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Sissejuhatus
Eesmärk
Uuringu eesmärgiks oli kaardistada elanike ohutunnetus koroonaviiruse leviku osas ning hoiakud viiruse leviku ennetamiseks antud soovituste ja piirangute suhtes.
Tegu on järjekorras neljateistkümnenda küsitluslainega (esimene laine toimus eriolukorra esimesel nädalal, edasi toimus üks küsitluslaine kord nädalas kuni
eriolukorra lõpuni, peale eriolukorra lõppu on küsitlused toimunud pikema ajalise intervalliga). Täpsemad küsitlusajad on toodud allolevas tabelis.

1. laine
2. laine
3. laine
19.märts 24.-26. märts 31. märts -2. aprill
8. laine
9. laine
10. laine
5.-6. mai 12.-13. mai
19.-20. mai

4. laine
7.-9. aprill
11. laine
17.-19. juuni

5. laine
14.-16. aprill
12. laine
8.-10. juuli

6 laine
21.-23. aprill
13. laine
14.-17. august

7. laine
28.-29. aprill
14. laine
10.-13. september

Sihtrühm ja valim
Uuringu sihtrühmaks on Eesti elanikud vanuses 15a. ja vanemad. Kokku vastas 14. laines küsitlusele 1261 inimest.
Valim on esinduslik Eesti regioonide, asulatüübi, vastaja soo, vanuserühma ja rahvuse suhtes.
Lisaks põhivalimile (1006 Eesti elanikku) moodustati uuringu 14. küsitluslaines ka Ida-Virumaa elanike lisavalim suurusega 255 vastajat.

Läbiviimine
Küsitlus viidi läbi veebi- ja telefoniküsitluse kombineeritud meetodil.

Tellija
Tulemuste omandiõigus kuulub tellijale. 13. ja 14. küsitluslaine tellijaks on Sotsiaalministeerium. Varasemad küsitluslained on läbi viidud Riigikantselei tellimusel.
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•

Veapiirid

•

Tulemuste laiendamisel üldkogumile (15-aastased ja vanemad elanikud) tekkida võiva maksimaalse valimivea suurus jääb 95%-lisel usaldusnivool 2,8% piiresse
(väiksemate gruppide, nt vanuserühmad, vaatlemisel võib viga olla suurem).

Valimi profiil (%)
N=1261
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* HARIDUS: 1. taseme haridus: Alg- või põhiharidus, kutseharidus põhihariduse baasil; 2. taseme haridus: kesk- või keskeriharidus, kutseharidus keskhariduse baasil; 3. taseme haridus: kõrgharidus

Infokanalid koroonaviiruse teemal

Palun märkige kolm olulisemat allikat, millest Te saate
informatsiooni koroonaviirusest ja sellest, mida on
vaja teha koroonaviirusega seotud olukorras.

Kõik vastajad, n=1261 (13. laines 1257, 12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035), %
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* Enne 11. küsitluslainet oli vastusevariandi sõnastus: „Riigiasutuste kodulehed, nt kriis.ee“

Infokanalid koroonaviiruse teemal
Mitte-eestlastest vastajad, n=472 (13. laines 479, 12. laines 511, 11. laines 492, 10. laines 601), %
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* Enne 11. küsitluslainet oli vastusevariandi sõnastus: „Riigiasutuste kodulehed, nt kriis.ee“)

Suhtumine koroonaviiruse-alasesse teabesse
Kõik vastajad, n=1261 (12. laines n=1266)
Kuivõrd olete nõus järgmiste väidetega?
Ajaline võrdlus
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Vanuseline võrdlus

Hinnang praegusele olukorrale
Kõik vastajad, n=1261 (13. laines 1257, 12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035), %
Milline nimetatud väidetest iseloomustab Teie hinnangul kõige
paremini tänast koroonaviirusega seotud olukorda Eestis?
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Hinnang praegusele olukorrale, rahvuseline võrdlus
Kõik vastajad, n=1261 (13. laines 1257, 12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035), %
Milline nimetatud väidetest
iseloomustab Teie
hinnangul kõige paremini
tänast koroonaviirusega
seotud olukorda Eestis?
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Kursisolek praeguste meetmetega
Kõik vastajad, n=1261 (13. laines 1257, 12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035), %
Mil määral olete Te kursis sellega, millised koroonaviiruse leviku
piiramiseks sisse viidud meetmed kehtivad tänasel päeval?
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Suhtumine meetmetesse
Kõik vastajad, n=1261 (13. laines 1257, 12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035, 9. laines 2011, 8.
laines 2009, 7. laines 2024, 6. laines 2059, 5. laines 2077, 4. laines 2039, 3. laines 2031, 2. laines 2037), %
Kuidas hindate tänasel päeval kehtivate meetmete asjakohasust - kas neid peaks Teie arvates muutma? Meetmed peaks muutma ...

