
Polacy nie chcą zamykania hoteli.  
W skuteczność przyłbic wierzy tylko co dwunasty.

67,5% Polaków przyznaje, że skuteczną ochronę przez koronawirusem zapewniają jedynie profesjonalne 
maseczki ochronne. Jeżeli zakładanie przyłbic i osłon z elementów garderoby zostanie w miejscach 
publicznych ograniczone, to w sumie 93% zastosuje maseczki „chirurgiczne”, wielowarstwowe albo z 
filtrem.

Profesjonalne maseczki ochronne, co najmniej „chirurgiczne” i z filtrem, zdaniem 67,5% Polaków zapewniają w miejscach 
publicznych skuteczną ochronę przed koronawirusem. Tylko 8,3% respondentów uważa, że plastikowe przyłbice 
(zakładane zamiast maseczki), płócienne kominy szaliki, chusty czy inne elementy garderoby zasłaniające usta i nos 
są wystarczającą formą zabezpieczenia przed zakażeniem. Równocześnie jednak aż 24,2% ankietowanych uważa, że 
zasłanianie ust i nosa nie chroni przed zakażeniem.

Najnowszy sondaż Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® przeprowadzono od 22 do 23 lutego 2021 roku metodą 
CAWI na grupie 1067 Polaków, reprezentatywnej pod względem płci i wieku. CBR BioStat® monitoruje wpływ pandemii 
SARS-CoV-2 na życie Polaków od marca ubiegłego roku.

Które formy zasłaniania ust i nosa noszone w miejscach publicznych 
zapewniają Pani/Pana zdaniem skuteczną ochronę przed koronawirusem?
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Zapytani o to jakiego rodzaju maseczki ochronnej będą używali w miejscach publicznych, jeżeli plastikowe przyłbice 
oraz elementy odzieży zostaną zakazane, 41,4% uczestników sondażu CBR BioStat wskazało na jednorazowe maseczki 
„chirurgiczne”. Płócienne maseczki wielowarstwowe lub z wkładem zamierza nosić w zmienionych warunkach 38,7% 
respondentów, zaś 12,8% użyje masek z filtrem klasy FFP2 i FFP3. 7,0% Polaków nie zamierza używać masek ochronnych.

Jakiego rodzaju maseczki ochronnej będzie Pan/i używał/a w miejscach 
publicznych, jeżeli zostaną zakazane plastikowe przyłbice oraz elementy odzieży?
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W kontekście sygnałów o możliwości przywrócenia ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych placówek i instytucji, aż 
74,1% uczestników sondażu jest przeciwnych ponownemu zamykaniu hoteli, tylko 15,5% popiera zamykanie hoteli, a 
10,4% nie ma zdania na ten temat. Polacy wyraźnie niechętni są ponownemu zamykaniu stoków narciarskich (69,3% - 
przeciw, 22,8% - za), przedszkoli (68,6% przeciw, 20,9% za), galerii handlowych (68,0% przeciw, 23,1% za). Najliczniejszy 
odsetek 41,5% respondentów popiera natomiast zamknięcie z powodu zagrożenia pandemicznego kościołów i miejsc 
kultu. Przeciwnych temu jest 45,9% uczestników sondażu.

Czy uważa Pan/i, że w obecnej sytuacji należy ponownie całkowicie zamknąć?
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Rafał Piszczek, prezes CBR BioStat
Tylko co dwunasty Polak uważa plastikowe przyłbice czy elementy garderoby za 
wystarczającą ochronę przed zakażeniem koronawirusem. Dla dwóch trzecich Polaków 
ewentualny nakaz używania w miejscach publicznych profesjonalnych maseczek nie 
stanowiłby dodatkowego obciążenia. Stosowane będą powszechnie dostępne maseczki 
„chirurgiczne”, ale również wielowarstwowe czy filtrem klasy FFP2 i FFP 3. Zaskakuje 
jednak to, że po niemal roku pandemii aż co czwarty ankietowany nie widzi sensu 
zasłaniania ust i nosa.

Zmęczeni ograniczeniami Polacy niechętnie przyjmą ponowne zamykanie hoteli, stoków narciarskich czy galerii. 
Odsetek przeciwników tego typu działań jest wyraźnie wyższy niż zwolenników. Zwracają uwagę natomiast 
odpowiedzi na pytanie o ograniczenia dotyczące kościołów i miejsc kultu.

Komentarz

Sondaż „Opinie Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2” przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® od 22 do 23 lutego 2021 roku. 
Badanie zrealizowano metodą CAWI na grupie 1067 Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek. To kolejny sondaż z cyklu badań opinii 
Polaków, jakie prowadzi BioStat® podczas epidemii koronawirusa.


