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Page 1

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

CAA102_

Sellisel juhul võtan ma teatise kõige olulisemad punktid kokku. Lisaks vastan hea meelega kõikidele Teie
võimalikele küsimustele selle kohta, kuidas on Teie andmed kaitstud. 

Uuringu läbiviimise eest vastutab Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus koostöös SHARE uuringu
riikidevahelise nõukoguga. Meie Statistikaametis viime küsitluse läbi. 

Uuringu eesmärk on koguda andmeid tervise, sotsiaal-majandusliku olukorra ja sotsiaalvõrgustike kohta, et vastata
uurimisküsimustele, mis on seotud rahvastiku vananemisega. 

Uuringus osalemine on vabatahtlik ja Teie andmeid hoitakse konfidentsiaalsetena. Meie vestlust ei salvestata.
Intervjuu kestel märgin Teie vastused arvutisse. Vastuseid hoitakse koos vastava koodiga, see tähendab et Teie
kontaktandmeid ja nime hoitakse rangelt eraldi Teie poolt intervjuu käigus esitatud teabest.  Pärast kõikide
intervjuude läbiviimist koondatakse need kokku ning hiljem kasutatakse Teie vastuseid vaid koondatult teaduslike
üldistuste tegemiseks. Teaduslikes analüüsides esitatakse Teie andmed vaid anonüümsel kujul. 

Kui Te mingi küsimuse puhul tunnete, et ei soovi vastata, siis palun öelge ja ma küsin järgmise küsimuse. Saate alati
nõusoleku tagasi võtta. Osalemisest loobumine ei too Teile kaasa mingeid negatiivseid tagajärgi. Lisaks on Teil veel
mitmeid andmekaitsega seotud õigusi. Järgmisena räägin Teile, kuidas saate leida rohkem teavet oma õiguste kohta. 

Meile on väga oluline, et Te mõistaksite kogu teavet. Sellepärast esitage mulle julgelt kõik küsimused, mis Teil on
tekkinud. 

Kas olete nõus uuringus osalema? 

INT: Vastake kõikidele vastaja küsimustele.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah, vastaja nõustus osalemisega.
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2. Ei, vastaja keeldus. Intervjuud ei saa läbi viia.

Page 3

CAA103_

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

Page 4

CAA104_

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. 

On väga oluline, et Te mõistaksite kogu teavet. Kui Teile jäi veel midagi arusaamatuks, siis vastan hea meelega
kõikidele Teie küsimustele.  

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.

Page 5

CAA105_

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

Page 7

CADN002_

Mis kuus te sündisite?
 
Answer type: Integer

Page 8

CADN003_

Mis aastal te sündisite?
 
Answer type: Integer

Page 9

CAS140_

Paljud inimesed tunnevad ennast vanemana või nooremana oma tegelikust vanusest. Kui vanana Teie ennast praegu
tunnete? 

INT: märkige vanus aastates
 
Answer type: Integer

Page 10

CAHO100_

INT: Kas Te küsitlete esimest inimest selles leibkonnas?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
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1. Jah
5. Ei

Page 11

CAHO037_

Kuidas kirjeldaksite piirkonda, kus elate?  

INT: LUGEGE ETTE
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1.  1. Suurlinn (Tallinn)
2.  2. Tallinna eeslinn või äärelinn (Viimsi, Peetri küla, Ääsmäe jmt) 
3. 3. Suurem linn (Narva, Pärnu, Tartu, Kohtla-Järve) 
4. 4. Muu linn või alev 
5. 5. Maapiirkond või küla 

Page 12

CAHO136_

Mis tüüpi majas Teie leibkond elab? Kas... 

INT: LUGEGE ETTE
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ühepereelamus
2. Korteris, mis on osadeks jaotatud eramus või paarismajaboksis või ridaelamuboksis  
3. Mitme korteriga majas
4.  Hooldekodus või sotsiaalmajas (mis pakub eakatele teenuseid)  

Page 13

CAHO032_

Mitu tuba kuulub selles eluasemes Teie leibkonnale? Võtke arvesse magamistoad, kuid ärge arvestage kööki,
vannituba ja esikuid, samuti mitte ruume, mis on välja üüritud. 

INT: Ärge arvestage panipaiku, keldrit, pööningut jne.
 
Answer type: Integer

Page 14
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CAA010_

Järgmised küsimused puudutavad Teie tervist.
 
Answer type: None

Page 15

CAPH003_

Kas Teie tervis on suurepärane, väga hea, hea, rahuldav, halb?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. suurepärane
2. väga hea
3. hea
4. rahuldav
5. halb

Page 16

CAH102_

Kui võrdlete oma tervist praegu ja kolm kuud tagasi, siis kas ütleksite, et Teie tervis on parem, umbes sama või
halvem?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. parem
2. umbes sama
3. halvem

Page 17

CAH004_

Kas Teil on mõni järgmistest haigustest või terviseseisunditest? Vastake ei või jah kõikidele variantidele. 

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:
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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 terviseseisund?
Categories:
1. Jah
5. Ei
-1. Ei tea
-2. Keeldus

Page 18

CAPH105_

Kui rääkida vähemalt VIIMASEST 6 KUUST, siis mil määral on mõni terviseprobleem piiranud Teid tegevustes,
mida inimesed tavaliselt teevad? Kas ...  

INT: LUGEGE ETTE.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1.  1. on piiranud oluliselt 
2. 2. on piiranud, kuid mitte oluliselt
3. 3. ei ole piiranud  

Page 19

CAPH089_

Kas viimase kuue kuu jooksul on Teile muret teinud mõni järgmistest terviseseisunditest? Vastake jah või ei
kõikidele küsimustele.  