11
11

Suhtumine meetmetesse (kokkuvõtlikult)
Kõik vastajad, n=1261 (13. laines 1257, 12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035, 9. laines 2011, 8.
laines 2009, 7. laines 2024, 6. laines 2059, 5. laines 2077, 4. laines 2039, 3. laines 2031, 2. laines 2037), %
Kuidas hindate tänasel päeval kehtivate meetmete asjakohasust - kas neid peaks Teie arvates muutma? Meetmed peaks muutma ...
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Suhtumine meetmetesse
Kõik vastajad, n=1261 (13. laines 1257, 12. laines 1266)
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Praeguste tulemuste regionaalne
võrdlus kahe varasema lainega

Hinnangud meetmete jätkamise vajalikkusele
Kõik vastajad, n=1261 (13. laines 1257, 12. laines 1266, 11. laines 1256)
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Milliste meetmete jätkamist tänasel
päeval peate vajalikuks?

* 11. laines oli sõnastus järgnev: Piirangud meelelahutusasutustele (nt suletud on ööklubid, täiskasvanute klubid jne) ning 12. laines: Piirangud meelelahutusasutustele, nt ööklubidele ja täiskasvanute klubidele (külastajate
hajutamise nõue, ruumi täituvus kuni 50%, maksimaalselt 100 inimest); ** 11. laines oli sõnastus järgnev: Piirangud sise- ja väliüritustele (2+2 reegli järgimine, maksimaalselt 100 inimest) ning 12. laines: Piirangud sise- ja
väliüritustele (hajutamise nõue, maksimaalselt 50% täituvus, mitte üle 500 inimese siseüritustel ning kuni 1000 inimest väliüritustel); *** 11. laines oli sõnastus järgnev: Avalikus ruumis 2+2 liikumispiirang; ****11. laines oli
sõnastus järgnev: Alkoholi müügipiirangud baarides /restoranides (müük lubatud kuni kella 22ni).

Hinnangud meetmete jätkamise vajalikkusele
Vanuseline võrdlus
Milliste meetmete jätkamist tänasel päeval peate vajalikuks?
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Suuniste järgimine COVID-19 leviku tõkestamiseks
Kõik vastajad, n=1261 (13. laines 1257, 12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035, 9. laines
2011, 8. laines 2009, 7. laines 2024, 6. laines 2059, 5. laines 2077, 4. laines 2039), %
Koroonaviiruse leviku pidurdamiseks on võimalik igaühel teha palju (näiteks hoida teistega distantsi, haigena püsida kodus, pesta käsi jne).
Milline alljärgnevatest kirjeldustest iseloomustab Teie käitumist kõige rohkem?
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Suuniste järgimine COVID-19 leviku tõkestamiseks
Kõik vastajad, n=1261 (13. laines 1257, 12. laines 1266)
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Praeguste tulemuste regionaalne
võrdlus kahe varasema lainega

Tegevused koroonaviiruse vältimiseks
Kõik vastajad, n=1261 (13. laines 1257, 12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035, 9. laines 2011, 8. laines 2009), %
Mida Te ise praegusel ajal teete, et vältida koroonaviirusesse nakatumist?
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* Antud vastusevariandid lisati ankeeti esmakordselt 11. küsitluslaines

Tegevused koroonaviiruse vältimiseks
Sooline ja rahvuseline võrdlus, %
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Tegevused koroonaviiruse vältimiseks
Vanuseline võrdlus, %
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Suhtumine maski kandmisesse, %
Kõik vastajad, n=1261 (7. laines n=2024)

Vastajate osakaal, kes ei ole nõus maski kandma

Kas Te oleksite valmis kandma maski järgmistes kohtades?

