
Aptauja "Vakcinācija - šodienas aktualitāte"

Respondentu statistika:

Respondentu skaits 261

Rezultātu kopsavilkums:

1. Jūsu vecums:

Līdz 20 gadiem 10 3.8%

21 - 30 gadi 54 20.7%

31 - 60 gadi 167 64%

61un vairāk gadu 30 11.5%

Iesniegto atbilžu summa 261

2. Jūsu nodarbošanās (pamata):

mācos 15 5.7%

strādāju 212 81.2%

nestrādāju 34 13%

Iesniegto atbilžu summa 261

3. Izglītība:

pamata 9 3.4%

vidējā 89 34.1%

augstākā 163 62.5%

Iesniegto atbilžu summa 261

4. Jūsu dzīvesvieta:

laukos 84 32.2%

pilsētā 177 67.8%

Iesniegto atbilžu summa 261

5. Vai esat slimojis ar Covid-19? (diagnoze medicīniski apstiprināta)

Jā 29 11.1%

Nē 232 88.9%

Iesniegto atbilžu summa 261

6. Jūsu attieksme pret vakcinēšanos:

esmu vakcinējies (-usies) 152 58.2%

plānoju vakcinēties 2 0.8%

neesmu vēl izlēmis (-usi) 21 8%

nevakcinēšanos pret Covid-19 63 24.1%

esmu kategoriski pret jebkādu
vakcinēšanos

16 6.1%

Cits 7 2.7%



Iesniegto atbilžu summa 261

Citas atbildes:

Vēlējos to izdarīt Limbažu pilsētas svētkos,  bet jau 13.00 vakcīnas bija beigušās...

Kamēr nepiespiedīs ar varu, ja nebūs izvēles, būs aizliegts

Nogaidīšu, kad būs 100%droši un pārbaudīts.

Es neesmu pret vakcīnu, bet esmu kategoriski pret piespiedu vakcīnu, kas šobrīd arī notiek

Pārāk uzstājīgi un iebiedē cilvēkus

Esmu izslomojusi,ģimenes ārsts nesūtīja testējis,analīzes un rentgenu veicu pēc slimošanas

Visu vasaru gaidu rindu pie ģimenes ārsta

7. Kur jūs vakcinējāties?

vakcinācijas centrā vai kabinetā 80 30.7%

pie sava ģimenes ārsta 63 24.1%

izbraukuma vakcinācijā 10 3.8%

neesmu vakcinējies (-usies) 108 41.4%

Iesniegto atbilžu summa 261

8. Ar kādu vakcīnu esat vakcinējies (-usies) vai gribētu vakcinēties:

Pfizer 93 35.6%

Moderna 33 12.6%

Astra Zeneca 16 6.1%

Johnson&Johnson 23 8.8%

Sputnik V 1 0.4%

neplānoju vakcinēties 81 31%

Cits 14 5.4%

Iesniegto atbilžu summa 261

Citas atbildes:

Patreiz nekādu

Neesmu vakcinējies

Ja piespiedīs

Vēl neesmu

Nezinu

Pagaidām nevienu

Nogaidīšu

Neesmu vakcinējusies

Tikai tad kad pateiks ka vakcīna ir uz visu mūžu, nevis ik pēc 6 mēnešiem jādzen pote iekšā

Nezinu

Nav vēl izlemts ar kādu

Man pagaidām ir dabīgā imunitāte bez sertifikāta

nezinu vēl

Gaidu rindu jau vairāk kā trīs mēnešus

9. Kas jūs motivē/motivēja vakcinēties?  
 (ja neesat un neplānojat vakcinēties, lūdzam izlaist jautājumu) (atbilde uz jautājumu nav obligāta)

1) Baidos smagi saslimt ar Covid-19
2) Veselība
3) Pasargat sevi
4) Vakcinējos tiklīdz tas bija iespējams, dēļ tā - lai droši var tikties ar tuvajiem, ceļot, būtu atviegloti
ierobežojumi.
5) Apstākļu spiesta, jo vēlos brīvi ceļot. Ja vakcinācija tiešām būtu brīvprātīga - nevakcinētos. Uzticos savam
organismam. Dažādi vīrusi ir bijuši un būs arī nākotnē, cilvēcei jādomā par attieksme ne tikai pret fizisko, bet arī
garīgo veselību, jo tā ir visa pamatā.
6) Jau laicīgi sapratu, ka bez sertifikāta nevarēs strādāt! Tā arī izrādījās.
7) Rūpes par savu un citi cilvēku drošību
8) Ticu zinātnei, kā arī esmu redzējusi, kā izskatās cilvēki,kuri slimo ar šo vīrusu. Nevēlējos to izbaudīt.
9) Vieniga izeja



10) Ar prātu saprotu ka vajag, bet dzirdēts ka blakusparādības ir briesmīgas - galvassāpes un temperatūra. Un tā
ka man ir migrēnas lēkmes - man ir bail ka būs lēkme.
11) Ņemot vērā vidēji smagu COVID-19 slimības gaitu un hospitalizāciju savā ģimenes lokā, vēlos pasargāt sevi un
savus mīļos no atkārtotas saslimšanas, savukārt saslimšanas gadījumā - no vidēji smagas un smagas saslimšanas,
kā arī letāliem gadījumiem.
12) Velme pasargāt savu veselību, savus tuviniekus. Atgriezties ierastās dzīves ritma gaitās, cik tas ir iespējams.
Ceļot.
13) smagā slimošanas gaita vai pat nāve
14) Biju riska grupā bērna hroniskās slimības dēļ. Nevēlējos arī saslimt ar Covid 19. Tāpat vēlējos būt tajā
sabiedrības daļā, kas palīdz veidot pūļa imunitāti un samazina iespēju vīrusam vairoties savā organismā, veidojot
dažādas mutācijas.
15) pienākums pret sabiedrību un savu veselību
16) Rūpes par veselību,vēlēšanās atgriezties pie dzīves,kas bija pirms pandēmijas
17) Motivēja vakcinēties COVID-19 situācijas nopietnība, nevēlēšanās riskam pakļaut savus tuviniekus un sevi. 
  
 Vakcinācija šķiet pašsaprotams solis šāda vīrusa izplatības gadījumā.
18) Vakcinējos, lai varētu brīvi ceļot, apmeklēt pasākumus, u.tm l.
19) Gribu normāli strādāt savā profesijā. Biju emocionāli noguris no sabiedrības spiediena.
20) Lai varētu atgriezties normālā dzīvē
21) 1.Strādāju tirdzniecībā .
  
 2.Beidzot gribu atgriezties normālā dzīves ritmā, kur skola ir skolā, bērniem ir iespēja dejot, dziedāt, sportot
utt.
22) Rūpes par savu un apkārtējo veselību.
23) Vēlēšanās pasargāt citus sabiedrības locekļus no saslimšanas,kā arī vēlēšanās atgriezties normālā dzīves
ritmā, ceļot, apmeklēt pasākumus, restorānus utt.
24) Neapdraudēt sevi un citus
25) Hroniskas slimības, kas man ir apturētas. Bail, ka slimības var palikt aktīvas, ja saslimšu ar covid.
26) Sporta zāles atvēršana
27) Ātrāka atgriešanāa normālā dzīvē un, lai izslimotu vieglāk. Kā arī, lai baudītu vasaru bez ierobežojumiem,
apmeklējot dažādus pasākumus.
28) Zinu, kas ir covid-19 un kādas sekas tas atstāj, nevēlos to piedzīvot vēlreiz. Tas ir pienākums pret citiem
sabiedrības locekļiem.
29) 1.Uztraucos par apkārtējo cilvēku drošību. Lai neaplipinātu.
  
 2. Darba dēļ, jo manā vietā nebūs, kurš strādā.
  
 3. Braukšu ceļojumā.
30) Ģimenes spiediens
31) Es jūtos drošāk.
32) Atgriezties normālā dzīves ritmā. Būt daļai no “pūļa vakcīnas” kas atļautu noņemt ierobežojumus. Apmeklēt
kafejnīcas, koncertus utt. 
  
 Būt tai sabiedrības daļai, kas palīdz  atsākt skolniekiem/studentiem macibas klātienē
33) saprāts
34) Man patīk ceļot un gribas ātrāk atgriezties pie normālas ikdienas bez ierobežojumiem un rūpējoties par savu
veselību, tas ir labākais, ko šobrīd varam darīt.
35) Darba vajadzībām diemžēl.
36) Negribu smagi saslimt
37) Vakcinējos, lai brīvi varētu ceļot!
38) Mazāki riski
39) Lielāka drošības sajūta, ja gadās saslimt; lai iespējami pasargātu tuviniekus; lai dotu savu artavu sabiedrības
kopējās imunitātes sasniegšanā.
40) No Covid-19 nomira brālis un šo slimību izslimoja vīrs.
41) Sabiedrības spiediens
42) Veselais saprāts
43) Lai varētu atsākt normāli strādāt.
44) Nevēlos saslimt ar covid. Un tuvinieku veselība.
45) Tās ir rūpēs par savu veselību, ja arī saslimšu, tad esmu pārliecināta, ka izslimošanas moments būs maigāks.
Otrs faktors - mēdzu ceļot. Trešais faktors - darbs saistīts ar cilvēkiem.
46) Lai varētu turpināt mācīties, strādāt un izklaidēties
47) Vēlējos apmeklēt dažādus psākumus un koncertus.
48) Ieteica ģimenes ārste. Darba dēļ arī.
49) Atbildība pret sevi, savu ģimeni, saviem draugiem, darba kolēģiem, sabiedrību kopumā.
50) Kā citādi pasargāt sevi un tuveniekus, un, tikt galā ar šo Covid19
51) Lai pasargātu sevi un cilvēkus sev apkārt.
52) Atzīšos, ka biedēja potenciālās saslimšanas sekas, tāpat nevēlējos apdraudēt savus ģimenes locekļus. Nācās
izlemt par labu vakcinācijai. Pati izvēlējos vakcinēties, nekāda spiediena ne no viena nebija. Taču man ļoti
nepatīk tas, ka nu cilvēki tiek burtiski spiesti doties vakcinēties pret Covid-19.



