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Sissejuhatus
Eesmärk
Uuringu eesmärgiks oli kaardistada elanike ohutunnetus koroonaviiruse leviku osas ning hoiakud viiruse leviku ennetamiseks antud soovituste ja piirangute suhtes.
Tegu on järjekorras kahekümne kolmanda küsitluslainega (esimene laine toimus eriolukorra esimesel nädalal, edasi toimus üks küsitluslaine kord nädalas kuni
eriolukorra lõpuni, peale eriolukorra lõppu on küsitlused toimunud pikema ajalise intervalliga). Täpsemad küsitlusajad on toodud allolevas tabelis.
1. laine
2. laine
3. laine
4. laine
5. laine
19.märts 24.-26. märts 31. märts -2. apr. 7.-9. apr. 14.-16. apr.
13. laine
14. laine
15. laine
16. laine
17. laine
14.-17. aug. 10.-13. sept
8.-11. okt.
22.-25. okt. 2.-4. nov.

6 laine
21.-23. apr.
18. laine
16.-18. nov.

7. laine
8. laine
9. laine
10. laine
28.-29. apr.
5.-6. mai
12.-13. mai 19.-20. mai
19. laine
20. laine
21. laine
22. laine
1.-3. dets. 14.-16. dets. 8.-10. jan. 22. - 25. jan.

11. laine
17.-19. jun.
23. laine
5.-8. veebr.

12. laine
8.-10. jul.

Sihtrühm ja valim
Uuringu sihtrühmaks on Eesti elanikud vanuses 15a. ja vanemad. Kokku vastas 23. laines küsitlusele 1253 inimest.
Valim on esinduslik Eesti regioonide, asulatüübi, vastaja soo, vanuserühma ja rahvuse suhtes.
Lisaks põhivalimile (1003 Eesti elanikku) moodustati uuringu 23. küsitluslaines ka Ida-Virumaa elanike lisavalim suurusega 250 vastajat.

Läbiviimine
Küsitlus viidi läbi veebi- ja telefoniküsitluse kombineeritud meetodil.

Tellija
Tulemuste omandiõigus kuulub tellijale. Uuringu tellijaks on Riigikantselei.
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•

Veapiirid

•

Tulemuste laiendamisel üldkogumile (15-aastased ja vanemad elanikud) tekkida võiva maksimaalse valimivea suurus jääb 95%-lisel usaldusnivool 2,8% piiresse
(väiksemate gruppide, nt vanuserühmad, vaatlemisel võib viga olla suurem).

Valimi profiil
N=1253, %
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* HARIDUS: 1. taseme haridus: Alg- või põhiharidus, kutseharidus põhihariduse baasil; 2. taseme haridus: kesk- või keskeriharidus, kutseharidus keskhariduse baasil; 3. taseme haridus: kõrgharidus

Usaldus riigiinstitutsioonide vastu, ajaline võrdlus
Kõik vastajad, n=1253 (21. laines 1253, 20. laines 1255, 18. laines 1252, 17. laines 1253, 15. laines 1255,
13. laines 1257, 11. laines 1256)

Riigikogu
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Vabariigi Valitsus

Kohalikud omavalitsused

Usaldus riigiinstitutsioonide vastu, taustrühmade võrdlus
Kõik vastajad, n=1253

Riigikogu
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Vabariigi Valitsus

Kohalikud omavalitsused

Infokanalid koroonaviiruse teemal

Palun märkige kolm olulisemat allikat, millest Te saate
informatsiooni koroonaviirusest ja sellest, mida on
vaja teha koroonaviirusega seotud olukorras.

Kõik vastajad, n=1253 (22. laines 1253, 21. laines 1253, 20. laines 1255, 19. laines 1255), %
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Infokanalid koroonaviiruse teemal

Palun märkige kolm olulisemat allikat, millest Te saate
informatsiooni koroonaviirusest ja sellest, mida on
vaja teha koroonaviirusega seotud olukorras.