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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Page 20

CAH006_

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

Page 21

CAH007_

Kas võtate praegu järgmisi ravimeid? Vastake jah või ei kõikidele küsimustele. Kas võtate ravimeid järgmiste
haiguste või seisundite tõttu? 

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
CAH007_5 Diabeet
CAH007_6 Krooniline bronhiit
CAH007_7 Astma
Categories:
1. Jah
5. Ei
-1. Ei tea
-2. Keeldus

Page 22

CAH110_

Kas Te viimase kolme kuu jooksul käisite kodust väljas kasvõi ühe korra?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei
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Page 23

CAH111_

Kui sageli olete viimase kolme kuu jooksul teinud järgmisi tegevusi?
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH111_3 Kohtunud rohkem kui 5 inimesega, kes ei kuulu teie leibkonda?
CAH111_6 Käisite poes?
CAH111_7 Käisite postkontoris, pangas või ametiasutuses?
CAH111_8 Käisite restoranis, kohvikus, baaris või pubis?
CAH111_11 Kasutasite ühistransporti?
Categories:
1. Mitu korda nädalas
2. Umbes kord nädalas
3. Vähem kui kord nädalas
4. Üldse mitte
-1. Ei tea
-2. Keeldumine

Page 24

CAH113_

Kas pöörasite viimase kolme kuu jooksul väljaspool kodu erilist tähelepanu teiste inimestega vahemaa hoidmisele?
Kas alati, sageli, mõnikord või mitte kunagi?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. alati
2. sageli
3. mõnikord
4. mitte kunagi

Page 25

CAH116_

Kas pöörasite viimase kolme kuu jooksul spetsiaalselt tähelepanu köha ja aevastamise ajal suu katmisele
sagedamini, sama sageli või harvemini kui esimese pandeemialaine ajal?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Sagedamini
2. Sama sageli
3. Harvemini
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Page 26

CAC140_

Mitme inimesega väljaspool oma leibkonda olite viimase kolme kuu jooksul tavalisel päeval keskmiselt
lähikontaktis vähemalt 15 minutit? 

INT: Lähikontakt tähendab vahemaad alla 2 meetri.
 
Answer type: Integer

Page 27

CAC142_

Kas olete koroonaviiruse puhangu algusest korraga rohkem kui 48 tundi välismaal viibinud?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 28

CAC143_

Mitu korda olete koroonaviiruse puhangu algusest üle 48 tunni välismaal viibinud?
 
Answer type: Integer

Page 29

CAH017_

Kas võtsite koroonaviiruse nakkuse vältimiseks ravimeid? 

INT: Lugege ravimite hulka ka vitamiinid ja toidulisandid,
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 30
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CAHC117_

Kas olete koroonaviiruse nakkuse vastu vaktsineeritud? 

INT: Märkige "Jah", kui vastajat on vähemalt ühe korra Covid-19 viiruse vastu vaktsineeritud.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 31

CAHC118_

Kas soovite lasta ennast koroonaviiruse nakkuse vastu vaktsineerida?
  

INT: LUGEGE ETTE
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah, mul on juba vaktsineerimise aeg kirjas.
2. Jah, ma soovin ennast vaktsineerida lasta
3. Ei, ma ei soovi  ennast vaktsineerida lasta
4. Ma ei ole veel otsustanud

Page 32

CAHC884_

Kas Teid on viimase 12 kuu jooksul gripi vastu vaktsineeritud?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 33

CAHC119_

Kas Teid on viimase kuue aasta jooksul kopsupõletiku vastu pneumokokkvaktsiiniga vaktsineeritud?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
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5. Ei

Page 34

CAH020_

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

Page 35

CAH121_1

Kas seda oli vähem, umbes samuti või rohkem kui esimese laine ajal?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. vähem
2. umbes sama
3. rohkem

Page 36

CAH121_2

Kas seda oli vähem, umbes sama palju või rohkem kui esimese laine ajal?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Vähem
2. Umbes samamoodi

Page 37

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
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Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 38

CAMH113_1

Kas seda oli vähem, umbes samuti või rohkem kui esimese laine ajal?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. vähem
2. umbes sama
3. rohkem

Page 39

CAMH113_2

Kas seda oli vähem, umbes samuti või rohkem kui esimese laine ajal?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Vähem
2. Umbes samamoodi

Page 40

CAMH007_

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

Page 41

CAMH118_1

Kas seda oli vähem, umbes samuti või rohkem kui esimese laine ajal?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. vähem
2. umbes sama
3. rohkem

Page 42

CAMH118_2

Kas seda oli vähem, umbes samamoodi või rohkem kui esimese laine ajal?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Vähem
2. Umbes samamoodi

Page 43

CAMH037_

Kui tihti te tunnete üksindust? Kas ...
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Sageli
2. Mõnikord
3. Peaaegu mitte kunagi või mitte kunagi

Page 44

CAMH148_

Kas seda on olnud vähem, umbes samamoodi või rohkem, kui esimese laine ajal?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. vähem
2. umbes sama
3. rohkem

Page 45

CAC001_
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Nüüd ma küsin, kas Teie, keegi teie peres või naabrite või sõprade hulgas on haigestunud COVID-19 haigusesse?
 
