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CAA001_ 

Mõni aeg tagasi saatsime teile teavituskirja. See sisaldas ka andmekaitseteatist. Kas saite teatise 
kätte?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 

 
Page 2 

CAA002_ 

Sellisel juhul võtan ma teatise kõige olulisemad punktid kokku. Lisaks vastan hea meelega 
kõikidele teie võimalikele küsimustele teie andmete kaitsmise kohta.  
 
Uuringu läbiviimise eest vastutab Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus koostöös SHARE-
ERIC-uga. Meie Statistikaametis viime läbi küsitlused.  
 
Uuringu eesmärk on koguda andmeid tervise, sotsiaal-majandusliku olukorra ja 
sotsiaalvõrgustike kohta, et vastata uurimisküsimustele vananemisprotsessiga seonduvalt.  
 
Uuringus osalemine on vabatahtlik ja teie andmeid hoitakse konfidentsiaalsetena. Meie vestlust 
ei salvestata. Intervjuu kestel märgin teie vastused arvutisse. Vastuseid hoitakse koos vastava 
koodiga, s.t et teie kontaktandmeid ja nime hoitakse rangelt eraldi teie poolt intervjuu käigus 
esitatud teabest.  Pärast üksikute intervjuude kogumist koondatakse need kokku ning hilisemal 
ajal kasutatakse Teie vastuseid vaid koondatult teaduslike üldistuste tegemiseks. Teaduslikes 
analüüsides esitatakse Teie andmed vaid anonümiseeritud kujul..  
 
Kui te mingi küsimuse puhul tunnete, et ei soovi vastata, siis palun öelge ja ma küsin järgmise 
küsimuse. Osalemisest loobumine ei too teile kaasa mingeid negatiivseid tagajärgi. Saate alati 
nõusoleku tagasi võtta. Lisaks on teil veel mitmeid andmekaitsega seotud õigusi. Järgmisena 
räägin teile, kuidas saate leida rohkem teavet oma õiguste kohta.  
 
Kas olete nõus uuringus osalema?  
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INT: Vastake kõikidele vastaja küsimustele.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah, vastaja nõustus osalemisega. 

2. Ei, vastaja keeldus. Intervjuud ei saa läbi viia. 
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CAA003_ 

Tänan teid! Lisateabe saamiseks helistage Statistikaameti klienditoe numbrile +372 625 9100 
(E–R 8.00–17.00). Lisaks võime andmekaitseteatise teile uuesti saata. Kas soovite, et teile see 
uuesti saadetakse?  
 
INT: andke vastajale telefoninumbri ülesmärkimiseks piisavalt aega.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah, vastaja soovib andmekaitseteatist uuesti saada. 

2. Ei, vastaja on saanud teavet rahuldaval määral 
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CAA004_ 

Kui teil on küsimusi seoses andmekaitseteatisega, siis vastan neile meeleldi. Rõhutan, et 
küsitluses osalemine on vabatahtlik ning kogu teavet hoitakse konfidentsiaalsena. Meie vestlust 
ei salvestata. Selle asemel märgin intervjuu käigus teie vastused arvutisse. Teie 
vastuseid kasutatakse vaid üldistuste tegemiseks teaduslikel eesmärkidel. Kui te mõnele 
üksikküsimusele ei soovi vastata, siis andke sellest mulle teada ning ma jätkan järgmise 
küsimusega.  
 
Kas olete nõus meie uuringus osalema?  
 
INT: Vastake kõikidele vastaja küsimustele 
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Andmekaitseteatis on kätte saadud. Vastaja nõustus osalemisega. 

2. Andmekaitseteatis on kätte saadud. Vastaja ei nõustunud osalemisega. Intervjuu läbiviimine 
ei ole võimalik. 
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CAA005_ 

Kas olete kindel, et vastaja keeldus osalemast?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah, vastaja keeldus. Lõpetage intervjuu. 

2. Ei, vastaja nõustus. Jätkake intervjuud. 
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CADN042_ 

Märkige vastaja sugu (kui teil on kahtlusi, küsige).  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Mees 

2. Naine 
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CADN002_ 

Mis kuus te sündisite?  
  
Answer type: Integer 
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CADN003_ 

Mis aastal te sündisite?  
  
Answer type: Integer 
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CAA006_ 

Kas Te elate praegu oma kodus või olete koroonaviiruse puhangu tõttu mujale kolinud?  
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Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Elab praegu kodus 

2. Elab praegu ajutiselt mujal 
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CAA010_ 

Nüüd on mul teile mõned küsimused selle kohta, kuidas koroonaviirus on teid mõjutanud.  
  
Answer type: None 
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CAPH003_ 

Kas ütleksite, et enne koroonaviiruse puhangut oli teie tervis ...  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. suurepärane 

2. väga hea 

3. hea 

4. rahuldav 

5. halb 
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CAH002_ 

Kui võrdlete oma tervist praegu sellega, mis oli enne koroonapuhangut, siis kas ütleksite, et 
tervis on ...  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. parem 

2. halvem 

3. umbes sama 
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CAH003_ 

Kas teil meie viimasest intervjuust saadik on diagnoositud mõni raske haigus või terviseseisund?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAH004_ 

Kas teil on mõni järgmistest haigustest või terviseseisunditest? Vastake ei või jah.  
 