Mitte-eestlastest vastajad, n=524 (22. laines 496, 1. laines 492, 20. laines 495, 19. laines 485), %
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Koroonaviiruse kohta teabe otsimine
Kõik vastajad, n=1253 (22. laines 1253, 21. laines 1253, 20. laines 1255, 19. laines 1255, 18. laines
1252, 17. laines 1253, 16. laines 1255, 14. laines 1261)
Arvestades
koroonaviirusega seotud
olukorda Eestis, kuivõrd
olete nõus järgmiste
väidetega?
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Suhtumine koroonavaktsiinide-alasesse teabesse
Kõik vastajad, n=1253 (22. laines 1253)
Mil määral olete nõus järgmiste väidetega?
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Rahvuseline võrdlus, 23. laine

Üldine rahulolu olukorra lahendamisega Eestis
Kõik vastajad, n=1253 (22. laines 1253, 21. laines 1253, 20. laines 1255, 18. laines 1252, 11. laines
1256, 10. laines 2035)
Koroonaviirusega seonduv on puudutanud kogu maailma, ning
erinevates riikides on olukorra lahendamiseks valitud erinevaid
lähenemisi, erinevate tulemustega. Kui rahul Te olete sellega, kuidas on
olukorda lahendatud Eestis viimase kahe kuu jooksul?
Ajaline võrdlus
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* 10.-11. laines oli vastusevariantide sõnastus pisut teistsugune

Taustrühmade võrdlus, 23. laine

Hinnang praegusele olukorrale, ajaline võrdlus
Kõik vastajad n=1253 (22. laines 1253, 21. laines 1253, 20. laines 1255, 19. laines 1255, 18. laines 1252, 17. laines 1253,
16. laines 1255, 15. laines 1255, 14. laines 1261, 13. laines 1257, 12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035), %
Milline nimetatud väidetest iseloomustab Teie hinnangul kõige paremini tänast koroonaviirusega seotud olukorda Eestis?
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Hinnang praegusele olukorrale, taustrühmade võrdlus
Kõik vastajad, n=1253
Milline nimetatud väidetest iseloomustab Teie hinnangul kõige paremini tänast koroonaviirusega seotud olukorda Eestis?
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Kursisolek praeguste meetmetega, ajaline võrdlus
Kõik vastajad n=1253 (22. laines 1253, 21. laines 1253, 20. laines 1255, 19. laines 1255, 18. laines 1252, 17. laines 1253,
16. laines 1255, 15. laines 1255, 14. laines 1261, 13. laines 1257, 12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035), %
Mil määral olete Te kursis sellega, millised koroonaviiruse leviku piiramiseks sisse viidud meetmed kehtivad tänasel päeval?
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Kursisolek praeguste meetmetega, taustrühmade võrdlus
Kõik vastajad, n=1253
Mil määral olete Te kursis sellega, millised koroonaviiruse leviku piiramiseks sisse viidud meetmed kehtivad tänasel päeval?
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Suhtumine meetmetesse, ajaline võrdlus
Kõik vastajad n=1253 (22. laines 1253, 21. laines 1253, 20. laines 1255, 19. laines 1255, 18. laines 1252, 17. laines 1253,
16. laines 1255, 15. laines 1255, 14. laines 1261, 13. laines 1257, 12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035, 9.
laines 2011, 8. laines 2009, 7. laines 2024, 6. laines 2059, 5. laines 2077, 4. laines 2039, 3. laines 2031, 2. laines 2037), %
Kuidas hindate tänasel päeval kehtivate meetmete asjakohasust - kas neid peaks Teie arvates muutma? Meetmed peaks muutma ...
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Suhtumine meetmetesse (kokkuvõtlikult), ajaline võrdlus
Kõik vastajad n=1253 (22. laines 1253, 21. laines 1253, 20. laines 1255, 19. laines 1255, 18. laines 1252, 17. laines 1253,
16. laines 1255, 15. laines 1255, 14. laines 1261, 13. laines 1257, 12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035, 9.
laines 2011, 8. laines 2009, 7. laines 2024, 6. laines 2059, 5. laines 2077, 4. laines 2039, 3. laines 2031, 2. laines 2037), %
Kuidas hindate tänasel päeval kehtivate meetmete asjakohasust - kas neid peaks Teie arvates muutma? Meetmed peaks muutma ...
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Suhtumine meetmetesse, taustrühmade võrdlus
Kõik vastajad, n=1253
Kuidas hindate tänasel päeval kehtivate meetmete asjakohasust - kas neid peaks Teie arvates muutma? Meetmed peaks muutma ...
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Hinnangud meetmete jätkamise vajalikkusele
Kõik vastajad, n=1253 (22. laines 1253, 21. laines 1253, 20. laines 1255, 19. laines 1255, 18. laines 1252 17.
laines 1253, 16. laines 1255)
Milliste meetmete jätkamist või kehtestamist tänasel päeval peate vajalikuks?
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Suuniste järgimine COVID-19 leviku tõkestamiseks, ajaline võrdlus
Kõik vastajad n=1253 (22. laines 1253, 21. laines 1253, 20. laines 1255, 19. laines 1255, 18. laines 1252, 17. laines 1253,
16. laines 1255, 15. laines 1255, 14. laines 1261, 13. laines 1257, 12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035, 9.
laines 2011, 8. laines 2009, 7. laines 2024, 6. laines 2059, 5. laines 2077, 4. laines 2039), %
Koroonaviiruse leviku pidurdamiseks on võimalik igaühel teha palju (näiteks hoida teistega distantsi, kanda avalikes kohtades maski,
haigena püsida kodus, pesta käsi jne). Milline alljärgnevatest kirjeldustest iseloomustab Teie käitumist kõige rohkem?
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Suuniste järgimine COVID-19 leviku tõkestamiseks, taustrühmade võrdlus
Kõik vastajad, n=1253 (22. laines 1253, 21, laines 1253)
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Praeguste tulemuste regionaalne
võrdlus kahe varasema lainega

