
Aptauja "Covid- 19 izaicinājumi un risinājumi"

Respondentu statistika:

Respondentu skaits 201

Rezultātu kopsavilkums:

1. Jūsu dzīvesvieta:

Alojas novads 7 3.5%

Limbažu novads 149 74.1%

Salacgrīvas novads 17 8.5%

Krimuldas novads 3 1.5%

cita vieta Latvijā 22 10.9%

ārpus Latvijas 3 1.5%

Iesniegto atbilžu summa 201

2. Ko jūs domājat par Covid19?

Tā ir ļoti bīstama slimība 69 34.3%

Ne ļaunāka kā daudzas citas
slimības

100 49.8%

Politiķu un mediju uzpūsta
problēma

21 10.4%

Par to nedomāju 11 5.5%

Iesniegto atbilžu summa 201

3. Kā vērtējat valdības noteiktos ierobežojumus?

Vajadzētu vēl stingrākus 50 28.7%

Tā ir cilvēktiesību ierobežošana 42 24.1%

Kas jādara, jādara 82 47.1%

Iesniegto atbilžu summa 174

4. Kā Jūs ietekmē Covid- 19 un ārkārtējā situācija valstī? (vairākas atbildes iespējamas)

Satraucos par savu un tuvāko
veselību

115 37.7%

Baidos zaudēt darbu 19 6.2%

Samazinājušies ienākumi 35 11.5%

Trūkst sociālo kontaktu 63 20.7%

Nepatīk, ka ierobežojumi liedz
nodarboties ar savu vaļasprieku

46 15.1%

Nekā īpaši neietekmē 27 8.9%

Iesniegto atbilžu summa 305

5. Ja jūsu varā būtu lemt, kā rīkotos, lai ierobežotu pandēmijas izplatīšanos? (atbilde uz jautājumu nav obligāta)

1) Stingrākas pārbaudes tiem, kas ierodas no ārzemēm.
2) Katram iedzīvotājam no valsts piešķirtu un izmaksātu vienreizēju pabalstu vismaz 2000 € apmērā un uz 2-3
nedēļām ieviestu pilnīgu karantīnu visā valstī.



3) Uz laiku pārtraukt braukāšanu ārpus valsts!
4) Ieviestu daudz stingrākus ierobežojumus.
5) Rūpīgi izpildītu šos pašus.
6) Ar nelieliem izņēmumiem, bet valdības rīcība atbilt manai izpratnei par Covid-19 ierobežošanas iespējām.
7) Maskas no pandēmijas nepasargās, katram pašam jārūpējas par savu veselību, un jādomā, kā sevi pasargāt.
Nekādā gadījumā neslēgtu skaistumkopšanas salonus, atļautu teātriem un citiem pasākumiem norit~t kā bija
iepriekš - ar samaxinātu cilvēku skaitu, skolās nodrošinātu klātienes mācības ik pa nedēļai, jo attālināta
mācīšanās bērniem nesniedz nepieciešamās zināšanas. Kas attiecas uz vakcīnu, atļautu vakcinēties brīvprātīgi, jo
vakcīna kādam var nodarīt lielu postu veselībai, tā nav izpētīta.
8) 1. Censtos pieņemamos ierobežojumus izvērtēt loģiski (nesaprotu, piemēram, kāpēc ēdināšanas uzņēmumam
jāizsniedz ēdiens līdzņemšanai, ja var nodrošināt distanci starp galdiņiem).
  
 2. Ierobežojumi jāievieš kopā ar skaidri saprotamām atbalsta iespējām tiem cilvēkiem, kuri nedrīkst veikt darbu
vai zaudē darbu.
  