Õpilastest märkis 42% (kevadel 50%)
Tööl käivatest inimestest märkis 29%
(kevadel 37%)
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Teadlikkus mobiilirakendusest HOIA
Kõik vastajad, n=1261
Sotsiaalministeerium on arendanud uut mobiilirakendust HOIA, mis
teavitab kasutajaid võimalikust lähikontaktist koroonaviirusesse
nakatunutega. Kui palju Te sellest rakendusest teate?
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Kas olete laadinud oma telefoni mobiilirakenduse HOIA?

Mobiilirakenduse HOIA mittekasutamise põhjused
Vastajad, kes pole rakendust oma telefoni laadinud, n=847
Mis põhjustel Te seda rakendust oma telefoni laadinud pole?
Kõik vastajad
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Rahvuseline võrdlus

Mobiilirakenduse HOIA mittekasutamise põhjused, vanuseline võrdlus
Vastajad, kes pole rakendust oma telefoni laadinud, n=847
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Ettevalmistused viiruse teiseks laineks
Kõik vastajad, n=1261 (13. laines n=1257)
Kõik vastajad, ajaline võrdlus
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Rahvuseline võrdlus, 14. laine

Hoiakud seoses koroonaviirusega
Kõik vastajad, n=1261 (13. laines 1257, 12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035, 9. laines
2011, 8. laines 2009, 7. laines 2024, 6. laines 2059, 5. laines 2077)
Kuivõrd olete nõus järgmiste väidetega?
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Sissetulekute muutus
Kõik vastajad, n=1261 (13. laines 1257, 12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035, 9. laines
2011, 8. laines 2009, 7. laines 2024, 6. laines 2059, 5. laines 2077, 4. laines 2039, 3. laines 2031)
Kuivõrd olete nõus järgmise väitega? – Koroonaviirusega seotud olukord on vähendanud minu ja/või minu perekonna sissetulekut
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Sissetulekute muutus, rahvuseline võrdlus
Kõik vastajad, n=1261 (13. laines 1257, 12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035, 9. laines
2011, 8. laines 2009, 7. laines 2024, 6. laines 2059, 5. laines 2077, 4. laines 2039, 3. laines 2031)
Kuivõrd olete nõus järgmise väitega? – Koroonaviirusega seotud olukord on vähendanud minu ja/või minu perekonna sissetulekut

Eestlased
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Muud rahvused

Hinnangu „täiesti nõus“ või „pigem nõus“ andnute
osakaal rahvusrühmades ning nimetatud osakaalude
vahe (muudest rahvustest vastajate näitajast on lahutatud
eesti rahvusest vastajate näitaja)

Majanduslik toimetulek ja koroonaviiruse mõju
Kõik vastajad, n=1261
Milline järgnevatest kirjeldustest vastab Teie arvates kõige paremini Teie
leibkonna praegusele sissetulekute tasemele?
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Palun täpsustage, kas ja kui suurel määral on koroonaviirusega seotud
olukord mõjutanud Teie ja/või Teie pere praegust majanduslikku
toimetulekut võrreldes kevadise eriolukorra-eelse ajaga?

Tugi kohalikult omavalitsuselt
Kõik vastajad, n=1261 (12. laines 1266, 10. laines 2035, 8. laines 2009, 6. laines 2059, 4. laines 2039)
Kuivõrd olete nõus järgmise väitega: Tunnen, et mina ja/või minu perekond saame vajadusel tuge oma kohalikult omavalitsuselt?
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Muutused töötamises
Töötavad vastajad, n=827, %
Mis järgnevast kehtib Teie puhul?
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Töötud, tööd otsivad vastajad, n=54, %
Mis järgnevast kehtib Teie puhul?

Abivajadused
Kõik vastajad, n=1261 (11. laines 1256, 9. laines 2011, 5. laines 2077)
Millist tuge oleks Teile või Teie lähedastele hetkel kõige rohkem vaja?
(Kuni 3 vastust)
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* 5. küsitluslaines oli vastusevariantide nimistu viie variandi ja 9. laines nelja
variandi võrra pikem ning vastajail oli võimalik märkida kuni 5 vastust

Abivajadused, rahvuseline võrdlus
Kõik vastajad, n=1261 (11. laines 1256, 9. laines 2011, 5. laines 2077)

Eestlased
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Muud rahvused

Millist tuge oleks Teile või Teie
lähedastele hetkel kõige rohkem vaja?
(Kuni 3 vastust)
* 5. küsitluslaines oli vastusevariantide
nimistu viie variandi ja 9. laines nelja
variandi võrra pikem ning vastajail oli
võimalik märkida kuni 5 vastust

