
Aptauja "Vakcinācija pret Covid-19"

Respondentu statistika:

Respondentu skaits 161
Vīrietis 32
Sieviete 129

Rezultātu kopsavilkums:

1. Norādiet savu vecumu.

Līdz 20 4 2.5%

21 - 30 25 15.5%

31 - 45 60 37.3%

46 - 59 47 29.2%

60+ 25 15.5%

Iesniegto atbilžu summa 161

2. Vai esat vakcinējies pret Covid-19?

Jā 131 81.4%

Nē 30 18.6%

Iesniegto atbilžu summa 161

3. Kādi bija jūsu galvenie apsvērumi par labu vakcinācijai? (vairākas atbildes iespējamas)

Rūpes par personīgo veselību 67 28.8%

Sabiedrības drošība 34 14.6%

Darbs 62 26.6%

Ceļošana 21 9%

Iespēja apmeklēt dažādas
nodarbības, tirdzniecības vietas,
pasākumus u.tml.

43 18.5%

Cits 6 2.6%

Iesniegto atbilžu summa 233

Citas atbildes:

Lai varētu strādāt

Piespiedu kārtā

Lai varētu apmeklēt ārstus

Dēļ mammas lai tiktu līdzi pie ārstiem

Skola

Rūpes gan par savu, gan reizē arī savu tuvinieku veselību.

4. Kur vakcinējāties?

Pie sava ģimenes ārsta 64 48.9%

Izbraukuma vakcinācijā 9 6.9%

Vakcinācijas kabinetā vai centrā 58 44.3%

Iesniegto atbilžu summa 131

5. Kādu vakcīnu esat saņēmis?

Corminaty (Pfizer) 59 45%



Spikevax (Moderna) 31 23.7%

Vaxzevria (AstraZeneca) 7 5.3%

Janssen 34 26%

Iesniegto atbilžu summa 131

6. Vai esat saņēmis arī balstvakcīnu?

Jā 73 55.7%

Nē 58 44.3%

Iesniegto atbilžu summa 131

7. Ja būs pieejama arī 4. pote, vai vakcinēsieties?

Jā 26 19.8%

Nē 51 38.9%

Skatīšos pēc situācijas 54 41.2%

Iesniegto atbilžu summa 131

8. Kur esat guvuši informāciju par vakcināciju? (vairākas atbildes iespējamas)

Presē, tostarp vietējā 40 11.2%

Ziņās TV, radio un interneta
portālos

84 23.5%

Nacionālā veselības dienesta,
Veselības ministrijas, Slimību
profilakses un kontroles centra
un citu procesā iesaistīto iestāžu
mājaslapās

68 19%

Ieklausos apkārtējo, tuvinieku,
draugu, paziņu u.tml. viedoklī

41 11.5%

Pie ģimenes ārstiem un ārstiem
speciālistiem

60 16.8%

Pētu zinātnieku un starptautisku
organizāciju viedokļus un
atzinumus

40 11.2%

Par to neinteresējos 18 5%

Cits 7 2%

Iesniegto atbilžu summa 358

Citas atbildes:

esmu guvusi pietiekošu informāciju un jau pierādījumus par vakcinācijas kaitīgo ietekmi un vakcinējos tikai  tādēļ, ka tas

bija spiesti

Sociālajos tīklos

Pati loģiski domāju līdzi un izvērtēju notiekošo.

Limbažu novada ziņās

Šobrid visur tiek reklamets, brīnumu eleksīrs

Paša izglītība un kompetence

No visa pa druskai

9. Vai atšķirīgo viedokļu par vakcināciju dēļ sabiedrībā ir jūtama šķelšanās?

Jā 111 68.9%

Nē 5 3.1%

Daļēji 45 28%



Iesniegto atbilžu summa 161

10. Vai, ņemot vērā šobrīd spēkā esošos noteikumus un ierobežojumus, uzskatāt, ka vakcinācija pēc būtības ir
brīvprātīga?

Jā 40 24.8%

Nē 121 75.2%

Iesniegto atbilžu summa 161

11. Lūdzu, pamatojiet savu viedokli! (atbilde uz jautājumu nav obligāta)

1) Čau, Ieva!
  