 3. Ja solidaritāte, tad solidaritāte - ir liekulīgi, ja laikā, kad tauta atrodas krīzē, ministriem un prezidentam
palielinās atalgojums.
9) Ātrāk ierobežotu izklaides telpās un palielinātu izklaides ārpus telpām ar nelielu apmeklētāju skaitu, veicinātu
sporta un veselību uzlabojošas aktivitātes svaigā gaisā mazām grupām, atbilstoši finansējot mazu grupu
aktivitātes gan izklaidē gan sportā. Skolās ieveistu maiņu grafiku apmācībām (rīta un pēcpusdienas maiņas) lai
mazinātu saskarsmi. Piešķirtu valsts līdzfinansējumu viesnīcām un viesu namiem, kuri uzņem clvēkus karantīnā un
ar viegliem saslimšanas simptomiem, atvieglojot slimnīcu noslodzi un piesaistīt tām mediķu uzraudzību.
10) Vietvarām, vai citai deliģētai institūcijai smidzināt virsmas, dezinficējot koplietošanas telpas, virsmas,
transportu.
11) Vairāk, saprotamāk, skaidrāk skaidrotu, kāpēc tiek ieviesti ierobežojumi. Vajadzīgs pamatojums, jo šī brīža
lēmumi pa dienām ietekmē psiholoģsiki un arī fizioloģiski.
12) Vairāk izglītotu sabiedrību, piemērotu sodus par cilvēku dezinformāciju un musināšanu
13) Skaidrotu, ar speciālistu dotu VIENOTU pamatojumu, kāpēc nepieciešama distancēšanās. Ļautu personām
pašām izlemt, vai doties apmeklēt publiskus pasākumus un satikties ar citiem. Aizliegums un sodi rada pretēju
efektu.
14) Uz 2 nedēļām maksimāli slēgtu visu līdzīgi kā pavasarī, lai norimst izplatība un tad ļoti kontrolēti sākt vērt
vaļā ierobežojumus, lai būtu izķerami gadījumi
15) Daudz stingrākus sodus (ne tikai administratīvus) tām personām, kas ignorē SPKC rekomendācijas un MK
pieņemtos lēmumus, atsakās (pareizi!!!) valkāt sejas masku, izplata dezinformāciju, kā arī ņirgājas par
saslimušajiem, kas atklāti runā par slimības gaitu.
16) Nepieļaut skolēnu klaiņošanu pa veikaliem bez maskām.
17) Stingrāka robežšķērsojošo// iebraukušo kontrole<
  
 krietni lielāki sodi pašizolācijas noteikumu pārkapējiem;
  
 politiķu kā tautas priekšstāvju paraugs epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanā
18) Jau novembrī bija jāveic pasākumi tāpat kā pavasarī. Skolās mazie bērni bieži ir vīrusa nēsātāji, uz pāris
nedēļām bija arī mazie jāatstāj mājās attālināti.