Tegevused koroonaviiruse vältimiseks, ajaline võrdlus
Kõik vastajad, n=1253 (22. laines 1253, 21. laines 1253, 20. laines 1255, 19. laines 1255), %
Mida Te ise praegusel ajal teete, et vältida koroonaviirusesse nakatumist?
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Tegevused koroonaviiruse vältimiseks, taustrühmade võrdlus
Vanuseline ja rahvuseline võrdlus, kõik vastajad, n=1253, %
Mida Te ise praegusel ajal teete, et vältida koroonaviirusesse nakatumist?
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Käitumine külmetushaiguse sümptomite esinemisel
Kõik vastajad, n=1253 (22. laines 1253, 21. laines 1253, 20. laines 1255, 19. laines 1255), %
Kui Teil peaksid ilmnema kergemad külmetushaiguse sümptomid (nt kerge nohu, köha, kurguvalu, kerge palavik vms), mida sel juhul teeksite?
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Mure koroonaviirusesse nakatumise ees
Kõik vastajad, n=1253 (22. laines 1253, 21. laines 1253, 20. laines 1255, 19. laines 1255, 18. laines
1252 , 17. laines 1253, 16. laines 1255, 15. laines 1255, 14. laines 1261, 13. laines 1257, 12. laines
1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035, 9. laines 2011)
Arvestades koroonaviirusega seotud olukorda Eestis, kuivõrd olete nõus järgmise väitega:
Tunnen muret, et keegi võib eneselegi teadmata nakatada mind koroonaviirusega.
Ajaline võrdlus
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Taustrühmade võrdlus, 23. laine

Enda rolli teadvustamine viiruse piiramisel
Kõik vastajad, n=1253 (22. laines 1253, 21. laines 1253, 20. laines 1255)
Kuivõrd Te nõustute väitega: Sellest, kuidas ma järgin ametlikke juhiseid
koroonaviiruse leviku piiramiseks sõltub, kui hästi see kogu Eestis õnnestub.
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Minu sõbrad ja lähedased peavad oluliseks järgida ametlikke juhiseid
koroonaviiruse leviku piiramiseks

Valmidus vaktsineerimiseks
Kõik vastajad n=1253 (21. laines 1253)
Kas plaanite end vaktsineerida COVID-19 haiguse vastu,
kui seda teile tasuta võimaldatakse?
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Paljud riigid, ka Eesti on leevendamas reisipiiranguid COVID-19 vastu
vaktsineeritud inimeste jaoks. Kas vaktsineeriksite end COVID-19 vastu,
kui see lihtsustab Teie jaoks välisriikidesse reisimist?

