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COVID-19-PANDEMIEN
ÉT ÅR SENERE

Hvilke (hvis nogen) af de foranstaltninger, der er
indført i løbet af det seneste år, tror du, vil blive
betragtet som normale fremadrettet?
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Mere hyppig og
grundig håndvask

At bruge mundbind
eller visir i
offentligheden

Virtuelle
sundhedskonsultationer

At holde fysisk afstand
på offentlige steder

Ingen håndtryk

Ingen af ovenstående

Hvis der skulle opstå fremtidige bølger af
COVID-19, mener du så, at internationale
rejseforbud og lokale nedlukninger bør indføres?
55%

Ja, begge dele

20%

Ja, kun internationale rejseforbud

6%

Ja, kun lokale nedlukninger

12%
Nej

Er du bekymret for, at nye virusvarianter vil
fortsætte med at udvikle sig og gøre det
nuværende udvalg af vacciner ubrugeligt?

65%

15%

Ja

Ikke sikker

13%
Nej

Hvordan har pandemien påvirket din
jobsikkerhed?

41%

Har ikke påvirket min jobsikkerhed

11%

Har i høj grad øget min jobsikkerhed

12%

Har øget min jobsikkerhed

9%

Har nedsat min jobsikkerhed

10%

Har i høj grad nedsat min jobsikkerhed

11%

Foretrækker ikke at svare

Tror du, pandemien vil have en varig
indﬂydelse på sundhedsplejen?

47%

Ja, jeg tror, pandemien vil
have en negativ varig
indflydelse på
sundhedsplejen

22%

Ja, jeg tror, pandemien vil
have en positiv varig
indflydelse på
sundhedsplejen

15%

Det ved jeg ikke på
nuværende tidspunkt

9%

Nej, jeg tror ikke,
pandemien vil have en varig
indflydelse på
sundhedsplejen

Hvordan har pandemien påvirket din
mentale sundhed?

17%

Alvorligt

26%

Moderat

29%

En smule

20%

Slet ikke

1%

Foretrækker ikke at svare

Har du været smittet med coronavirus på
noget tidspunkt i løbet af det seneste år?
81%
Nej

6%

Ja, men jeg er kommet mig helt

2%

Ja, og jeg har stadig mindre symptomer

3%

Ja, og jeg har stadig svære symptomer

Har du modtaget din
COVID-19-vaccination endnu?
44% Ikke endnu
19% Har modtaget første og anden dosis
27% Har modtaget første dosis
1% Foretrækker ikke at svare
1%rHar modtaget en enkeltdosis-vaccination

Hvornår forventer du, at restriktionerne
bliver helt løftet i dit land?
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