53) Vēlos pasargāt savu veselību. Kā arī tas kalpoja kā iedrošinājums vakcinēties arī vecākiem.
54) Vēlme dzīvot atkal normālu dzīvi, pūļa imunitātes nodrošināšanai.
55) Veselais saprāts!
56) Nekas. 10 gadu pārbaude..
57) Veselais saprāts. Nav citas izejas no pandēmijas.
58) Pagaidām nekas!
59) Piespieda darbs. Pats to nevēlējos darīt.
60) 1) ārstu ieteikums,
  
 2) tas, ka pēc katra kontakta ar Covid-19 pozitīvo bija jāatrodas karantīnā, kas kavēja strādāt un radīja klientu
neapmierinātību
61) Mana veselība un līdzcivēku
62) Nesteidzīgi tuvojas jaunais 2021./2022. mācību gads. 1. septembris nav aiz kalniem. Par nelaimi, jaunā
mācību gada sākumu aizēno Covid-19 pandēmija. Šīs vīruss mūsu Tēvzemē plosās kopš 2020. gada 13. marta.
Paldies Dieviem, tagad mūsu valstī ir brīvi pieejamas vakcīnas, kas mums palīdzēs mazināt saslimstību ar Covid-19
vīrusu un ļaus mums atgriezties pie ierastās dzīves. Vakcinācijai var pieteikties elektroniski internet vietnē
manavakcina.lv vai telefoniski, zvanot uz bezmaksas tālruni 8989. Būsim apzinīgi pilsoņi un vakcinēsimies!
Mīlēsim un cienīsim mūsu Tēvzemi – Latviju. Būsim Latvijas Republikas patrioti ne tikai vārdos, bet arī darbos.
Pasargāsim sevi, savus mīļos un tuvos no riebīgā Covid-19 vīrusa! Lūgsim visvarenos Sentēvu Dievus, lai Covid-19
vīruss taptu uzveikts! Lūgsim visvarenos Latvju Dievus, lai sirgstošie taptu dziedināti! Lūgsim Pērkonu – Debesu
Tēvu, lai visu cienītais un visu godātais Pērkoņtēvs padzen no mūsu zemes ļauno Covid-19 vīrusu! Lūgsim likteņa
Dievieti Laimu, lai visu cienītā un visu mīlētā Dieviete Laima attīra mūsu prātus no dusmām un aizvainojuma!
Lūgsim nāves un dzīvības Dievieti Māru, lai visu cienītā un visu mīlētā Dieviete Māra pasargā mūs no pāragras
nāves! 
  
 Lai pērkonkrusts sargā Latviju! Lai Laimas skujiņa atvaira no mums nelaimes! Lai Laimas slotiņa aizslauka mūsu
raizes, skumjas un bēdas! Lai Māras krusts dāvā mums ilgu mūžu! Lai Māras ūdeņi aizsargā mūs no ļaundariem! Lai
Austas koks dāvā mūsu tautai viedumu! 
  
 Svētīgi, Skolnieciņš no svētavota [Latvju Dievu priesteris] 
  
 ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)  
  
 Skolnieciņš® ™Skolnieciņš  
  
 Latvju Dievi mūžam viedi. 
  
 #Covid-19 #kovid-19 #koronavīruss #kroņvīruss #vakcinācija # drošība #veselība #KolektīvāImunitāte
#plecupiepleca #bezvakcīnasnavuzvaras #LatvjuDievi #DievsPērkons #Pērkons #Pērkons–DebesuTēvs #Pērkoņtēvs
#Laima #DievieteLaima #Māra #DievieteMāra #NāvesDieviete #DzīvībasDieviete #Māra–VeļuMāte #Māra–ZemesMāte
#LatvjuDievuSvētība #pagāni #dievturi #ticība #rituāli #buršanās
63) Bailes saslimt, jo ir hroniska saslimšana
64) Drīzāk kā piespiedu vakcinācija... skolā taisot testus, vai darba dēļ kurā nevar apkalpot cilvēkus pat tad, kad
neesi kontaktā ar tiem
65) covid 19
66) Jāvakcinējas visiem
67) Mani apsvērumi:
  
 1) vairāki mani radinieki ir riska grupā, nevēlos apdraudēt viņu veselību un dzīvību;
  
 2) visas sabiedrības intereses. Jo lielāka sabiedrības daļa būs vakcinēta, jo ātrāk un vieglāk pārcietīsim šo krīzi;
  
 3) bērnu dēļ, lai septembrī viņi varētu atgriezties skolā.
68) Nevaru atļauties slimot
69) Drošība
70) Iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, apmeklēt pasākumus.
71) Sava un ģimenes locekļu veselība. Nevēlos saslimt pati un inficēt savus vecākus, kuri ir riska grupā. Vēlos
atgriezties normālā dzīvē.
72) Drošība. Vēlme brīvi dzīvot
73) Atbildība pret savu veselību,  ģimeni un sabiedrību! Uzticos zinātnei.
74) Būtu vairāk nekā muļķīgi 46 gadu vecumā mirt "pēkšņā nāvē" no šīs `draņķības` t.i. Covid-19 ...
75) Lai varētu atgriezties pie normālas dzīvea
76) Kovidafēra
77) Lai nesaslimtu (smagi), lai nebūtu jābaidās par savu veselību (pārējais otršķirīgi - lai varētu apmeklēt
pasākumus, sporta klubus, peldbaseinu utt.)
78) Darbs saistīts  ar klientu pieņemšanu klātienē. . 
  
 Mana veselība.
  



 Ieteica ārsti.
79) Lai pasargātu sevi un citus,lai varētu pilnvērtīgi dzīvot.
80) Sapratne par vakcinācijas nozīmi lipigo slimību apkarošanā
81) Esmu gudrs.
82) tas vienkārši ir jādara, lai varam normāli dzīvot!
83) Dēļ darba.
84) Lai pasargātu sevi un apkārtējos  no covid 19
85) Tas vienkārši bija un ir jādara. Nekāda motivācija.
86) Esmu riska grupā
87) Daudz ceļoju. Negribētos, ja pati saslimstu, aplipināt citus!
88) Nesaslimt ar Covid-19.
89) Nesaslimt ar smagu covidu un neaplipināt tuviniekus
90) Ilgi ilgi domājot par un pret, tomēr nolēmām ģimenē visi vakcinēties, vairāk dēļ bērniem skolai.
91) Turpmākās darba iespējas. Piebildīšu, ka dzīvoju Anglijā, šeit vakcineties pagaidam nav obligati, bet mana
darba viena to organizeja saviem stradniekiem, tadel izlemu vakcineties. Varbut bleak si mana darba vieta prasis
obligati vakcineties un kurai ta nebūs,nepielaidis pie darba.
92) Negribu slimot, aplipināt citus. Vēlos ātrāk atgriezties pie normālas dzīves. Valdība teica, ka ir jāpotējas, ka
svarīgs ir maksimāli liels vakcinēto skaits. Arī tas pamudināja, jo tikai visi kopā varam šo krīzi pārvarēt.
93) Negribu slimot...pazīstu cilvēkus kas miruši no šīs slimības...
94) Darba dēļ vajadzēja
95) Darbs, ceļošana.,veselība
96) Vakcinēšanās ir normāla parādība pret slimībām.
97) Ceļošanas iespējas, skolēnu mācības klātienē, vēlme ātrāk atgriezties normālā dzīves ritmā
98) Neslimot, dzīvot aktīvi
99) Ceļojums
100) Neredzu citu risinājumu. Nav tā, ka uzskatu vakcīnu par pilnībā drošu un neticu, ka ir cilvēki, kuriem tā
varētu radīt blaknes. Tomēr uzskatu, ka Covid-19 mani un sabiedrību kopumā apdraud vairāk.
101) Pirmkārt savas veselības dēļ (negribu saslimt vēlreiz) un lai bez ierobežojumiem varētu veikt darba
pienākumus. Kā arī, lai bez ierobežojumiem varētu apmeklēt visas dažādas iestādes, pasākumus utt.
102) Vakcinēšos,kad strauji samazināsies antivielas. Esmu dusmīga,kad cilvēkiem,kas izslimojuši,bet kurus ārsti
nav nozīmējuši testējis,jo slimojusi visa ģimene un 2-3 testēti,tagad ir bez sertifikātiem ar visām tām izrietošam
sekām- bez vainas vainīgie,iesprostoti,kaut gan pie ģimenes ārstiem un laboratorijās ir visi dati,bet sertifikātu
nedod.Antivielas ir,sertifikāts nav!Vai valdība domājusi par tādiem cilvēkiem- tie ir vairāki tūkstoši?Kas ir
bīstamāki,izslimojušie vai vakcinētie,kas slimo atkal un pārnēsā vīrusu?ESMU ĻOTI DUSMĪGA,JO NEAPDRAUDU
PĀRĒJOS,BET MAN IR LIEGTS VISS TAS,KAS MAN PIENĀKTOS.....izbraukt no valsts,apmeklēt pasākumus....utt. un
vēl par savu naudu veikt testu,ja no visa tā ko gribētu.
103) Ģimenes ārsts
104) Situācija valstī, pietiekošas informācijas ievākšana par vakcīnu efektivitāti, blaknēm un, neskatoties uz to,
ka neesmu riska grupā, arī bailes no saslimšanas smagā formā.
105) Radinieks - mediķis
106) Redzot kā apkārtējie pacienti slimoja sapratu, ka pati nevēlos saslimt ar tik smagām komplikācijām. 
  
 Un pamatā darbs!
107) Nevēlos smagi saslimt
108) Pienakuma apzina, pasargat savu veselibu, vakcinacija vienigais veids, ka izsargaties n o covid-19
109) Nevēlos saslimt,tas ir bīstami manai dzīvībai.
  
 Vēlos dzīvot bez ierobežojumiem.
110) Neesmu ekspermentālais trusītis,vakcīna nav pārbaudīta.
111) Vēlos strādāt klātienē, gribu ceļot, gribu apmeklēt pasākumus
112) Lai ātrāk dzīve ieietu normālās sliedēs. Lai varētu ceļot.
113) Skriet Rīgas maratonā
114) Izskaidrotu kādas sekas veselībai bija pēc covid izslimošanas
115) Negribu slimot ar Covid-19. Un nekādā gadījumā negribu no tā nomirt.
116) Veselais saprāts. Ir jāiegūst pūļa imunitāte. Kā arī, saslimšanas gadījumā, izpaliek smagas komplikākācijas.
117) Lai pasargātu sevi un apkārtējos
118) Slimības nopietnība
119) Daudz maz normāla dzīve, kaut kas līdzīgs tam, kas bija līdz2019.gada martam.
120) Ikdienā liela iespēja inficēties , jo strādāju ar cilvēkiem
121) Izskaust vīrusu ar vispārēju vakcināciju.
122) Drošības un brīvības sajūta. Ticība zinātnei, uzicēšanās zinātniekiem!
123) Mani motivēja tas, ka pasargāšu savus ģimenes locekļus un smagi nesaslimšu pats.
124) Brīvība
125) Lai nesaslimtu, bet ja saslimtu, tad lai viegli izslimotu
126) Nebija konkrēta iemesla vakcinēties. Lai arī parasti izlaižu “iespēju durties” - šoreiz nostrādāja loģiskā
domāšana un sapratne pret to, ka ar vakcīnu varu pasargāt sevi un savus tuvākos cilvēkus + apmeklēt pasākumus
un veikt darba pienākumus (kas gan nebija prioritārais iemesls)
127) Domas līdz vakcīnas brīdim dalās 50/50, taču, par cik esmu atgriezusies darbā pēc BKA un strādāju valsts
sektorā, tad pieņēmu faktu, ka citas iespējas tāpat nebūs, ar laiku visi tiks vakcinēti.