Siin peame silmas, et arst on teile öelnud, et teil on selline seisund ning te saate praegu selle 
vastu ravi või see seisund põhjustab teile muret.  
 
INT. LUGEGE ETTE  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH004_1 Puusaluumurd või reieluukaelamurd 
CAH004_2 Diabeet või kõrge veresuhkru tase 
CAH004_3 Kõrge vererõhk või hüpertooniatõbi 
CAH004_4 Südameinfarkt või pärgarteri tromboos või muu südamehaigus (kaasa arvatud 
südamepuudulikkus) 
CAH004_5 Krooniline kopsuhaigus, nt krooniline bronhiit või emfüseem 
CAH004_6 Vähk või halvaloomuline kasvaja, k.a. leukeemia või lümfoom, kuid v.a. pindmised 
nahavähid 
CAH004_7 Muu haigus või terviseeisund 
Categories: 
1.  Jah 

5.  Ei 

-1. Ei tea 

-2. Keeldus 
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CAPH089_ 
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Kas vähemalt viimase kuue kuu jooksul on teile muret teinud mõni järgmistest 
terviseseisunditest? Vastake jah või ei.   
 
INT: LUGEGE ETTE  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAPH089_1 Kukkumine 
CAPH089_2 Hirm kukkumise ees 
CAPH089_3  Peapööritus, minestamine või teadvusekaotused 
CAPH089_4 Kehaline või vaimne kurnatus, väsimus 
Categories: 
1.  Jah 

5.  Ei 

-1. Ei tea 

-2. Keeldus 
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CAH006_ 

Kas võtate pidevalt retseptiravimeid?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAH007_ 

Kas võtate praegu ravimeid mõne terviseprobleemi tõttu, mida nimetan?  
 
INT: LUGEGE ETTE  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH007_1 Vere kõrge kolesteroolitase 
CAH007_2 Kõrge vererõhk või hüpertooniatõbi 
CAH007_3 Südame isheemiatõbi või ajuveresoonkonna haigus 
CAH007_4 Muud südamehaigused 
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CAH007_5 Diabeet 
CAH007_6 Krooniline bronhiit 
Categories: 
1.  Jah 

5.  Ei 

-1. Ei tea 

-2. Keeldus 
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CAH010_ 

Kas olete koroonaviiruse puhangu algusest kodust väljas käinud?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAH011_ 

Kui sageli olete koroonaviiruse puhangu algusest teinud järgmisi tegevusi võrreldes puhangu 
eelse ajaga? Kas ...  
 
INT: Lugege kõik tegevused ette ning märkige sobiv vastus.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH011_1 Käinud poes 
CAH011_2 Käinud jalutamas 
CAH011_3 Kohtunud rohkem kui 5 inimesega, kes ei kuulu teie leibkonda? 
CAH011_4 Külastanud teisi pereliikmeid? 
Categories: 
1.  Üldse ei ole  

2.  harvem 

3.  umbes sama sageli 

4.  sagedamini 

5.  ei kohaldu 

-1. ei tea 
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-2. keeldumine 
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CAH012_ 

Kui sageli kandsite maski väljaspool kodu avalikus ruumis viibides? Kas ...  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. alati 

2. sageli 

3. mõnikord 

4. mitte kunagi 
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CAH013_ 

Kui sageli hoidsite teiste inimestega vahemaad kodust väljaspool olles? Kas ...  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. alati 

2. sageli 

3. mõnikord 

4. mitte kunagi 
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CAH014_ 

Kas pesite käsi tavalisest sagedamini?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAH015_ 
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Kas kasutasite spetsiaalseid käte desovahendeid sagedamini kui tavaliselt?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAH016_ 

Kas pöörasite spetsiaalselt tähelepanu köha ja aevastamise ajal suu katmisele?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAH017_ 

Kas võtsite koroonaviiruse nakkuse vältimiseks ravimeid, toidulisandeid, vitamiine?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAH020_ 

Ka tundsite viimase kuu jooksul ärevust või olite pinges või närviline?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAH021_ 

Kas seda oli rohkem, vähem või enam-vähem sama palju võrreldes koroonaviiruse puhangu 
eelse ajaga?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Rohkem 

2. Vähem 

3. Umbes samamoodi 
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CAMH002_ 

Kas te tundsite viimase kuu jooksul kurbust või masendust?  
 
INT: Kui vastaja palub selgitust, siis öelge, et 'kurbuse või masenduse all mõtleme, et inimene 
tunneb end õnnetuna, tujutuna, rusutuna, kurvameelsena'.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAMH802_ 

Kas need tundeid on võrreldes koroonaepideemia-eelse ajaga rohkem, vähem või tunnete end 
umbes samamoodi?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Rohkem 

2. Vähem 

3. Umbes samamoodi 
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CAMH007_ 
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Kas teil on hiljuti olnud unehäireid?  
 
