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4. COVID-19 avaliku arvamuse uuring 05. - 08.02.2021
Peamised tulemused ja trendid:

Usaldus Valitsuse ja Riigikogu vastu on tõusnud:  Valitsust usaldab 58% elanikest (jaanuaris 51%) ja Riigikogu 52%
(jaanuaris 46%). Usaldus tõusnud eelkõige eestlaste seas (64%, jaanuaris oli 51%); teistest rahvustest elanike seas
usaldus Valitsuse vastu langes (45%, jaanuaris oli 52%)
Rahulolu olukorra lahendamisega Eestis muutusteta: 64% (pigem) rahul (jaanuaris 63%), rahulolu kõrgem vanemates
vanuserühmades, madalam aga keskealistel, teisest rahvusest vastajatel, lastega peredes.
Elanike olukorrateadlikkus stabiilne: 89% kursis kehtivate meetmetega (sh 43% hästi kursis), oluliste muutusteta.
Ohutaju jätkuvalt langustrendis: 52% peab olukorda kriitiliseks (jaanuari alguses 66%), lisaks 31% usub et terav kriis
möödas kuid peab säilitama valvsust (jaanuari alguses ~16%). Ohutaju madalaim teisest rahvusest vastajatel,
keskealistel, Tallinnas ja Põhja-Eestis, Ida-Virumaal.
Meetmete toetus muutusteta: kehtivate meetmetega rahul 43% (jaanuari lõpus 39%) ning meetmete karmistamist
soovib 37% (jaanuari lõpus 39%), leevendamist soovib 17% (jaanuari lõpus 18%). Karmistamist ootavad eelkõige Kesk-
ja Lõuna-Eesti elanikud, vanemaealised, eestlased. Leevendamist – keskealised, väikelastega pered, majandusliku
toimetuleku raskustega elanikud.
Suuniste järgimine muutusteta: 70% peab meeles ja järgib kõiki reegleid (jaanuaris 71%) ja 19% enamust reeglitest
(jaanuaris 19%). 87% kannab maski (jaanuaris 88%), ka muud viirusevastased tegevused oluliste muutusteta.
Vaktsineerimise valmidus muutusteta: 62% elanikest on valmis vaktsineerima (jaanuaris 63%) ning lisaks 3% on juba 
vaktsineeritud; 29% (pigem) ei soovi vaktsineerida (jaanuaris oli 31%). Vaktsineerimisvalmidus kõrgem eestlastel.
Peamised argumendid vaktsineerimise poolt on, kui usaldatakse vaktsiini poolt pakutavat kaitset ning koroonaviirust
peetakse piisavalt ohtlikuks enda jaoks, et vaktsineerida.
Vaimne tervis: 48% elanikest tunneb vähemalt mõningal määral koroonaviiruse poolt põhjustatud stressi, peamiseks
stressi põhjusteks on hirm nakatuda (61%), raskused sisuka vaba aja veetmisega (43%) ja suhted lähedastega (40%). 
Sotsiaalmajanduslik mõju: 42% tunnetab sissetuleku langust, (sh eestlased 36%, muu rahvus 55%, jaanuaris 39%/52%).
Praeguse sissetulekuga (väga) raske hakkama saada 21%-l (eestlased 16%; muu rahvus 31%). Sotsiaalmajandusliku
mõju ulatuse vahe rahvusrühmades kasvas.
Kaugtöö: kaugtöö tegemise võimalus olemas 29% elanikest: eestlastest 37% ja teisest rahvusest elanikel 16%.
Väärinfo: 73% arvates koroonavaktsiinide kohta levib palju ebatäpset infot; 56% arvates levib palju petlikku ja sihilikult
eksitavat infot, 39% arvates väärinfot levitatakse eesmärgiga inimesi kahjustada. Tulemused sarnased üldisema
koroonaviiruse-teemalise väärinfo teadlikkuse tasemega. (Valitsuse kommunikatsioonibüroo, 10.02.2021)

5. Terviseamet täpsustas korraldust kontaktse või suure riskiga spordialade kohta
Terviseamet muutis korraldust sisetingimustes sportimise, treenimise ja muu huvitegevuse osas, mille järel ei loeta joogat ja
pilatest enam eraldiseisvalt kontaktse või suure riskiga tegevuseks. Kontaktsed või suure riskiga on esmajoones treeningud,
mida harrastatakse kontaktselt või lähemal kui kaks meetrit kahe või rohkema inimese vahel. 
Nüüdsest on kontaktsed või suure riskiga tegevused eelkõige puhkpillimäng, koorilaul, tantsimine, harrastusteatrite tegevus
ja isikuteenindusega seotud täiendkoolitused. Väikese riskiga tegevuste hulka loetakse näiteks teooriatunnid, kunstiringid ja
keeleõppe ringid. Eelkõige loetakse mittekontaktseks tegevust, millega ei kaasne lähikontakti või ulatuslikku hingamise
intensiivsuse tõusu.  Jätkuvalt on suure riskiga spordialade hulgas karate, maadlus, poks, judo ja erinevad rühmades
harrastatavad alad. Muudatuse järel loetakse suure riskiga treeninguks ka korvpall, võrkpall, jalgpall, pesapall, saalihoki ja
jäähoki, mis varasema korralduse kohaselt liigitati väikese riskiga tegevuseks. 
Uuendatud korralduse kohaselt võib kontaktse või suure riskiga spordiala lugeda erandkorras mittekontaktseks või väikese
riskiga tegevuseks, kui spordialaliit on koostanud riskide maandamise meetmed, sealhulgas peavad treeningule eelnema ja
järgnema kindlad tegevused, näiteks ruumide ventileerimine, inimeste hajutamine ja erinevate rühmade kokkupuudete
vältimine. Samu meetmeid tuleb järgida ka treeningu käigus ning need peavad olema kooskõlas Kultuuriministeeriumi
juhistega ja kooskõlastatakse Terviseametiga. (Terviseamet, 10.02.2021)
 
 
 
 
 


