Обществени нагласи към коронавируса
февруари 2020

Седмица преди първите официално обявени случаи на коронавирус в страната над половината българи се чувстват застрашени от потенциална грипна епидемия у
нас. Малко над 1/3 не смятат, че това е заплаха за тях. Резултатите не показват съществени разлики по пол, но очаквано, по-възрастните поколения са по-притеснени от
по-младите.
Също толкова (28%) от българските граждани вярват, че институциите имат необходимия капацитет и експертиза да се справят с евентуална епидемия в страната. В
същото време, над половината декларират недоверие в една или друга степен. Традиционното за последните години ниското одобрение на работа на българските
институции може да бъде ключово именно в подобни, критични ситуации, особено, когато във фокуса на общественото внимание е националната здравна система у
нас.

При евентуална грипна епидемия с COVID19 (коронавирус) в България, пълнолетните българи се притесняват най-много за своето здраве и за това на своите близки. Тук
трябва да отбележим, че на второ място е притеснението от възможен дефицит на специализира медицинска помощ при разпространение на заразата. На трето място
е опасението от дефицит на основни хранителни продукти, причинен от евентуално презапасяване. Едновременно с това, всеки 4 от 10 се опасяват от негативни
последствия върху икономикатаи конкретния ефект върхутяхнататрудова заетост.
Обществото е раздвоено между това дали, при потенциална грипна епидемия, властите трябва да наложат пълна карантина на засегнатите от заразата райони с
ограничаване на свободнотодвижениеилипо-умерен вариант.
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Графика 1. “Вие лично до каква степен се чувствате застрашен от потенциална грипна епидемия с COVID19 (коронавирус) в България?
Графика 2. “Смятате ли, че институциите ще могат да се справят при евентуална епидемия с COVID19 (коронавирус)?:”
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Графика 3.” Ако потенциално настъпи епидемия с COVID19 (коронавирус), до каква степен се опасявате от следните:”
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Графика 4. “Ако потенциално настъпи епидемия с COVID19 (коронавирус), до кое от следните две твърдения е по-близко Вашето мнение:”
Съвместно национално-представително проучване на БТВ и Маркет ЛИНКС, проведено сред 997 лица над 18 г., в периода 21 февруари-1 март по метода на прякото-лично интервю.
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