INT: ÄRGE LUGEGE VASTUSEID ETTE.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Viitas unehäiretele või muutustele unerütmis 

2. Unehäireid ei esinenud 
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CAMH807_ 

Kas neid on võrreldes koroonaepideemia-eelse ajaga rohkem, vähem või enam-vähem 
samamoodi?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Rohkem 

2. Vähem 

3. Umbes samamoodi 
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CAMH037_ 

Kui tihti te tunnete üksindust? Kas ...  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sageli 

2. Mõnikord 

3. Peaaegu mitte kunagi või mitte kunagi 

 
Page 33 

CAMH837_ 

Kas seda oli rohkem, vähem või enam-vähem sama palju võrreldes koroonaviiruse puhangu 
eelse ajaga?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
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1. Rohkem 

2. Vähem 

3. Umbes samamoodi 
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CAC001_ 

Nüüd ma küsin, kas Teie, keegi teie peres või naabrite või sõprade hulgas on haigestunud 
COVID-19 haigusesse?  
  
Answer type: None 
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CAC002_ 

Kas koroonaviiruse puhangu algusest on teil või  mõnel teie lähedasel esinenud sümptomeid, 
mida te seostaksite koroonaviiruse haigusega, s.t köha, palavikku või hingamisraskusi? 
 
   
 
INT Vastaja võib arvestada nii inimesi, kes elavad füüsiliselt lähedal, samuti inimesi, kes on 
emotsionaalselt lähedased, nagu pereliikmed.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAC003 

Kes see oli? Kes ta teile on?  
 
INT: Märkige kõik sobivad vastused. Märkige vastavate isikute arv paremal kastikeses.  
Küsige, kas on veel selliseid inimesi?  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Vastaja ise 

2.  Abikaasa või elukaaslane 
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3.  Vanem 

4.  Laps 

5.  Muu leibkonnaliige 

6.  Muu sugulane väljastpoolt leibkonda 

7.  Naaber, sõber või töökaaslane 

8.  Hooldaja 

97. Muu 

CAC003_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC003" 

CAC003_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC003" 

CAC003_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC003" 

CAC003_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC003" 

CAC003_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC003" 

CAC003_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC003" 

CAC003_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC003" 
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CAC004_ 

Kas teie või mõni teie lähedastest on teinud koroonatesti ja tulemus on olnud positiivne, mis 
tähendab, et inimesel oli COVID-19 haigus?  
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Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAC005 

Kelle test oli positiivne? Öelge mulle, kes see inimene teile on?  
 
Märkige kõik sobivad vastused. Märkige vastavate isikute arv paremal kastikeses.  
INT: KÜSIGE, kas on veel selliseid inimesi?  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Vastaja ise 

2.  Abikaasa või elukaaslane 

3.  Vanem 

4.  Laps 

5.  Muu leibkonnaliige 

6.  Muu sugulane väljastpoolt leibkonda 

7.  Naaber, sõber või töökaaslane 

8.  Hooldaja 

97. Muu 

CAC005_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC005" 

CAC005_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC005" 

CAC005_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC005" 

CAC005_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC005" 

CAC005_7b 
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Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC005" 

CAC005_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC005" 

CAC005_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC005" 
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CAC007_ 

Kas teid või mõnd teie lähedast on testitud koroonaviiruse suhtes ning tulemus on olnud 
negatiivne, mis tähendab, et inimesel ei olnud COVID-19 haigust või ta on sellest paranenud?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAC008 

Keda testiti ja kelle testi tulemus oli negatiivne? Öelge mulle, kes ta teile oli?  
 
INT. Märkige kõik sobivad vastused. Märkige vastavate isikute arv paremal kastikeses.  
INT. KÜSIGE, kas on veel selliseid inimesi?  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Vastaja ise 

2.  Abikaasa või elukaaslane 

3.  Vanem 

4.  Laps 

5.  Muu leibkonnaliige 

6.  Muu sugulane väljastpoolt leibkonda 

7.  Naaber, sõber või töökaaslane 

8.  Hooldaja 

97. Muu 
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CAC008_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC008" 

CAC008_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC008" 

CAC008_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC008" 

CAC008_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC008" 

CAC008_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC008" 

CAC008_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC008" 

CAC008_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC008" 
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CAC010_ 

Kas teie või mõni teie lähedastest on olnud haiglas, kuna tal on leitud koroonaviirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAC011 
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Kes see on, kes haiglasse paigutati? Öelge mulle, kes ta teile on?  
 