128) Man ir svarīga brīvība, ko pašlaik sniedz vakcīna.
129) Saslimšanas gadījumā cerība, ka nebūs blaknes vai to izraisītas sekas.
130) meita-ārste
131) Kas motivē? Interesants jautājums. Vai slimība nav pietiekams iemesls?
132) Tā jādara visiem.
133) Bez vakcīnas nebūs pasākumi, klātienes mācības, kā arī man rūp asava veselība.
134) Lai varētu turpināt normālu dzīvi - apmeklēt pasākumus,braukt ekskursijās utt
135) Gribu veselību, darbu, kvalitatīvu izglītību un stabilitāti sev un ģimenei.
136) Vīrusa esamība :)(?)
137) PATI.
138) Vēlme socializēties, strādāt un beigt nemitīgi baiļoties.
139) Sava un tuvinieku veselība, kā arī veicu darba pienākumus, kas saistīti  ar komunikāciju ar citiem cilvēkiem.
140) Nevaru atļauties slimot, jo manā aprūpē ir 91 gadīgā mamma.
141) Drošākais veids nesaslimt smagi pašai, mazāka iespēja nodot to apkārtējiem
142) Brīvība; drošība no smagas saslimšanas.
143) Atbildības sajūta pret apkārtējiem un neuzticēšanās savai imūnsistēmai
144) AIZSARDZĪBA UN IESPEHA APMEKLET PASAKUMUS
145) Aizsardzība, pasākumu apmeklējums, celojumi
146) Redzēju, cik smagi pārslimoja tuvinieki.
147) Kā vispār var nevacinēties?  Dzīvojam taču sabiedrībā un sevi uzskatām par gudru tautu.
148) Brauciens uz ārzemē'm

10. Ja esat izlēmis nevakcinēties, norādiet, lūdzu, kādēļ: (vairākas atbildes iespējamas)

baidos no iespējamām blaknēm 41 8.7%

esmu pārliecināts (-a) par savu
imunitāti

31 6.6%

neuzticos ātri izstrādātai,
nepietiekami pārbaudītai
vakcīnai

73 15.5%

trūkst informācijas par vakcīnas
sastāvu un iespējamām blaknēm

34 7.2%

baidos par vakcīnas ietekmi
ilgtermiņā

69 14.6%

neesmu pārliecināts (-a), ka
vakcīna pasargās no saslimšanas

46 9.8%

nedrīkstu vakcinēties nopietnu
veselības problēmu dēļ

8 1.7%

esmu jau vakcinējies (-usies) vai
plānoju to darīt

149 31.6%

Cits 20 4.2%

Iesniegto atbilžu summa 471

Citas atbildes:

Esmu grūtniece, baidos par ietekmi uz mazo

Esmu vakcinējies,bet ir blaknes vēl pēc pāris mēnešiem. Cerams,ka paliks labāk.

Jo uzspiež visos iespējamos veidos. Tas ir aizdomīgi.

Nedrīkstu vakcinēties iepriekš izslimotās Laima Boreliozes dēļ

Medijos klejo apgalvojumi, ka daži cilvēki ir nomiruši pēc vakcīnas. Bet iestādes tika paskaka, ka tas nqv daistīts ar vakcīnu,

bet nepaskaidro neko vairāk. Man ir nojausma, ka tas ir pārspīlēts, bet nav pārliecības, ja netiek.sniegta.konkrēta.info, ka

konkrētie cilvēki nomira, jo...bija x un y saslimšanas vai kaites.

Imūnsistēma laba, pat ar gripu neesmu slimojusi

skaitļi nemelo un skaitļi parāda, ka COVIDs nav bīstamāka par, piemēram,  gripu. Audzēji un sirds un asinsvadu slimības ir

krietni bīstamākas (kaut nav infekcijas slimības) - no tām ik gadu nomirst ap 20 tūkst. cilvēku LV  - neviena valdība netaisa

paniku - kāpēc pēkšņi tagad?

man pēc vakcīnas nebija blaknes (kāpēc tiek rakstīts par sliktām sajūtām) bet netiek rakstīts ka viss labi un nav jābaidās

esmu vakcinējusies

Pārāk lielā ažiotāža rada aizdomas par vakcīnas patieso mērķi! Pagaidām izskatās tikai pēc politiska reklāmas nevis

veselības veicināšanas!

Esmu vakcinets

Neuzticos medicīnas, farmācijas sistēmai kopumā

Kad samazināsies antivielas,vakcinēšos.ē

neesmu vēl nolēmusi

Ir antivielas no izslimošanas



Neuztraucos

Risinàjumu ieraudzîdim nàkošo 5 lîdz 10 gadu laikà! Dievs Svétï Latviju! Āmen!

Vakcinēts

Esmu grūtniece

esmu pārliecināta, ka vakcīna ne tikai nepasargās no saslimšanas, bet  kaitē. Jo vakcinētie savu vieglo saslimšanu var nejust

un aplipināt apkārtējos. Bērnu vakcinēšana vispār ir noziegums pret tautu un  cilvēci! Šis ir trešais hibrīdkarš.

11. Jūsu attieksme pret obligāto vakcināciju atsevišķām grupām:

Atsevišķām profesiju grupām

atbalstu 138 52.9%

neatbalstu 112 42.9%

nav viedokļa 11 4.2%

Skolēniem un klātienē studējošiem

atbalstu 73 28%

neatbalstu 155 59.4%

nav viedokļa 33 12.6%

Visiem iedzīvotājiem

atbalstu 66 25.3%

neatbalstu 161 61.7%

nav viedokļa 34 13%

12. Ja neesat vakcinējies (-usies), vai tādēļ izjūtat ierobežojumus? Kādus? (atbilde uz jautājumu nav obligāta)

1) Neizjūtu
2) Jā, jo no darba var arlaist. 
  
 Vakcinētie cilvēki pārmet un lamājas uz tevi , jo tu netaisies vakcinēties.
3) diemžēl ciešs paši iedzīvotāji - radošo profesiju pārstāvji, ēdināšana, kamēr politiķi uz viņu rēķina cenšas
panākt savu viedokli, kurš nav vienīgais pareizais!
4) BAILES PAR TURPMĀKO!!!
  
 DARBU, IZTIKU, B~RNIEM IZGLĪTĪBAS APGUVI UTT.
5) Kaut arī esmu vakcinējusies, šovasar nevarēju apmeklēt Norvēģiju. Nebija pieejama informācija, ka Jenssen
vakcīna šajā valstī ir spēkā no 21 dienas.
6) Īsti neizjūtu, jo strādāju lauksaimniecībā. Nav īsti laika staigāt pa pasākumiem utt. Ja nu vienīgi kafejnīcā
jasēž āra terasē. Bet būtībā neizjūtu.
7) Āra pasākumi SVAIGĀ GAISĀ
8) Esmu vakcinējusies.
9) Izjūtu tikai uzmacīgu, agresīvu un draudošu attieksmi no valdības
10) Pagaidām neizjūtu ierobežojumus, bet ja tas skars manus bērnus skolā, tad nāksies vakcinēties...
11) Neizjūtu pagaidām
12) Jā! Daudz kur netieku, un ja tieku, tad tikai ar testiem . Skolā būs ar masku jāstaigā .
13) Manu dzīvi šobrīd fakts,ka neēsmu vakcinējusies,nekādā mērā nav ietekmējis.
14) Nē
15) Neko  neizjūtu
16) Esmu vakcinēts
17) Šobrīd neizjūtu
18) Pagaidām ne
19) Vēl neizjūtu, jo pārslimošanas sertifikāta "derīguma termiņš" vēl nav beidzies.
20) Nevar apmeklēt pasākumus
21) Neizjūtu
22) Īsti nē. Visur kur gribu, tieku. Jāskatās kāds būs rudens. Bet vispār šķiet, ka drīz šī epopeja beigsies kā ļauns
murgs.
23) Lai gan esmu vakcinējusies, neizmantoju nekādas īpašās vakcinēto priekšrocības
24) Esmu vakcinējies, bet ļoti izjūtu, ka nevakcinētie cilvēki īsti nekur nevar iet. To es šobrīd tieši par Latviju
saku, citās Eiropas Savienības valstīs tā nav un to atšķirību tik ļoti nejūt.
25) Aizliegt strādāt.



26) Nevar braukt vsi pat iet kājām ciemos pie draugiem pat Baltijas kaimiņ valstīs. Atpakaļ netiek.
  
 Koncerti, izrādes un kafe neuztrauc, lieki izdevumi tikai.
27) Nē, tā pat it daudz iespēju
28) Jā mazliet izjūtu.Nedrīkstu apmeklēt kino, nedrīkstu ēst iekštelpās, nedrīkstu apmeklēt pasākumus,
teātrus,koncertus.
29) Nē
30) Ierobežojumi tiek ļoti izjusti, nav iespējas apmeklēt dažādus koncertus, pasākumus, teātrus, sabiedriskās
ēdināšanas iekštelpas. Rudenī varēs izjust to darba vietās, skolās. Vakcinācija tiek uzspiesta!
31) Izjūtu valstī noteiktos ierobežojumus - nedrīkstu apmeklēt pasākumus, saņemt pakalpojumus bez testa.
32) jutos tapat briva ka agrak. nekas nav mainijies
33) Nē, neredzu nekādus lielākus ierobežojumus kā tiem, kuri ir vakcinēti
34) Jā, baseina apmeklējums, pasākumu apmeklēšana.
35) Diskrimināciju
36) Vēl neizjūtu. Pat ja nelaidīs transportā, es tāpat pārvietojos ar privāto automašīnu. Ja nelaidīs veikalā,
iepriekšējais lockdown jau tam sagatavoja, iepērkoties internetā. Esmu introverts, tāpēc mani netraucē
pasākumu neapmeklēšana.
37) Nē
38) Pilnīgi nekādus ierobežojumus neizjūtu!
39) Lai gan esmu vakcinējies, man bija iespēja pārbaudīt nevakcinēto ierobežumus, kas manuprāt ir nesamērīgi
un diskriminējoši.
  