Pooltargumendid vaktsineerimisele
Vastajad, kes kas kindlasti või ilmselt soovivad end COVID-19 vastu vaktsineerida, n=753 (21. laines 774), %
Palun märkige kuni kolm peamist põhjust, miks Te soovite
end COVID-19 vastu vaktsineerida?
Ajaline võrdlus
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* Antud vastusevariant lisati ankeeti 23. küsitluslaines
** 21. laines oli sõnastus järgnev: „Usun, et vaktsiin annab piisavalt pikaajalise kaitse COVID-19 vastu“

Kindlasti vaktsineerida soovivate ning ilmselt
vaktsineerida soovivate vastajate võrdlus

Vastuargumendid vaktsineerimisele, ajaline võrdlus
Vastajad, kes ei soovi end COVID-19 vastu vaktsineerida, või pole võtnud vastu kindlat otsust vaktsineerimise
poolt, n=810 (21. laines 844), %
Palun märkige kuni kolm peamist põhjust, miks Te end COVID-19 vastu ei soovi vaktsineerida või mis takistavad Teil võtta vastu kindel
otsus vaktsineerimise poolt?
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* 21. laines oli sõnastus järgnev: „Arvan, et vaktsiin ei anna piisavalt pikaajalist kaitset COVID-19 vastu“

Vastuargumendid vaktsineerimisele, taustrühmade võrdlus
Vastajad, kes ei soovi end COVID-19 vastu vaktsineerida, või pole võtnud vastu kindlat otsust vaktsineerimise poolt,
n=810, %
Palun märkige kuni kolm peamist põhjust, miks Te end COVID-19 vastu ei soovi
vaktsineerida või mis takistavad Teil võtta vastu kindel otsus
vaktsineerimise poolt?
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Stressi tundmine, ajaline võrdlus
Kõik vastajad, n=1253 (22. laines 1253, 21. laines 1253, 20. laines 1255, 19. laines 1255, 18.
laines 1252, 17. laines 1253, 16. laines 1255, 15. laines 1255)
Kas Te olete viimase 30 päeva jooksul olnud stressis või pinge all?
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Mil määral tekitab praegune koroonakriis Teis stressi?

Stressi tundmine, taustrühmade võrdlus
Kõik vastajad, n=1253
Kas Te olete viimase 30 päeva jooksul olnud stressis või pinge all?
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Mil määral tekitab praegune koroonakriis Teis stressi?

Stressi põhjused
Kõik vastajad, n=1253 (21. laines 1253, 19. laines 1255, 17. laines 1253), %
Palun valige viis peamist põhjust, mis panevad Teid koroonaviiruse
ohu tõttu praegu enda või lähedaste pärast stressi või muret tundma?
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Abi otsimise viisid ning tegevused vaimse tervise hoidmiseks
Kõik vastajad, n=1253 (21. laines 1253), %
Kui Teil või Teie lähedasel on vaimselt või hingeliselt raske olla (pikalt
kodus püsimise, rahamure, lähedaste tervisemure tõttu või muul põhjusel),
kuhu Te esmalt pöörduksite?
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Mida Teie peamiselt teete selleks, et hoida oma vaimset
tervist ja hoida ära võimalikke stressi negatiivseid mõjusid?

Koroonaviiruse mõju sissetulekutele
Kõik vastajad n=1253 (22. laines 1253, 21. laines 1253, 20. laines 1255, 19. laines 1255, 18. laines 1252, 17. laines 1253,
16. laines 1255, 15. laines 1255, 14. laines 1261, 13. laines 1257, 12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035, 9.
laines 2011, 8. laines 2009), %
Kuivõrd olete nõus järgmise väitega?
Koroonaviirusega seotud olukord on vähendanud minu ja/või minu
perekonna sissetulekut. Ajaline võrdlus
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Hinnangu „täiesti nõus“ ja „pigem nõus“ andnute osakaal
rahvusrühmades

Majanduslik toimetulek

Kõik vastajad, n=1253 (22. laines 1253, 21. laines 1253, 20. laines 1255, 19. laines 1255, 18.
laines 1252 , 17. laines 1253, 16. laines 1255, 15. laines 1255, 14. laines 1261)

Milline järgnevatest kirjeldustest vastab Teie arvates kõige paremini Teie
leibkonna praegusele sissetulekute tasemele?
Ajaline võrdlus
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Taustrühmade võrdlus, 23. laine

Kaugtöö
Töötavad vastajad, n=793 (22. laines 768, 21. laines 797, 20. laines 766, 19. laines 798, 18. laines 807, 17.
laines 805, 16. laines 786, 15. laines 825), %
Kas Teie tööülesanded ja tööandja võimaldavad Teil
vajadusel (nt koroonaviiruse ohu tõttu) teha kaugtööd?
Ajaline võrdlus
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Taustrühmade võrdlus, 23. laine