Answer type: None

Page 46

CAC102_

Kas ^FL_SincelongC; on Teil või  mõnel Teie lähedasel esinenud sümptomeid, mida 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

Page 47

CAC103_

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
3. Vanem
4. Laps
5. Muu leibkonnaliige
6. Muu sugulane väljastpoolt leibkonda
7. Naaber, sõber või töökaaslane
8. Hooldaja
97. Muu

CAC103_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC103_"

CAC103_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC103_"

CAC103_5b
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Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC103_"

CAC103_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC103_"

CAC103_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC103_"

CAC103_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC103_"

CAC103_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC103_"

Page 48

CAC104_

Kas ^FL_SinceC; olete Teie või mõni Teie lähedastest teinud koroonatesti ja tulemus on olnud positiivne, mis
tähendab, et inimesel oli COVID-19 haigus?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 49

CAC105_

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



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_et_EE_20210517.html[04.02.2022 13:01:26]

97. Muu

CAC105_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC105_"

CAC105_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC105_"

CAC105_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC105_"

CAC105_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC105_"

CAC105_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC105_"

CAC105_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC105_"

CAC105_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC105_"

Page 50

CAC120_

Kas  olete kogenud pikaajalisi või püsivaid mõjusid, mida omistate Covid-19 haigusele? 

INT: Märkige kõik variandid, mida vastaja nimetab. 

INT: LUGEGE ETTE.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Kurnatus
2. Köha, kinnine nina, õhupuudus
3. Maitse- või lõhnameele kaotus
4. Peavalu
5. Lihase-, liigesevalu
6. Valu rinnus või kõhuvalu
7. Kõhulahtisus, iiveldus
8. Segadus
97. Muu
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98. Sümptomeid ei olnud

Page 51

CAC122_

Kas olete võtnud või võtate praegu ravimeid järgmiste sümptomite leevendamiseks?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 52

CAC130_

Mitu korda Teid on koroonaviiruse suhtes testitud? 

INT: Võtke arvesse nii positiivse kui negatiivse tulemusega testid. 
INT: lugege ette.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mitte kordagi
2. Ainult ühe korra
3. 2-5 korda
4. 6-10 korda
5. Üle 10 korra

Page 53

CAC131_

Kas Te pidite ise (midagi) mõne testi eest maksma?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 54

CAC110_

Kas Teie või mõni Teie lähedastest on ^FL_SinceC; olnud haiglas, kuna tal on leitud koroonaviirus?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 55

CAC111_

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

CAC111_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC111_"

CAC111_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC111_"

CAC111_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC111_"

CAC111_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC111_"

CAC111_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC111_"

CAC111_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC111_"
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CAC111_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC111_"

Page 56

CAC113_

Kas keegi Teie lähedastest on ^FL_SinceC; surnud koroonaviiruse nakkuse tõttu?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 57

CAC114_

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

CAC114_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC114_"

CAC114_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC114_"

CAC114_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC114_"

CAC114_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC114_"
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CAC114_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC114_"

CAC114_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC114_"

CAC114_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC114_"

Page 58

CAQ105_

Kas olete ^FL_SincelongC; loobunud tervishoiuteenustest, kuna kartsite koroonaviirusesse nakatumist?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 59

CAQ106_

Millistest tervishoiuteenustest Te loobusite? Vastake igale küsimisele jah või ei. Kas loobusite ... 

INT: LUGEGE ETTE.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ106_1 tervisekontrollist perearsti juures?
CAQ106_2 tervisekontrollist eriarsti juures, kaasa arvatud hambaarst?
CAQ106_3 plaanilisest ravist, sh operatsioonist?
CAQ106_4 füsioteraapiast, psühhoteraapiast, taastusravist?
CAQ106_97 muust raviliigist?
Categories:
1. Jah
5. Ei
-1. Ei tea
-2. Keeldus

Page 60
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CAQ110_

Kas Teil oli ^FL_SinceC; plaanitud arsti vastuvõtt, mille arst või meditsiiniasutus otsustas koroonaviiruse puhangu
tõttu edasi lükata?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 61

CAQ111_

Millist tüüpi raviteenus tuli edasi lükata? Vastake igale küsimusele kas jah või ei. Kas lükkasite edasi ... 

INT: LUGEGE ETTE.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ111_1 tervisekontrolli perearsti juures?
CAQ111_2 tervisekontrolli eriarsti juures, kaasa arvatud hambaarst?
CAQ111_3 plaanilise ravi, sh operatsiooni?
CAQ111_4 füsioteraapia, psühhoteraapia, taastusravi?
CAQ111_97 mõnd teist tüüpi raviteenuse?
Categories:
1. Jah
5. Ei
-1. Ei tea
-2. Keeldus

Page 62

CAQ115_

Kas olete ^FL_SinceC; soovinud saada arstiaega ravi saamiseks, kuid ei ole seda saanud?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 63

CAQ116_

Millist tüüpi ravi Teile ei võimaldatud? Vastake igale küsimusele jah või ei. Kas Teile ei võimaldatud ... 
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INT: LUGEGE ETTE.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ116_1 tervisekontrolli perearsti juures?
CAQ116_2 tervisekontrolli eriarsti juures, hambaarst kaasa arvatud.
CAQ116_3 plaanilist ravi, sh operatsiooni
CAQ116_4 füsioteraapiat, psühhoteraapiat, taastusravi.
CAQ116_97 Mõnd teist tüüpi raviteenust?
Categories:
1. Jah
5. Ei
-1. Ei tea
-2. Keeldus

Page 64

CAQ130_

Kas olete praeguseks oma edasi lükatud arstivisiidi või ravi kätte saanud? 