INT: Märkige kõik sobivad vastused. Märkige vastavate isikute arv paremal kastikeses.  
INT: Küsige, kas on veel selliseid inimesi?  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Vastaja ise 

2.  Abikaasa või elukaaslane 

3.  Vanem 

4.  Laps 

5.  Muu leibkonnaliige 

6.  Muu sugulane väljastpoolt leibkonda 

7.  Naaber, sõber või töökaaslane 

8.  Hooldaja 

97. Muu 

CAC011_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC011" 

CAC011_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC011" 

CAC011_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC011" 

CAC011_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC011" 

CAC011_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC011" 

CAC011_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC011" 

CAC011_97b 
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Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC011" 
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CAC013_ 

Kas keegi teie lähedastest on surnud koroonaviiruse nakkuse tõttu?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAC014 

Tunnen teile tõesti kaasa. Kas te ütleksite, kes ta teile oli.  
 
Märkige kõik sobivad vastused. Märkige vastavate isikute arv paremal kastikeses.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
2.  Abikaasa või elukaaslane 

3.  Vanem 

4.  Laps 

5.  Muu leibkonna liige 

6.  Muu sugulane väljastpoolt leibkonda 

7.  Naaber, sõber või töökaaslane 

8.  Hooldaja 

97. Muu 

CAC014_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC014" 

CAC014_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC014" 

CAC014_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC014" 
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CAC014_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC014" 

CAC014_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC014" 

CAC014_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC014" 

CAC014_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC014" 
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CAQ001_ 

Edasi küsin teilt teie arstikülastuste ja üldisemalt tervishoiusüsteemi kohta koroonaviiruse 
puhangust alates.  
  
Answer type: None 

 
Page 46 

CAQ005_ 

Kas olete koroonaviiruse puhangust alates loobunud tervishoiuteenustest, kuna kartsite 
koroonaviirusesse nakatumist?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAQ006_ 

Millistest tervishoiuteenustest te loobusite? Vastake jah või ei. Kas loobusite ...  
 
INT: LUGEGE ETTE.  
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Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ006_1 tervisekontrollist perearsti juures? 
CAQ006_2 tervisekontrollist eriarsti juures, kaasa arvatud hambaarst? 
CAQ006_3 plaanilisest ravist, sh operatsioonist? 
CAQ006_4 füsioteraapiast, psühhoteraapiast, taastusravist? 
CAQ006_97 muust raviliigist? 
Categories: 
1.  Jah 

5.  Ei 

-1. Ei tea 

-2. Keeldus 
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CAQ010_ 

Kas teil oli plaanitud arsti vastuvõtt, mille arst või meditsiiniasutus otsustas koroonaviiruse 
puhangu tõttu edasi lükata?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAQ011_ 

Millist tüüpi raviteenus tuli edasi lükata? Vastake palun kas jah või ei. Kas lükkasite edasi ...  
 
INT: LUGEGE ETTE.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ011_1 tervisekontrolli perearsti juures? 
CAQ011_2 tervisekontrolli eriarsti juures, kaasa arvatud hambaarst? 
CAQ011_3 plaanilise ravi, sh operatsiooni? 
CAQ011_4 füsioteraapia, psühhoteraapia, taastusravi? 
CAQ011_97 mõnd teist tüüpi raviteenuse? 
Categories: 
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1.  Jah 

5.  Ei 

-1. Ei tea 

-2. Keeldus 
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CAQ015_ 

Kas olete koroonaviiruse puhangu algusest alates soovinud saada arstiaega ravi saamiseks, kuid 
ei ole seda saanud?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAQ016_ 

Millist tüüpi ravi teile ei võimaldatud? Vastake ja või ei. Kas teile ei võimaldatud ...  
 
INT: LUGEGE ETTE.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ016_1 tervisekontrolli perearsti juures? 
CAQ016_2 tervisekontrolli eriarsti juures, hambaarst kaasa arvatud. 
CAQ016_3 plaanilist ravi, sh operatsiooni 
CAQ016_4 füsioteraapiat, psühhoteraapiat, taastusravi. 
CAQ016_97 Mõnd teist tüüpi raviteenust? 
Categories: 
1.  Jah 

5.  Ei 

-1. Ei tea 

-2. Keeldus 
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CAQ025_ 
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Kas olete koroonaviiruse puhangu algusest olnud haiglaravil?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAQ027_ 

Kui rahul olite raviga, mida te saite? Kas ...  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. täiesti rahul 

2. pigem rahul 

3. pigem ei ole rahul 

4. ei ole üldse rahul 
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CAQ028 

Miks te rahul ei olnud?  
 
INT: Laske vastajal nimetada kõik põhjused ja märkige kõik sobivad vastused  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Pikk ooteaeg 

2.  Ülerahvastatud 

3.  Arstil ja õdedel ei jätkunud minu jaoks aega 

4.  Puudus seadmetest ja varustusest 

5.  Turvameetmed nakatumiste ärahoidmiseks olid ebapiisavad 

97. Muu põhjus 
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CAQ020_ 
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Kas olete koroonaviiruse puhangu algusest alates käinud arsti juures või meditsiiniasutuses mujal 
kui haiglas?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAQ021_ 

Kas see oli seotud koroonaviirusega?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAQ022_ 

Kui rahul olite raviga, mida te saite? Kas ...  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. täiesti rahul 

2. pigem rahul 

3. pigem ei ole rahul 

4. ei ole üldse rahul 
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CAQ023 

Miks te olite rahulolematu?  
 