Kaugtöö
Töötavad vastajad, kelle tööülesanded võimaldavad kaugtööd, n=267 (22. laines 301, 21. laines 303, 20. laines 255, 19.
laines 290, 18. laines 254, 17. laines 315, 16. laines 283, 15. laines 309), %
Kas Te oma tööülesannetest tulenevalt saate vajadusel teha kaugtööd ...?
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Muutused töötamises
Töötavad vastajad, n=793 (22. laines 768, 21. laines 797, 20. laines 766, 19. laines 798, 18. laines 807, 17. laines 805, 16.
laines 786, 15. laines 825, 14. laines 827, 13. laines 801, 12. laines 833, 11. laines 809, 10. laines 1334, 9. laines 1319, 8.
laines 1273, 7. laines 1329), %
Mis järgnevast kehtib Teie puhul?
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Kokkuvõte - 1
Võrreldes jaanuari algusega on pisut kasvanud elanike usaldus valitsuse (jaanuaris usaldas 51% ja veebruaris 58% vähemalt 15aastastest Eesti elanikest) ja Riigikogu (46%→52%) vastu. Usaldus kohalike omavalitsuste vastu on püsinud muutumatuna (66%).
Keskmisest kõrgem on usaldus eelnimetatud institutsioonide vastu eestlaste ning 65-aastaste ja eakamate seas. Regionaalses
võrdluses on usaldamatus valitsuse ja KOV-ide vastu kõige levinum Kirde-Eestis.
Peamisteks infoallikateks koroonaviiruse kohta teabe saamisel on elanikele jätkuvalt Eesti internetiportaalid ja ETV saated. Viimaste
kuude jooksul teabekanalite kasutuses selgesuunalisi muutusi toimunud pole. Võrreldes eestlastega on mitte-eestlaste jaoks
teabeallikate seas olulisemal kohal venekeelsed telekanalid, erinevad internetiallikad (sh sotsiaalmeedia) ning sugulased-sõbradkolleegid; vähem olulised aga raadio, ajalehed ning eestikeelsed telekanalid.
Elanikest 51% otsib teadlikult ja regulaarselt koroonaviiruse teemalisi uudiseid (jaanuari lõpus 47%) ning 20% proovib teadlikult
koroonaviiruse teemalisi uudiseid vältida (jaanuari lõpus 23%). Võrreldes detsembriga on aktiivsete teabe otsijate osatähtsus pisut
vähenenud (toona 56%), kuid teabe vältijate osakaal püsinud muutumatuna. Aktiivseid teabe otsijaid on keskmisest enam naiste, KirdeEesti elanike, 50-aastaste ja eakamate või 3. taseme haridusega inimeste seas. Koroonaviiruse-teemaliste uudiste vältimine on
keskmisest sagedasem vanuserühmas 15-34 ning 1. taseme haridusega inimeste seas.
Elanikest 73% arvates levib koroonavaktsiini kohta palju ebatäpset infot ning 56% hinnangul levib vaktsiini kohta palju petlikku ning
sihilikult eksitavat infot. Levinud on arvamus, et koroonavaktsiini kohta levitatakse väärinfot põhjusel, et sellest teatakse vähe (nii arvab
74%), vähem levinud aga seisukoht, et väärinfot levitatakse tahtlikult, eesmärgiga inimesi kahjustada (38%). 15-34-aastased on
keskmisest sagedamini arvamusel, et koroonavaktsiini kohta levib palju petlikku ja sihilikult eksitavat teavet. Seisukohal, et vaktsiini
kohta levitatakse väärinfot tahtlikult, eesmärgiga inimesi kahjustada, on keskmisest sagedamini 75-aastased ja eakamad ning eestlased;
keskmisest harvemini nõustuvad selle väitega aga mitte-eestlased ning Kirde-Eesti elanikud.
Koroonaviirusega seotud olukorra lahendamiseks astutud sammudega on 64% elanikest rahul ning 32% rahulolematu (võrreldes
jaanuari lõpuga muutust pole). Mida vanema või kõrgemalt haritud elanikkonnarühmaga on tegu, seda kõrgem on ka rahulolu olukorra
senise lahendamisega. Eestlastest on olukorra lahendamisega rahul 67% ja mitte-eestlastest 58%.
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Elanike ohutunne viiruse leviku suhtes on alates jaanuari algusest langenud. Kõrgeim oli ohutunne detsembri keskel, mil 75% elanikest
hindas koroonaviirusega seotud olukorda kriitiliseks. Veebruari alguses hindab olukorda kriitiliseks 52% elanikest. Samas on kasvanud
nende inimeste osatähtsus, kes peavad ohutusabinõude järgimist küll jätkuvalt oluliseks, kuid usuvad samas terava kriisi möödumist
(detsembri keskel 9%, veebruari alguses 31%). Muutunud pole nende inimeste osakaal, kes usuvad kriisi täielikku möödumist (veebruari
alguses 2%) või seda, et olukord polegi kriitiline olnud ning sellele on üle reageeritud (veebruari alguses 11%).