IWER: LUGEGE ETTE.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ130_1 perearsti külastuse?
CAQ130_2 eriarsti, sh ka hambaarsti, külastuse?
CAQ130_3 Plaaniline ravi, kaasa arvatud operatsioon?
CAQ130_4 Füsioteraapia, psühhoteraapia, taastusravi?
CAQ130_97 Muud tüüpi ravi?
Categories:
1. Jah
5. Ei
-1. Ei tea
-2. Keeldus

Page 65

CAQ125_

Kas olete ^FL_SinceC; olnud haiglaravil?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei
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Page 66

CAQ127_

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

Page 67

CAQ128_

Miks olite rahulolematu? 

INT: Laske vastajal nimetada kõik põhjused ja märkige kõik sobivad üles.
 
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

Page 68

CAQ120_

Kas olete ^FL_SincelongC; käinud arsti juures või sellises meditsiiniasutuses, mis ei ole haigla? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 69

CAQ121_

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

Page 70

CAQ122_

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

Page 71

CAQ123_

Miks olite rahulolematu? 

INT: Laske vastajal nimetada kõik põhjused ja märkige kõik sobivad üles.
 
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

Page 72

CAQ118_

Mitu meditsiinilist kaugkonsultatsiooni on Teil alates koroonaviiruse puhangu algusest olnud telefoni, arvuti või
muu elektroonilise vahendi teel, ükskõik kas videoga või ilma?
 
Answer type: Integer

Page 73
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CAQ119_

Kas neid oli vähem, umbes samamoodi või vähem kui enne koroonaviiruse puhangu algust?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. vähem
2. umbes sama
3. rohkem

Page 74

CAW001_

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

Page 75

CAEP005_

Milline järgmistest seisunditest Teie praegust tööhõivet põhiliselt iseloomustab?

  

INT: Märkige ainult üks variant.

INT: Ainult juhul, kui vastaja kahtleb, selgitage: 1. pensionil (oma töökohalt pensionile jäämine, sh osaliselt või
ennetähtaegselt pensionile jäänud). Pensionil tähendab oma töö jätmist ja  pensionile jäämist. Siia alla ei kuulu
toitjakaotuspensioni ega töövõimetuspensioni saajad, kes ei saa pensioni töötatud aja eest. Kui vastaja ei sobi 
kategooriatesse 2-5, tuleb ta märkida vastuse 'Muu' alla.  

INT: LUGEGE ETTE.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1.  Pensionil ja töötamise lõpetanud (sh tähtaegselt kui ennetähtaegselt pensionile jäämise tõttu) 
2. Töötav või iseendale tööandja (sh ka töö perefirmas) 

 
3. Töötu
4. Töötamise täielikult lõpetanud püsiva haiguse, puude või töövõimetuse tõttu 

 
5. Kodune
97. Muu (rantjee, elatun kinnisvarast, õppija, vabatahtliku töö tegija) 
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Page 76

CAW102_

Kas Te olete ^FL_SincelongC; jäänud töötuks, 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
99. Ei ole rakendatav (nt pensionär, püsivalt haige või puudega, kodune)

Page 77

CAW103_

Kui kaua kokku olete olnud töötu, koondatud, sundpuhkusel või mis ajast pidite oma ettevõtte sulgema?  

INT: Märkige aeg nädalates.
Iga täiskuu lugege neljaks nädalaks, lugege osaline nädal täisnädalaks.
 
Answer type: Integer

Page 78

CAEP100_

Kas Te olete pärast koroonaviiruse puhangu algust pensionile jäänud?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 79

CAEP101_

Millal Te pensionile jäite?
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAEP101_2 Kuu (1-12) 
Answer type: Integer
CAEP101_1 Aasta: 
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Answer type: Integer

Page 80

CAEP102_

Kas jäite pensionile plaanipäraselt, varem või hiljem kui plaanitud?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Plaanipäraselt
2. Varem
3. Hiljem kui plaanitud

Page 81

CAEP103_

Kas see oli tingitud koroonaviiruse puhangust?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 82

CAW110_

Pandeemia ajal on mõned inimesed töötanud kodus, mõned oma tavalisel töökohal ja mõned mõnel teisel töökohal.
Kuidas Teie enda olukorda ^FL_sinces; kirjeldaksite? Vastake "jah" või "ei" igale küsimusele. 

INT: Märkige kõik vastaja vastused 
INT: Lugege ette.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Töötas kodus
2. Töötas oma tavalisel töökohal
3. Töötas mujal, teisel töökohal

Page 83

CAW111_

Kus Te peamiselt töötasite?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Töötas peamiselt kodus.
2. Töötas peamiselt tavalises töökohas väljaspool kodu.
3. Töötas peamiselt mujal.

Page 84

CAW117_

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

Page 85

CAW121_

Kas töötasite lühendatud tööajaga ^FL_sincelongs;? 

INT: Puututab ainult seda aega, mil vastaja tegelikult töötas. Lühendatud tööaeg võib viidata nii ajutistele või
püsivale vaataja tööaja muutustele.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 86

CAW122_

Mis oli kõige väiksem töötundide arv ühes nädalas? 

INT: Puudutab ainult seda aega, mil vastaja tegelikult töötas.
 
Answer type: Integer

Page 87
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CAW123_

Mis kuul ja aastal see toimus? 