Eestlased

ˇMuud rahvused

Koduvägivalla kogemine, ohvriabi telefoni tuntus
Kõik vastajad, n=1261 (6. laines n=2059)
Kas viimase 30 päeva jooksul on Teie praegune või endine pereliige Teie suhtes kasutanud
füüsilist vägivalda?
Füüsiline vägivald võib avalduda näiteks lükkamise, löömise, peksmise, kägistamise, juustest
sikutamise, raputamise, küünistamise või muu füüsilise vägivallana või sellega ähvardamisena,
mille tagajärjel tundsite hirmu.
Kas viimase 30 päeva jooksul on Teie praegune või endine pereliige Teie suhtes kasutanud
vaimset vägivalda?
Vaimne vägivald võib avalduda näiteks alandamise, mõnitamise, põhjendamatu kontrollimise ja
sotsiaalse suhtluse piiramise, enesetapuga ähvardamisena või muu vaimse vägivallana.
Kas olete kuulnud ohvriabi telefonist 116006, kuhu saate
pöörduda koduvägivalla puhul?
n=vastajad, kes on kogenud füüsilist või vaimset vägivalda
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Kokkuvõte - 1
Peamisteks infoallikateks koroonaviiruse kohta teabe saamisel on elanikele jätkuvalt Eesti internetiportaalid ja ETV saated. Viimaste
kuude jooksul teabekanalite kasutuses selgesuunalisi muutusi toimunud pole. Võrreldes eestlastega on mitte-eestlaste jaoks
teabeallikate seas jätkuvalt olulisemal kohal sotsiaalmeedia ning venekeelsed telekanalid, vähem olulised aga ajalehed, raadio ja
eestikeelsed telekanalid. Viimastel kuudel on mitte-eestlaste jaoks koroonaviiruse kohta teabe saamisel pisut olulisemaks muutunud
raadio, kuid ETV olulisus teabekanalina on pisut vähenenud.
Elanikest 54% otsib teadlikult ja regulaarselt koroonaviiruse teemalisi uudiseid, samas kui 17% proovib teadlikult viiruse teemalisi
uudiseid vältida. Võrreldes juuliga on inimeste huvi koroonaviiruse alase teabe vastu kasvanud – toona oli aktiivseid teabe otsijaid 44%
ning info vältijaid 22%. Aktiivseid teabe otsijaid on keskmisest enam 50-aastaste ja eakamate, kõrgharidusega inimeste ning Kirde-Eesti
elanike seas, samas kui koroonaviiruse teemaliste uudiste vältimine on keskmisest sagedasem 1. taseme haridusega (alg- või
põhiharidus, kutseharidus põhihariduse baasil) inimeste seas.
Augustis ja septembris on elanike ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes märkimisväärselt kasvanud: kui juulis pidas vaid 17%
elanikest olukorda endiselt kriitiliseks, siis augustis oli vastav näitaja tõusnud 37%-ni ning septembris 55%-ni. Elanikest 30% arvab, et
terav kriis on möödas, kuid peab säilitama valvsust ja järgima ohutusabinõusid ning 2% usub kriisi täielikku möödumist. Kümnendik
elanikest on seisukohal, et olukord polegi kriitiline olnud ning sellele on üle reageeritud. Keskmisest kõrgem on ohutunnetus viiruse
leviku osas vanuserühmas 65+ ning eestlaste seas. Arvamust, et olukorrale on üle reageeritud, jagavad keskmisest sagedamini 35-49aastased ning mitte-eestlased.
Elanikest 45% on oma hinnangul kehtivate meetmetega hästi kursis, 45% üldjoontes kursis, 5% veidi kursis ning 1% pole üldse kursis.
Kõige paremaks hindasid elanikud oma informeeritust kehtivatest meetmetest eriolukorra lõpus (mai keskel). Keskmisest sagedamini
hindavad oma teadlikkust heaks 50-74-aastased, mitte-eestlased ning Kirde-Eesti elanikud.
Koroonaviiruse leviku piiramiseks kehtestatud meetmete karmistamist pooldavate elanike osakaal on kasvamas. Kui veel juulis pooldas
kehtivate meetmete karmistamist 16%, siis augustis juba 29% ning septembris 34% elanikest. Vähenenud on nende elanike osakaal,
kes peavad meetmeid asjakohaseks (juulis 68%, augustis 59%, septembris 50%). Meetmete leevendamist toetab septembris 11%
elanikest (juulis 13% ja augustis 9%). Eestlased toetavad meetmete karmistamist pisut sagedamini kui mitte-eestlased. Meetmete