19) Nejūtos kompetenta spriest, kas būtu jādara, lai ierobežotu vīrusa izplatību, bet tajā pašā laikā neradītu citas
problēmas - ekonomiskās, dažādu citu slimību kaitējumu cilvēku veselībai, kā ārstēšanai nepietiek resursu, vai
cilvēki pamet novārtā, jo citi medicīniskie pakalpojumi ir mazāk pieejami. Arī ietekmi uz attiecībām un garīgo
veselību nevar novērtēt par zemu. Jāatrod vidusceļš, laikam. Domāju, ka izplatīšanos ierobežot var, bet apturēt,
nē. No kovid tiksim vaļā tikai tad, kad būs pieejama vakcīna. Kamēr tā nebūs, tikmēr tas varbūt uz brīdi
mazināsies, bet tiklīdz kā ierobežojumus atvieglos, saslimušo skaits atkal pieaugs. Un tā pa apli līdz sāksies
vakcinēšana.
20) Tāpat valdība -uzklausītu speciālistus. Bet diskutētu arī ar uzņēmējiem.
21) stingrākus ierobežojumus
22) Daudz ātrāk vajadzēja domāt ,par ierobežojumiem .
23) Neko jau vairāk neierobežos.
24) Ierobežojumus noteikti vajag, bet saprātīgus un pārdomātus. Šai mirklī to, ko vienam atļauj, otram tai pat
laikā nē. Nu kaut vai 12 gadīgam nav jāliek maska, bet 13 gadīgam jā- kāda starpība!
25) Ierobežotu ar sapratu, lai uzņēmēji neciestu.
26) Uzdotu ieviest vēl stingrāus aizsardzības pasākumus, piemēram, arī uz ielas, ja tuvumā ir citi cilvēki, jālieto
maska.
27) padarītu daudz vienkāršākus un pieejamākus covid testus. Tā lai kaut mazāko aizdomu gadījumā varētu
pārbaudīties. Tad cilvēki uzreiz varētu doties pašizolācijā, un slimība būtu daudz vieglāk kontrolējama.
28) Lai kā negribētos, bet bērniem jāmācās kādu brīdi visiem attālināti. Viņi ir vīrusa pārnēsātāji. Un varētu
ieviest cikliskumu- mēnesi visi karantīnā, tad divus strādājam visi, droši vien šo mēnešu laikā slimība sāk
izplatīties, tad atkal mēnesi visi mierā. Būtu skaidri noteikumi un varētu plānot darbu.
29) Atceltu skolas par vienu mācibu gadu.
30) Nezinu
31) Uzskatu, ka šī slimība ir tāda pati kā, piemēram gripa. Tā nekur nepazudīs un būs jāiemācās ar to sadzīvot.
Domāju, ka pietiek kā pavasarī - distancēšanās, roku mazgāšana, dezinfekcija un aizliegums pulcēties lielam
cilvēku daudzumam. Uzskatu, ka masku valkāšana jāatceļ, jo ir tikai sliktāk un tās nepasargā no vīrusiem.