INT: kui vastaja nimetab ainult ühte kuud, siis märkige vastav kuu ja aasta väljal "Esimese sündmuse algus" ning
jätke teine väli tühjaks. Kui vastaja nimetab pikemat perioodi või mitut kuud, siis täitke mõlemad väljad.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW123_header1 Esimese sündmuse algus:
Answer type: None
CAW123_1 Kuu (1-12)
Answer type: Integer
CAW123_2 Aasta:
Answer type: Integer
CAW123_header2 
Viimane sündmus:
Answer type: None
CAW123_3 Kuu (1-12)
Answer type: Integer
CAW123_4 Aasta:
Answer type: Integer

Page 88

CAW124_

Kas Teie töötundide arv suurenes ^FL_sincelongs;? Arvestage ka ületunde. 

INT: Lühendatud tööaeg võib viidata nii ajutistele või püsivatele vastaja tööaja muutustele.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 89

CAW125_

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

Page 90

CAW126_

Mis kuus ja mis aastal see oli? 
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INT: kui vastaja nimetab ainult ühte kuud, siis märkige vastav kuu ja aasta väljal "Esimese sündmuse algus" ning
jätke teine väli tühjaks. Kui vastaja nimetab pikemat perioodi või mitut kuud, siis täitke mõlemad väljad.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW126_header1 Esimeses sündmuse algus:
Answer type: None
CAW126_1 Kuu (1-12)
Answer type: Integer
CAW126_2 Aasta:
Answer type: Integer
CAW126_header2 
Viimane sündmus:
Answer type: None
CAW126_3 Kuu (1-12)
Answer type: Integer
CAW126_4 Aasta:
Answer type: Integer

Page 91

CAE103_

Kas Teie või mõni Teie leibkonnaliikmetest said koroonakriisi tõttu ^FL_SincelongC; rahalist lisatoetust oma
tööandjalt, valitsuselt, sugulastelt, sõpradelt ja/või teistelt?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 92

CAE104_

Kes Teile seda toetust andis? 

INT: Märkige kõik sobivad vastused.
  
INT: küsige - "kas veel keegi?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Tööandja
2. Valitsus
3. Sugulased
4. Sõbrad
97. Muud
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Page 93

CAE114_

Millist tüüpi see toetus oli? 

INT: märkige kõik sobivad vastused.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Kompensatsioon lühenenud tööaja eest.
2. Töötushüvitised
3. Sotsiaaltoetus
4. Muu

Page 94

CAE001_

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

Page 95

CAE002_

Nüüd soovin Teilt küsida Teie leibkonna majandusliku olukorra kohta.
 
Answer type: None

Page 96

CAE100_

Kas teie leibkonna sissetulek on ^FL_sincelongs; iga kuu sama olnud?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 97
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CAE105_

Kui suur oli kogu Teie leibkonna kõige kõrgem kuusissetulek kokku, kui maksud maha arvata, kuid kaasa arvatud
igasugune rahaline toetus, mida saite  ^FL_sinces;? 

INT: märkige summa eurodes.
 
Answer type: Integer

Page 98

CAE106_

Mis kuul ja aastal see toimus? 

INT: kui vastaja nimetab ainult ühte kuud, siis märkige vastav kuu ja aasta väljal "Esimese sündmuse algus" ning
jätke teine väli tühjaks. Kui vastaja nimetab pikemat perioodi või mitut kuud, siis täitke mõlemad väljad.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE106_header1 Esimese sündmuse algus:
Answer type: None
CAE106_1 Kuu (1-12)
Answer type: Integer
CAE106_2 Aasta:
Answer type: Integer
CAE106_header2 
Viimane sündmus:
Answer type: None
CAE106_3 Kuu (1-12):
Answer type: Integer
CAE106_4 Aasta:
Answer type: Integer

Page 99

CAE107_

Milline oli kogu Teie leibkonna kõige madalam kuusissetulek kokku, kui maksud maha arvata, kuid kaasa arvatud
igasugune rahaline toetus, mida saite   ^FL_sinces;? 

INT: märkige summa eurodes.
 
Answer type: Integer

Page 100

CAE108_
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Mis kuul ja aastal see toimus? 

INT: kui vastaja nimetab ainult ühte kuud, siis märkige vastav kuu ja aasta väljal "Esimese sündmuse algus" ning
jätke teine väli tühjaks. Kui vastaja nimetab pikemat perioodi või mitut kuud, siis täitke mõlemad väljad.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE108_header1 Esimese sündmuse algus:
Answer type: None
CAE108_1 Kuu (1-12)
Answer type: Integer
CAE108_2 Aasta:
Answer type: Integer
CAE108_header2 
Viimane sündmus:
Answer type: None
CAE108_3 Kuu (1-12)
Answer type: Integer
CAE108_4 Aasta:
Answer type: Integer

Page 101

CAE109_

Räägime ajast, mil teie leibkonna kuusissetulek oli ^FL_sinces; kõige madalam. Millised sissetulekud olid
madalamad võrreldes tavalise kuuga enne koroonakriisi? 

INT: märkige kõik vastaja vastused. 

INT: LUGEGE ETTE
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Töötasu
2. Pension
3. Ettevõtlustulu
4. Renditulu
5. Intressi-, dividenditulu
6. Perekonna või sugulaste toetus
7. Toetused,hüvitised
8. Muu (täpsustage)
98. (Spontaanne vastus) Mitte ükski nendest

CAE110_

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAE109_"

Page 102
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CASR006_

Mõelge tagasi ajale, kui olite umbes 45-aastane. Eeldusel, et Teil oleks võimalik oma toonaseid kulutamis- ja
säästmisotsuseid muuta, siis kas Te ... 

INT: LUGEGE ETTE
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1.  kulutaksite vähem ja säästaksite aastate jooksul rohkem?