 Man nav viedokļa šajā jautājumā, piedod! :)
  
 Bet nu labi, ja vajag ko ierakstīt, tad visi šie ierobežojumi ir vērsti tikai un vienīgi, lai cilvēki būtu spiesti
vakcinēties.
2) Piespiedu labprātīgi
3) Ja nevaru brīvi dzīvot bez QR koda, kurus var iegūt vakcinējoties-kā gan to var saukt par brīvprātīgu?!
4) Sākot jau ar to ka uz darbu var doties tikai vakcinējies. Domāju ka pārējais nemaz nav jāpiemin
5) Nevajag uzspiest vakcinēšanos.
6) nē
7) -
8) Neiespējami runāt par brīvprātību, ja bez vakcinēšanās cilvēkam ir liegta iespēja strādāt savā profesijā.
9) Ja esi sabiedrības daļa, ir jāsaprot, ka kopējās sabiedrības veselības vārdā nākas pabīdīt malā savas
nepamatotās bažas un aizspriedumus, lai kopējā labuma vārdā ātrāk virzītos ārā no pandēmijas. Tie, kas savas
neizglītotības dēļ krasi iestājas pret vakcinēšanos, ir egoistiski.
10) Katram ir dota izvēles iespēja vakcinēties vai nē.
11) ieslēdziet TV, palasiet soc. tīklus un Valdības ziņas - vakcinācija ir obligāta, jo cilvēkam ir aizliegts strādāt,
apmeklēt zobārstu, ārstus, liegtas iespējas pirkt un pārdot, apmeklēt jebko!  Tā kā lielākā daļa sabiedrības to
atbalsta, tad šīs fašistiskās ieceres arī var realizēt. Paldies jums visiem! Tikai ņemiet vērā, ka par to paši arī
atbildēsiet un samaksāsiet - ja ne šajā, tad nākamajās dzīvēs! ;)
12) Ja būtu brīvprātīga,nebūtu ierobežojumu,bet tagad cilvēkam ne strādāt,ne apģērba gabalu nopirkt neļauj.
13) bez komentāriem
14) Izglītības iestādes darbinieki, lai varētu turpināt darba attiecības bija spiesti vakcinēties. Neuzskatu to par
brīvprātīgu vakcināciju.
15) Strādāt drīkst tikai vakcinēts, tad jautājums ir par citām vakcīnām, tā pati gripas pote, kāpēc šī vakcīna nav
obligāta, it īpaši, ka arī no gripas mirst daudzi cilvēki, bet darbinieks taču visur ir vajadzīgs. Uzskatu, ka šis nav
brīvprātīgi.
16) Pirmkārt - nepielaiž strādāt, tā ir piespiedu vakcinācija,atņemot iespēju nodrošināt ģimenes
pamatvajadzības-ēst, dzert, samaksāt par mājokli. Nevienā ES valstī tā nav, tas ir genocīds!
17) Ja gribi strādāt- vakcinēties,ja gribi iet uz veikalu-vakcinējies,gribi saņemt pakalpojumu- vakcinējies. Nu ir
tas piespiedu kārtā
18) Lai strādātu algotu darbu, lielākoties vajag būt vakcinētam.
  
 Lai kaut kur tiktu, piemēram, teātris,trenažieri, apģērbu veikali,vajadzīgs sertifikāts
19) Civēkam nedrīkst uzspiest vakcināciju pret viņa gribu..
20) Nevar teikt, ka brīvprātīga, ja nedrīksti darbā strādāt bez vakcinēšanās.
21) Personas, ka nevēlas vakcinēties ir ne tikai izstumtas no darba vides, bet arī tiek apdraudēts šo cilvēku spējas
nodrošināt savām ģimenēm iztikas līdzekļus. Pēc SPKC un Veselības dienesta un pasaules datiem ir pilnīgi skaidrs,
ka šī “zaļo zonu” ieviešana nekādā veidā nesamazina saslimšanu vai infekcijas izplatību. Slimo visi, to redz šobrīd
ļoti izteikti. Šeit nav jādala vakcinetajos vai nevakcinetajos slimo visi. Nav epidemioloģiska pamata neļaut
strādāt attālināti nevakcinētām personām. Tas ir politisks uzstādījums. Tas acīmredzami šķeļ sabiedrību un šīs
sekas būs jāsavāc mums visiem kopā. Ar segregaciju to panākt nav iespējams.
22) Katram ir savas domas un viedoklis.
23) Jo ja nav vakcīna, mēs esam ierobežoti, neko nevar darīt! Nekāda brīvība!
24) Vakcinācijai būtu jābūt brīvprātīgai, lai es varetu brīvi izvēlēties, nevis man jāveic vakcinācija, lai varetu
strādāt.
25) Nav ar likumu noteikta obligātā vakcinācija
26) 62 000 bija jāpamet darbs, iztikas līdzekļi! Kādu vēl pamatojumu?
27) Neredzu jēgu šīm vakcīnām
28) Vakcinācija nevar tikt uzskatīta par brīvprātīgu, kad cilvēki zaudējuši iztikas avotu - darbu, jo vairākumam
amatu ir aizliegums nepotētiem cilvēkiem strādāt; kad nepotētie cilvēki nedrīkst ieiet iekšā noteiktos veikalos un
tirdzniecības centros.
29) Brīvprātīga-tas nozīmētu,ka tikai es varu izlemt -vakcinēties vai nē.Šobrīd tas tā nav-jāvakcinējas,lai varētu