karmistamise poolt on keskmisest sagedamini Harjumaa elanikud, samas kui meetmete leevendamist toetavad keskmisest sagedamini
25-49-aastased ning tööturul olevad (töötavad või tööd otsivad) inimesed.
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Kokkuvõte -2
Elanike toetus praeguste meetmetega jätkamisele on kõrge - nakatunute ja kontaktsete kohustusliku isolatsiooniga jätkamist peab
vajalikuks 95%, kõrge nakkusohuga riikidest saabunutele karantiini kehtestamist 86% (võrreldes augustiga on antud näitaja langenud 6
protsendipunkti), piiranguid meelelahutusasutustele 88%, piiranguid sise- ja välisüritustele 82% (kasv 6 protsendipunkti) ning avalikus
ruumis teiste inimestega 2-meetrise distantsi hoidmist 79% (kasv 7 protsendipunkti) elanikest. Alkoholi müügipiiranguid
baarides/restoranides (müügi lubamine kuni kella 23ni) toetab 64% elanikest. Enamiku meetmete puhul on toetus nende jätkamisele
suurem vanemates vanuserühmades, sealjuures suurimad on vanuserühmade vahelised erinevused suhtumises alkoholimüügi
piirangutesse. Võrreldes eestlastega toetavad mitte-eestlased kõrge nakkusohtlikkusega riikidest tulnute kohustuslikku isolatsiooni ning
alkoholi müügipiiranguid vähem. Vastuseis alkoholi müügipiirangutele on regioonide võrdluses kõrgeim Tallinnas.
Viimastel kuudel on elanike hoolsus koroonaviiruse leviku pidurdamiseks antud ametlike juhiste järgmisel pisut suurenenud - 59%
elanikest peab enda sõnul meeles ja järgib kõiki ametlikke juhiseid (juulis oli vastav näitaja 52% ning augustis 55%). Elanikest 28%
järgib enamust juhistest, 7% järgib mõningaid reegleid ning 6% teadlikult juhiseid ei järgi. Keskmisest enam hoolsust piirangute
järgimisel näitavad üles naised, eakad, eestlased ning Lõuna-Eesti elanikud.
Rääkides konkreetsetest tegevustest nakatumise vältimiseks, on kõige levinum käte hügieeni eest hoolitsemine. Maskide kandmine on
võrreldes augustiga küll kasvanud (9%→16%), kuid elanikkonnas tervikuna siiski veel vähelevinud. Võrreldes augustiga on kasvanud
ka üritusi/koosviibimisi vältivate inimeste osatähtsus (48%→53%). Kodus püsib neljandik elanikest, ning seda piirangut järgivad
eelkõige eakad. Võrreldes eestlastega on mitte-eestlaste seas pisut vähem levinud maskide kandmine, kodus püsimine, ühistranspordi
kasutuse vältimine, kaugtöö tegemine ning väljaspool kodu inimestega distantsi hoidmine.
Kuigi maskide kandmine on praegu veel üsna vähelevinud, väljendab 85% elanikest valmidust maski (vähemalt teatud olukordades)
kasutada, sealjuures kõrgeim on valmidus kanda maski arsti juures (76% elanikest), ühistranspordis (68%) ning
kaubanduskeskustes/kauplustes (62%). Madalaim on valmidus kanda maski erapidudel (21%). Võrreldes aprilliga on valmidus maske
kasutada pisut suurenenud – toona oli (vähemalt mõnes olukorras) valmis maske kandma 80% elanikest. Soovimatust maski kanda
väljendavad keskmisest sagedamini 35-49-aastased, mitte-eestlased ning Kirde-Eesti elanikud.
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Mobiilirakendusest HOIA on kuulnud 86% elanikest, sealjuures 17% on rakendusega põhjalikult tutvunud ning 46% teab sellest
üldjoontes. Mitte-eestlaste seas on teadlikkus rakendusest madalam kui eestlaste seas – rakendusest on kuulnud 92% eestlastest ja
75% mitte-eestlastest. Regioonide võrdluses on rakendusest kuulnute osakaal madalaim Kirde-Eestis (78%). Rakenduse HOIA on oma
telefoni laadinud viiendik küsitluses osalenutest. Rakenduse kasutajaid on keskmisest vähem vanemates vanuserühmades, mitteeestlaste seas ning Lääne-Eestis. Rakenduse mittekasutamise kõige levinumateks põhjusteks on usu puudumine selle efektiivsusesse
ning tunnetatud vajaduse puudumine (ei käi rahvarohketes kohtades ja tean täpselt, kellega kokku puutun).

