
Polacy obawiają się kolejnej fali zachorowań na COVID-19

•   Trzy czwarte Polaków obawia się nowych wariantów koronawirusa.

•   Ośmiu na dziesięciu Polaków obawia się kolejnego lockdownu.

•   Co trzeci respondent nie wierzy w skuteczność szczepień.

•   57,2% sprzeciwia się obostrzeniom tylko dla nieszczepionych.

70,4% Polaków obawia się kolejnej fali zakażeń koronawirusem po wakacjach. Obaw takich nie ma 29,6% pełnoletnich 
uczestników sondażu, który Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® prowadziło od 26 do 28 czerwca 2021 roku. To 
kolejny sondaż z cyklu badań opinii Polaków, jakie prowadzi BioStat® podczas epidemii SARS-CoV-2.

Sondaż „Opinie Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2” został przeprowadzony od 26 do 28 czerwca 2021 roku przez Centrum Badawczo-Rozwojowe 
BioStat® metodą CAWI na grupie 1000 pełnoletnich Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek. To kolejny sondaż z cyklu badań opinii 
Polaków, jakie prowadzi BioStat® podczas epidemii koronawirusa.

Czy obawia się Pan/i kolejnej fali zakażeń koronawirusem po wakacjach?

Obawiam się - 70,4%

Nie obawiam się - 29,6%

n=1000

Ponownego wprowadzenia lockdownu w przypadku wystąpienia kolejnej fali zakażeń SARS-CoV-2 obawia się aż 79,5% 
respondentów. Co piąty ankietowany nie ma takich obaw.

Czy obawia się Pan/i wprowadzenia lockdownu w przypadku kolejnej fali 
zakażeń SARS-CoV-2?

Obawiam się - 79,5%

Nie obawiam się - 20,5%

n=1000

Rozprzestrzeniania się w Polsce nowych wariantów koronawirusa, takich jak wariant Delta - pochodzenia indyjskiego, 
Lambda – pochodzenia południowoamerykańskiego czy innych, obawia się trzy czwarte (75,2%) Polaków.

Czy obawia się Pan/i rozprzestrzeniania w Polsce nowych wariantów
koronawirusa (np. Delta lub Lambda)?

Obawiam się - 75,2%

Nie obawiam się - 24,8%

n=1000



Co trzeci uczestnik sondażu wątpi w to, że szczepienia są skutecznym sposobem zwalczania pandemii. 

Czy uważa Pan/i, że szczepienia są skutecznym sposobem zwalczania
pandemii?

Tak - 66,9%

Nie - 33,1%

n=1000

Na pytanie o to czy ewentualne obostrzenia, w wypadku wystąpienia kolejnej fali zakażeń koronawirusem, powinny 
dotyczyć tylko osób niezaszczepionych 57,2%  Polaków odpowiedziało negatywnie. Powrót obostrzeń – wyłącznie dla 
niezaszczepionych – popiera 42,8% respondentów.

Czy uważa Pan/i, że ewentualny powrót obostrzeń powinien dotyczyć tylko
osób niezaszczepionych?

Tak - 42,8%

Nie - 57,2%

n=1000