strādāt,ceļot,iepirkties utt
30) Jo darbs jāatstāj a nav vakc.
31) Lai strādātu,bija obligāti jāvakcinējās.
32) Jo tiek draudēts ar atlaišanām un cita veida sabiedrību ierobežojošu pasākumu aizliegšanu
33) Izvēle ir brīvprātīga un tā, kā jebkas uz šīs zemes, nes sekas un atbildības uzņemšanos par savu izvēli.
34) Nedrīkst uzspiest visiem vienu.
35) Negribu
36) Ir daudzi pazīstami cilvēki, kuri turpina strādāt(arī sektoros kur ir cilvēku apkalpošana) bez vakcinācijas pret
SARS - Cov-19
37) Strādāt bez vakcīnas nebūtu iespējams
38) Lai turpinātu darba attiecības, bija obligāti vajadzīgs sertifikāts, kas gan tur brīvprātīgs.
  
 Lielsku daļu lv iedzīvotājus nospieda uz ceļiem.
39) Ir ļoti grūti, jo piespiedu vakcinācija ir izgāzusies jo esošās vakcīnas ir neefektīvas un nepasargā pilnībā no
saslimšanas
40) Vakcinācija ir obligāta,  jo cilvēki paliek bez darba, ienākumiem, iztikas, ja nav vakcinējušies!  Tas ir
noziegums pret cilvēkiem!
41) Ja cilvēks nevar iet uz darbu, jo nav vakcinējies, tad tā noteikti nav brīvprātīga!
42) Ja būtu brīvprātīga, varētu turpināt darboties savā jomā, bet tagad tas ir liegts. Tā brīvprātība ir stipri
nosacīta, tik stipri, ka Tev jāizvēlas vai pabarot ģimeni vai nē. Tā ir prese. Tie, kas ir potējušies, pārsvarā to
nejūt un nesaprot. Pat ar negatīvu testu pēc likuma nevar strādāt. Valdībai rūp katra cilvēka dzīvība- "Mums katra
dzīvība ir traģēdija"- Kariņa teksts. Lūdzu, kurā vietā rūp? Rūp tikai izlietot vēl līdz galam neizpētītu preperātu,
kurš beigu beigās nemaz nelīdz un slimo visi, bet strādāt, redz, drīkst tikai kodētie.
43) Ja neesi vakcinējies, nav tiesības uz darbu,līdz ar to nav iespējams nodrošināt primājās cilvēka vajadzības un
uzturēt ģimeni.
44) Veselam,pieaugušam cilvēkam ir jāsaprot un jāapzinās savs veselības stāvoklis,atbildība pret sevi un citiem.
45) Ja nebūtu vakcinēties,mani atlaistu no darba.
46) Kā cilvēks nevakcinējas, viņš ir izolēts ! Visur prasa sertifikātu.
47) Par kādu brīvprātīgumu var būt runa, ja strādāt nevar, uz veikalu iet un pakalpojumus saņemt nevar, ja nav
vakcinācijas!
48) .
49) Nav iespēja strādāt bez sertifikāta.
50) Nav ar likumu noteikta kā obligāta.
51) Nav brīvprātīgā. Jo ja neiet vakcinēties nevar uz darbu iet..Apmeklēt citas vietas
52) Ja nevakcinējies cilvēks nevar strādāt, tad tā nav brīvprātīga vakcinācija.
53) Piespiest visus strādājošos nav brīvprātīga
54) Nevakcinēto personu atlaišana no darba nenozīmē,ka vakcinēšanās ir brīvprātīga
55) Viss tiek uzspiests. Cilvēki zaudē darbu tikai dēļ nevakcinēšanos. Tas ir vistīrākais genocīds un tautas
spīdzināšana. Šī pandēmija vilksies tik ilgi, kamēr vakcinētie tomēr sapratīs un atzīs, ka ir viegli mani pulējamās
aitu bars.
  