INT: Laske vastajal nimetada kõik põhjused ja märkige kõik sobivad vastused  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Pikk ooteaeg 
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2.  Ülerahvastatud 

3.  Arstil ja õdedel ei jätkunud minu jaoks aega 

4.  Puudus seadmetest ja varustusest 

5.  Turvameetmed nakatumiste ärahoidmiseks olid ebapiisavad 

97. Muu põhjus 
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CAW001_ 

Nüüd esitaksin mõned küsimused koroonakriisi majanduslike tagajärgede kohta, kõigepealt 
mõned küsimused seoses teie tööga.  
  
Answer type: None 
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CAEP805_ 

Kas te koroonaviiruse puhangu alguses olite töötav või iseendale tööandja, sh töötamine 
perefirmas?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAW002_ 

Kas te olete koroonakriisi tagajärjel töötu, saadetud sundpuhkusele, teid on koondatud või pidite 
oma ettevõtte sulgema?  
 
INT: ettevõtte sulgemine võib olla nii ajutine kui ka lõplik.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAW003_ 

Kui kaua olete olnud töötu,koondatud või mis ajast pidite oma ettevõtte sulgema?   
 
Märkige aeg nädalates.  
  
Answer type: Integer 
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CAW010_ 

Koroonaviiruse puhangu algusest on mõned inimesed töötanud kodus, mõned oma tavalisel 
töökohal väljaspool kodu ja mõned nii siin kui seal. Kuidas te enda olukorda kirjeldaksite?  
 
INT: Kui vastaja jäi töötuks, saadeti sundpuhkusele või pidi koroonaviiruse puhangu järel 
sulgema oma ettevõtte, peab vastaja mõtlema ajale, kui ta puhangu ajal töötas."Mitte ükski neist" 
tähendab, et ei töötanud üldse, ei tavalisel töökohal ega kodus.   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Töötas ainult kodus 

2. Töötas tavalises töökohas 

3. Töötas nii kodus kui ka tavalises töökohas 

4. Mitte ükski neist 
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CAW012_ 

Kas omandasite uusi arvutioskusi?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 

9. Ei vaja tööks arvutit 

 
Page 65 

CAW013_ 

Kas teie internetiühendus oli piisav? Vastake jah või ei.  
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Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 

9. Ei vaja tööks arvutit 
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CAW016_ 

Kas teile anti töökohal isikukaitsevahendid  - maskid, kindad, visiirid, desinfitseerimisvedelikku?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 

 
Page 67 

CAW017_ 

Kui turvaline teie töökoht tervise seisukohalt tundus? Kas see oli ...  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. väga turvaline 

2. üsna turvaline 

3. pigem ebaturvaline 

4. väga ebaturvaline 
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CAW020_ 

Mitu tundi nädalas te tavaliselt enne koroonapuhangut töötasite? Arvestage tööaja hulka ka 
ületunnid.  
  
Answer type: Integer 
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CAW021_ 

Kas te vähendasite oma tööaega koroonaviiruse puhangust alates?  
 
INT: Kui vastaja on töötu, koondatud või sulges ettevõtte, märkige "Ja"  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAW022_ 

Mis oli kõige väiksem töötundide arv ühes nädalas?  
 
INT: Kui vastaja oli töötu, saadetud sundpuhkusele, koondatud või sulges ettevõtte, vastake 0 
tundi.  
  
Answer type: Integer 
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CAW023_1 

Mis kuul see oli?  
  
Answer type: Integer 

CAW023_2 

Mitmes nädal selles kuus see oli?  
  
Answer type: Integer 
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CAW024_ 

Kas teie töötundide arv suurenes koroonaviiruse puhangust alates? Arvestage ka ületunde.  
  
Answer type: Radiobuttons 
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Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAW025_ 

Mis oli kõige suurem töötundide arv ühes nädalas?  
  
Answer type: Integer 
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CAW026_1 

Misl kuus see oli?  
  
Answer type: Integer 

CAW026_2 

Mitmes nädal selles kuus see oli?  
  
Answer type: Integer 
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CAE001_ 

INT: Kas te küsitlete selles leibkonnas esimest vastajat?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAE002_ 

Nüüd paluksin teil võrrelda oma leibkonna majanduslikku olukorda enne ja pärast 
koroonaviiruse puhangut.   
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Answer type: None 
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CAHH017_ 

Kui suur oli kogu teie leibkonna kuusissetulek kokku, kui maksud maha arvata, tavalisel kuul 
enne koroonaviiruse puhangut?  
 
INT: Märkige summa [currency of country].  
  
Answer type: Integer 
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CAE003_ 

Kas teie või mõni teie leibkonnaliikmetest said koroonaviiruse puhangu tõttu rahalist lisatoetust 
oma tööandjalt, valitsuselt, sugulastelt, sõpradelt ja/või teistelt?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAE004 

Kelle käest saite rahalist toetust?  
 