Kokkuvõte - 2
Naised hindavad olukorda kriitiliseks sagedamini kui mehed (vastavalt 57% ja 47%), samas kui mehed on naistest sagedamini
arvamusel, et olukorrale on üle reageeritud (vastavalt 15% ja 8%). Keskmisest sagedamini hindavad olukorda kriitiliseks 65-aastased ja
eakamad (69%), keskmisest harvemini aga 35-49-aastased (42%). Eestlased hindavad olukorda kriitiliseks sagedamini kui mitteeestlased (vastavalt 61% ja 34%); mitte-eestlased arvavad seevastu eestlastest sagedamini, et terav kriis on möödas (vastavalt 39% ja
26%) või et olukorrale on üle reageeritud (vastavalt 18% ja 8%). Regionaalses võrdluses hindavad olukorda kriitiliseks kõige sagedamini
Lõuna-Eesti elanikud (66%), kõige harvemini aga Kirde-Eesti elanikud (40%).
Enesehinnanguline teadlikkus koroonaviiruse-vastastest meetmetest oli kõrgeim detsembri alguses, mil 58% elanikest hindas end
kehtivate koroonaviiruse-vastaste meetmetega hästi kursis olevaks. Veebruari alguses on vastav näitaja 43%. Kasvanud on nende
inimeste osakaal, kes on enda hinnangul meetmetega üldjoontes kursis (detsembri alguses 34%, veebruari alguses 46%). Elanikest 6%
on enda hinnangul kehtivate meetmetega veidi kursis, 1% pole üldse kursis ning 4% ei tunne teema vastu huvi. Keskmisest sagedamini
hindavad oma teadlikkust meetmetest heaks naised, eakad, mitte-eestlased, Kirde-Eesti elanikud ning 3. taseme haridusega inimesed.
Võrreldes jaanuari lõpuga on vähesel määral kasvanud nende inimeste osakaal, kes hindavad praeguseid koroonaviiruse-vastaseid
meetmeid sobivaks ning ei soovi nende muutmist (39%→43%). Meetmete karmistamist pooldab 37% ning meetmete leevendamist 17%
elanikest (jaanuari lõpus vastavalt 39% ja 18%). Meetmete karmistamist toetavad keskmisest sagedamini 65-aastased ja eakamad
(46%), kuid ka 15-24-aastased (46%). Meetmete leevendamise poolt on põhiliselt alla 65-aastased (21% selles vanuses inimestest
toetab meetmete leevendamist). 65-aastastest ja eakamatest toetab meetmete leevendamist vaid 4%.
Võrreldes eestlastega toetavad mitte-eestlased sagedamini meetmete leevendamist (13% ja 26%), samas kui eestlased on mitteeestlastest sagedamini meetmete karmistamise poolt (43% ja 24%). Regionaalses võrdluses on toetus meetmete karmistamisele
kõrgeim Kesk-Eestis (52%) ning Lõuna-Eestis (47%), toetus meetmete leevendamisele aga Kirde-Eestis (22%). Samuti on Kirde-Eestis
keskmisest kõrgem nende inimeste osakaal, kes praeguste meetmete muutmist ei soovi (51%).
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Konkreetsetest meetmetest toetatakse kõige sagedamini kõrge nakkusohtlikkusega välisriikidest tulnud inimeste liikumisvabaduse
piiramist (toetab 92%), piiranguid meelelahutusasutustele (86%) ning sise- ja väliüritustele (81%). Elanikest 73% toetab reisipiiranguid
ning 60% alkoholi müügipiiranguid baarides/restoranides. Võrreldes jaanuari lõpuga pole arvamused erinevate piirangute vajalikkusest
märkimisväärselt muutunud. Toetus piirangutega jätkamisele on keskmisest kõrgem vanemates vanuserühmades ning eestlaste seas.
Regionaalses võrdluses peavad piiranguid meelelahutusasutustele keskmisest pisut sagedamini ebavajalikuks tallinlased, piiranguid
sise- ja väliüritustele aga tallinlased ja Kirde-Eesti elanikud.