Kokkuvõte -3
Ligi 80% elanikest valmistub teadlikult viiruse teise laine tulekuks (sama ka augustis), sealjuures 55% püüab oma tervise eest rohkem
hoolitseda, 32% paneb raha kõrvale, 30% püüab rohkem välja puhata, ning 24% varub desinfitseerimisvahendeid.
87% elanikest mõistab, et võib oma käitumisega teiste viirusesse nakatumist ära hoida (augustis 89%) ning 70% tunneb muret, et keegi
võib eneselegi teadmata teda koroonaviirusega nakatada (augustis, kui uute nakatumiste arv taas kasvama hakkas, oli vastav näitaja
79%).
Elanikest 44% sõnul on koroonaviirusega seotud olukord vähendanud tema või tema perekonna sissetulekuid (augustis 49%). Keskmisest
sagedamini puudutab sissetulekute vähenemine 35-64-aastasi; ametialase staatuse järgi oskustöölisi. Mitte-eestlasi on sissetulekute
vähenemine juba alates eriolukorra algusest puudutanud enam kui eestlasi, ning ka sissetulekute taastumine on nende puhul olnud
aeglasem kui eestlaste puhul.
Elanikest 37% hinnangul on koroonaviirusega seotud olukord tema või tema pere toimetulekut halvendanud, sealjuures kõige sagedamini
tunnetavad viirusega seotud olukorra negatiivset mõju toimetulekule 35-49-aastased, mitte-eestlased ning Tallinna ja Kirde-Eesti elanikud.
Elanikest 21%-l on praeguse sissetulekute taseme juures raske hakkama saada, sealjuures keskmisest enam esineb raskusi
vanuserühmas 50-74, mitte-eestlaste, Kirde-Eesti elanike ning töötute seas.
Elanikest 28% usub, et saab vajadusel tuge oma kohalikult omavalitsuselt, samas kui 44%-l toe saamisesse usk puudub. Võrreldes
kevadega on skeptilisus KOV-ilt toe saamise suhtes kasvanud (veel mai keskpaigas oli skeptilisust väljendavaid vastajaid 6 protsendipunkti
võrra vähem). Keskmisest skeptilisemad on KOV-ilt toe saamise suhtes mitte-eestlased ning Kirde-Eesti elanikud, samas kui keskmisest
optimistlikumad on 65-aastased ja eakamad inimesed.
Töötavatest elanikest 50%-l pole koroonaviiruse levik töökoormust mõjutanud, 26%-l on koormus vähenenud ning 19%-l suurenenud.
Võrreldes augustiga siin märkimisväärseid muutusi toimunud pole. Töötutest vastajatest 63% kaotas töö eriolukorra ajal või peale seda
(augustis oli vastav näitaja 49%).
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Peamiste abivajadustena märgiti kõige sagedamini testimisvõimaluse tagamist (kolme olulisema abivajaduse seas märkis 43% elanikest),
eriarstiabi kättesaadavuse tagamist (41%) ning rahalist tuge olukorras, kus sissetulek väheneb (39%). Võrreldes juuniga on inimeste
tunnetatud abivajadused kasvanud (juunis märkis 21% elanikest, et ei vaja tuge, septembris vastavalt 16%). Suurenenud on huvi
testimisvõimaluse, eriarstiabi kättesaadavuse ning isikukaitsevahendite kättesaadavuse tagamise suhtes. Võrreldes eestlastega peavad
mitte-eestlased olulisemaks rahalise toe ning toiduabi tagamist, samas kui eestlased peavad mitte-eestlastega võrreldes sagedamini
oluliseks isikukaitsevahendite kättesaadavuse ning testimisvõimaluse tagamist.
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Viimase 30 päeva jooksul on füüsilist vägivalda praeguse või endise pereliikme poolt kogenud 0,4% ning vaimset vägivalda 4% elanikest.
Lähedase poolt vägivalda kogenutest 42% teavad ohvriabi telefoni olemasolust (aprillis 37%, veapiir ~11%, seega muutust toimunud pole).
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