Կորոնավիրուսային և այլ ինֆեկեցիոն
հիվանդությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
վերաբերմունքը, վարքագիծը և SARS-CoV-2-ի
նկատմամբ հակամարմինների, քրոնիկ
հեպատիտ B և C վիրուսների և նրանց հետ
կապված ռիսկի գործոնների
տարածվածությունը Հայաստանում
Համառոտ զեկույց
Նոյեմբեր 2021

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան
Թրփանճեան հանրային առողջապահության ֆակուլտետ
Ավետիսեան Օնանեան առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և
զարգացման կենտրոն

Սույն զեկույցը ստեղծվել է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային
զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով: Այստեղ արտահայտված նյութի
բովանդակությունը միմիայն հեղինակներինն են և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ
ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

Կորոնավիրուսային և այլ ինֆեկեցիոն հիվանդությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
վերաբերմունքը, վարքագիծը և SARS-CoV-2-ի նկատմամբ հակամարմինների, քրոնիկ
հեպատիտ B և C վիրուսների և նրանց հետ կապված ռիսկի գործոնների
տարածվածությունը Հայաստանում

Նախաբան
Այս

փաստաթղթի

նպատակը

«Կորոնավիրուսային

և

այլ

ինֆեկեցիոն

հիվանդությունների վերաբերյալ գիտելիքները, վերաբերմունքը, վարքագիծը և SARSCoV-2-ի նկատմամբ հակամարմինների, քրոնիկ հեպատիտ B և C վիրուսների և նրանց
հետ

կապված

ռիսկի

գործոնների

տարածվածությունը

Հայաստանում »

հետազոտության նախնական արդյունքները ներկայացնելն է։ Հետազոտությունն
իրականացվել է ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից ֆինանսավորվող «Աջակցություն՝ կառավարելու
կորոնավիրուսային հիվանդության և այլ վարակիչ հիվանդությունների բռնկումները
Հայաստանում»
ամիսներին՝

ծրագրի

շրջանակներում,

Հայաստանի

ամերիկյան

2021

թվականի

համալսարանի

մայիս-սեպտեմբեր

Թրփանճեան

հանրային

առողջապահության ֆակուլտետի կողմից։ Հետազոտության երկու նպատակներն էին
գնահատել

Հայաստանում

հակամարմինների

չափահասների

շիճուկային

շրջանում

տարածվածությունը

և

SARS-CoV-2-ի
գնահատել

դեմ

վարակիչ

հիվանդությունների տարածման, դրսևորման և բուժման վերաբերյալ բնակչության
գիտելիքները, վերաբերմունքը և վարքագիծը (ԳՎՎ)։ Հետազոտությունը 2 հիմնական
բաղադրիչ ուներ՝ լաբորատոր թեստավորում և հեռախոսային հարցում։
Այստեղ ներկայացված

նախնական

արդյունքները

սահմանափակվում

են ԳՎՎ

հարցման միջոցով ուսումնասիրված որոշ հարցերով, ներառյալ Կովիդ-19-ի դեմ
պատվաստումների, Կովիդ-19-ի հետ կապված կանխարգելիչ վարքագծի (դիմակ կրել,
ձեռքերի

հիգիենա

և

սոցիալական

հեռավորության

պահպանում),

տարբեր

աղբյուրներից ստացված Կովիդ-19-ի վերաբերյալ տեղեկությունների նկատմամբ
հավատի և դավադրության տեսությունների վերաբերյալ հարցերը։
1

Համառոտ մեթաբանություն
Թիրախային

բնակչությունը

ներառում

էր

Հայաստանում

ապրող

չափահաս

բնակչությունը (≥18 տարեկան), անկախ քաղաքացիությունից կամ ազգությունից։
Հետազոտության
երկաստիճան

մասնակիցներին

ընտրելու

համար

շերտավորված/ստրատիֆիկացված

կիրառվել

է

կլաստերային

միանվագ
ընտրանքի

մեթոդաբանություն։ Հետազոտությունը շերտավորված/ստրատիֆիկացված էր ըստ 11
տարածքների՝ մայրաքաղաք Երևան և 10 մարզեր։ Համակարգված պատահակա ն
ընտրանքի մեթոդը կիրառվել է յուրաքանչյուր շերտի (մարզ կամ Երևան) ԱԱՊ-ների
1/3-ն

ընտրելու

նպատակով։

Մարզերի

ներսում

ԱԱՊ

հաստատությունների

պատահական ընտրությունը հապապատասխանեցվել է տվյալ ԱԱՊ հաստատության
կողմից սպասարկվող բնակչության թվաքանակին։ Երկրորդ փուլում հետազոտության
մասնակիցների պատահական ընտրությունն իրականացվել է ԱՐՄԵԴ էլեկտրոնային
առողջապահական համակարգի ազգային թիմի օգնությամբ։ ԱՐՄԵԴ ներկայացուցիչ ը
ընտրված բնակչության ապանույնականացված
հաստատությունների