 
2.  kulutaksite ja säästaksite umbes sama palju?

 
3.  kulutaksite rohkem ja säästaksite vähem?

Page 103

CACO107_

Mõelge oma leibkonna kõigi sissetulekute peale ühes kuus ^FL_sinces;. Kas ütleksite, et Teie leibkond tuleb toime...
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. suurte raskustega
2. mõningate raskustega
3. ilma suuremate raskusteta
4. ilma mingite raskusteta

Page 104

CAE111_

Kas ^FL_SinceC; on Teil tulnud edasi lükata igakuiseid makseid nagu üüri-, hüpoteegi- ja laenumakseid ja/või
kommunaalteenuste makseid?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 105

CAE112_

Kas olete ^FL_SinceC; pidanud lisa võtma oma säästudest, et katta vajalikke igapäevaseid kulusid?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei
9. Mul ei olnud sääste (ainult spontaanne vastus)

Page 106

CAE120_

Kui Teie leibkond kaotaks kogu teenistuse ja ettevõtlustulud, siis mitu kuud saaksite hakkama säästudega? 

INT: Märkige vastus kuudes
 
Answer type: Integer

Page 107

CAS001_

Nüüd küsiksin kontaktide ja nende sageduse kohta, mis Teil olid pereliikmete ja sõpradega, kes ei ela Teiega koos.
 
Answer type: None

Page 108

CAS103_

Kui tihti olite viimase kolme kuu jooksul isiklikus kontaktis, s.t kohtusite näost näkku järgmiste inimestega, kes ei
ela Teiega koos.(Arvestage ka juhuslikke kohtumisi poes, tänaval jne). Kas ... 

INT: lugege kõik võimalikud kontaktid ette ja märkige sobiv vastus. Kui vastajal ei ole  elusolevaid vanemaid, lapsi,
lapselapsi või sugulasi, siis märkige "Ei ole rakendatav".
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS103_1  oma lastega:
CAS103_5 oma lapselastega
CAS103_2 Oma vanematega:
CAS103_3 Muude sugulastega:
CAS103_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
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99. Ei ole rakendatav
-1. Ei tea
-2. Keeldumine

Page 109

CAS104_

Kui tihti suhtlesite viimase kolme kuu jooksul telefoni, e-kirja või muu elektroonilise suhtlusvahendi kaudu
järgmiste inimestega, kes ei ela Teiega koos. (Kas iga päev, mitu korda nädalas, umbes kord nädalas, harvemini või
mitte kordagi?) 

INT: lugege kõik võimalikud kontaktid ette ja märkige sobiv vastus. 
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS104_1 Oma lastega:
CAS104_2  Oma vanematega:
CAS104_3  Muude sugulastega:
CAS104_4 Teiste inimestega, kes ei ole sugulased, nagu naabrite, sõprade või töökaaslastega:
Categories:
1. Iga päev
2. Mitu korda nädalas
3. Umbes üks kord nädalas
4. Harvemini
5. Mitte kunag
-1. Ei tea
-2. Keeldumine

Page 110

CAS110_

Kas olete koroonaviiruse puhangu algusest abistanud järgmisi inimesi väljaspool oma leibkonda hädavajalike
kaupade või teenuste, st toiduainete, ravimite saamisel või hädavajalike koduste remonditööde tegemisel? 

INT: Lugege kõik võimalikud kontaktid ette ja märkige sobilik vastus.
Kui vastajal ei ole elusolevaid vanemaid, lapsi, lapselapsi või sugulasi, siis märkige "Ei ole rakendatav".
 
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS110_1 Oma lapsi:
CAS110_2 Oma vanemaid:
CAS110_3 Muude sugulastega:
CAS110_4 Teisi inimesi, kes ei ole sugulased, näiteks naabreid, sõpru, kolleege:
Categories:
1. Jah
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5. Ei
99. Ei ole rakendatav
-1. Ei tea
-2. Keeldus

Page 111

CAS111_1

Kui sageli võrreldes esimese pandeemialainega aitasite kolme viimase kuu jooksul oma lastel saada hädavajalikke
kaupu ja teenuseid (nt toidukaupu, ravimeid või hädavajalikke remonditöid)? Harvemini, umbes sama tihti või
sagedamini?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemini
2. Umbes sama tihti
3. Sagedamini

Page 112

CAS111_2

Kui sageli võrreldes esimese pandeemialainega aitasite kolme viimase kuu jooksul oma vanematel saada
hädavajalikke kaupu ja teenuseid (nt toidukaupu, ravimeid või hädavajalikke remonditöid)? Harvemini, umbes sama
tihti või sagedamini?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemini
2. Umbes sama tihti
3. Sagedamini

Page 113

CAS111_3

Kui sageli võrreldes esimese pandeemialainega aitasite kolme viimase kuu jooksul muudel sugulastel saada
hädavajalikke kaupu ja teenuseid (nt toidukaupu, ravimeid või hädavajalikke remonditöid)? Harvemini, umbes sama
tihti või sagedamini?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemini
2. Umbes sama tihti
3. Sagedamini
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Page 114

CAS111_4

Kui sageli võrreldes esimese pandeemialainega aitasite kolme viimase kuu jooksul muudel inimestel, kes ei ole
sugulased, nagu naabritel, sõpradel või töökaaslastel saada hädavajalikke kaupu ja teenuseid (nt toidukaupu,
ravimeid või hädavajalikke remonditöid)? Harvemini, umbes sama tihti või sagedamini?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemini
2. Umbes sama tihti
3. Sagedamini

Page 115

CAS112_

Kas osutasite alates koroonapuhangu algusest abi isikuhooldusel teistele inimestele väljaspool oma kodu? Vastake
"jah" või "ei" kõikidele küsimustele. 