 
  
 Faktiski nevakcinētām personām tiek liegta kultūras dzīve, izglītība, darbs. Viss, kas ir nepieciešams 21.
gadsimtā dzīvojošam, sabiedriskam cilvēkam.
  
 
  
 Šeit gan vajag pieminēt, ka ierobežojumi nav noteikti visam, taču lielā mērā - cilvēkam tiek  ierobežotas
iespējas socializēties.
40) Aizliegums apmeklēt dažādus pasākumus
41) Ja. Nekur nevar iet izklaides pasākumos un savu nepilng bērnu kur aizvest
42) Esmu vakcinējies
43) Nē
44) Protams, ka izjūtu, jo nevaru atnākt normāli uz darbu,jo vajag testu bez visa pārējā varu iztikt!
45) Pagaidām nē. Arī pasākumos drīkst stāvēt aiz sētas un neviens neko neteiks, tik pat labi iespējams baudīt
koncertu. Taču vēl jāgaida ziņa par augstskolas studijām, tās varētu būt apdraudētas
46) Lēnām un nesteidzīgi tuvojas rudens. Šī vasara bija karsta, saulaina un mierīga. Covid-19 sērga, šķiet, jau bija
izgaisusi. Taču nevajag zaudēt modrību, jo nežēlīgais Covid-19 vīruss vel aizvien apdraud mūsu sabiedrību. Lai
pārvarētu šo īpatnējo krīzi, mums ir jāpārvar savu personisko egoismu un lepnumu sabiedrības vārdā. Mums ir
jāvakcinējas! Vakcinācija ir katra apzinīga pilsoņa pienākums. Būsim atbildīgi gan pret sevi, gan pret saviem
tuvākajiem, gan pret savu dzimteni – Latviju. Izmantosim šo lielisko iespēju, kuru mums snieguši Sentēvu Dievi!
Būsim pateicīgi Latvju Dieviem par atbalstu šajā krīzē!  Vakcinācija ir Dievu dāvana mūsu tautai, tāpēc
pieņemsim šo Dievu dāvanu ar lepnumu un drosmi. Neļausim viltīgajam Covid-19 vīrusam iznīcināt mūsu dzīves! 
  
 Uzvilksim kaklā pērkonkrustu. Iedegsim uz galda 7 tumši zilas svecītes par godu visvarenajam sentēvu Dievam
Pērkonam. Lūgsim visu cienīto un visu godāto Pērkonu – Debesu Tēvu. Lūgsim visvareno Pērkoņtēvu, lai
Pērkoņtēvs dāvā mums savu svētību. Lūgsim Pērkoņtēvu, lai Pērkoņtēvs aizsargā mūsu valsti un tautu. Ziedosim
uz svētakmeņa baltmaizes klaipu un kausu alus par godu visvarenajam Pērkonam – Debesu Tēvam. Pērkoņtēvs ar
prieku uzklausīs mūsu lūgšanas un dāvās savu svētību ikvienam, kas viņam tic. 
  
 Svētīgi, Skolnieciņš no svētavota [Latvju Dievu priesteris] 
  
 ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)  
  
 Skolnieciņš® ™Skolnieciņš  
  
 Latvju Dievi mūžam viedi. 
  
 P.S. Visus pagāniskos rituālus ir jāveic savā privātīpašumā, ievērojot visus ugunsdrošības noteikumus. Svētakmeni
ziedojumiem var novietot savā privātmežā vai savā dārzā. Kā svētakmeni izmanto jebkuru plakanu akmeni.
Ziedojot baltmaizes klaipu sentēvu Dievam Pērkonam, uz svētakmeņa ar sāli zīmē pērkonkrustu (pietiks ar dažām
tējkarotēm sāls). Blakus noliek baltmaizes klaipu un alus kausu, kā arī degošu svecīti trauciņā (derēs jebkura
kapu svece bez krustiem vai jebkāda cita veida zīmējuma vai arī svece lukturītī). Alus kausu nākamajā dienā
savāc (to var arī turpmāk izmantot mājsaimniecībā), bet alu izlej blakus svētakmenim. Sveci trauciņā, kad tā
izdeg, savāc un izmet savā privātajā miskastē. Rituāla veikšanas laikā ir vēlams skaitīt pagāniskās lūgšanas par
godu Pērkonam – Debesu Tēvam. 
  



 #Covid-19 #kovid-19 #koronavīruss #kroņvīruss #vakcinācija # drošība #veselība #KolektīvāImunitāte
#plecupiepleca #bezvakcīnasnavuzvaras #LatvjuDievi #DievsPērkons #Pērkons #Pērkons–DebesuTēvs #Pērkoņtēvs
#Laima #DievieteLaima #Māra #DievieteMāra #NāvesDieviete #DzīvībasDieviete #Māra–VeļuMāte #Māra–ZemesMāte
#LatvjuDievuSvētība #pagāni #dievturi #ticība #rituāli #buršanās
47) Neizjūtu.Tik,cik iepērkoties jāvelk maska,kam nav nekādas nozīmes un jāstāv garās rindās,kas tiek radītas
mākslīgi un bezjēdzīgi,jo lielāka iespēja saslimt...Arī vakcinētiem tas jādara...
48) Ārtelpas pasākumos diemžēl nevar piedalīties
49) Nevar apmeklēt koncertus un citus pasākumus, un aktivitātes kur prasa pierādījumu vai esi vakcinējies vai
izslimojis.
50) Nejūtu nekādus ierobežojumus. Laukos viss, kā senāk.
51) Atseviski pasakumi, kuros pieprasa sertifikatu.
52) Ierobežojumi ir visiem tiem, kam ir bērni. Un es kā vecāks nevaru dzīt savu bērnu kapā un nest atbildību par
šo vakcīnu.
53) Brīvdabas pasākumu ierobežošana!
54) Es neizjūtu ierobežojumus un ceru arī neizjust. ��
55) Jā, izjūtu, protams! Bet tās ir tikai pārejošas grūtības, cerams...
  
 Šis jautājums, patiesībā, ir diezgan cinisks - tas būtu tas pats, kas aiziet uz vistu fermu un jautāt vistai, vai tā
jūt ierobežojumu, ka to baro ar antibiotikām, piemēram. Mēs visi dzīvojam kaut kādā lielākā vai mazākā
"sistēmas" fermā un ierobežojumi ir ik uz soļa (un šis vīruss to parāda tik spilgtā gaismā, ka baisi), bet tas
mainīsies vai arī sabruks! Bet, kā teicis Z.Freids "Daudzi cilvēki, patiesībā,  baidās no brīvības, jo brīvība sevī
iekļauj atbildību, un vairumam ir bail no atbildības".
56) Sabiedrību šādi nedrīkst šķelt. Fašisms
57) Vājprāts, ka nevakcinētie mēģina nopirkt vakcinācijas sertifikātu!
58) Jā, nevaru appmeklēt pasākumus.
59) Pagaidām neko neizjūtu
60) Neizjūtu, jo varu iztikt bez ceļojumiem un varai pārdevušos mākslinieku koncertiem. Izmantoju arvien
lielākās iespèjas atpūsties dabā un ārtelpās.
61) Kad būs rudens, noteikti sākšu izjust ierobežojumus. Pašlaik nejūtu.
62) Nē neizjūtu. 
  
 
  
 Ja nu vienīgi žēl,ka mans 9gadnieks ar mammu tā vienkārši nevar aiziet uz kàdu pasàkumu vai kino
63) Nē
64) Jūtu sabiedrības sašķeltību un sarīdīšanu vienam pret otru! Bez koncertiem un kafejnīcām varu iztikt! Bet ja
plāno darīt kā Lietuvā, tad diemžēl lv būs jāpamet!
65) Nē
66) Nevaru  piedalīties dažādos pasākumos
67) Nevaru piedalīties pasākumos, kur prasa COVID sertifikātu.
68) Pasākumu apmeklēšana
69) Esmu vakcinējusies
70) Aizliega izklaide, kafejnīcu apmeklējumi.
71) Pagaidām neizjūtu un ceru, ka nekas nemainīsies.
72) Neizjūtu ierobežojumus.
73) Pašlaik neizmantoju tos pakalpojumus, kur ir šis dalījums. Bez manis viņi var iztikt.
74) Vienīgais kas man traucē ir bezjēdzīgās maskas
75) Pohuj viss
76) Jā. Pasākumi, īpaši bērnu pasākumi - nevaru savu mazo aizvest uz pasākumu bez sertifikāta vai testa.
Ceļošana ir kļuvusi nepieejamāka.
77) Liegumus apmeklēt publiskos pasākumus arī ārtelpās.
78) Nevaru dabūt darbu savā profesijā
79) Pagaidāmē neizjūtu. Ja neļaus nevakcinētajiem ieiet veikalos- meklēsim iespējas pie vietējiem zemniekiem
vai ar vakcinēto radu starpniecību. Ar ārstu jau tagad izmantoju attālinātu saziņu. Koncertu, teātru, kafejnīcu
pakalpojumu ierobežošanu mierīgi pārdzīvošu.
80) Jūtu,jo esmu izslimojusi,ārsts nenozīmēja testēties,jo daži ģimenes locekļi bija testēti,man un vīram bija
komplikācijas-plaušu karsonis,tāpēc analīzes uz antivielām izgājām pēc izslimošanas,bet bez testa sertifikātu
nedod,kaut ir 4 laborat.izmeklējumi,rentgena apraksts- viss,kas apstiprina saslimstību ar Covid 19.Jūtos apdalīta
un pazemota,jo uzskatu,ka mazāk apdraudu citus,kā tie,kas vakcinējušies.
81) Pretunīgas informācijas dēļ, veids, kādā tiek izvērsta vakcinācijas kampaņa,vispārējās baiļu atmosfēras dēļ,
pašreizējā dzīve ir ķļuvusi stresa pilna,kur pat nav vēlēšanās piedalīties jebkādā lielākā kultūras pasāķumā vai
ceļojumā.
  