 Palēnām jau viss nāk gaismā.
56) Ja būtu brīvprātīga, tad arī strādāt varētu nevakcinējies cilvēks.
57) Cilvēki bija spiesti vakcinēties, lai varētu strādāt, jo netika pieļauta iespēja taisīt testus, pat, ja darba devējs
tam piekristu.
58) Vakcinācija nav brīvprātīga, ja tā tiek uzspiesta par vienīgo izvēles variantu
59) nav
60) Kā jūs atļaujaties tik stulbi uzprasīt, cilvēkiem tiek atņemta iespēja strādāt, lai spētu uzturēt bērnus un
nodrošinātu pārtiku un siltumu virsu viņu galvām.
  
 Iet uz veikalu lai nopirktu drēbes, kas ziema nepieciešamas, lai nesaslimtu.
  
 Aizliegts iegadaties autodaļas, ko man darit ja auto noplist, nespejot bernus aizvest uz skolu, gaidīt nedeļu
kamer atnāk, pēc kā tā detaļa var but nederīga?
  
 Aizliegts izbaudit hobijus brīvā dabā, kā ,piem, medības var aizliegt, jo nav QR koda no vakcīnas. 
  
 Vai tiešām jūs tur sēžat savos offisos un spējat cilvēkiem skatīties acīs, lai teiktu ka tā ir brīvpratīga?
61) Kāda tur brīvprātība,ja jaizvēlas lai pabarotu ģimeni vai palikt bez darba!!! kur redzat brīvprātību?
62) Vakcinācija nav brīvprātīga, ja Tu savas izvēles dēļ neesi vakcinējies, bet līdz ar to nevari aiziet uz kino utt.
63) Ta ir uzpiesta vakcinacija ar šantazu, ja nebus vakciets esi ierobežots. Pat ja esi vesels cilveks. Ta ir afera.
Tauta tiek apmuļkota.
64) Ar varu nevienu vakcinēties nespiež. Tā IR brīva izvēle. Mēs dzīvojam sabiedrībā un mums ir jārēķinās ar
sabiedrības interesēm kopumā.
65) Lai saglabātu darbu nācās vakcinēties obligāti .
66) Politisks bizness!
67) Vakcinācija ir piespiedu, jo bez sertifikāta nevar strādāt. Esmu pārslimojusi, tāpēc varu strādāt.
68) Dažkārt tautas kopējās veselības labā savs ego jānoliek malā.
69) Apnikuši šie bezjēdzīgie noteikumi un prasības. Apnikusi šī dumjā valdība ar visiem ministriem un deputātiem,



kuri līdzinās analfabētiem. Liekas, ka zem šī visa ir viens liels bizness.
70) Vakcinācija nav brīvprātīga, jo tiek uzspiesta. Iedzīvotājiem nav iespējas izvēlēties, jo bez vakcinācijas nav
iespējams strādāt, apmeklēt veikalus, izklaides vietas. Vakcinācija būtu brīvprātīga, tādā gadījuma, ja nebūtu
nekādu ierobežojumi nevakcinētiem cilvēkiem.
71) Vakcinācijas sertifikāts vajadzīgs ik uz soļa, tai skaitā, lai varētu strādāt. Tomēr es atbalstu šādu vasts
stratēģiju.
72) Nevakcionējoties tiek atņetas iespējas uzturēt sevi un savu ģimeni. Tiek apgrūtināta ikdiena ierobežojot
indivīda tiesības uz pilnvērtīgu dzīvi mūsdienu sabiedrībā.
  