ներկայացուցիչնե րին,

տվյալները տրամադրել է ԱԱՊ
ովքեր

կապ

են

հաստատել

և

հավաքագրել են մասնակիցներին։ Երբ մասնակիցը հասել է ԱԱՊ հաստատություն
արյան նմուշառման նպատակով, հետազոտական թիմը ստանձնել է տվյալների
հավաքագրման

հաջորդ

քայլերի

պարտականությունները՝

ներառյալ

գրավոր

իրազեկված համաձայնության ստացումը, նախնական թեստավորման համառոտ
խորհրդատվության

տրամադրումը,

արյան

նմուշառման

իրականացում ը,

հեռախոսային հարցազրույցի իրականացումը և մասնակիցներին իրենց թեստերի
արդյունքների մասին տեղեկացումը։ Հեռախոսային հարզացրույցներն իրականաց վել
են տասը վերապատրաստված հարցազրուցավարների կողմից՝ 2021 թվականի մայիսի
27-ից սեպտեմբերի 27-ը։

ԳԳՎ հեռախոսային հարցազրույցից որոշ արդյունքներ
Ընդհանուր առմամբ հարցմանը մասնակցել է 3483 մարդ Երևանից և 10 մարզերից
(Աղյուսակ 1)։ Հարցմանը պատասխանողների տոկոսը (response rate) կազմել է 93.5%։
Պատասախանողների մեծամասնությունը կին էր (71.7%)։ Պատասխանողների միջին
տարիքը 49.5տ․ էր։
Ընդհանուր առմամբ հարցման մասնակիցների 11.6%-ը (n=393) պատվաստվել էր
Կովիդ-19-ի դեմ, որոնցից 50%-ը ստացել էր երկու դեղաչափ։ Պատվաստումների
ազգային մակարդակը կազմել է 10.3% (համապատասխանեցված (weighted) ըստ
տարիքի և սեռի)։ Հարցման պատվաստված մասնակիցների մոտ կեսը հաղորդել է
պատվաստման հետևանքով առաջացած որոշ կողմնակի ազդեցությունների մասին։
Կովիդ-19-ի դեմ չպատվաստված անձինք հարցվել են Կովիդ-19 պատվաստանյութ
ստանալու մտադրության մասին, երբ այն հասանելի դառնա իրենց համար։ 2838
պատասխանողների 53%-ն ասել է, որ շատ հավանական է կամ հավանական է, որ
կպատվաստվեն։
Հարցին, թե որքանով են համաձայն, որ պատվաստումը պետք է պարտադիր լինի
բոլոր նրանց համար, ովքեր ի վիճակի են պատվաստվել, 8.1%-ը լիովին համաձայն էր,
43.8%-ը համաձայն էր, 39.1%-ը համաձայն չէր և 9.0%-ը ամենևին համաձայն չէր
պնդման հետ։
Ընդհանուր առմամբ, հարցվողների 67.2%-ը հաղորդել են, որ վերջին 14 օրերի
ընթացքում միշտ օճառով և ջրով լվացել են ձեռքերը մոտ 20 վայրկյան, 24.0%-ը
սովորաբար էին այդպես վարվում, 5.5%-ը՝ երբեմն, 1.9% -ը՝ հազվադեպ և 1.3%-ը՝
երբեք։
Հարցվողների միայն 31%-ն է հայտնել, որ վերջին 14 օրերի ընթացքում մշտապես
դիմակ է կրել։ Մոտավորապես 21%-ը սովորաբար էին դիմակ կրում, 18.0%-ը՝ երբեմն,
14.9%-ը՝ հազվադեպ, մինչդեռ 15.4%-ը երբեք հանրային վայրերում դիմակ չեն կրել։

Հարցվողները

նշել են, որ վերջին

14 օրվա ընթացքում

առնվազն 1.5 մետր

հեռավորություն են պահպանել միշտ (18.6%), սովորաբար (23.3%) և հազվադեպ
(15.9%)։ Հարցվածների գրեթե 20%-ը վերջին 14 օրվա ընթացքում երբեք չի պահպանել
հեռավորություն այլ մարդկանցից։
Հետազոտության մասնակիցներին առաջարկվել է 1-ից 7-ը սանդղակով գնահատել, թե
որքանով են վստահում Կովիդ-19-ի վերաբերյալ տարբեր աղբյուրներից ստացված
տեղեկություններին, որտեղ 1-ը նշանակում էր «շատ քիչ վստահություն», 7-ը՝ «շատ
մեծ վստահություն»։ Վստահության ամենաբարձր միջին միավորները գրանցվել են
բուժաշխատողների