INT: Märkige kõik sobivad vastused.  
INT: Küsige, kas on veel selliseid?  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Tööandja 

2.  Valitsus 

3.  Sugulased 

4.  Sõbrad 

97. Muud 
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Page 80 

CAE005_ 

Kui suur oli kogu teie leibkonna kõige madalam kuusissetulek kokku, kui maksud maha arvata, 
kuid kaasa arvatud igasugune rahaline toetus, mida saite  koroonaviiruse puhangust alates?  
 
INT: märkige summa eurodes.  
  
Answer type: Integer 
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CACO007_ 

Mõelge oma leibkonna kõigi sissetulekute peale ühes kuus alates koroonaviiruse puhangust. Kas 
te ütleksite, et teie leibkond tuleb toime...  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. suurte raskustega 

2. mõningate raskustega 

3. ilma suuremate raskusteta 

4. ilma mingite raskusteta 
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CAE011_ 

Kas alates koroonaviiruse puhangu algusest on teil tulnud edasi lükata igakuiseid makseid nagu 
üüri-, hüpoteegi- ja laenumakseid ja/või kommunaalteenuste makseid?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAE012_ 

Kas olete koroonaviiruse puhangu algusest pidanud lisa võtma oma säästudest, et katta vajalikke 
igapäevaseid kulusid?  
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Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAS001_ 

Nüüd küsiksin kontaktide ja nende sageduse kohta, mis teil on pereliikmete ja sõpradega, kes ei 
ela teiega koos.  
  
Answer type: None 
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CAS003_ 

Kui tihti olete koroonaviiruse puhangu algusest saadik olnud isiklikus kontaktis, s.t kohtunud 
näost näkku järgmiste inimestega, kes ei ela teiega koos.(Arvestage ka juhuslikke kohtumisi 
poes, tänaval jne). Kas ...  
 
INT: lugege suhe ette ja märkige sobiv vastus  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS003_1  oma lastega: 
CAS003_2 Oma vanematega: 
CAS003_3 Muude sugulastega: 
CAS003_4 Teiste inimestega, kes ei ole sugulased, nagu naabrite, sõprade või töökaaslastega: 
Categories: 
1.  iga päev 

2.  mitu korda nädalas 

3.  umbes kord nädalas 

4.  Harvemini 

5.  Pole üldse kohtunud/ kontakteerunud 

99. Ei ole rakendatav 

-1. Ei tea 

-2. Keeldumine 
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CAS004_ 

Kui tihti olete koroonaviiruse puhangu algusest saadik suhelnud telefoni, e-kirja või muu 
elektroonilise suhtlusvahendi kaudu järgmiste inimestega, kes ei ela teiega koos. Kas ...  
 
INT: lugege suhe ette ja märkige sobiv vastus.   
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS004_1 Oma lastega: 
CAS004_2 Oma vanematega: 
CAS004_3 Muude sugulastega: 
CAS004_4 Teiste inimestega, kes ei ole sugulased, nagu naabrite, sõprade või töökaaslastega: 
Categories: 
1.  iga päev 

2.  mitu korda nädalas 

3.  umbes kord nädalas 

4.  Harvemini 

5.  Pole üldse kohtunud/ kontakteerunud 

99. Ei ole rakendatav 

-1. Ei tea 

-2. Keeldumine 
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CAS010_ 

Kas olete koroonaviiruse puhangu algusest abistanud teisi inimesi väljaspool oma leibkonda 
hädavajalike kaupade või teenuste, st toiduainete, ravimite või hädavajalike koduste 
parandustööde tegemisel?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAS011_ 
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Kui võrrelda koroonaviiruse puhangu eelse ajaga, siis kui tihti te aitasite järgmistel inimestel 
väljaspool oma leibkonda hankida hädavajalikku, kas ...   
 
INT: lugege iga isik ette ja märkige sobiv vastus.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS011_1 Oma lastel: 
CAS011_2 Oma vanematel: 
CAS011_3 Muudel sugulastel: 
CAS011_4 Muudel inimestel, kes ei ole sugulased, nagu naabritel, sõpradel või töökaaslastel: 
Categories: 
1.  harvemini 

2.  umbes samal määral 

3.  sagedamini 

99. Ei ole rakendatav 

-1. Ei tea 

-2. keeldumine 
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CAS012_ 

Kas te olete koroonaviiruse puhangu algusest osutanud abi isikuhooldusel teistele inimestele 
väljaspool oma leibkonda?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAS013_ 

Kui sageli osutasite abi isikuhooldusel järgmistele inimestele väljaspoolt oma leibkonda 
võrreldes koroonaviiruse puhangu eelse ajaga, kas ...  
 