 Valdības propogandētais saukis “nepotēto pandēmija” nav apstiprinās nevienos datos. Tieši otrādi - potēšanās
fakts neietekmē nedz simības izplatīšanos, nedz gaitu, nedz mirstību. Taču vienu sabiedrības daļu parādot kā
pareizāku un otrai liegt pilntiesīgi piedalīties ikdienas procesos - jā tas šķeļ sabiedrību!
73) Tā sanāk
74) Daudzviet pieprasa (piespiež) vakvinēties.
75) Neviens mani nespieda vakcinēties.
76) Izlasiet Satversmu
77) ...
78) Kā var būt brīvprātīga, ja neļauj strādāt nevakcinētam?
79) Par atteikšanos vakcinēties nedraud kriminālatbildība
80) Vakcincija noteikti nav brīvprātīga, jo cilvēkiem nācās vakcinēties, lai varētu turpināt strādāt, apmeklēt
sabiedriskas vietas u.tml.
81) Visur visu uzspiež. Jā tiešām būtu brīvprātīga tad nebūtu šādi stulbi ierobežojumi un maskas.
82) Ja cilvēkam atnem tiesības strādāt, tad tas nevar būt brīvprātīgi, atnem cilvēkuem vitāli svarīgo. Tā ir
piespiedu vakcinācija. Cilvēks nevar brīvi izvēlēties
83) Katra paša izvēle ir vakcinēties vai nevakcinēties un attiecīgi pieņemt spēles noteikumus.
84) Nav brīvprātības, ja tiek mentāli, finansiāli, informatīvi, uzstājīgi, liekulīgi, nevienlīdzīgi ar pārējām
tautsaimniecības un garīgās telpas nozarēm, vienpersoniski/vienpartejiski formulēta mistiska situācija, uzsverot
acīmredzamas īpaša grupējuma intereses un ambīcijas. Pie tam atklāti nerezultatīvas.
85) Profesijās kur saskare ar cilvēkiem - ir jābūt vakcinētiem, tātad nevar būt brīvprātība.
86) Neesam tik sociali atbildigi. Ja bus brivpratigi tad daudziem neko nevajadzes
87) Personīgi nekādu spiedienu vakcinēties neizjutu.
88) Ja neesi vakcinēts, jāpamet darbs. Zaudējot darbu, zaudēju ienākumus. Kur šeit saskatāma brīvprātīga
vakcinācija?
89) Ja neesi vakcinējies nevari strādat
90) Es domāju visiem vajadzētu vakcinēties.
91) JA valsts pieņem šādus noteikumus, tad iedzīvotājiem ir pienākums to darīt. Tāpat kā ir tiesības uz
medicīnisko palīdzību.
92) Pēc Ārkārtas situācijas rīkojuma 9.10.2021. strādājošajiem, kuri vēl nebija vakcinēti, lai nezaudētu darbu,
bija jāvakcinējas.
93) Valsts (pieņemtie likumi) mani piespieda vardarbīgā kārtā brīvprātīgi vakcinēties.
94) Lai nezaudētu darbu un ienākumus-ir nepieciešams vakcinācijas sertifikāts-tātad nekāds brīvprātīgais
pasākums nav.
95) Ja nevakcinēšanās noved pie darba zaudēšanas, to nevar nosaukt par brīvprātīgu un neuzspiestu.
96) Lai varētu strādāt- bija jāvakcinējas!
97) Ja cilvēkam ir vienalga par savu un citu cilvēku veselību ,tad viņš var dzīvot mežā. Neviens to viņam nevar
liegt. Var no mājas ārā neiet, var ēst to, ko piegādā RIMI, Barbora uc firmas, strādāt attālināti un turpināt
eksistēt ar savu brīvprātību. Esmu par obligātu vakcināciju, jo brīprātīgi joprojām trešā daļa valsts iedzīvotāju
nav varējuši saņemties un izdarīt to, kas jādara.

12. Lūdzu sniegt komentārus, viedokli un izteikt pārdomas par vakcināciju. (atbilde uz jautājumu nav obligāta)

1) Es nevakcinēšos
2) Nav komentāru.....
3) Uzskatu, kā būtu jāņem vērā antivielu koeficients cilvēka organismā! Ja manā organismā tās ir pietiekamā
daudzumā, tad kāpēc man vēl vajadzētu vakcīnu? Būtu ar mieru pati maksāt par šīm antivielu analīzēm, lai ārsts
izvērtētu nepieciešamību vakcinēties atkārtoti.
4) Uzskatu, ka būtu jāļauj cilvēkiem pašiem izvēlēties to darīt vai nē
5) Man nav ko teikt.
6) Ir jāvakcinējas.
7) Sākumā bija nepieciešama, bet tagad nepieciešama tikai riska grupām.
8) Vakcinācijas sertifikātiem utt būtu jābūt tikai pieaugušajiem, bērniem vajadzētu stiprināt imunitāti.
9) Pilnīgi veltīgs pasākums un naudas izšķiešana - saslimu pirms vakcinācijas un arī 2 menešus pēc vakcinācijas.
Abas reizes slimoju ar apmēram vienādiem simptomiem (un tas abas reizes bija klepus un neliela temperatūra).
10) Ja cilvēki nevēlas vakcinēties, tad viņiem savs viedoklis nav jāuzspiež citiem. Un otrādi. Tā ir viņu izvēle,
katrs pats izsver, kad labāk un piemērotāk viņa veselībai. Taču ja cilvēks nav vakcinējies un saslimst, uzskatu ka
šādā gadījumā viņam nevajadzētu dot priekšroku/prioritāti ārstēšanā. Izvēle par vakcināciju vai nē tika izdarīta
un cilvēks pats to veica.
11) Ikvienam ir tiesības vēlreiz piedzīvot un izbaudīt - kā tas ir būt kaut nedaudz fašistiskajā Vācijā, kad, ne jau