(5.44),

Առողջապահության

Առողջապահության

համաշխարհային

կազմակերպության

Հիվանդությունների

վերահսկման

կանխարգելման

և

նախարարության
(4.96)
ազգային

(5.07)

և

նկատմամբ։
կենտրոնի

վստահության միջին ցուցանիշը 4.61 էր, մինչդեռ Կովիդ-19-ի թեժ գծերի համար այն
4.53 էր։ Հայտնի մարդիկ և սոցիալական ցանցերի ազդեցիկ դեմքերը Կովիդ-19-ի
վերաբերյալ տեղեկությունների ամենաքիչ վստահելի աղբյուրներն էին (2.99)։
Հետազոտության մասնակիցներին հարցրել են, թե 1-7-ը սանդղակով (որտեղ 1-ը
նշանակում է շատ ցածր վստահություն, իսկ 7-ը՝ շատ բարձր վստահություն) որքանով
են վստահ, որ ԱՆ-ն ի վիճակի է հաջող հաղթահարել Կովիդ-19-ի մարտահրավերնե րը։
Գրանցված միջին միավորը 5.02 էր։ Հիվանդանոցների (5.41) և պոլիկլինիկաների (5.11)
միջին

միավորներն

ամենաբարձրն

էին։

Նույն

հարցում

Հիվանդությունների

վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի (4.74), դպրոցների, համալսարանների և այլ
ուսումնական հաստատությունների (4.64), կառավարության (4.58) և ոստիկանությ ան
(4.18)

նկատմամբ

վստահության

ցուցանիշները

համեմատաբար

ցածր

էին։

Ամենացածր միջին վստահության ցուցանիշը գրանցվել է հանրային տրանսպորտն
ապահովող ընկերությունների համար (3.04)։
Հետազոտության մասնակիցներին հարցրել են, թե որքանով են նրանք համաձայն
Կովիդ-19-ի դավադրության տեսությունները ներկայացնող պնդումների հետ։ 2803
հարցվողների մեծամասնությունը լիովին համաձայն (15.8%) կամ hամաձայն էր

(60.7%), որ Կովիդ-19 վիրուսը մարդն է ստեղծել, մնացածն այս պնդման հետ
համաձայն չէին (20.4%) կամ բոլորովին համաձայն չէին (3.0%)։ Պատասխանողների
ավելի քան 70%-ը համաձայն էր (60.2%) կամ լիովին համաձայն էր (12.4%) այն պնդման
հետ, որ Կովիդ-19 վիրուսը

ստեղծվել է հզոր կազմակերպությունների

կողմից։

Հարցվողների մոտ 70%-ը համաձայն (59.6%) կամ լիովին համաձայն էր (11.0%), որ
Կովիդ-19 վիրուսի տարածումն աշխարհում բնակչության թվաքանակը կրճատելու
կանխամտածված փորձ է։ Հարցվողների մոտ կեսը համաձայն կամ լիովին համաձայն
էր (համապատասխանաբար 45.7% և 5.4%), որ Կովիդ-19 վիրուսի տարածումը
կառավարությունների

կողմից

քաղաքական

վերահսկողություն

ձեռք բերելու

կանխամտածված փորձ է։
3399 մասնակիցներից միայն 22.7%-ն է հայտնել, որ իրենց մոտ երբևէ ՊՇՌ թեստով
ախտորոշվել է Կովիդ-19։ Նրանցից 25%-ը հոսպիտալացվել է Կովիդ-19-ի բուժման
համար։ SARS-CoV-2 շիճուկային հակամարմինների տարածվածության ցուցանիշը
ազգային մակարդակում (weighted) 66.4% էր։
Աղյուսակ 2-ում ներկայացված են հետազոտության փոփոխականների

խաչաձև

աղյուսակավորումն ըստ տարիքային մակարդակների (18-64 տարեկան համեմատած
65 տարեկան և բարձր), կրթության աստիճանի (10 տարուց պակաս և մինչև 12-13
տարի

համեմատած

համեմատած կին)։

բարձրագույն

կրթություն

և բարձր)

և սեռի

(տղամարդ

Աղյուսակ 1. Հարցվողների աշխարհագրական բաշխումը

Մարզ

N (%)

Երևան

1246 (35.8)

Շիրակ

268 (7.7)

Արմավիր

310 (8.9)

Գեղարքունիք

274 (7.9)

Կոտայք

287 (8.2)

Սյունիք

162 (4.7)

Արագածոտն

163 (4.7)

Արարատ

304 (8.7)

Վայոց Ձոր

63 (1.8)

Լոռի

253 (7.3)

Տավուշ

153 (4.4)