32) Jau no paša sākuma stāstītu patiesību! Nesaistītu ārkārtas situāciju valstī ar iepirkumu procedūru
vienkāršošanu, skaidrošanu uzticētu speciālistiem, autoritātēm..
33) Uzklausītu epidemologu ieteikumus un rīkotos atbilstoši tiem.
34) Visi virusologi jau pašā sākumā bija vienisprātis par vienu - Covid ir daudz lipīgāks un pats vīrus ir krietni
mazāks par gripu. Mēs visi zinām, cik lipīga ir gripa - vai to kādam ir izdevies ierobežot vai ir zāļu? Nav! Vienīgās
zāles ir stiprināt pašam savu imunitāti. Un, ja esi saslimis, daudz dzert, ēst ķiplokus, izsvīst, gulēt, atpūsties! 
Šobrīd būtu naivi, cerēt, ka izdosies baigi ierobežot covidu. Ja es būtu valdība, ņemtu veiksmīgo Zviedrijas
variantu - nekādu ierobežojumu, katra veselība paliek uz viņa atbildibu - tie, kas grib, lai izolējas turpmākos
1-5-100 gadus... Slimi cilvēki paliek mājās, saglabātu iespēju cilvēkiem ar covid slimot ilgāk - tā kā šobrīd - pat
14 dienas. Nekādas jaunas nodokļu izmaiņas! Taisni otrādi - nodokļi būtu jāsamazina - īpaši tūrismam vispār
nodokļus iekasēt būtu neētiski... Šobrīd jau pazīstu vairākus ar apstiprinātu covid diagnozi  - visi ļoti vieglā vai
gripas smaguma formā....  Uzskatu, ka covid ir pasaules līmeņa afēra un Valdībai mūsu cilvēki un uzņēmēji ir
jāaizsargā pret šo afēru! Vīrusi bija un būs, bet mēs jau ar' neesam "vakarējie". Neesam nekādi vārguļi! Diemžēl
statistika ir tāda, ka šobrīd sirds un onkoloģijas slimnieki mirst daudz vairāk kā covid slimnieki...  Ja man būtu
iespēja, es izvēlētos saslimt ar covid, nevis vēzi vai sirds vainu. Vispār man ir aizdomas, ka esmu jau
izslimojusi...vieglā formā...Un tās maskas  taču vispār ir nonsens - vīruss, kas ir mazāks par smaržas daļinām, tak
iet cauri - ja ar masku jutat smaržu, tātad covids arī jums tiek klāt! Cilvekam mute ir pilna ar mikrobiem (krietni
"netīrāka" par dibenu) un to visu elpot  vairākas stundas, tas tak' ir reāli neveselīgi! Nu, labi, ja vajag, var uzlikt,
lai tikai ļauj mums dzīvot, strādāt, mīlēt un elpot ar pilnu krūti, kad esam pie dabas! Mēs- lauku cilvēki - vienmēr
izdzīvosim pie jebkādām pandēmijām, jo esam pie dabas. Vīrusi un slimības uzbrūk cilvēkiem, kuri ir
attālinājušies no savām saknēm un spiesti iet pret sevi!
35) Ierobežot cilvēku plūsmu, mainīt skolēnu plūsmu skolās. Jo saslimstība jau parādās arī mazāko klašu grupās.
36) Tas ir viens no gripas paveidiem, komplikācijas rodas tad, ja ir veselības problēmas pirms virusa. Ja godīgi,
tad nekas nav jādara, ja jūti simptomus, tad jāārstējās tāpat kā ar citiem vīrusiem.
37) Varbūt šajā brīdī visu skolēnu mācības veikt attālināti. Zinu, ka tas jaunākiem skolēniem un vecākiem, arī
skolotājiem būtu grūti, bet līdz Jaunajam gadam varētu pamēģināt.
38) 100%testēšana, lai atklātu vīrusa apriti, maskas, dezinfekcija...
39) Visu atļautu,tikai ar mazāku cilvēku skaitu,vai individuālas nodarbības,lai neciestu uzņēmēji.
40) Slēgtu robeźas
41) Vairāk vai mazāk, izslimos visi. Jāsargā sevi un citus. Arī gripas laikā bija jāpiesargājas. Nu pastaigāsim
maskās, tad jau redzēs.
42) Jau pašā sākumā aizslēgtu robežas un uz mēnesi visu apturētu.
43) *Nomierināt un izglītotu cilvēkus, lai saprastu, kas vispār ir vīruss. Skaidrot to. Bailes un mīti ir lielākais
ļaunums.
  