INT: Lugege kõik võimalikud kontaktid ette ja märkige sobiv vastus.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS112_1 Oma lastele:
CAS112_2 Oma vanematele:
CAS112_3 Muudele sugulastele:
CAS112_4 Muudele inimestele, kes ei ole teie sugulased, nagu naabritele, sõpradele või kolleegidele:
Categories:
1. Jah
5. Ei
-1. Ei tea
-2. Keeldus

Page 116

CAS113_1

Kui sageli võrreldes esimese pandeemialainega osutasite abi isikuhoolduses oma lastele viimase kolme kuu jooksul?
Kas harvemini, sama tihti või sagedamini?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemini
2. Umbes sama tihti
3. Sagedamini
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Page 117

CAS113_2

Kui sageli võrreldes esimese pandeemialainega osutasite abi isikuhoolduses oma vanematele viimase kolme kuu
jooksul? Kas harvemini, sama tihti või sagedamini?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemini
2. Umbes sama tihti
3. Sagedamini

Page 118

CAS113_3

Kui sageli võrreldes esimese pandeemialainega osutasite abi isikuhoolduses muudele sugulastele viimase kolme
kuu jooksul? Kas harvemini, sama tihti või sagedamini?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemini
2. Umbes sama tihti
3. Sagedamini

Page 119

CAS113_4

Kui sageli võrreldes esimese pandeemialainega osutasite abi isikuhoolduses muudele inimestele, kes ei ole
sugulased, näiteks naabritele, sõpradele või töökaaslastele, viimase kolme kuu jooksul? Kas harvemini, sama
tihti või sagedamini?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemini
2. Umbes sama tihti
3. Sagedamini

Page 120

CAS115_

Kas tegite viimase kolme kuu jooksul vabatahtlikku tööd? 
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 121

CAS116_

Kas tegite vabatahtlikku tööd harvemini, umbes sama tihti või sagedamini kui esimese pandeemialaine ajal?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemini
2. Umbes sama tihti
3. Sagedamini

Page 122

CAS120_

Kas saite koroonaviiruse puhangu algusest abi järgmistelt inimestelt väljaspool oma leibkonda hädavajalike kaupade
või teenuste, s.t toiduainete, ravimite muretsemisel või hädavajalike koduste parandustööde tegemisel? Vastake
"jah" või "ei" igale küsimusele. 

INT: Lugege ette kõik võimalikud kontaktid ja märkige sobiv vastus.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS120_1 Oma lastelt:
CAS120_2 Oma vanematelt:
CAS120_3 Muudelt sugulastelt:
CAS120_4 Muudelt mittesugulastelt nagu naabritelt, sõpradelt, kolleegidelt:
Categories:
1. Jah
5. Ei
-1. Ei tea
-2. Keeldus

Page 123

CAS121_1

Kui sageli võrreldes pandeemia esimese lainega saite abi oma lastelt hädavajalike kaupade ja teenuste saamisel
viimase kolme kuu jooksul? Kas harvemini, umbes sama tihti või sagedamini?
 
Answer type: Radiobuttons
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Categories:
1. Harvemini
2. Umbes sama tihti
3. Sagedamini

Page 124

CAS121_2

Kui sageli võrreldes pandeemia esimese lainega saite viimase kolme kuu jooksul abi oma vanematelt hädavajalike
kaupade ja teenuste saamisel? Kas harvemini, umbes sama tihti või sagedamini?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemini
2. Umbes sama tihti
3. Sagedamini

Page 125

CAS121_3

Kui sageli võrreldes pandeemia esimese lainega saite abi oma sugulastelt hädavajalike kaupade ja teenuste saamisel
viimase kolme kuu jooksul? Kas harvemini, umbes sama tihti või sagedamini?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemini
2. Umbes sama tihti
3. Sagedamini

Page 126

CAS121_4

Kui sageli võrreldes pandeemia esimese lainega saite abi muudelt inimestelt, kes ei ole sugulased, näiteks
naabrid, sõbrad või töökaaslased, hädavajalike kaupade ja teenuste saamisel viimase kolme kuu jooksul? Kas
harvemini, umbes sama tihti või sagedamini?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemini
2. Umbes sama tihti
3. Sagedamini

Page 127
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CAS125_

Kas saite viimase kolme kuu jooksul regulaarselt koduhooldusteenust, mida osutas keegi, kes ei ela Teie leibkonnas?

INT: Hooldusteenuse pakkujad võivad olla spetsialistid, sugulased või sõbrad.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 128

CAS130_

Kas saite viimase kolme kuu jooksul koduhooldust järgmistelt inimestelt, kes ei ela Teie leibkonnas? Vastake
kõikidele küsimustele "jah" või "ei". 