Table 2. Ընտրված հարցերի պատասխանների բաշխումն ըստ տարիքի, կրթության և սեռի

Տարիք
Ընդամենը
(n=3477)

Փ ոփոխական

1 8 -64
տ արեկան
(n=2877)

Կրթություն
65+
տ արեկան
(n=600)

Ը նդամենը
(n=3464)

N (%) կամ M (SD)

< 1 0 տարի
մ ինչև12-13
տ արի
(n=2111)

Սեռ
Բարձրագույն
կրթություն և
բարձր
(n=1353)

Ը նդամենը
(n=3483)

N (%) կամ M (SD)

Արական
(n=984)

Իգական
(n=2499)

N (%) կամ M (SD)

Վերջին 14 օրերի ընթացքում որքան հաճախ եք կատարել հետևյալը՝ օճառով և ջրով լվացել Ձեր ձեռքերը մոտ 20 վայրկյան։

Միշտ, սովորաբար

3143 (91.2)

2589 (90.7)

554 (93.9)

3131 (91.2)

1892 (90.7)

1239 (92.1)

3147 (91.2)

870 (89.8)

2277 (91.8)

303 (8.8)

267 (9.3)

36 (6.1)

301 (8.8)

195 (9.3)

106 (7.9)

303 (8.8)

99 (10.2)

204 (8.2)

Երբեմն, հազվադեպ,
երբեք

Վերջին 14 օրերի ընթացքում որքան հաճախ եք կատարել հետևյալը՝ հանրային մարդաշատ վայրերում դիմակ կրել։

Միշտ, սովորաբար

1777 (51.7)

1402 (49.2)

375 (64.1)

1775 (51.9)

1097 (52.8)

678 (50.4)

1780 (51.8)

468 (48.5)

1312 (53.0)

1658 (48.3)

1448 (50.8)

210 (35.9)

1646 (48.1)

980 (47.2)

666 (49.6)

1659 (48.2)

497 (51.5)

1162 (47.0)

Երբեմն, հազվադեպ,
երբեք

Վերջին 14 օրերի ընթացքում որքան հաճախ եք կատարել հետևյալը՝ պահպանել առնվազն 1 .5 մետր հեռավորություն։

Միշտ, սովորաբար
Երբեմն, հազվադեպ,
երբեք

1435 (41.9)

1140 (40.2)

295 (50.3)

1433 (42.0)

880 (42.4)

553 (41.5)

1438 (42.0)

410 (42.9)

1028 (41.6)

1988 (58.1)

1696 (59.8)

292 (49.7)

1976 (58.0)

1196 (57.6)

780 (58.5)

1989 (58.0)

546 (57.1)

1443 (58.4)

Տարիք

Փ ոփոխական

Ընդամենը
(n=3477)

1 8 -64
տ արեկան
(n=2877)

Կրթություն
65+
տ արեկան
(n=600)

Ը նդամենը
(n=3464)

N (%) կամ M (SD)

< 1 0 տարի
մ ինչև12-13
տ արի
(n=2111)

Սեռ
Բարձրագույն
կրթություն և
բարձր
(n=1353)

Ը նդամենը
(n=3483)

N (%) կամ M (SD)

Արական
(n=984)

Իգական
(n=2499)

N (%) կամ M (SD)

1 -ից 7-ը սանդղակով գնահատեք, թե ինչ չափով եք վստահում COVID-19-ի վերաբերյալ հետևյալ աղբյուրներից ստացված տեղեկություններին (որտեղ

1=շատ քիչ վստահություն ունեք և 7=շատ մեծ վստահություն)
Առողջապահության
նախարարություն

5.07 (1.94)

5.13 (1.90)

4.77 (2.11)

5.07 (1.94)

5.17 (1.95)

4.92 (1.92)

5.07 (1.94)

4.98 (1.98)

5.10 (1.92)

4.61 (2.18)

4.69 (2.14)

4.13(2.35)

4.61 (2.18)

4.64 (2.22)

4.57 (2.11)

4.61 (2.18)

4.43 (2.21)

4.67 (2.16)

5.44 (1.68)

5.45 (1.65)

5.36 (1.84)

5.44 (1.69)

5.50 (1.72)

5.33 (1,62)

5.44 (1.68)

5.31 (1.77)

5.48 (1.65)

2.99 (2.07)

2.99 (2.04)

2.94 (2.20)

2.98 (2.07)

3.02 (2.14)

2.92 (1.96)

2.99 (2.07)

2.84 (2.03)

3.04 (2.08)

4.96 (2.04)

5.02 (2.01)

4.62 (2.18)

4.95 (2.05)

5.06 (2.04)

4.80 (2.04)

4.95 (2.04)

4.66 (2.11)

5.06 (2.01)

4.53 (2.27)