 *Emocionālais stāvoklis un veselība par kuru,pirmkārt, jārūpējas katram pašam, jāaicina atrast savu pieeju, lai
uzturētu možu garu. Laiks sev! Svaigs gaiss un kustība!
  
 *Aicinātu apgūt jaunas sev interesējošas lietas, lai cilvēki būtu nodarbināti. To var darīt attālināti-jauna iespēja.
  
 *Aicinātu domāt un uzdot kritiskus jautājumus sev, mazāk klausīties informatīvus plašsaziņas līdzekļus, jo
nedomājot, cilvēki tic visam ko viņiem stāsta, veidojot mītus un bailes.
44) Visus mēģinātu testēt un neļautu ceļot.
45) Atceltu visus cilvēktiesību ierobežojumus, jo nekādas pandēmijas nav. Ir pasaules elites, globālistu organizēts
politisks projekts, lai par 95% samazinātu planētas iedzīvotāju skaitu.
46) Es tomēr neliktu tik drastiski slēgt ēdināšanas iestādes un skaistumkopšanas salonus, jo iedomājos ko tas
nozīmē tiem cilvēkiem, kam tas ir vienīgais iztikas avots.
47) Dot cilvēkiem prātu ievērot noteikumus un higiēnu
48) Nekā! Lūgt iedzīvotājus izvērtēt iespējamos riskus un pastāvīgi lemt par drošības pasākumiem ikdienā!
49) Vienkārši lai cilvēki strāda,skolās ietu bērni,visi kultūras pasākumi netiktu slēgti,ēdināšanas vietas,kafeinīcas
strādātu,saprotu,ka ir.vīruss,bet nevajag dzīt cilvēkus izmisumā,maskas nepalīdzēs.
50) Manuprāt, masku lietošana visās publiskās vietas vajadzēja ieviest ātrāk. Nekādā gadījumā neaizvērtu ciet
lielos saimniecības preču veikalus brīvdienās- drīzāk būtu jānosaka, cik cilvēku drīkst atrasties veikalā, regulēšana
notiktu ar iepirkumu ratiņiem, t.i., veikalā atrasties drīkst tik cilvēku, cik ir iepirkumu ratiņu (ievērojot atļauto
cilvēku skaitu uz kvm). Šis risinājums, manuprāt, palīdzētu uzņēmējiem, t.sk., tiktu darbināta ekonomika.
51) Nav jau ko ierobežot. Parasts vīruss, kà visi pārējie.
52) Ātrāka rīcība, neatļautu ceļošanu
53) Nodrošinātu visiem bezmaksas maskas un dezinfekcijas līdzekļus.
54) Slimības ir bijušas, ir un būs. Ar tām ir jāsadzīvo. Arī karš neatceļ dzīvi. Bet ar Covida saukli uz lūpām bariņš
pasaules ietekmeļu lemj par cilvēku likteņiem. Ir jādzīvo un jāstrādā, slimajiem ir jāveseļojas, bet visiem mums
ir jārūpējas par savas veselības profilaksi, jāpiedomā par ikdienas ieradumiem, kas virzīti imunitātes stiprināšanu.
Valdībai ir jānodrošina pieejama kvalitatīva medicīniskā palīdzība nepieciešamības gadījumā.
  
 Pašreizējie ierobežojumi, kas saistīti ar darba zaudēšanu milzīgām cilvēku masām, automātiski ved pie hroniska
stresa, kam seko citas psihiskās un fiziskās saslimšanas. Un tad rodas jautājums - cik nāves izsaucis Covids, bet
cik - ar Covidu saistītie ierobežojumi.
55) Skolā bērni mācītos klātienē, rīta un vakara plūsmā. 
  
 Ielidojošo stingrāka kontrole. Speciāli iekārtotas tiem izolācijas vietas.



56) Aizvērtu visas iestādes, izņemot pašas nepieciešamākās (pārtikas veikali, aptiekas u.tml.), slēgtu robežas,
noteiktu ierobežojumu atrasties 5km rādiusā no savas dzīvesvietas. Apmēram uz mēnesi. Šādā gadījumā, iespēju
robežās, dīkstāves pabalstu saņemtu visi, kam tas ir nepieciešams.
57) Vairāk ierobežotu " ceļotājus" un stingrāk tos kontrolētu
58) Ierobežojumus uzliktu, bet mazāk stingrus.
59) Ieviestu vēl stingrākus ierobežojumus- kā pavasarī!
60) jau laikus ierobežotu sabiedriskos pakalpojumus, izvērtējot pēc nepieciešamības un pēc reālā apdraudējuma,
respektīvi, svaigākais piemērs: nevis aizvērtu lielos depo, lai cilvēki spiestos mazākajos, bet otrādi. Pa dienu
plašā ēdnīcā var atļaut ēst, bet krogus utml vakaros - nu nav tāda liela nepieciešamība. Utt.
61) Izsludinātu karantīnu vismaz uz 2 nedēļām.
62) Es domāju, ka lielākā kļūda bija, kad mūsu Latvieši un citi ieceļoja Latvijā, vajadzēja piespiedu testu. Bet
Latvijā ieceļoja arī tie kas bija inficējušies un noklusēja to, bet aplipinaja citus, līdz izveidojās liels covid
pūtiens. Patreiz domāju, ka mums vienkārši tas ir jāizdzīvo, tā jāturpina, kā ir, bet stingrākus ierobežojumus
nevajadzētu, citadi jau sagrausim, visu ekonomiku.
63) Domāju, ka patreizējie lēmumi tiek pieņemti balstoties uz slimnīcas kapacitāti un speciālistu ieteikumiem. 
  