INT: lugege suhe ette ja märkige sobiv vastus.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
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Subquestions: 
CAS013_1 Oma lastele: 
CAS013_2 Oma vanematele: 
CAS013_3 Muudele sugulastele: 
CAS013_4 Muudele inimestele, kes ei ole sugulased, näiteks naabritele, sõpradele või 
töökaaslastele. 
Categories: 
1.  harvemini 

2.  umbes samal määral 

3.  sagedamini 

99. Ei ole rakendatav 

-1. Ei tea 

-2. keeldumine 
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CAS015_ 

Kas olete koroonaviiruse puhkemisest alates teinud vabatahtlikku tööd?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAS016_ 

Kas tegite vabatahtlikku tööd harvemini, umbes sama tihti või sagedamini kui 
enne koroonaviiruse puhangut?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Harvemini 

2. Umbes sama tihti 

3. Sagedamini 
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CAS020_ 
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Kas olete koroonaviiruse puhangu algusest saanud abi inimestelt väljaspool oma leibkonda 
hädavajalike kaupade või teenuste, s.t toiduainete, ravimite või hädavajalike koduste 
parandustööde tegemisel?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAS021_ 

Kui sageli järgmised inimesed, kes ei ela teie leibkonnas, aitasid teid eluks hädavajalike kaupade 
või teenustega võrreldes ajaga enne koroonaviiruse puhangut? Kas ...  
 
INT:  lugege suhe ette ja märkige sobiv vastus.   
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS021_1 Oma lapsed: 
CAS021_2 Oma vanemad: 
CAS021_3 Oma sugulased: 
CAS021_4 Muud inimesed, kes ei ole sugulased, näiteks naabrid, sõbrad või töökaaslased 
Categories: 
1.  harvemini 

2.  umbes samal määral 

3.  sagedamini 

99. Ei ole rakendatav 

-1. Ei tea 

-2. keeldumine 
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CAS025_ 

Kas saite enne koroonaviiruse puhangut koduhooldusteenuseid?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAS026_ 

Kas teil on koroonaviiruse puhangu algusest olnud raskem saada samal määral 
koduhooldusteenuseid, mida te vajate?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jah 

5. Ei 
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CAS027 

Millised raskused need olid?   
 
INT: Laske vastajal loetleda kõik raskused ning märkige kõik sobivad.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1. Pidin vajaliku abi eest rohkem maksma. 

2. Hooldajad ei saanud mulle koju tulla. 

3. Muud raskused 
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CAS028_ 

Kas teie eest hoolitsenud inimesed kandsid isikukaitsevahendeid, nagu maske ja kindaid?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1.  Jah 

5.  Ei 

99. Viirusepuhangu algusest ei ole mind külastanud ükski hooldaja. 
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CAF001_ 
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Nüüd olemegi jõudnud intervjuu lõppu. Meil oli päris palju küsimusi selle raske aja kohta. Kuid 
ka kõige raskemal ajal on elus ikka ka midagi head. Mis on olnud kõige meeltülendavam 
kogemus koroonaviiruse puhangu algusest, ehk teisisõnu, mis oli see, mis tekitas lootust või tegi 
õnnelikuks?   
 
INT: ÄRGE LUGEGE ETTE. Laske vastajal vastata ja valige sobiv variant.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Nimetas midagi koheselt 

2. Kõhkles vastamisel 

3. Ei nimetanud midagi 
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CAF002_ 

Lõpuks küsiksin, mida te kõige rohkem igatsete teha pärast koroonakriisi vaibumist?  
 
INT: ÄRGE LUGEGE ETTE. Laske vastajal vastata ja valige asjakohane vastus.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Nimetas midagi koheselt 

2. Kõhkles vastamisel 

3. Ei nimetanud midagi 
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CAF003_ 

Tänan teid väga meeldiva koostöö eest. Jääge terveks!  
  
Answer type: None 

 
Page 102 

CAF004_ 

INT: Kui soovite midagi intervjuu kohta öelda, siis tehke seda siin.  
  
Answer type: Text 
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Page 103 

CAF005_ 

INT KONTROLL: Kes vastas küsimustele?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ainult vastaja 

2. Vastaja ja asendusvastaja 

3. Ainult asendusvastaja 

 

Variables 

home 

Assign variable: String 

 