Kokkuvõte - 3
Inimeste enesehinnanguline hoolsus koroonaviiruse tõkestamiseks antud suunise järgimisel oli kõrgeimal tasemel aprilli alguses. Suvel
hoolsus suuniste järgimisel vähenes, ning kasvas taas detsembris. Võrreldes jaanuari lõpuga pole elanike enesehinnanguline hoolsus
suuniste järgimisel muutunud – veebruari alguses peab 70% elanikest enda hinnangul meeles ja järgib kõiki ametlikke juhiseid, 19% järgib
enamust juhistest, 6% järgib mõningaid reegleid ning 5% suuniseid ei järgi. Keskmisest enam hoolsust piirangute järgimisel näitavad üles
naised, eestlased, 65-aastased ja eakamad ning 3. taseme haridusega inimesed. Võrreldes jaanuari lõpuga pole suuniste järgimine
märkimisväärselt muutunud ka üksikute tegevuste lõikes. Kõige levinumad tegevused koroonaviiruse vältimiseks on jätkuvalt maski kandmine
(87%) ning regulaarne kätepesu (83%).
Muret koroonaviirusesse nakatumise (või enese teadmata lähedaste nakatamise) ees tunneb 67% elanikest. Enda käitumise mõju
koroonaviiruse leviku piiramisele Eestis tervikuna teadvustab 78% elanikest ning 81% hinnangul peavad (ka) tema sõbrad ja lähedased
oluliseks järgida ametlikke juhiseid koroonaviiruse leviku piiramiseks. Võrreldes jaanuari lõpuga need näitajad muutunud pole. Keskmisest
sagedamini muretsevad nakatumisohu üle ning teadvustavad enda rolli viiruse leviku piiramisel 65-aastased ja eakamad.
Elanikest 34% arvab, et laseks end kindlasti COVID-19 vastu vaktsineerida, kui seda tasuta võimaldataks, ning 28% märkis, et pole veel
kindlalt otsustanud, kuid ilmselt nõustuks vaktsineerimisega. Kokkuvõttes väljendab positiivset hoiakut vaktsineerimise suhtes 62% elanikest
(jaanuari alguses 63%, muutust pole). Elanikest 15% arvab, et ilmselt ei laseks end COVID-19 vastu vaktsineerida ning 14% ei laseks
kindlasti end vaktsineerida. Kokkuvõttes väljendab vastumeelsust vaktsineerimise osas 29% elanikest (jaanuari alguses 31%, muutust pole).
Küsitletutest 3% märkis, et on juba vaktsineeritud ning 6% jättis hinnangu andmata.
Kindlat valmidust end vaktsineerida lasta väljendavad keskmisest sagedamini 65-aastased ja eakamad (52%). Eestlastest väljendab kindlat
valmidust end vaktsineerida lasta 40%, mitte-eestlastest aga 21%. Mida harituma elanikkonna rühmaga on tegu, seda kõrgem on ka nende
inimeste osakaal, kes end kindlasti vaktsineerida laseksid. Regionaalses võrdluses on vaktsineerimisega kindlalt nõustujaid kõige enam
Lõuna-Eestis (41%), kõige vähem aga Kirde-Eestis (22%). Inimesi, kes kindlasti või ilmselt end vaktsineerida ei laseks, on keskmisest enam
25-49-aastaste (38%) või 1. taseme haridusega inimeste seas (44%) ning Kirde-Eestis (40%). Eestlastest ei laseks end vaktsineerida 23% ja
mitte-eestlastest 42%.
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Uuriti ka seda, kas inimesed oleksid valmis laskma end COVID-19 vastu vaktsineerida, kui see lihtsustab nende jaoks välisriikidesse
reisimist. Sellele argumendile mõeldes väljendas kindlat valmidust end vaktsineerida lasta 32% elanikest, 23% arvas, et pigem nõustuks
vaktsineerimisega ning 19% arvas, et ei laseks end vaktsineerida. Küsitletutest 18% välisreise ei plaaninud, 5% ei osanud hinnangut anda
ning 3% juba oli vaktsineeritud. Reisipiirangute leevendamine on vaktsineerimist motiveerivaks argumendiks eelkõige nende inimeste jaoks,
kes ka ilma selle argumendi esile toomiseta COVID-vaktsiini suhtes soosivat suhtumist väljendasid. Neist, kes eelnevalt märkisid, et ilmselt ei
soovi end vaktsineerida lasta, väljendas valmidust reisipiirangute leevenemise nimel end vaktsineerida 29%; neist aga, kes olid eelnevalt
kindlalt enda vaktsineerimise vastu, soostuks reisipiirangute leevenemise nimel end vaktsineerima vaid 8%.