 Lai atgrieztos pie normālas dzīves kā bija pirms šī vīrusa, ir divi ceļi:
  
 1) izslimot, pie nosacījuma, ja vīrusu nevar dabūt atkārtoti, 
  
 vai
  
 2) saņemt vakcīnu.
  
 Ja izvēlamies pirmo ceļu, tad ir jautājums. kurš ir gatavs pieņemt lēmumu - nedarīt neko? Zinot to, ka sekas var
būt ļoti briesmīgas. Kamēr kāds nezaudēs sev tuvu cilvēku, tikmēr nesapratīs vīrusa bīstamību. Ja Valsts vara
izvēlētos nedarīt neko, tad iedzīvotāji pēc smago seku iestāšanos viņus nosodīs un pārmetīs bezdarbību.
  
 Domāju, ka Valdība meklē pareizo ceļu, reizēm ejot pa vidusceļu...
  
 Uzklausot pieredzējušos speciālista viedokļus, noteikti izvēlētos līdzīgus ierobežojumus. 
  
 Skumji, ka opozicionāri, cenšas savu tēlu spodrināt, aicinot neievērot likumu. Uzskatu, ka savu protestu var
izteikt arī savādāk, protams, tad nebūs ''ganam'' tāds pulks sekotāju. Un šo visu vēl izmanto tie, kuri grib gāzt
esošo varu un Valsts iekārtu, piepildot sociālo tīklu ar fake ziņām. 
  
 Likums ir jāpilda! Un tie kuri nepilda, ir jāsoda! ...un Tiesu izpildītājs izdarīs pārējo! Likumus izdod, lai
aizsargātu iedzīvotāju intereses, dzīvību, veselību...
  
 Ja likums nepatīk, ir visas iespējas manabalss.lv iesniegt iniciatīvu un vākt attiecīgi parakstus, lai to atceltu.
64) Lemtu savādāk.Vispirms ierobežotu lielveikalu darbu-slēgtu brìvdienās un ìsāku darba laiku.Slēgtu
naktsklubus...par izglìtìbas  un vietëjām kultūras iestādēm atļautu lemt vietvarai,atkarìbā no situācijas.Atļautu
sniegt ēdināšanas pakalpojumu ievērojot ierobežojumus-distance,cilvēku skaits telpā.
65) Bez sankcijām, pakļautos uz cilvēku veselo saprātu. Noteikumi/vadlīnijas vai cita veida informācija
nepieciešama kā pasargāt sevi no vīrusa.
66) Stingrāk kontrolētu MK noteikumi izpildi sabiedrībā; caurskatāmību ES atbalsta finansējuma novirzīšanas
avotiem; izstrādāti rīcības plāni un atbildīgie par tiem; starpinstitucionālās sadarbības pilnveide; nodrošināt
kvalitatīvus informatīvos kanālus saziņai ar iedzīvotājiem; krīžu vadības speciālistu piesaiste;  utt.
67) Uzlabotu komunikāciju, sniegtu vairāk informācijas, nevis tikai " plikus"  skaitļus. 
  
 
  
 Man nav saprotami daži ierobežojumi, piemēram, ar ko friziera darbs atšķiras no manikīra/pedikīra meistara
darba?
68) Konsultētos ar tik tiešām gudriem epidemiologiem un ne tikai Latvijā.
69) Cikliskos posmos ik pa trīs mēnešiem, ceturtajā mēnesī ieviestu stingrākus nosacījumus un tad atkal atgriestos
pie darbiem.
70) Aiztaisītu robežas, iebraucot obligātas analīzes (par pašu līdzekļiem), organizēta analīžu veikšana kolektīviem
(skolās, uzņēmumos u.t.l.)
71) Mekletu iespejas samazinat cilveku pulcesanos, lai tiesam varetu ieverot 2m distanci. Nesat nevis maskas,bet
sejas aizsargvizierus. Stingrakas dezinfekcijas prasibas.
72) Uztaisīt testus pilnīgi visiem un ārstēties, kam pozitīvi. Iebraucot uzrādīt vakar taisītu negatīvu testu
73) Ļauju par to lemt kompetentākiem cilvēkiem un ievēroju valstī noteikto kārtību.
74) Ievērojot noteiktos higienas pasākumus un atļautu visiem darīt savu darbu.
75) Slēgtu skolas un milzīgos tirdzniecības centrus.
76) Nesētu paniku cilvēkos!Veidotu ārstu,zinātnieku un šai jomā kompetentu cilvēku grupas,kas pētītu, diskutētu
par šiem jautājumiem un sīkāk izskaidrotu tos cilvēkiem,nevis baidīt cilvēkus ar cipariem.Lai skolā prezentācijai
sagatavotu civilās aizsardzības prezentāciju, lasot un pētot katastrofu veidus- epidēmijas,uzgāju spkc.lv lielisku
atskaiti par gripu!!!Skaitļi ir daudz briesmīgāki!