Hitlers realizēja savas "slimās fantāzijas", bet visa sabiedrība!!!  Ja es būtu premjers, obligātās vakcinācijas vietā
liktu iziet ikvienam LV pilsonim obligāto matemātikas kursu - tad nebūtu tik stulba sabiedrība un jau sākotnēji
spētu izrēķināt šis Covidafēras "saknes".
12) Nezinu-ir blaknes,bet tās neviens neņem vērā,norakstot uz blakus slimībām,bet kopš 2.potes veselības
stāvoklis ir pasliktinājies dramatiski.
13) -
14) Neesmu ne par, ne pret, izvērtēju visus apstākļus.
  
 Diskusijās neiesaistos, jo katram sav viedoklis šķiet pareizs un nav pat vērts censties kādu pārliecināt, taču mans
lēmums par labu vakcīnai bija savas un ģimenes drošības dēļ, ja kaut nedaudz tā spēj pasargāt no smagas slimības
gaitas, tad es labāk vakcinējos nekā apdraudu savus līdzcilvēkus.
15) Nezinu nevienu, kuram nebūtu blaknes-deguna asiņošana, augsts asinsspiediens, aktivizējas remisijas fāzē
esošās veselības problēmas, manā ģimenē vakcinētie izslimoja smagāk, ir arī smagi plaušu bojājumi tieši janssen
vakcinētie.
16) .
17) Nepārdomāta
18) Katram ir savs viedoklis un doma, kāpēc jā vai nē.
19) Vakcinēties vajag, atbalstu vakcinēšanos, nesaskatu neko bīstamu/nedrošu!
20) Uzticos zinātnei un ārstiem
21) Vakcinācijai nav nekāda sakara ar veselību. Tik vien kā plika politika civilizācijas vēsturē 
  
 lielākās vispasaules afēras ietvaros.
22) Ir jāatsakas no sertifikātu lietošanas - kā to izdarīja citās valstīs.
23) Pārāk daudz dezinformācijas un pārāk maz konkrētas,pamatotas skaidrojošas informācijas
24) Jo tā ir mākslīgi radīta cilvēku populācijas samazināšana.
25) Nedrīkst uzspiest visiem vienu
26) Pa lielam katrs pats var izvēlēties, to darīt vai nedarīt, man, personīgi, negribas tēlot nemirstīgo, tādēļ arī
vakcinējos
27) Jādomā par savu Un visas sabiedrības veselību. Uzticīgs infektologoem par to, kā jo lielāka būs vakcinācijas
aptvere, jo ātrāk pandēmija beigsies.
28) Ļoti normāli organizēta, un visi kam ir vēlēšanās vakcinēties to ir izdarījuši
29) Ceru, ka drīz viss šis beigsies. Tie kuri vēlēsies varēs iet un saņemt vakcīnu. Pārējie varēs mierīgi dzīvot un
strādāt.
30) Vakcinācijas efektivitāte ir ļoti zemā līmenī un nepalīdz izvairīties no dažādiem jauniem kovid paveidiem,
ticība vakcinācijas efektivitātei ir ļoti zema
31) Katrs pats ir atbildīgs par savu veselību un savu izvēli!
  