4.60 (2.25)

4.11 (2.39)

4.53 (2.27)

4.63 (2.28)

4.37 (2.26)

4.53 (2.27)

4.29 (2.30)

4.62 (2.26)

Հիվանդությունների
վերահսկման և
կանխարգելման
ազգային կենտրոն
Բուժաշխատողներ
Հայտնի մարդիկ և
սոցիալական ցանցերի
ազդեցիկ
դեմքեր/մարդիկ
Առողջապահության
համաշխարհային
կազմակերպություն
(ԱՀԿ)
COVID-19-ի թեժ գծեր

Տարիք

Փ ոփոխական

Ընդամենը
(n=3477)

1 8 -64
տ արեկան
(n=2877)

Կրթություն
65+
տ արեկան
(n=600)

Ը նդամենը
(n=3464)

N (%) կամ M (SD)

< 1 0 տարի
մ ինչև12-13
տ արի
(n=2111)

Սեռ
Բարձրագույն
կրթություն և
բարձր
(n=1353)

Ը նդամենը
(n=3483)

N (%) կամ M (SD)

Արական
(n=984)

Իգական
(n=2499)

N (%) կամ M (SD)

1 -ից 7-ը սանդղակով գնահատեք, թե որքանո՞վ եք վստահ, որ հետևյալ կառույցներն ի վիճակի են հաջող հաղթահարել COVID-19-ի մարտահրավերները

Կառավարություն

4.58 (2.04)

4.57 (2.02)

4.63 (2.14)

4.58 (2.04)

4.81 (2.05)

4.24 (1.99)

4.58 (2.04)

4.64 (2.07)

4.56 (2.04)

5.02 (1.96)

5.05 (1.94)

4.85 (2.08)

5.02 (1.96)

5.24 (1.94)

4.70 (1.95)

5.02 (1.96)

4.93 (2.00)

5.05 (1.94)

Հիվանդանոցներ

5.41 (1.70)

5.43 (1.67)

5.40 (1.80)

5.42 (1.70)

5.54 (1.71)

5.23 (1.70)

5.41 (1.70)

5.32 (1.78)

5.45 (1.66)

Պոլիկլինիկաներ

5.11 (1.81)

5.10 (1.80)

5.20 (1.85)

5.11 (1.82)

5.32 (1.81)

4.81 (1.78)

5.11 (1.82)

5.05 (1.84)

5.14 (1.81)

4.74 (2.09)

4.82 (2.05)

4.25 (2.28)

4.74 (2.09)

4.86 (2.15)

4.56 (2.00)

4.74 (2.09)

4.50 (2.14)

4.83 (2.07)

4.64 (1.90)

4.65 (1.89)

4.59 (1.95)

4.64 (1.90)

4.79 (1.97)

4.42 (1.78)

4.64 (1.90)

4.44 (1.92)

4.71 (1.89)

3.04 (1.97)

3.02 (1.98)

3.18 (1.95)

3.04 (1.97)

3.35 (2.09)

2.61 (1.71)

3.04 (1.97)

3.13 (2.06)

3.01 (1.94)

4.18 (2.10)

4.19 (2.10)

4.10 (2.15)

4.18 (2.11)

4.48 (2.13)

3.74 (2.10)

4.18 (2.10)

4.17 (2.16)

4.18 (2.10)

Առողջապահության
նախարարություն

Հիվանդությունների
վերահսկման և
կանխարգելման
ազգային կենտրոն
Դպրոցներ,
համալսարաններ և այլ
ուսումնական
հաստատություններ
Հանրային տրանսպորտն
ապահովող
ընկերություններ
Ոստիկանություն

Տարիք
Ընդամենը
(n=3477)

Փ ոփոխական

1 8 -64
տ արեկան
(n=2877)

Կրթություն
65+
տ արեկան
(n=600)

Ը նդամենը
(n=3464)

N (%) կամ M (SD)

< 1 0 տարի
մ ինչև12-13
տ արի
(n=2111)

Սեռ
Բարձրագույն
կրթություն և
բարձր
(n=1353)

Ը նդամենը
(n=3483)

N (%) կամ M (SD)

Արական
(n=984)

Իգական
(n=2499)

N (%) կամ M (SD)

Խնդրում եմ նշեք, թե որքանո՞վ եք համաձայն կամ համաձայն չեք հետևյալ պնդումներից յուրաքանչյուրին՝
Այս վիրուսը մարդն է ստեղծել։

Լիովին համաձայն եմ

443 (15.8)

376 (16.1)

67 (14.6)

440 (15.8)

251 (15.1)

189 (16.8)

444 (15.8)

149 (19.1)

295 (14.6)

Համաձայն եմ

1699 (60.7)

1431 (61.1)

268 (58.5)