  
 Vajadzētu ņemt piemēru no Somijas ,Zviedrijas.
77) Uz dažām nedēļām cilvēkiem atļautu no mājas iziet tikai , ja tas tiešām būtu nepieciešams, piemēram, darbs,
veikala apmeklējums.
78) Pasargātu riska grupas, pārējiem ierobežojumus atvieglinātu.
79) Aiztaisītu robežas!
80) Ja manā varā būtu noteikt pandēmijas izplatības apturēšanu, es izveidotu ilgtermiņa stratēģiju ar skaidru
mērķi, nevis rīkotos haotiski vai novēloti. Komunikācija ar sabiedrību būtu saprotamāka.
81) Aiztaiasītu robežas
82) Šī aptauja ir nekorekta un neprofesionāli, tendenciozi sastādīta. Nav 
  
 iekļauti  visi iespējamie atbilžu varianti.  Mana nistāja pirmajos jautājumos vispe neatspoguļojas. Un nav iespēju
to paust. Kādai mērķaudtorijai domāta šī aptauja?
83) Palielinātu izskaidrošanas darbu.
84) Sodītu tos, kuri neievēro noteikumus.
85) Ļautu lai cilvēki strādā...pandēmija aizslimo...
86) Nav viedokļa
87) Uz 3 nedēļām visu aizslēgt ciet
88) Kā var ierobežot to , kas nav!  Uzskatu , ka mums nav nekādas pandēmijas.
89) Vairāk izglītotu cilvēkus par šo vīrusu un tā atšķirībām no citiem. Apkarotu maldinošu propogandu
90) domātu par stingrākiem ierobežojumiem
91) Līdzīgi tam, kā mūsu valdība, tikai vairāk rūpētos par atbalstu tautai, kā tas ir daudzās citās valstīs
92) Visiem kuri iebrauc Latvijā uz robežas vajadzētu noņemt analīzes
93) Kāda jēga no nejēdzīgiem ierobežojumiem? Daudz no tā, kas tagad ir aizliegts, pavasarī bija atļauts, un
inficēto bija mazāk. Cilvēki ir noguruši no ierobežojumiem; kādi vēl ierobežojumi...
94) Nezinu...
95) Lūgt, nevis uzspiest lietot maskas. Nelikt drastiskus dodus. Vairāk stāstīst par slimību pašu.
96) Ļaut dzīvei ritēt ierastā veidā...slimos slimnīcās,veselos pie darba!
97) Izvērtētu vairāk situācijas un skaidrotu . Pašlaik haotisms, nekonsekvence
98) Neko lai mirst kam jāmirs
99) Šā brīža ierobežojumu ir pietiekami, bet slikti ka ir liegtas fiziskās aktivitātes. Visās vietās ir sporta halles, ja
saprātīgi koordinē cilvēku plūsmu un darbina ventilāciju, tad būtu vēl labāk.
100) Aizvērtu visas robežas!
101) Noņemtu VISUS ierobežojumus un ļautu cilvēkiem DZĪVOT.
102) Nekā! Vīruss tāpat kā citi vīrusi nekir nepazudīs, sezonāli nāksies sadzīvot ar covid tāpat kā ar gripu un rota
vīrusu.
103) Pilni sociālie tīkli ar pašpasludinātiem izciliem speciālistiem,kas sevi uzskata par gudrākiem,nekā  visas 
pasaules valdības.Nepiederu pie tiem,tāpēc nezinu,kā rīkoties. Piedevām mani māc aizdomas,ka tā īsti jau
neviens to nezina.
104) Aiztaisit robezas,ne ieksa ,ne ara.lielajas pilsetas karantina,novados ari.
105) Reklamētu veselīgu dzīvesveidu, aicinātu stiprināt imunitāti.
106) Slēgt robežas.veikaliem samazināt darba laiku vērt vaļā vēlāk un ātrāk ciet.
107) Ne
108) Liktu cilvēkiem vingrot un uzlabot imunitāti
109) Slēgtu robežas.
  