 Ja mūsu valstī kaut ko medicīnā dod par brīvu un tagad pat uzspiež, tad tas ir aizdomīgi! Slimiem bērniem tauta,
līdzcilvēki ir spiesti ziedot, bet pret c19 potes dala par brīvu! Netīra spēle!
32) Ir javakcinejas
33) Vakcīnas joprojām ir eksperimentālā stadijā un kā šobrīd var redzēt visā pasaulē, tas nekādi nepalīdz pret
slimību.
34) Nekam nevajadzīga.
35) Nauda nesmird
36) Iespējams, vakcinācijai jābūt obligātai riska grupām, bet noteikti ne sabiedrībai. Vīrsusi ir visur mums apkārt
un ir būtiski,ka netiek mānīta imunitāte, kas cilvēkam ir organismā. Manuprāt, izslimojušajiem ir jābūt
priviliģētiem(sertifikāties, pūļa imunitātei) uz mūžu, jo imunitātes stiprināšana pārslimojot ir nesalīdzināmi
augstāka nekā vakcinējoties. Un,ja reiz, cilvēks no tik lipīga vīrusa nesaslimst, tad iespējams viņa imunitāte ir vēl
augstāka. Ir jābūt brīvprātīgai iniciatīvai, nevis autoritārajam režīmam, īpaši attiecībā pret katra paša veselību.
37) Lai iegūtu kolektīvo imunitāti,dienas laikā vajadzētu izvakcinēt visas pasaules iedzīvotājus,tā kā tas nav
iespējams, tad vakcinācija ir nekam nederīgs pasākums.
38) Pārdomas: Slimo un mirst vakcinētie vairāk nekā nevakcinētie,kas liek domāt,ka tās vakcīnas nedarbojas.
39) Neredzu vakcīnas jēgu, tā ir cilvēku diskriminācija. Saņemot vakcīnu-jutos ļoti slikti 4dienas nogulēju
gultā-no sajūtām ko jutu parņēma bailes likās ka nomiršu.  Mans vīrs arī gulēja uz gultas ,ja man bija ļoti slikti
tad par vīru baidījos vēl vairāk,jo viņam sāpēja pilnīgi viss ķermenis. Mēs vakcinējamies Nīderlandē, lai varētu
tikt uz Latviju ,lai varētu saņemt visus nepieciešamos pakalpojumus. Par to var daudz stāstīt....
40) .
41) Viedokļu jau ir pārāk daudz, nevajag to vairāk apspriest.
42) Vakcinācija ir nevajadzīga jo tāpat slimo.
43) Bizness un tautas pārbaude, cik dumji viņi ir.
44) Gribētu, lai līdzīgi kā pret gripu, tā arī pret covid, cilvēks pats varētu izlemt vakcinēties, vai nē un strādāt arī
bez sertifikāta, jo diemžēl, daudziem pazīstamiem cilvēkiem pēc bakstvakcīnas ir dažādas pietiekami nopietnas
veselības problēmas.
45) Atbalstu vakcināciju, ja tā varam pasargāt savu veselību un sabiedrības veselību, bet šobrīd slimo visi - gan
vakcinētie, gan nevakcinētie.
46) Izslimoju nedēļu atpakaļ, nekas smags nebīja, bez visām potēm un boostera. Ir bījušas daudz smagākas
saaukstēšanās. Būtu jāliek mierā vesalie cilvēki un jakoncentrējas uz palidzību tiem kam tiešām to vajag, nevis
neskaidri un vilnīgi tizli lēmumi, tikai lai izterētu vakcīnas, nevis lai palidzētu cilvēkiem.
  



  Nesaskatu pilnīgi nekādu pamatojumu tam bezkaunīgumam, kas notiek mūsu valstī, tiešām izskatās ka ir velme
izputināt pilnīgi visu valsti un tās ekanomiku.
47) Visi nav vienādi pēc savas imunitātes utt....bija jāpēta slimības vēsture cilvēkiem un lūgt vakcinēties kuri
bieži slimojuši,bet ne visiem!!!
48) Cilvēki vakcinējas nevis pret C19, kas principā ir no mušas uzpūsts zilonis, bet gan pret valdības pieņemtajiem
ierobežojumiem.
49) Ja visi būtu laicīgi savakcinējušies, tad būtu sasniegta pūļa imunitāte un iespējams būtu izdevies apturēt
vīrusa izplatību.
50) Nekas labs vakcina nav. Slimo vel vairak vakcinetie. Uzskatu ka vakcina ir viruss.
51) Lielāko ļaunumu vakcinācijas sāgā nodarījusi valdība, nespējot komunicēt ar sabiedrību, pieņemot
nepārdomātus, neargumentētus un pretrunīgus lēmumus.
52) Patreiz nogaidoša pozīcija. 
  
 Lai papēta vīrusu un vakcināciju efektivitāti.
53) Vakcīna nepasargā no saslimšanas,paļaujos uz dabīgo imunitāti.
54) Jo neviens neuzņemas sekas par vakcinācijas blaknēm. Man paziņu lokā ir cilvēki ar sekām pēc vakcinēšanās.
Gan pēķšni parādījusies ādas alerģijas, kuras iepriekš nebija. Gan arī ļoti progresē pamatslimība, kuru iespējams
provocē vakcīna.
55) Man tā ir atvieglojusi  darba dzīvi un noņēmusi lieku stresu par to,lai nesaslimtu pati un neaplipinātu
citus.Līdz šim tas ir izdevies.
56) Baidos, ka šīs vakcinācija ir tikai bizness. Gan jau pēc gadiem nāks gaismā.
57) Cilvēkiem plašāk un saprotamā valodā bija jāsniedz visa pieejamā informācija par vakcīnām,t.i arī blaknēm.
58) Tai jābūt katra cilvēka izvēlei, nevis politikai.
59) Lūgums to padarīt brīvprātīgu. Regulāri apkopot datus par ietekmi.
  
