
Polacy na zakupach podczas pandemii COVID-19

Prawie co trzeci Polak zamierza w najbliższym czasie zrobić na zapas większe zakupy żywności, środków 
higienicznych, leków oraz środków bezpieczeństwa osobistego. 

88,3% Polaków deklaruje, że dezynfekuje ręce podczas codziennych zakupów w sklepach stacjonarnych, aby zabezpieczać 
się przed zakażeniem SARS-CoV-2. Co dziewiąty Polak jednak nie dezynfekuje rąk podczas zakupów. 

Zakończony na początku tygodnia sondaż „Opinie Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2”jest kolejnym z cyklu badań 
opinii Polaków podczas epidemii koronawirusa, prowadzonych od marca 2020 roku przez Centrum Badawczo-Rozwojowe 
BioStat®.
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Czy podczas zakupów w sklepie stacjonarnym stosuje Pan/i  dezynfekcję rąk  jako zabezpieczanie
się przed zakażeniem SARS-CoV-2
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Czy podczas zakupów w sklepie stacjonarnym stosuje Pan/i  rękawiczki  jako zabezpieczanie
się przed zakażeniem SARS-CoV-2
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Czy podczas zakupów w sklepie stacjonarnym zachowuje Pan/i  dystans co najmniej 1,5 metra
jako zabezpieczanie się przed zakażeniem SARS-CoV-2

Jedynie co trzeci Polak zakłada rękawiczki podczas zakupów, aby chronić siebie i innych podczas zakupów. 

Trzy czwarte Polaków twierdzi, że zachowuje dystans co najmniej 1,5 metra od innych klientów w sklepie podczas zakupów. 
Aż 14,8% respondentów przyznaje, że nie zachowuje bezpiecznej odległości od innych osób robiących zakupy, a kolejnych 
8,9% nie potrafi odpowiedzieć. 



Prawie co trzeci Polak zamierza w najbliższym czasie zrobić na zapas większe zakupy żywności, środków higienicznych, 
leków oraz środków bezpieczeństwa osobistego. 

Większość uczestników zapytanych o to czy wzrastająca liczba wykrywanych zakażeń koronawirusem skłania ich do 
większych zakupów na zapas nie widzi takiej potrzeby.

Zapasy żywności chce zgromadzić co trzeci respondent, 55,4% nie ma takiego zamiaru, natomiast 11,5% nie wie. Nieco 
większy odsetek – 37,6% ankietowanych – kupi na zapas mydło, papier toaletowy i inne środki higieniczne. Mniej, bo 29,6% 
deklaruje chęć zaopatrzenia się w większe ilości leków. Stosunkowo najliczniejsza grupa 38,4% uczestników sondażu 
BioStat zaopatrzy się w zapas środków bezpieczeństwa osobistego, takich jak maski czy żele dezynfekcyjne.

Ocena rozwoju sytuacji pandemicznej nie skłania natomiast Polaków do zwiększania rezerwy walut zagranicznych, takich 
jak euro, dolar czy funt. Nie ma takiego zamiaru 86,3% Polaków, podczas gdy tylko 7,7% widzi taką potrzebę.
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Czy zamierza Pan/i w najbliższym czasie zrobić większe zakupy na zapas:
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Sondaż „Opinie Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2” przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® od 16 do 19 października 2020 
roku. Badanie zrealizowano metodą CAWI na grupie 1000 Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek. To kolejny sondaż z cyklu badań opinii 
Polaków, jakie prowadzi BioStat® podczas epidemii koronawirusa.


