
Kāda ir Jūsu attieksme pret 
vakcināciju pret Covid-19?
Aptaujas rezultāti



Dzimums

37%

63%

Vīrieši
Sievietes



Vecums

1%

36%

55%

8%

 85 +
65-74
55-84
75-84



Vai esat vakcinējies?

73%

27%

0%

Jā, esmu izgājis/izgājusi pilnu
vakcinācijas kursu
Esmu izgājis/izgājusi daļēju
vakcinācijas kursu
Neesmu
vakcinējies/vakcinējusies



Vai plānojat veikt balstvakcināciju (saņemt 
3.vakcīnas devu)?

74%

18%

7% 1%

Plānoju veikt balstvakcināciju,
kad būs pagājis noteiktais laiks
kopš vakcīnas 2.devas

Neesmu
vakcinējies/vakcinējusies

Jā, esmu jau
saņēmis/saņēmusi
balstvakcīnu

Balstvakcīna nav
nepieciešamu, jo esmu
izslimojis/izslimojusi Covid-19
un izgājis/izgājusi pilnu
vakcinācijas kursu



Vai plānojat vakcinēties pret Covid-19?
(uz šo jautājumu jāatbild tikai nevakcinētajiem senioriem)

56%31%

5%
8%

Vēl šaubos par vakcinācijas
pret Covid-19 nepieciešamību

Jā, plānoju vakcinēties pret
Covid-19 tuvākajā laikā.

Noteikti nevakcinēšos

Jā, bet iepriekš vēlos vēl
konsultēties ar ģimenes ārstu
un/vai ārstiem speciālistiem



Kāpēc izlēmāt vakcinēties?

44%

33%

8%

7%

8% Es rūpējos par savu veselību
un uzticos mediķu
rekomendācijām
Baidījos inficēšanās gadījumā
ar Covid-19 smagi saslimt,
nonākt slimnīcā, nomirt
Vakcinēties pamudināja
plašsaziņas līdzekļu sniegtā
informācija
Vakcinēties pierunāja
ģimenes locekļi/draugi

Sekoju ģimenes ārsta/ārstu
speciālistu rekomendācijām



Kāpēc izlēmāt nevakcinēties?

26%

22%

10%

27%

15%
Baidos no vakcīnu pret Covid-19
blakusparādībām

Neticu, ka vakcīnas pret Covid-19
ir pietiekami izstrādātas un
pārbaudītas
Baidos, ka pēc vakcinēšanās pret
Covid-19 smagi saslimšu un/vai
nomiršu
Cits iemesls vai pārliecība

Neticu vakcīnu efektivitātei



Kādus informācijas avotus par vakcīnām pret

Covid-19 uzskatāt par uzticamākajiem?

37%

27%

23%

13% Plašsaziņas līdzekļos (radio, TV,
laikrakstos, interneta portālos)
pausto mediķu viedokli

Ģimenes ārsta/ārstu speciālistu
konsultāciju laikā teikto

Ģimenes locekļu, draugu vai
paziņu stāstīto

Sociālajos tīklos vai dažādās
interneta vietnēs pausto
informāciju



Vai, jūsuprāt, informācija par vakcināciju pret

Covid-19 ir pietiekama?

37%

37%

26%
Jā, informācija ir skaidra un
pietiekamā apjomā

Informācija ir grūti saprotama

Nē, informācijas nepietiek



Prezentācijas beigas
Projekts „Būsim vakcinēti un veseli!” tiek īstenots no 2021. gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Finansējuma līgums SIF Nr. 2021.LV/NVO _VAK/22

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds

no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
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