 Neiereobežot indivīda rīcību pēc vakcinēšanās / nevakcinēšanās fakta!
60) Viss ok
61) Nezināma, nepārbaudīta pote, dēļ kuras vairāki cilvēki ir sabojājuši savu veselību un imūnsistēmu.
62) Pozitīvi. Tikai daudz dažādu sīku neskaidrību dažādos individuālos gadījumos.
63) Haotiska,  diezgan nesagatavota. VM ierēdņu oficiālie pagalvojumi nesakrīt ar realitāti. Gan Rīgā, gan laukos
Ziemeļvidzemes reģionā senioru 80+ vakcinēšanas organizācijā. 
  
 Iedzīvotājiem ir jādod zinātniski pamatota informācija nevis pieņēmumi, kas neapstiprinās. Ļoti nepatīk visa
vakcinācijas organizētā kampaņa no VM puses. Daudz neprofesionalitātes,
  
 nekompetences pazīmes. Līdzekļu neefektīga izlietošana gan vakcīnu iepirkšanā, gan testēšanas organizēšanā,
nepamatotas PR aktivitātes pret izdevumiem.
64) Man liekas, ka zinātniski pareizāk būtu izvērtēt daudzu aspektus pirms vakcinēt.
  
 1)Vai ir antivielas - varbūt vakcīna nemaz nav nepieciešama.
  
 2) Noteikt cilvēka vispārējo veselības stāvokli pirms vakcinācijas. Vai ir nepieciešams un vai nav bīstami
vakcinēties. Jo blakņu gadījumā neviens, izņemot pašu, par veselību neatbildēs!
65) Cilvēci glābjošs pasākums
66) Ceru, ka Omikrons būs pēdējais Covid-19 paveids un vairs nebūs nepieciešams vakcinēties.
67) Neatbalstu. Netaisos potēt ne sevi ne savu ģimeni. Pretīgi ka to visu uzspiež un parastu gripu novērtē kā
kauko drausmīgu. Arī TV un citur no mušas uzspūš ziloni.
68) Ienīstu visus tos kas piedalījās tautas škelšanā, pazemošanā un diktatūrā.  Nekad nedomāju ka Latvijā kas
tāds var notikt.
69) Virs zemes nav taisnības, jo bagāts var dzīvot?
70) Vispirms tā ir vajadzīga paša veselības aizsardzībai.
71) Dažiem protams vajadzētu vakcinēties, bet ne visiem. Tāpat kā pret gripu.
72) Nezinu vai vajadzēt vēl lietot Astra Zenica un Johnson vakcīnus.
73) 1. Ļoti novēloti tika iesaistīti ģimenes ārsti.
  
 2. Reklāmās vakcinēties  bija jāaicina nevis aktieriem u.c. ar medicīnu nesaistītiem cilvēkiem, bet mediķiem un
zinātniekiem.
74) Ekonomikas sagraušana ir noziegums. 
  
 Sabiedrībai bija jāpieprasa valdības vadītāja demisija pēc paziņojuma, ka nu mums būs naudas tika daudz, kā
nekad nav bijis! 
  
 Sabiedriskajā televīzijā epidemiologiem un politiķiem stāstīt, ka cilvēki mirs masveidā mājās bez medicīniskās
palīdzības ir necilvēcīgi.
  
 
  
 Bet tā kā mūsu sabiedrība uzskata, ka viss kārtībā, tad tā arī ir.
  



 
  
 Atliek tikai apzinīgi gatavoties uz ceturto poti un sajūsmā berzēt rokas, ka Eiropa varbūt vēl piešķirs naudiņu.
75) Pēc ilgāka laika redzēsim , kādi bija ieguvumi un zaudējumi pēc steigā izstrādātas vakcīnas.
76) Varat vienreiz beigt runāt par vakcināciju.
77) Mazliet haotiska.Pārāk daudz"ienaidniekus"savāca sākuma fāzē.Protams,sabiedrības izglītības līmenis ir par
zemu,lai izprastu kopējo situāciju.
78) Uzskatu ka vakcinācija nav nekāds glābiņš, bet tikai veselības un imūnsistēmas novājināšana, kura noved pie
vēl lielākām saslimšanām un smagāku slimošanu, un vakcinācija arī nedarbojas bezgalīgi.
79) Pēc vakcinācijām jūtos slikti...!

Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. Katras
atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto atbilžu
summu.