Routing 

if (1 = 1) { 
   assign(home, 
'http://localhost:8080/app/index.html#/households/^hhid;/members/') 
} 
CAA001_  
if (CAA001_ = 5) { 
   CAA002_  
   if (CAA002_ = 1) { 
      CAA003_  
   } 
} elseif (CAA001_ = 1) { 
   CAA004_  
} 
if (CAA002_ = 2 || CAA004_ = 2) { 
   CAA005_  
} 
if (CAA002_ = 1 || CAA004_ = 1 || CAA005_ = 2) { 
   CADN042_  
   CADN002_ (dk,rf) 
   CADN003_ (dk,rf) 
   CAA006_ (dk,rf) 
   CAA010_ (response) 
   CAPH003_ (dk,rf) 
   CAH002_ (dk,rf) 
   CAH003_ (dk,rf) 
   if (CAH003_ = 1) { 
      CAH004_  
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   } 
   CAPH089_  
   CAH006_ (dk,rf) 
   if (CAH006_ = 1) { 
      CAH007_  
   } 
   CAH010_ (dk,rf) 
   if (CAH010_ = 1) { 
      CAH011_  
      CAH012_ (dk,rf) 
      CAH013_ (dk,rf) 
   } 
   CAH014_ (dk,rf) 
   CAH015_ (dk,rf) 
   CAH016_ (dk,rf) 
   CAH017_ (dk,rf) 
   CAH020_ (dk,rf) 
   if (CAH020_ = 1) { 
      CAH021_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH002_ (dk,rf) 
   if (CAMH002_ = 1) { 
      CAMH802_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH007_ (dk,rf) 
   if (CAMH007_ = 1) { 
      CAMH807_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH037_ (dk,rf) 
   if (CAMH037_ = 1 || CAMH037_ = 2) { 
      CAMH837_ (dk,rf) 
   } 
   CAC001_ (response) 
   CAC002_ (dk,rf) 
   if (CAC002_ = 1) { 
      CAC003 (dk,rf) 
   } 
   CAC004_ (dk,rf) 
   if (CAC004_ = 1) { 
      CAC005 (dk,rf) 
   } 
   CAC007_ (dk,rf) 
   if (CAC007_ = 1) { 
      CAC008 (dk,rf) 
   } 
   CAC010_ (dk,rf) 
   if (CAC010_ = 1) { 
      CAC011 (dk,rf) 
   } 
   CAC013_ (dk,rf) 
   if (CAC013_ = 1) { 
      CAC014 (dk,rf) 
   } 
   CAQ001_ (response) 
   CAQ005_ (dk,rf) 
   if (CAQ005_ = 1) { 
      CAQ006_  
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   } 
   CAQ010_ (dk,rf) 
   if (CAQ010_ = 1) { 
      CAQ011_  
   } 
   CAQ015_ (dk,rf) 
   if (CAQ015_ = 1) { 
      CAQ016_  
   } 
   CAQ025_ (dk,rf) 
   if (CAQ025_ = 1) { 
      CAQ027_ (dk,rf) 
      if (CAQ027_ = 3 || CAQ027_ = 4) { 
         CAQ028 (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAQ020_ (dk,rf) 
   if (CAQ020_ = 1) { 
      CAQ021_ (dk,rf) 
      CAQ022_ (dk,rf) 
      if (CAQ022_ = 3 || CAQ022_ = 4) { 
         CAQ023 (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAW001_ (response) 
   CAEP805_ (dk,rf) 
   if (CAEP805_ = 1) { 
      CAW002_ (dk,rf) 
      if (CAW002_ = 1) { 
         CAW003_ (dk,rf) 
      } 
      CAW010_ (dk,rf) 
      if (CAW010_ != 4) { 
         if (CAW010_ = 1 || CAW010_ = 3) { 
            CAW012_ (dk,rf) 
            CAW013_ (dk,rf) 
         } 
         if (CAW010_ = 2 || CAW010_ = 3) { 
            CAW016_ (dk,rf) 
            CAW017_ (dk,rf) 
         } 
         CAW020_ (dk,rf) 
         CAW021_ (dk,rf) 
         if (CAW021_ = 1) { 
            CAW022_ (dk,rf) 
            if (CAW022_ is response) { 
               CAW023_1 CAW023_2 (dk,rf) 
            } 
         } 
         CAW024_ (dk,rf) 
         if (CAW024_ = 1) { 
            CAW025_ (dk,rf) 
            if (CAW025_ is response) { 
               CAW026_1 CAW026_2 (dk,rf) 
            } 
         } 
      } 
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   } 
   CAE001_ (dk,rf) 
   if (CAE001_ = 1) { 
      CAE002_ (response) 
      CAHH017_ (dk,rf) 
      CAE003_ (dk,rf) 
      if (CAE003_ = 1) { 
         CAE004 (dk,rf) 
      } 
      CAE005_ (dk,rf) 
      CACO007_ (dk,rf) 
      if (CACO007_ = 1 || CACO007_ = 2) { 
         CAE011_ (dk,rf) 
         CAE012_ (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAS001_ (response) 
   CAS003_  
   CAS004_  
   CAS010_ (dk,rf) 
   if (CAS010_ = 1) { 
      CAS011_  
   } 
   CAS012_ (dk,rf) 
   if (CAS012_ = 1) { 
      CAS013_  
   } 
   CAS015_ (dk,rf) 
   if (CAS015_ = 1) { 
      CAS016_ (dk,rf) 
   } 
   CAS020_ (dk,rf) 
   if (CAS020_ = 1) { 
      CAS021_  
   } 
   CAS025_ (dk,rf) 
   if (CAS025_ = 1) { 
      CAS026_ (dk,rf) 
      if (CAS026_ = 1) { 
         CAS027 (dk,rf) 
      } 
      CAS028_ (dk,rf) 
   } 
   CAF001_ (dk,rf) 
   CAF002_ (dk,rf) 
   CAF003_ (response) 
} 
CAF004_  
CAF005_  

 
 