1694 (60.7)

989 (59.5)

705 (62.6)

1702 (60.7)

455 (58.3)

1247 (61.7)

Համաձայն չեմ

572 (20.4)

462 (19.7)

110 (24.0)

570 (20.4)

369 (22.2)

201 (17.9)

572 (20.4)

149 (19.1)

423 (20.9)

85 (3.0)

72 (3.1)

13 (2.8)

85 (3.0)

54 (3.2)

85 (3.0)

28 (3.6)

57 (2.8)

Բոլորովին համաձայն

31 (2.8)

չեմ
Այս վիրուսը ստեղծվել է հզոր կազմակերպությունների կողմից (օրինակ՝ կառավարական, ռազմական)։

Լիովին համաձայն եմ

329 (12.4)

276 (12.4)

53 (12.2)

327 (12.3)

176 (11.1)

151 (14.1)

330 (12.4)

114 (15.3)

216 (11.3)

Համաձայն եմ

1601 (60.2)

1348 (60.6)

253 (58.0)

1596 (60.2)

948 (60.0)

648 (60.6)

1603 (60.2)

440 (59.1)

1163 (60.6)

Համաձայն չեմ

659 (24.8)

543 (24.4)

116 (26.6)

657 (24.8)

413 (26.2)

244 (22.8)

660 (24.8)

164 (22.0)

496 (25.8)

70 (2.6)

56 (2.5)

14 (3.2)

70 (2.6)

44 (2.8)

26 (2.4)

70 (2.6)

26 (3.5)

44 (2.3)

Բոլորովին համաձայն
չեմ

Այս վիրուսի տարածումն աշխարհում բնակչության թվաքանակը կրճատելու կանխամտածված փորձ է։

Լիովին համաձայն եմ

295 (11.0)

249 (11.1)

46 (10.4)

292 (10.9)

168 (10.5)

124 (11.5)

295 (11.0)

91 (12.3)

204 (10.5)

Համաձայն եմ

1602 (59.6)

1348 (60.0)

254 (57.6)

1601 (59.8)

981 (61.2)

620 (57.6)

1604 (59.6)

404 (54.5)

1200 (61.5)

Համաձայն չեմ

723 (26.9)

594 (26.4)

129 (29.3)

718 (26.8)

411 (25.6)

307 (28.5)

725 (26.9)

220 (29.7)

505 (25.9)

68 (2.5)

56 (2.5)

12 (2.7)

68 (2.5)

43 (2.7)

25 (2.3)

68 (2.5)

26 (3.5)

42 (2.2)

Բոլորովին համաձայն
չեմ

Տարիք
Ընդամենը
(n=3477)

Փ ոփոխական

1 8 -64
տ արեկան
(n=2877)

Կրթություն
65+
տ արեկան
(n=600)

Ը նդամենը
(n=3464)

N (%) կամ M (SD)

< 1 0 տարի
մ ինչև12-13
տ արի
(n=2111)

Սեռ
Բարձրագույն
կրթություն և
բարձր
(n=1353)

Ը նդամենը
(n=3483)

N (%) կամ M (SD)

Արական
(n=984)

Իգական
(n=2499)

N (%) կամ M (SD)

Այս վիրուսի տարածումը կառավարությունների կողմից քաղաքական վերահսկողություն ձեռք բերելու կանխամտածված փորձ է:

Լիովին համաձայն եմ

135 (5.4)

111 (5.3)

24 (6.1)

134 (5.4)

65 (4.4)

69 (6.8)

136 (5.5)

45 (6.6)

91 (5.0)

Համաձայն եմ

1136 (45.7)

964 (46.1)

172 (43.5)

1134 (45.7)

691 (47.3)

443 (43.6)

1138 (45.7)

309 (45.3)

829 (45.8)

Համաձայն չեմ

1093 (43.9)

911 (43.5)

182 (46.1)

1089 (43.9)

629 (43.0)

460 (45.2)

1094 (43.9)

292 (42.8)

802 (44.3)

123 (4.9)

106 (5.1)

17 (4.3)

122 (4.9)

77 (5.3)

45 (4.4)

123 (4.9)

36 (5.3)

87 (4.8)

Բոլորովին համաձայն
չեմ

Այս վիրուսը ամենայն հավանականությամբծագել է չղջիկներից:

Լիովին համաձայն եմ

33 (1.3)

28 (1.3)

5 (1.2)

33 (1.3)

22 (1.5)

11 (1.1)

33 (1.3)

10 (1.5)

23 (1.3)

Համաձայն եմ

1105 (44.3)

891 (42.7)

214 (53.0)

1104 (44.5)

727 (48.7)

377 (38.1)

1107 (44.4)

271 (40.3)

836 (45.9)

Համաձայն չեմ

1260 (50.6)