 Ierobežojumus izjūtu  pašas radītās vainas apziņas dēļ,jo neesmu vēl izlēmusi vakcinēties.
82) Neviens neņem vērā antivielu rādītājus un to ietekmi uz veselību. Ar kādiem rādītājiem var dabūt “zaļo”
sertifikātu un ar kādiem rādītājiem medicīniski pamatoti ir nepieciešams veikt revakcināciju?
83) Man neinteresē ierobežojumi,deļ ierobežojumiem,šļurgu davā miesā nelaidīšu.
84) Nevarēšu skriet maratonu
85) Esmu vakcinējusies



86) Pilnīgi nekādus....jebkur vakcinācijas sertifikāts ir līdzvērtīgs negatīvam testam. Koncertu un teātru dēļ, nav
vērts riskēt sevi vakcinējot ar nepārbaudītu vakcīnu.
87) Protams, ja neesi vakcinējies, tad esi ierobežots piedalīties sabiedriskos pasākumus utt.
88) Nav iespējams apmeklēt kultūras pasākumus.
89) Ierobežojumi mani nesatrauc.
90) Tiràniju un genovîdu pret Latvijas iedzīvotājiem - Cilvêkiem!
91) Ierobežojums brīvi elpot vai pat uzturēties sabiedriskās vietās un pasākumos.
92) Nevaru apmeklēt pasākumus, braukt ceļojumos.
93) Nē
94) Balles un pasakumi mani vairs neiteresē vairāk baidos ka neļaus strādāt
95) Nēesmu vakcinēta, ierobežojumus neizjūtu.
96) Jā. 
  
 Pulcēšanās ierobežojumi. 
  
 Nav iespējams apmeklēt pasākumus. 
  
 Ēdināšanas pakalpojumi klātienē.
  
 Attālinātās mācības bērniem.
97) Jā,Izjūtu pulcēšanās ierobežojumus pasākumos.
  
 Nevar izmantot ēdināšanas pakalpojumus klātienē . 
  
 Skolu slēgšana.  ( atālinātās mācības)
98) Nē, ierobežojumus neizjūtu. Ja būtu bērni skolas vecumā, visticamāk tos kādus gadus 2 nelaistu skolā, ja
vecumā līdz 4.klasei. Ja būtu no 4.-12. klasei ņemtu apmācību mājās vai tālmācību.  Vai meklētu domubiedrus un
apvienojoties veidotu klases nevakcinētiem bērniem, kurās drīkst būt nevakcinēti pedagogi. Kam jāaiziet mūžībā,
tas arī aizies-pat vakcinējies. Katrā gadījumā-vakcinācijai ir jābūt brīvai indivīda izvēlei!
99) IZJŪTU,BET ESMU SAMIERINĀJUSIES.
100) Dažādi

13. Kas vakcinācijas procesā atbildīgajām institūcijām bija jāveic citādāk? (atbilde uz jautājumu nav obligāta)

1) Jāļauj cilvēkiem brīvi izvēlēties. Ar draudiem, sodiem neko nepanāks.
2) Ātrāk un raitāk sākt procesu
3) Vakcinācijai jābūt brīvprātīgai nevis piespiedu!
4) Atbildības uzņemšanās par potes sekām, ja tādas ir.
  
 Veselības pārbaudes pirms potes.
  
 Lai beidz melot, sajūta ka liela nauda tur tiek dalīta
5) Domāju, ka nevakcinētajiem saslimšanas gadījumā (arī nonākot slimnīcā), pašiem jāapmaksā ārstēšanas
pakalpojumi un medikamenti
6) Brīvprātības princips jāievēro, neviens nav jāpārliecina ar iebiedēšanas metodēm, tas nestrādā.
  
 Jāinformē arī par iespējamām blaknēm no vakcīnas, jāatspoguļo objektīva informācija,ne tikai vienpusēja
retorika.
7) Vakcinācija bija jāuztic tikai un vienīgi ģimenes ārstiem. Izbraukuma vakcinācijas tirgos un pilsētas svētkos ir
amorālas. Kampaņas ir neefektīvas. Valdība ir izvēlējusies baidīšanas politiku. Daudz efektīvāk būtu LŪGT
iedzīvotājus to darīt, lai SAGLABĀTU Latvijas valsts ekonomisko stabilitāti un izaugsmes iespējas nākotnē. Būtu
jāvēršas pie patriotisma, ar ko lepojas latvieši, nevis bailēm.
8) Tad, kad jau pašā sākumā bija vakcinēties gribētāji, nebija pieejamu vakcīnu, vēlāk sākās nenormālā
birokrātija, nebija normāli iespējams pieteikties.
9) Vairāk jāinformē iedzīvotājus, nevis jābiedē vai jādraud
10) Jāveic iedzīvotāju aptauja, balstoties uz pētījumiem. Stāstīt, rādīt par blaknēm.
11) Labaka PR kampana- vajadzeja sakt jau decembrī. Slikts PR visam, kad saistits ar vakcinaciju- astra zeneca
trombi, vakcinacijas biroja izgasanas, avizes utt. Kampana nesasniedz merki, neuzruna, ir novelota,
12) Uzreiz pateikt ka obligāti japotējas un tad nešķeltos - par, pret, vajag, nevajag. Būtu jau dumpinieki, bet
domāju ka krietni mazāk. Tagad jau tas ir pa vēlu.
13) Neuzspiest vakcināciju ar dažādiem ierobežojumiem un netiešiem draudiem.
14) Nevajadzeja melot!Vispirms sakot ka neviens netiks diskriminēts,bet beigu beigās viss ir savadāk.
15) Ņemot vērā slimības izplatību un tās postus 2020.gada nogalē un 2021.gada sākumā, vakcinācijai ir jābūt kā
katra indivīda pienākumam pret apkārtējiem, tāpēc nešķiet, ka institūcijām būtu jāveic papildus pasākumi.
16) Jāsniedz pilna informācija ar saprotamu skaidrojumu par visiem vakcinācijas aspektiem, arī blaknēm. 
  
 Vakcinācija jāveic tikai brīvprātīgi un vienīgi pie ģimenes ārsta pēc objektīva veselības stāvokļa un iespējamo
risku izvērtēšanas



17) Nedrīkst piespiest vakcinēties draudot ar dažādiem ierobežojumiem, tieši tā dēļ vēl neesmu vakcinējusies, lai
gan principā neesmu pret vakcināciju. Bet ja valdība ir tādā stresā, ka cilvēki nevakcinējas, tad tur kaut kas nav
īsti kārtībā, jo nav tā, ka viņus uztrauc mūsu veselība...ir taču vēl daudz slimības,  kur nepieciešama finansiālā
palīdzība.
18) Jāmēģina vairāk skaidrot informāciju par vakcīnām kā tādām, to ieguvumus, rezultātus. Vizuāli prezentēt, 
informāciju par pētījumu rezultātiem, jo daudziem ir neuzticība šīm vakcīnām paātrinātā izstrādes procesa dēļ.
Pamatot saprotami nepieciešamību, kāpēc ir jāveic vakcinācija. Visā šajā procesā no paša sākuma, nepārtauktā
svārstīšanās, neskaidrība, un līdz galam neizskaidrotā informācija par šo visu esošo situāciju, daudzos viešs
neuzticību.
19) Jāstrādā ar ģimesārstiem, jo tie bieži noskaņo iedzīvotājus pret vakcināciju.
20) Reklāmas bija nepieciešams veidot vairāk ar biedējošu un informatīvu raksturu (līdzīgi kā, piemēram, CSDD).
Šobrīd redzamās reklāmas liek iedzīvotājiem noprast, ka viņi saņem vakcīnu pret ierobežojumiem, nevis pret
vīrusu.
  
 Vēl vakcīnas varēja būt ātrāk pieejamas ģimenes ārstiem.
  
 Varēja iztikt bez milzīgas naudas summas ieguldīšanas mediķu apmācībā veikt vakcināciju.
21) Komunikācija, uzticības atgūšana, sakarīga izskaidrošana
22) Vakcinācijas kabinetos vakcinacija norisinajas raiti un korekti, nav nepieciesami uzlabojumi
23) Visām institūcijām jābeidz mānīt tauta, radīt viltus statiskas un vienkārši jābeidz šis cirks. Tauta nav muļki.
24) Šis process nav jāuzspiež
25) grūti pateikt,bet varbūt nevajadzēja dibināt vakcinācijas biroju,jo,manuprāt ,tas bija pēdējais punkts,lai
beigtos ticība AI
26) Latvijas Valdībai brīžiem ļoti neprofesionāla komunikācija.
  
 Arī slimības skaitkļi un fakti tiek pasniegti nepareizi.
  
 Šobrīd būtu jāizdala testēto vakcinēto un testēto nevakcinēto skaits, un saslimstība, nonākšana slimnīcā un
mirstība jaattēlo procentuāli pret vakcinēto testēto / nevakcinēto testēto skaitu.
  
 Esošā statistikas pasniegšana iedzīvotājos rada sajūtu par patiesās situācijas noklusēšanu/slēpšanu.
27) Cieņpina komunikācija ar tautu mums izpaliek jau gadiem. Domāju, būtu daudz vairāk vakcinēto, ja nebūtu
jāparaksta muļķīga anketa, jāapliecina, ka uzņemos atbildību par vakcinācijas sekām. Kā es to varētu, ja neesmu
mediķis? Kāpēc valsts atklāti neuzņemas atbildību par mums katru? Sakārtojam med sistēmu tā, lai katrs var
saņemt pakalpojumu pat sarežģītā situācijā, nevis gaidītu mēnešiem. Un tad arī cilvēki tik daudz neanalizēu
katru valdības soli, bet uzticētos.
28) Manuprāt, jau sākumā vajadzēja ļaut potēties tiem, kuri vēlas. Vasarā aptvere būs mazāka, ar to bija
jārēķinās, atvaļinājumi utt., rudenī būs vairāk vakcinēties gribētāju. Tā pat komunikācija, tā ir briesmīga,
joprojām. Nevis skaidro, bet biedē, tas arī izraisa zināmu pretestību.
29) Vairāk informācijas pašā sākumā. Vakcīnām ir jābūt obligātām!
30) Jābeidz melot.
  