 Cilvēkiem , kam nepieciešama pašizolācija un karantīna, izveidotu speciālas 'viesnīcas"', lai viņi tiešām tiktu
izolēti .
  
 Skolotājiem un socialajiem darbiniekiem obligātu valsts apmaksātu testēšanu.
110) Nevēlētos būt lēmēju vietā.
111) Atklātu kuri ir slimi, tad varētu vairāk būt droši pārējie
112) Ieviestu valstī ierobežojumus, TAČU vairām domāt par atbalsta pasākumiem uzņēmējiem, cilvēkiem, kas
nonākuši finansiālās grūtībās
113) Robežas jāslēdz, visiem tests.
114) Liektu sporta sacensības ārpus Latvijas valsts robežām. Latviešu sportisti var trenēties tepat un sacensības
savstarpēji.
115) ....
116) Stingrāk uzraugot saslimušos.
117) Vienu lielo Rīgas slimnīcu atvērtu tikai covid pacientiem.UN KATRU AR CoVID pozitīvu dzītu tur.Ļoti ātri
mums pandēmija beigtos.
118) Lēmumi vien diemžēl, bez attiecīga sabiedrības akcepta, neko nemainīs. Iedzīvotāju vairākuma uzticība
varai diemžēl ir zudusi, uzvaras gājienu svin viltus ziņas, sazvērestības teorijas utt. Kamēr pašu šis nav skāris, tas
diemžēl netiek nopietni uztverts...
119) Man būtu padomnieki K.Kariņš, I.Viņķele, U.Dumpis un kopīgiem spēkiem tiktu galā.
120) Noteiktu OBLIGĀTU strādāšanu attālināti visiem, kam nav tieša apkalpojošā funkcija. Ierobežot tirdzniecības
vietu darbību - piemēram, saīsināt darba laikus, klātienē atstāt tikai pārtikas veikalus, aptiekas utml.
121) Visus slimos ieslēgtu atsevišķā teritorija, lidz kamēr izveseļojas, lai nekontaktējas ar ģimrnes locekļiem un
citiem, un slimību neizplatītu tālāk



122) Neesmu gan par to aizdomājusies....bet ne jau sodus likt.Vēl  jāaprij no cilvēkiem pēdējo,nevajadzīgs
stress.Un tik iekšā dziļākā depresijā,lai varētu uzturēt farmācijas biznesiņu ,pērkot medikamentus..Viss ir viena
shēma un cilvēces kontrolēšana.
123) Ja cilvēki būtu atbraukuši no kādas valsts,liktu policijai pieskatīt lai ievēro pašizolāciju,,ja neievēro masku
lietošanu un distances ievērošanu publiskās vietās- uzlikti lielākus naudas sodus
124) Darītu to pašu, ko pašlaik
125) Vairāk kontrolētu robežas ar kaimiņu valstīm, kā arī iebraucējus lidostā, ostā.
126) Ļautu cilvēkiem strādāt. Nedrīkst aizliegt strādāt, ja jāmaksā īres, kredīti, kurus neviens nav atcēlis.

Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. Katras
atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto atbilžu
summu.