1088 (52.1)

172 (42.6)

1252 (50.4)

693 (46.4)

559 (56.5)

1262 (50.6)

357 (53.0)

905 (49.6)

94 (3.8)

81 (3.9)

13 (3.2)

93 (3.7)

50 (3.4)

43 (4.3)

94 (3.8)

35 (5.2)

59 (3.2)

Բոլորովին համաձայն
չեմ

Այս վիրուսը բնական ճանապարհով է առաջացել։

Լիովին համաձայն եմ

89 (3.2)

72 (3.1)

17 (3.8)

88 (3.2)

51 (3.1)

37 (3.3)

89 (3.2)

34 (4.4)

55 (2.7)

Համաձայն եմ

1026 (36.8)

833 (35.7)

193 (42.8)

1026 (37.0)

683 (41.2)

343 (30.7)

1029 (36.9)

275 (35.7)

754 (37.3)

Համաձայն չեմ

1437 (51.6)

1229 (52.7)

208 (46.1)

1429 (51.5)

799 (48.2)

630 (56.4)

1438 (51.6)

391 (50.8)

1047 (51.9)

233 (8.4)

200 (8.6)

33 (7.3)

232 (8.4)

124 (7.5)

108 (9.7)

233 (8.4)

70 (9.1)

163 (8.1)

Բոլորովին համաձայն
չեմ

Տարիք
Ընդամենը
(n=3477)

Փ ոփոխական

1 8 -64
տ արեկան
(n=2877)

Կրթություն
65+
տ արեկան
(n=600)

Ը նդամենը
(n=3464)

N (%) կամ M (SD)

< 1 0 տարի
մ ինչև12-13
տ արի
(n=2111)

Սեռ
Բարձրագույն
կրթություն և
բարձր
(n=1353)

Ը նդամենը
(n=3483)

N (%) կամ M (SD)

Արական
(n=984)

Իգական
(n=2499)

N (%) կամ M (SD)

Երբևէ պատվաստվե՞լ եք COVID-19-ի դեմ։

Այո

393 (11.6)

333 (11.9)

60 (10.4)

393 (11.7)

210 (10.3)

183 (13.8)

393 (11.6)

108 (11.5)

285 (11.7)

Ոչ

2989 (88.4)

2470 (88.1)

519 (89.6)

2977 (88.3)

1837 (89.7)

1140 (86.2)

2993 (88.4)

833 (88.5)

2160 (88.3)

Պ ատվաստանյութի քանի՞ դեղաչափ եք ստացել։

1 դեղաչափ

197 (50.1)

163 (48.9)

34 (56.7)

197 (50.1)

90 (42.9)

107 (58.5)

197 (50.1)

58 (53.7)

139 (48.8)

2 դեղաչափ

196 (49.9)

170 (51.1)

26 (43.3)

196 (49.9)

120 (57.1)

76 (41.5)

196 (49.9)

50 (46.3)

146 (51.2)

Որևէ կողմնակի ազդեցություն ունեցե՞լ եք։

Այո

192 (49.1)

173 (52.3)

19 (31.7)

192 (49.1)

114 (54.5)

78 (42.9)

192 (49.1)

37 (34.9)

155 (54.4)

Ոչ

199 (50.9)

158 (47.7)

41 (68.3)

199 (50.9)

95 (45.5)

104 (57.1)

199 (50.9)

69 (65.1)

130 (45.6)

Կորոնավիրուսի պատվաստումը պետք է պարտադիր լինի բոլոր նրանց համար, ովքեր ի վիճակի են պատվաստվել։

Լիովին համաձայն եմ

254 (8.2)

201(7.7)

53 (10.3)

253 (8.1)

153 (8.2)

100 (8.0)

254 (8.1)

83 (9.6)

171 (7.6)

Համաձայն եմ

1363 (43.7)

1087 (41.8)

276 (53.4)

1357 (43.7)

847 (45.6)

510 (40.9)

1366 (43.8)

413 (47.7)

953 (42.3)

Համաձայն չեմ

1218 (39.1)

1062 (40.9)

156 (30.2)

1215 (39.1)

708 (38.1)

507 (40.7)

1219 (39.1)

305 (35.3)

914 (40.5)

281 (9.0)

249 (9.6)

32 (6.2)

280 (9.0)

150 (8.1)

130 (10.4)

281 (9.0)

64 (7.4)

217 (9.6)

Բոլորովին համաձայն
չեմ

Տարիք
Ընդամենը
(n=3477)

Փ ոփոխական

1 8 -64
տ արեկան
(n=2877)

Կրթություն
65+
տ արեկան
(n=600)

Ը նդամենը
(n=3464)

N (%) կամ M (SD)

< 1 0 տարի
մ ինչև12-13
տ արի
(n=2111)