 1. Testi 100% precīzi pirms pusgada. Tagad testi nav uzticami
  
 2. Vakcinācija nebūs obligāta "vai jums prāts" (Pauļuts). Tagad kas notiek?
  
 3. Informācija par blaknēm tiek slēpta. Tikai ārsts var pateikt, kuru vakcinēt un kuru labāk ne. Visus vienā katlā?
  
 4. Paziņu lokā no saslimšanas cietušo nav (izslimoja, kā gripu), toties no vakcīnas vismaz 4 (insults, sarkanā
vilkēde, viens mirušais, vienu NMP atdzīvināja)
31) Nedrīkst lietot terminu "obligāta vakcinācija". Bija jāsāk vakcinēt tos, kuri ir lēmuši par "obligātās"
vakcinācijas nepieciešamību.
32) Nedrīkst uzspiest, tas izraisa pretreakciju
33) Spiediena izdarīšana uz sabiedrību. Reklāma nebija laba.
34) Jāievieš obligāta vakcinācija visiem.
35) Nepieļaut sabiedrības dalīšanos. Neizmantot vakcināciju kā instrumentu “brīvai dzīvei”. Lai cilvēkam būtu
brīva izvēle- tāpat kā ar gripas uc vakcīnām. Jo katrs jūt, vai organismam vajag to šprici vai tomēr nē.
36) Man šķiet, ka šis process ir ļoti samākslots, uzspiests. It kā nekā cita nenotiktu. Priecājos, ka loteriju atcēla.
37) Komunikācija!
38) Uzskatu ka visu dara pareizi
39) Daudz par daudz propagandas. Jocīgas reklāmas visur, kas nevis skaidro vakcīnu, kāpēc tā ir laba utml., bet
cenšas iebiedēt cilvēkus, vai arī spēlēt uz emocijām. Ļoti daudz iztērētas naudas nevajadzīgi. Nezinu, kurā citā
valstī tik ļoti reklamētu un vēl ar tik sliktiem vakcīnācijas rezultātiem. Jau no paša vakcinācijas sākuma bija
daudz agresijas, ar ko nāk pretreakcijas.
40) Vairāk jāuzņemas atbildība,ja rodas blaknes. Tik ļoti neakcentēt vakcinācijas piespiedu brīvprātīgumu.
41) Sākumā trūka vakcīnas.
42) Varēja izpalikt mērkaķošanās ar sākuma pierakstiem rindās, vajadzēja komunicēt cilvēcīgi medijos un
reportāžās par padarīto un nepieciešamo, nevajadzēja ķēmoties ar atsevišķu preču liegumu ieviešanu., ar ārstu
pieņemšanām utt. Un nevajag aizmirst cilvēkus, kas slimo ar nopietnākām kaitēm.



43) Informēt sabiedrību ar pamatotu informāciju, kas radītu lielāku uzticību šīm vakcīnām.
  
 Patreiz argumentētāka informācija nāk no antivakseriem..  Tieši oficiāls un argumentēti pamatots vakcinācijas
pamatojums trūkst. Trūkst valdības vienkāršība komunikācijā ar sabiedrību.
44) Komunikācija ar sabiedrību no paša sākuma. Bet arī tas nav 100% garants, ka no tā būtu lielāks ieguvums.
45) Meli
46) Vairāk jāiesaistās ģimenes ārstiem.
47) Nevajadzēja teikt pavasarī, ka vakcinācija būs brīvprātīga, bet šobrīd cilvēki tiek spiesti vakcinēties
ierobežojumu dēļ.  Bija jāapkopo informācija, norādot ar kādām veselības problēmām nebūtu ieteicams
vakcinēties, lai šobrīd nebūtu tik asas diskusijas sabiedrībā, ka cilvēki mirst no vakcīnas.
48) Manuprāt ļoti nepareizi tika komunicēts ar sabiedrību. To darīja politiķi, izdarot spiedienu, lamājot ‘ tautu’ .
Jau jo sakta gala mediķiem, ģimenes ārstiem un zinātniekiem bija jāpārliecina, jāmotivē sabiedrība vakcinēties.
Ne ar attieksmi - Tu to nedari, Tu esi slikts pilsonis, Tu nemīli savu darbu, nu piem. Skolotāju gadījumā. Tāpat
kampaņas manuprāt bija ļoti neveiksmīgas un panāca pretējo efektu .
49) Ir jāskaidro, nevis jāpiespiež ar varu.
50) Jāiepazīstina ar pilnīgu informāciju par vakcīnu izstrādi, sastāvu, blakusparādībām, jāļauj izvēlēties vai
cilvēks pats ir ar mieru piedalīties kā vakcīnu izpētes objekts(tieši šobrīd tas notiek, tik piespiedu kārtā). 
Informācijas trūkums un nemitīgā uzspiešana rada pretēju efektu
51) Parādīt stingru nostāju. Netērēt naudu bezjēdzīgi - loteriju plāni, vakcinācijas birojs, iepirkumu brāķi. Tas
viss rada priekšstatu, ka kāds atkal zog.
52) Nav ieteikumu
53) Komunikācija. No sākuma, kad vakcīnas vēl nebija pieejamas, runaja, ka vakcinācijas noteikti būs
brīvprātīgas.
54) Informācija vairāk. Vajag vairāk cilvēkus, kam cilvēki uzticas, aicināt runāt par to. Cilvēki pavelkas, ja
tuvinieki, autoritātes, slavenības aicina.
55) Pārdomāts skaidrojošais darbs, akcijas/ reklāmas ielās/plašsaziņas vietnēs,
56) Dziļāk paskaidrot kādēļ vakcīna ir par brīvu un kādēļ tā vairāk vai mazāk ir obligāta, nevis veidot muļķīgus
pssr laika plakātus un reklāmas.
57) Nevajag tik traki uzspiest.
58) Nevajag piespiest vakcinēties cilvēkus, jo tā ir katra paša izvēle. Vajadzēja izdomāt labāku un efektīvāku
vakcinēšanās plānu
59) Jāuzņemas atbildību par iespējamām blaknēm un sekojošām veselības problēmām,kas varētu būt pēc vakcīnas
turpmākos divus gadus.
60) Grūti spriest.
61) Varbūt mēģināt vairāk izglītot publiku.
62) Jāpasniedz informācija cilvēkiem saprotami, izstāstot un pamatojoties uz faktiem. Latvijā bija ļoti daudz
dažādu pretstatu, strauji mainīgi lēmumi, un nepietiekoša informācija.
63) Ai, ļoti sarežģīts jautājums! Nevēlos lauzt smadzenes un kaut ko sakarīgu izdomāt. Uz mani institūciju rīcība
šajā procesā iedarbojās. Nezinu, kādēļ uz citiem nē.
64) Vakcinācijas procesā - nekas. Problēmas ir sabiedrības informēšanas un citos covid apkarošanas procesos.
65) Biju pieteikusies sistēmā, bet mani neviens neuzaicināja potēties, pati sameklēju, kur to var izdarīt.
Iespējams, kāds vēl joprojām gaida uzaicinājumu vai pamudinājumu.
66) Neuzliek par obli vakcināciju. Bei vairāk stāstīt ka stiprināt imunitāti
67) Jāpasūta visas iespējamās vakcīnas, nedomājot par finansēm, loģistiku, utt. Saknes jau gan tam aug ar
pagājušā gada masku iepirkumu. Kurš tagad gribēja lekt zem tanka, ja redzēja, kā ķidāja masku iepirkumu. Ja
iepirktu visas vakcīnas, arī galvas norautu par izšķērdību. Tagad viegli pārmest lēmumu pieņēmējiem
68) Viss dialogs, visi motivācijas aspekti
69) Nedrīkst uzspiest piespiedu vakcināciju, jo cilvēki vēl vairāk tikai iespītēsies un nevēlēsies vakcinēties. Labāk
vairāk izglītojošo materiālu par šo, it kā drošo vakcināciju!
70) Nebija tas jāuzspiež
71) Mazāk jābaida ar ierobežojumiem, vairāk jāskaidro nepieciešamību vakcinēties.
72) Viss tiek darīts pietiekami, manuprāt.
73) Vasara ir teju vai aizvadīta. Tuvojas krāšņais rudens. Lai arī pašlaik ir klusi un mierīgi, tomēr Covid-19 sērga
vel nekur nav zudusi. Covid-19 vīruss vel joprojām apdraud mūsu sabiedrības drošību, veselību un labklājību.
Diemžēl vakcinācijas tempi mūsu valstī ir diezgan gausi. Pašlaik (laika posmā no 9. līdz 15. augustam) ir
vakcinējušās apmēram 708035 personas (avots: covid19.gov.lv/covid-19/covid-19-statistika/covid-19-vakcina
cijas-statistika [Covid-19 vakcinācijas statistika | Covid-19 (covid19.gov.lv)]). Šī iemesla dēļ, mani mīļie tautieši,
aicinu ikvienu no mums vakcinēties! Visaptveroša vakcinācija ļaus mums izglāb ļoti daudzas Latvijas iedzīvotāju
dzīvības, kā arī vakcīnas ļaus mums atgriezties pie ierastās dzīves (avots: youtu.be/UYcTd6hSTzk [Bez vakcīnas
nav uzvaras! Veselības ministrija uzsāk vakcinācijas aptveri veicinošu reklāmas kampaņu – YouTube]). Latvijas
Republikā pieejamās vakcīnas ir absolūti drošas, nekaitīgas un efektīvas (avots: youtu.be/758e4e_4VOI (Kā
darbojas Covid-19 vakcīnas? – YouTube). 
  
 Par nelaimi,  apmēram 1881 cilvēks ir miris no Covid-19 vīrusa (avots:
infogram.com/miruso-skaits-2021-1ho16voggemlx4n [Covid-19 izplatība Latvijā | Covid-19 (covid19.gov.lv)]). Ak
mani Dievi, cik tas ir bēdīgi! Aizlūgsim nāves un dzīvības Dievieti Māru par visiem mirušajiem, kas miruši no
Covid-19 sērgas! Uzvilksim kaklā Māras krustu. Iedegsim uz galda trīs svecītes skaistos svečturīšos: vienu melnu,
vienu pelēku un vienu baltu. Lūgsim visu cienīto un visu mīlēto Dievieti Māru, lai Dieviete Māra pasargā mūsu
miesu, garu un dvēseli no Covid-19 postošās ietekmes! Lūgsim visvareno sentēvu Dievieti Māru, lai Dieviete Māra



svētī mūsu Tēvzemi – Latviju! Ziedosim uz svētakmeņa rupjmaizes klaipu un glāzi vīna par godu visvarenajai
Dievietei Mārai. Dieviete Māra ar prieku uzklausīs mūsu lūgšanas un dāvās savu svētību ikvienam, kas viņai tic. 
  
 Svētīgi, Skolnieciņš no svētavota [Latvju Dievu priesteris] 
  
 ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)  
  
 Skolnieciņš® ™Skolnieciņš  
  
 Latvju Dievi mūžam viedi. 
  
 P.S. Visus pagāniskos rituālus ir jāveic savā privātīpašumā, ievērojot visus ugunsdrošības noteikumus. Svētakmeni
ziedojumiem var novietot savā privātmežā vai savā dārzā. Kā svētakmeni izmanto jebkuru plakanu akmeni.
Ziedojot baltmaizes klaipu sentēvu Dievietei Mārai, uz svētakmeņa ar sāli zīmē Māras krustu, Māras ūdeņus jeb
Māras līkloci un Zalkša zīmi (pietiks ar dažām tējkarotēm sāls). Blakus noliek rupjmaizes klaipu un glāzi vīna
(izvēlas tādu glāzi, kas stabili un droši var stāvēt ārā), kā arī degošu svecīti trauciņā (derēs jebkura kapu svece
bez krustiem vai jebkāda cita veida zīmējuma vai arī svece lukturītī). Vīna glāzi nākamajā dienā savāc (to var arī
turpmāk izmantot mājsaimniecībā), bet vīnu izlej blakus svētakmenim. Sveci trauciņā, kad tā izdeg, savāc un
izmet savā privātajā miskastē. Rituāla veikšanas laikā ir vēlams skaitīt pagāniskās lūgšanas par godu Dievietei
Mārai, Mārai – Veļu Mātei, Mārai – Zemes Mātei. Ziedojumam izvēlas jebkuru vīnu, kas pašam garšo. Var arī ziedot
kādu citu alkoholisku dzērienu. 
  