Kokkuvõte - 4
COVID-19 vaktsineerimisse soosivalt suhtuvad inimesed põhjendasid seda kõige sagedamini usuga vaktsiini tõhususse (49%).
Inimesed, kes on kindlalt enda vaktsineerimise vastu, põhjendasid seda otsust kõige sagedamini sellega, et COVID-vaktsiinide
kõrvaltoimed võivad olla liiga ohtlikud (55% neist, kes kindlasti ei soovi vaktsineerida). Inimesed, kes on vaktsineerimise osas kõhklevad,
põhjendasid oma kõhklusi kõige sagedamini sellega, et neil pole COVID-vaktsiinide kohta piisavalt infot.
Viimase 30 päeva jooksul on stressi või pinget tundnud 73% elanikest, sealjuures 23% suurel või väga suurel määral. Võrreldes jaanuari
lõpuga need näitajad märkimisväärselt muutunud pole. Stressi ja pinget esineb seda enam, mida noorema vanuserühmaga on tegu.
Seoses koroonakriisiga tunneb stressi 78% elanikest, sealjuures 14% suurel määral (keskmisest sagedamini 25-34-aastased).
Peamiseks põhjuseks, mis paneb inimesi koroonaviiruse ohu tõttu muretsema, on kartus enda või oma lähedaste viirusesse nakatumise
ees (61% elanikest), kuid küllaltki paljudele tekitavad stressi ka raskused vaba aja sisuka veetmisega (43%) või keerulisemaks
muutunud suhted lähedastega (40%). Hingeliste raskuste korral eelistatakse abi otsida eelkõige lähisugulastelt või sõpradelt. Peamiste
viisidena oma vaimse tervise hoidmiseks märgiti kõige sagedamini värskes õhus liikumist, piisavat und, suhtlemist sõprade-tuttavatega,
tervislikku toitumist ning igapäeva rutiini hoidmist.
Elanikest 42% sõnul on koroonaviirusega seotud olukord vähendanud tema või tema perekonna sissetulekuid. Jaanuari lõpuga
võrreldes muutust pole, kõrgeim oli vastav näitaja kevadel (mai keskel 58%). Eestlastest tunnetab sissetulekute vähenemist 36% ning
mitte-eestlastest 55%. Regionaalses võrdluses märkisid sissetulekute vähenemist kõige sagedamini Kirde-Eesti elanikud (52%).
Perede majanduslik toimetulek viimastel kuudel oluliselt muutunud ei ole. Elanikest 20% hindab oma pere sissetulekuid piisavaks, et
mugavalt ära elada, 59% saab praeguste sissetulekute juures hakkama ning 20 protsendi hinnangul on praeguste sissetulekute juures
raske hakkama saada. Keskmisest sagedamini kogevad toimetulekuraskusi mitte-eestlased (31%), 1. taseme haridusega inimesed
(35%), Kirde-Eesti elanikud (37%) ning töötud (59%).
Töötavatest elanikest 29 protsendil on võimalik teha kaugtööd, sh 57 protsendil kogu tööaja ulatuses ning 30 protsendil suurema osa
tööajast. Võrreldes sügisega pole kaugtöövõimalusega inimeste osakaal töötavatest elanikest selgesuunaliselt muutunud. Tulenevalt
struktuursetest erinevustest eestlaste ja mitte-eestlaste tööhõives (mitte-eestlaste seas on sinikraede osakaal kõrgem) on mitteeestlastest töötajate seas kaugtöö võimalusega inimeste osakaal väiksem kui eestlastest töötajate seas.
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Töötavatest elanikest 20% tunnetab, et koroonaviiruse levik on tema töökoormust vähendanud ning 23% tunnetab töökoormuse
suurenemist. Kevadel tunnetati koroonaviiruse leviku mõju töökoormusele enam – toona tunnetas töökoormuse vähenemist 35%
töötajatest.
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