Սեռ
Բարձրագույն
կրթություն և
բարձր
(n=1353)

Ը նդամենը
(n=3483)

N (%) կամ M (SD)

Արական
(n=984)

Իգական
(n=2499)

N (%) կամ M (SD)

Երբ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը հասանելի լինի Ձեզ համար, որքանո՞վ է հավանական, որ Դուք կպատվաստվեք։

Շատ հավանական է

243 (8.6)

Հավանական է
Հավանական չէ
Բոլորովին հավանական
չէ

198 (8.5)

45 (9.2)

241 (8.5)

134 (7.7)

107 (9.8)

244 (8.6)

89 (11.4)

155 (7.5)

1271 (44.8)

1065 (45.5)

206 (42.0)

1267 (44.9)

737 (42.6)

530 (48.5)

1272 (44.8)

392 (50.1)

880 (42.8)

990 (34.9)

815 (34.8)

175 (35.6)

985 (34.9)

639 (36.9)

346 (31.7)

992 (35.0)

213 (27.2)

779 (37.9)

330 (11.6)

265 (11.3)

65 (13.2)

329 (11.7)

220 (12.7)

109 (10.0)

330 (11.6)

89 (11.4)

241 (11.7)

Ձեզ մոտ երբևէ ախտորոշվե՞լ է COVID-19 ՊՇՌ թեստով:

Այո

772 (22.7)

619 (22.0)

153 (26.5)

767 (22.7)

378 (18.4)

389 (29.3)

772 (22.7)

202 (21.4)

570 (23.2)

Ոչ

2623 (77.3)

2199 (78.0)

424 (73.5)

2616 (77.3)

1677 (81.6)

939 (70.7)

2627 (77.3)

742 (78.6)

1885 (76.8)

COVID-19-ի բուժման համար Դուք հոսպիտալացվե՞լ եք:

Այո

193 (25.0)

134 (21.6)

59 (38.6)

191 (24.9)

116 (30.7)

75 (19.3)

193 (25.0)

55 (27.2)

138 (24.2)

Ոչ

579 (75.0)

485 (78.4)

94 (61.4)

576 (75.1)

262 (69.3)

314 (80.7)

579 (75.0)

147 (72.8)

432 (75.8)

Վերջին 14 օրերի ընթացքում որքան հաճախ եք
կատարել հետևյալը՝ օճառով և ջրով լվացել Ձեր
ձեռքերը մոտ 20 վայրկյան։
5.50%

1.90%

Վերջին 14 օրերի ընթացքում որքան հաճախ եք
կատարել հետևյալը՝ պահպանել առնվազն 1.5 մետր
հեռավորություն։

1.30%
19.80% 18.60%

24.00%

15.90%

23.30%

67.20%
22.30%

Միշտ

Սովորաբար

Երբեմն

Հազվադեպ

Երբեք

Վերջին 14 օրերի ընթացքում որքան հաճախ եք
կատարել հետևյալը՝ հանրային մարդաշատ
վայրերում դիմակ կրել։

Միշտ

Սովորաբար

Երբեմն

Հազվադեպ

Երբեք

Երբ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը
հասանելի լինի Ձեզ համար, որքանո՞վ է
հավանական, որ Դուք կպատվաստվեք։
11.60%

8.60%

15.40%

31.10%
14.90%

35.00%

44.80%

18.00% 20.70%

Միշտ

Սովորաբար

Երբեմն

Հազվադեպ

Երբեք

Շատ հավանական է

Հավանական է

Հավանական չէ

Բոլորովին հավանական չէ

1-ից 7-ը սանդղակով գնահատեք, թե որքանո՞վ եք վստահ, որ հետևյալ կառույցներն ի
վիճակի են հաջող հաղթահարել COVID-19-ի մարտահրավերները

5.42
5.11
5.02
4.74
4.64
4.58
4.18

Հիվանդանոցներ
Պոլիկլինիկաներ
ԱՆ
ՀՎԿԱԿ

Դպրոցներ, համալսարաններ և այլ ուս․ հաստ․
Կառավարություն
Ոստիկանություն

3.04

Հանրային տրանսպորտ
1

2

3

4

5

6

7

1-ից 7-ը սանդղակով գնահատեք, թե ի՞նչ չափով եք վստահում COVID-19-ի վերաբերյալ
հետևյալ աղբյուրներից ստացված տեղեկություններին

5.44

Բուժաշխատողներ

5.07

ԱՆ

4.95

ԱՀԿ

4.61

ՀՎԿԱԿ
Կովիդ-19-ի թեժ գծեր

4.53
2.99

Հայտնի մարդիկ և սոց․ ցանցերի ազդեցիկ դեմքեր
1

2

3

4

5

6

7