 #Covid-19 #kovid-19 #koronavīruss #kroņvīruss #vakcinācija # drošība #veselība #KolektīvāImunitāte
#plecupiepleca #bezvakcīnasnavuzvaras #LatvjuDievi #DievsPērkons #Pērkons #Pērkons–DebesuTēvs #Pērkoņtēvs
#Laima #DievieteLaima #Māra #DievieteMāra #NāvesDieviete #DzīvībasDieviete #Māra–VeļuMāte #Māra–ZemesMāte
#LatvjuDievuSvētība #pagāni #dievturi #ticība #rituāli #buršanās
74) Jāļauj izvēlēties vakcīnu; neuzspiest vakcinēšanos tiem, kas nevēlas vakcinēties un nešķirot cilvēkus pēc
vakcinēšanās/nevakcinēšanās fakta.
75) Vakcīnām jābūt pārbaudītām, nevis eksperimentālā stadijā un efektīvām-nevis špricē nez cik reizes...Trūkst
vairāk info par blakusparādībām,par to,kam šāda vakcīna var nodarīt būtisku kaitējumu veselībai.
76) Uzņemties kādu atbildību par cilvēkiem kuri ir vakcinējušies un to darīs, atklāt visu kas ir arī sīkās detaļas, lai
nebūtu jautājumu
77) Iespējams jau vakcinācijas sākumposmā bija jāveic lielāks skaidrojošais darbs, uzsvaru liekot uz
mazākaizsargātajām un mazākizglītotajām sabiedrības grupām. Priekš manis informācija par vakcināciju ir
pietiekoši pieejama un saprotama.
78) Vairāk Limbažos jāinformē, jāmudina
79) Neuzspiest. Neveidot ažiotāžu ar šo slimību, visas slimības ir nāvējošas, ja tās neārstē. Kā arī IZM plānot un
piedāvāt variantus, lai visi bērni var mācīties klātienē, kaut vai mācības notiek maiņās. Neuzspiest bērniem
vakcinēties, nešķirot.
80) Jāļauj cilvēkiem izvēlēties: spricēties vai nē. Izlasiet, ko nosaka LR Ārstniecības likuma 5.pants.
81) Jaruna par veselibu, nevis ierobezojumiem un privilegijam.
82) Vairāk jāuzrunā cilvēki individuāli.
83) Iztikt bez loterijas, uzpirkšanas. Vienkārši stingrāki ierobežojumi.
84) Jābeidz spiest cilvēkus uz neparbauditam vakcīnām. Laiks pievērsties vēža slimniekiem. 
  
 Zem katru covid poti ir jābūt parakstam no amatpersonām, ka nes atbildību, ja nu man parādās blaknes kuras
sabojā manu imunitāti.
  
 Jābeidz mazgāt nauda un tērēt nodokļu maksātāja nodokļus.
85) Nepīties pretrunīgās informācijās un nepieņemt neadekvātus lēmumus. Šķiet, ka MK ir tik tālu no reālās
dzīves.
86) Bija jāļauj Ģimenes ārstiem - , jo viņi perfekti pārzina situāciju ar savu `kontingentu` -  bez liekas un
uzspiestas gaidīšanas, `pārlekt` no vienas "prioritārās grupas" pie nākamās ! 
  
 Jāīsteno JKP "noraktā" Vakcinācijas loterija (sadarbībā ar Valstij piederošo uzņēmumu "Latloto"), kurā papildus
naudas laimestiem vajadzētu piedāvāt Dāvanu kartes no 500 līdz 3000 Eur no Latvijas zobārstniecības praksēm
mutes veselības pakalpojumu saņemšanā (..) 
  
 Tomēr jānodrukā tās Vakcinācijas avīzes (latviešu un krievu valodā) priekš senioriem (..) 
  
 Jāveic kampaņas un aktīvi jāievieto skaidrojošā informācija Facebook un Youtube areālos (..)
87) Nevajadzēja taisīt tik lielu publiskošanu. Un vairāk ģimenes ārstiem šo vajadzēja darīt kuri savus pacientus
labāk izzin nekā kad uz masu kantoriem
88) 1)  Vakcinācijas process jāvirza caur ģimenes ārstiem, jo viņiem ir pieejama katra pacienta slimību vēsture un
iespēja izvērtēt, vai pacients vispār var vakcinēties (atbilstoši vakcīnu ražotāju sniegtajai informācijai, par
blaknēm un sarakstam, kuriem cilvēkiem tas būtu bīstami).
  
 2) Jābūt brīvprātības principam  un papildus valsts garantijai tiem cilvēkiem, kuriem vakcīna izraisa blaknes -
Valsts ir tā, kas "parakstās", ka uzņemas PILNU atbildību, nevis (kā tagad) cilvēks, kurš vakcinējas. 



  
 3) Jāpasaka PALDIES visiem cilvēkiem, kuri cieta ierobežojumu dēļ un cieš - šis attālinātais darbs, mācības ir
devis daudz, ka cilvēki vispār šo ziemu ļoti maz slimoja un statistika (oficiālā, nevis DELFI vai TVNETs) ir tik laba.
https://statistika.spkc.gov.lv/pxweb/lv/Health/Health__Mirst
iba/MOR10_Iedzivotaju_naves_celoni_menesi.px/table/tableView Layout2/
89) Bija jātaupa nauda, piedāvājot eksperimentu vien tiem, kas to vēlas un jārūpējas par kompensācijām tiem,
kam ir blaknes no tām.
90) Nevajadzēja vakcinācijas dienestu. Vajadzēja piezvanīt katram cilvēkam, kas bija pieteicies rindā uz poti un
piedāvāt vakcinācijas laikus.  Realitāte bija skarba - pienāca e-pasts kurā norādīta saite, ka uz poti jāpiesakās (Es
biju ļoti apvainojusies un jutos pazemota ka otrreiz jāpiesakās, jo vienreiz jau biju pieteikusies caur
manavakcina) Man paveicās, ka darbavieta noorganizēja potēšanos (nevajadzēja nekur zvanīt un nevajadzēja
vakcinācijas vietas meklēt).
91) Skaidrojošais darbs. 
  
 Lieka bija jezga ar vakcinācijas biroju, vakcinācijas avīzi un loteriju. Tas radīja cilvēkos neuzticību.
92) Darba organizācija bija slikta,jo neviens nesaprata ko un kā darīt.
93) Vajadzēja sākumā ļaut vakcinēties visiem, kuri vēlas, nevis izvirzīt prioritārās grupas.
94) Jāizglīto ģimenes ārsti. Tas bija jādara pašā sākumā, lai jau pašā saknē saviem pacientiem kliedētu neticību.
95) Jāskaidro nevis jāuzspiež ar draudiem!
96) Nevajadzēja piespiest obligāti!!!
97) Skaidra nostāja, nevis "mētāties šurpu turpu" un loģiski lēmumi saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem. Vairāk
nodarboties ar izskaidrošanas darbiem nevis ""draudiem".
98) Nepiespiedu vakcinācija!!
99) Jāpaskaidro, jāizskaidro un jāļauj cilvēkiem strādāt, nevis katram otrajam tagad ir jābaidās no tā vai rudenī
būs kur strādāt, jo personīgu apsvērumu deļ nevēlas kaut ko nezināmu laist savā organismā!
100) Nevajadzēja šo procesu padarīt politisku. 
  
 Uzticēt ģimenes ārstiem.
101) Saskarme un runāšana ar valsts iedzīvotājiem
102) Jāizmaksā naudas kompensācija pēc vakcinācijas.
103) Perevoščikovam nevajadzēja melot par 2m distances ievērošanu brīvā dabā, tagad neticu viņam, kaut varbūt
arī reizēm viņš nemelo. Vienā teikumā-nevajadzēja melot cilvēkiem un bloķēt Fb ierakstus, kas bija pretrunā ar
valdības nostājai.
104) Vairāk sniegt informāciju, par vakcīnu drošumu, nevis piespiest cilvēku vakcinēties. Nosakot obligātu
vakcināciju, tas raisa pretēju reakciju un liek aizdomāties par vakcīnas ietekme uz cilvēka organismu
105) Uzreiz jāveic masveida vakcināciju obligātā kārtā. Ģimenes ārstiem bija jāzvana un jāpiedāvā laiks, kad nākt
un vakcinēties. Nevar būt tā, ka maskas jāvalkā visiem, bet vakcinēties var tas, kurš grib. Jo ātrāk visi
savakcinēsimies, jo ātrāk tiksim pie ierastās dzīves.
106) Neņemos spriest....
107) Neiebiedēt tautu. Nekukuļot tautu (ar loterijām u.c.). Izturēties tapat kā gripas epidēmijas laikā - nekā īpaši
neuzsverot vakcīnas nozīmīgumu.
108) Jāļauj cilvēkiem pašiem lemt, vai vakcīna nepieciešama.
109) Jāuzrunā individuāli
110) Vajadzēja uzreiz visiem piešķirt iespēju vakcinēties, nevis tikai kaut kādas prioritārās grupas.
111) Vairāk info par slimības gaitu
112) Jāizbeidz haotiski šķērdet naudu
113) Bija jābūt pilnīgi citādākai komunikācijai. Līdzšinējā uzspiedošā politika tikai raisa vēl lielāku pretreakciju
un liek uzdot vēl vairāk jautājumus, kāpēc tik ļoti, kāpēc par visām "varītēm", pat pārkāpjot Satversmes punktus,
vēlas visus tik ļoti vakcinēt. Loterijas jautājums bija cirka cienīgs gājiens. Neatbalstu arī to, ka likumi, kas vēl
nav pieņemti, tiek atspoguļoti medijos, tā "uzvelkot" tautu un kas tagad arī ir ļoti redzams - tauta ir totāli
sadalījusies divās frontēs. Viens no iemesliem ir mediju raksti, virsraksti (šis novērots tvnet, apollo).
114) Neuspiest to pret cilvēku gribu! Beigt sadalīt tautu divās "frontēs". Beigt veselos cilvēkus uzskatīt par
slimiem!
115) Manuprāt, būtiskākais jautājums, kas bija jādara citādāk, lai neradītu tik lielu vakcinēties negribētāju
pretestību. Goda vārds, nezinu.
116) Jāuztic vakcinācija tikai un vienīgi ģimenes ārstiem.Tie pārzin pacienta veselības rādītājus un spēs novērst
blsknes.Tā pat izskaidrojošais darbs bija jāuztic ģimrnes ārstu pslīgiem..
117) Jāiztiek bez vakcinācijas noteikšanu par obligātu; vakcinēšanu visās iespējamās un neiespējamās vietās;
atklāti jārunā, ka vakcīna var izraisīt vairāk vai mazàk nopietnas blaknes, nevis to slēpt vai nepievērst uzmanību
118) Jādomā par cilvēkiem,kas izslimojuši,kuri nav testēti ,un kamēr  ir antivielas,kaut uz 2-3 mēnešiem dot
sertifikātus. Tā kā ir tagad- visi dati zināmi pie ģimenes ārsta,laboratorijās,bet sertifikātu nedod.Tā ir tīra
diskriminācija.Valdībai jau pašā sākumā bija jāpasaka- nebūs tests,nebūs sertifikāts,nevis pēkšņi parādās
testētiem sertifikāts,pie tam testēšana nenotika katrā mazpilsetā,bet cilvēks ar augstu temperatūru nevar
aizbraukt uz testu. Valdībai ir ļoti daudz nepārdomāti lēmumi un kļūdas attiecībā uz izslimojušajiem
cilvēkiem,kuri vismazāk apdraud pārējos,bet visvairāk cieš dēļ patreiz pieņemtajiem noteikumiem.
119) Neuzspiest vakcināciju, vairāk iepazīstināt ar vakcināciju, nevis baidīt cilvēkus vai spiest cilvēkus uz to, ka
nevakcinejoties būs stingrāki ierobežojumi
120) Jāsniedz vairāk informācijas par vakcīnām, jo ne visi iedomājas informāciju meklēt kādās konkrētās
mājaslapās. Liela daļa iedzīvotāju paļaujas uz, piemēram, facebook redzēto informāciju un tai tic pat



