśmy nazwy COVID19, ani „wirus z Wuhan”