nesameklējot apstiprinājumu tam, ka informācija ir patiesa. Un diemžēl visbiežāk informācija nav patiesa.
121) Varai jāmaina retorika, izbeidzot augstprātīgi izturēties pret antivakseriem, šādas aptaujas bija jāveic jau
pašā sākumā, lai izprastu sabiedrības noskaņojumu, un sagatavotos  ar argumentētiem un cieņpilniem
skaidrojumiem un loģiskai un konsekventai rīcībai.
122) Ierobežt dezinformāciju sociālajā vidē.
  
 Ātrāk jāievieš obligātā vakcinācija.
  
 Stingrāki ierobežojumi nevakcinētajiem(tādi kā Lietuvā būs)
123) Ir redzama izveidota politika, nevis patiesas rūpes par sabiedrības veselību.
124) Neuzspiest vakcinēties.
125) Vairāk vajadzēja bloķēt viltus ziņas.
126) Jāstāsta kāpēc mums to vajag no veselības viedokļa,nevis jāsola balvas
127) Jāizbeidz šis cirks, un jāuzņemas jebkāda veida atbildība. Nevienam netiek veiktas veselības pārbaudes-ka
tikai vakcīnu dabūt iekšā!
128) Komunikācija ar sabiedrību, izskaidrojošais darbs, caurspīďīgs lēmumu pieņemšanas process un naudas
izlietojums. Konsekvence lēmumu pieņemšanā.
129) Skaidtojošais darbs un kkmunikācija ar sabiedrību tai pieņemamā un saprotamā veidā.
130) Jāļauj cilvēkiem pašiem pieņemt lēmumu vakcinēties, vai nevakcinēties.
131) Komunikācija , komunikācija, komunikācija ar iedzīvotājiem. Informācija saprotama visiem iedzīvotāju
slāņiem!
132) Ātrāk jāatspēko dezinformācija.
133) Daudz kļūdu , sākot no vakcīnu neesamības līdz  neveiksmīgai “Vakcinācijas avīzei”, loterijai u.t.t
  
  Pietrūka plaša skaidrojuma, šķiet, ka tagad jau par vēlu, jo daļa sabiedrības  vienkārši netic mediķiem, bet tic “
Kaimiņu Jankam”….
134) Jāskaidro TV profesionālāk. Cilvēki redz, ka ar tiem runā kā ar 2 gadus veciem bērniem. Ar saukļiem un
plakātiem nevar aicināt uz zāļu lietošanu. 
  
 Man un arī ģimenes ārstiem nav skaidra rīcība kāda būs reakcija atsevišķu slimību gadījumā, kā rīkoties ar
lietojamām zālēm. Īpaši bērniem, patreiz.
135) Jàatstàj katra Cilvéka brīva izvéle!
136) Skaidrošanas un plānošanas darbs! Informācija bija jāsaņem no speciālistiem, mediķiem, nevis no ministra
bez attiecīgās izglītības! Cilvēkus sadusmoja gan vakcinācijas birojs, gan avīze!!!
137) Pieturēties pie brīvprātīgas vakcinācijas! 
  
 Domāt ar galvu!
  
 Nepieļaut domu par bērnu vakcināciju!
138) Nepareizi definēts jautājums, jo ietver apgalvojumu, ka bija jārīkojas citādāk – principā jau es varu arī
uzskatīt, ka viss ir labi. Problēma, manuprāt, ir zemā uzticēšanās politiķiem, cilvēku mazizglītotība, tuvredzība
un nespēja orientēties lielajā informācijas laukā. Gan politisko uzticību, gan izglītības līmeni var uzlabot, bet tas
nenotiek mēnešu vai pat pāris gadu laikā – tam vajadzīga stratēģija un tēmētas darbības. Ja konkrēti par
vakcinācijas koordināciju – ja neskaita švakās komunikācijas kampaņas, viss pārējais ir nostrādāts labi. Cilvēki
jebkur bez pieraksta var izvēlēties, kādu vakcīnu tie vēlas. Tas nozīmē, ka sistēma izstrādāta labi.
139) Vairāk jāskaidro sabiedrībai par vakcīnām, to izstrādāšanu, par iespaidu uz veselību
140) Neuzspiest to poti ar varu cilvēka brīva izvēle
141) Uzskatu, ka būtu jāsniedz informācija iedzīvojātiem, kas ir zinātniski pamatota. Šobrīd vērojam to, ka
cilvēki neuzticas valdības vai mediju teiktajam, tāpēc jāizmanto individuāli uzticami līdzekļi, lai palīdzētu
cilvēkiem saprast, ka vakcinācija nav bīstama un ļaus tikt ārā no šī brīža krīzes.
142) Neuzspiežot.
143) Nevajag uzspiest ar varu neko. Katram cilvēkam ir tiesības izvēlēties kādus medikamentus lietot (ieskaitot
kādu vakcināciju veikt) neatkarigi vai tas ir pret gripu, ērču encifalītu vai covid19
144) Manuprāt viss ir darīts lai saprātīgs cilvēks saņemtu vakcīnu. Pārējiem nekad nebūs labi.
145) Jāiesaista vairāk paši ārsti, lai izglītotu sabiedrību.
146) Cita veida reklāmas un izbraukumi uz vēl mazākiem ciematiem.
147) Kāpēc tika izveidots tāds Vakcinācijas birojs??? Veltīgi iztērēta nauda!!!
148) Ğimenes ārsti savu pacientu pazīst, līdz ar to korekti būtu, tāpat kā citas potes, veikt ğimes ārstu praksēs.
149) Nevajadzēja atteikties no Eiropas piešķirtajām vakcīnām pašā sākuma 2020.gadā
150) Bija jāveic caur ģimenes ārstiem .Piesaistot finansējumu atkarībā no pieprasījuma . 
  
 Nebieidēt ar pārspīlētiem statistikas datiem ( kas veidoti pēc pasūtījuma, un "augsto" mirstību. ...u.t.t
151) Nevajag ignorēt cilvēku bailes. Jāskaidro vairāk.
152) Stingrak jau sakuma bija janosaka ka bez vakcinas nevares daudzi un daudzko.
153) Jāveido publiski pieejami vakcinācijas centri arī reģionos. Nav tik viegli pieteikties vakcinācijas kabinetos,
neceļo klausuli vai vakcīna nav pieejama. Piesakoties caur centralizēto tel.nr.,viņiem nav informācijas par
reģioniem. Tautas izglītošana par vakcīnu un tās nepieciešamību. Vadošajiem darbiniekiem, valdībai un Saeimai
jārāda piemērs tautai un pirmajiem 100% jāvakcinējas.
154) Jāatstāj cilvēkiem brīva izvēle- vai vakcinēties vai nevakcinēties. Un beigt muļķoties ar nenormālo naudas



izšķiešanu dažādiem birojiem.  Visa vakcinācija ir sabiedrības šķelšana, jo  tādu sabiedrību ir vieglāk pakļaut
vadībai un kontrolei.
155) Saturīgas kampaņas realizēšana. Saslimušajiem, kuri nav izmantojuši iespēju vakcinēties, maksāt par
ārstēšanos.
156) 1. Vakcinēšanās sākumā vajadzēja vairāk popularizēt zinātnieku un mediķu viedokļus par vakcīnas lietderību
un drošību. 
  
 2. Valdībai savlaicīgi vajadzēja paredzēt atbalstu tiem, kuriem pēc vakcinēšanās radušās kādas blaknes.
157) Vienīgais labums, ka neizdēva vakcinācijas avīzi, nesatracināja vēl vairāk ļaudis. Pārējais viss ir bijis haotiski
un neizprotami
158) Mācīties no citu valstu kolēģiem, neveidot idiotiskus vakcinācijas centrus, vakcināciju veikt tikai med
iestādēs nevis kapu svētkos un tirdzniecības centros
159) Tā sākotnējā ākstīšanās ar prioritārajām grupā jau diezgan ātri parādīja, ka bija iespējams uzsākt iespēju
jebkuram interesantam pieteikties vakcīnai. Vispārējā vakcinācija biroja komunikācija bija neloģiska, piedevam
vairs neko nedzirdam par šo fiktīvo VM struktūrvienību. Domāju arī šāda biroja izveida radīja daļai sabiedrības
lielāku pretošanās vēlmi, dēļ neattaisnojumu izdevumu radīšanu biroja izveides sakarā
160) Mazāk baidīt,vairāk izglītot
161) Mazāk baidīt, vairāk izglītot
162) Nepatīk, ka tiek biedēti un šķiroti cilvēki.
163) Skaidrot un apelēt uz cilvēku jūtām- domas par līdzcilvēkiem, bērnu nākotni,

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.