INT: Lugege iga suhe ette ja kontrollige asjakohast vastust.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS130_1 Oma lastelt:
CAS130_2  Oma vanematelt:
CAS130_3 Muudelt sugulastelt:
CAS130_4 Muudelt inimestelt, kes ei ole sugulased, näiteks naabrid, sõbrad või töökaaslased
CAS130_5 Professionaalsetelt hooldajatelt:
Categories:
1. Jah
5. Ei
-1. Ei tea
-2. Keeldus

Page 129

CAS131_1

Kui sageli võrreldes esimese pandeemialainega saite viimase kolme kuu jooksul koduhooldusteenuseid oma lastelt?
Harvemini, umbes sama tihti või sagedamini?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemini
2. Umbes sama tihti
3. Sagedamini
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Page 130

CAS131_2

Kui sageli võrreldes esimese pandeemialainega saite viimase kolme kuu jooksul koduhooldusteenuseid oma
vanematelt? Harvemini, umbes sama tihti või sagedamini?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemini
2. Umbes sama tihti
3. Sagedamini

Page 131

CAS131_3

Kui sageli võrreldes esimese pandeemialainega saite viimase kolme kuu jooksul koduhooldusteenuseid muudelt
sugulastelt? Harvemini, umbes sama tihti või sagedamini?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemini
2. Umbes sama tihti
3. Sagedamini

Page 132

CAS131_4

Kui sageli võrreldes esimese pandeemialainega saite viimase kolme kuu jooksul koduhooldusteenuseid muudelt
inimestelt, kes ei ole teie sugulased, nagu naabritelt, sõpradelt või kolleegidelt? Harvemini, umbes sama tihti või
sagedamini?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemini
2. Umbes sama tihti
3. Sagedamini

Page 133

CAS131_5

Kui sageli võrreldes esimese pandeemialainega saite viimase kolme kuu jooksul
koduhooldusteenuseid professionaalsetelt koduhoolduse pakkujatelt? Harvemini, umbes sama tihti või
sagedamini?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Harvemini
2. Umbes sama tihti
3. Sagedamini

Page 134

CAS126_

Kas Teil on viimase kolme kuu jooksul olnud raskem saada vajalikul määral koduhooldusteenuseid?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 135

CAS127_

Mis laadi raskused need olid? 

INT: Laske vastajal nimetada kõik raskused ja märkige kõik sobivad.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Pidin vajaliku abi eest rohkem maksma.
2. Hooldajad käisid mul kodus harvemini.
3. Hooldajad ei saanud mulle koju tulla.
4. Ma ei saanud minna sinna, kuhu vaja, et hooldust saada, nt pereliikmete, sõprade juurde või hooldusasutusse.
5. Muud raskused, täpsustage.

CAS150_

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAS127_"

Page 136

CAIT104_

Kas olete koroonaviiruse puhangust saadik vähemalt korra Internetti kasutanud e-kirjade saatmiseks, teabe
otsimiseks, ostude sooritamiseks või mõnel muul eesmärgil?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
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1. Jah
5. Ei

Page 137

CAIT105_

Kas teie Internetiühendus on üldiselt piisav?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jah
5. Ei

Page 138

CAIT106_

Tänapäeval saab palju asju teha Internetis. Kas koroonapuhangu algusest olete kasutanud Internetti järgmisteks
tegevusteks sagedamini, umbes samal määral, harvemini või üldse mitte? 

INT: lugege ette.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAIT106_3 Tervisega seotud küsimuste kohta teabe otsimiseks
CAIT106_4 Teabe saamiseks valitsuse teenuste kohta (nt hüvitised, maksud või passid)
CAIT106_5 Rahaasjade ajamiseks (internetipank, arvete maksmine, maksude maksmine)
CAIT106_6 Kaupade või teenuste ostmiseks või müümiseks Internetis
Categories:
1. Sagedamini
2. Umbes samamoodi
3. Harvemini
4. Üldse mitte
-1. Ei tea
-2. Keeldumine

Page 139

CAF001_

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.
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Nimetas midagi koheselt
2. Kõhkles vastamisel
3. Ei nimetanud midagi

Page 140

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

Page 141

CAF003_

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

Page 142

CAF006_

INT: märkige vastaja eesnimi (kahtluse korral küsige). Kui vastaja ei soovi eesnime öelda, siis märkige eesnime
esitähed. 

Ärge kasutage perekonnanimesid.
 
Answer type: String

Page 143

CAF004_

INT: Kui soovite midagi intervjuu kohta öelda, siis tehke seda siin.
 
Answer type: Text
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Page 144

CAF005_

INT KONTROLL: Kes vastas küsimustele?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ainult vastaja
2. Vastaja ja asendusvastaja
3. Ainult asendusvastaja

Variables

FL_sinces

Assign variable: String

FL_sincelongs

Assign variable: String

CAA808_

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_1

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_2

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_3

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_4

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_97

Sum variable: Numeric

home

Assign variable: String
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outcome

Assign variable: String

FL_SinceC

Assign variable: String

FL_lastiwmonth

Assign variable: String

FL_SincelongC

Assign variable: String

Routing
if (1 = 1) {
   assign(home, 
'http://localhost:8080/app/index.html#/households/^hhid;/markthehousehold/^pidcom;/134')
}
if (iviewmonthCA = 1) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'jaanuarist')
} elseif (iviewmonthCA = 2) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Veebruarist')
} elseif (iviewmonthCA = 3) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Märtsist')
} elseif (iviewmonthCA = 4) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Aprillist')
} elseif (iviewmonthCA = 5) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Maist')
} elseif (iviewmonthCA = 6) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Juunist')
} elseif (iviewmonthCA = 7) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Juulist')
} elseif (iviewmonthCA = 8) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Augustist')
} elseif (iviewmonthCA = 9) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Septembrist')
} elseif (iviewmonthCA = 10) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Oktoobrist')
} elseif (iviewmonthCA = 11) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Novembrist')
} elseif (iviewmonthCA = 12) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Detsembrist')
} else {
   assign(FL_lastiwmonth, '&nbsp;{empty}')
}
if (iviewyearCA != 0 && iviewyearCA is response) {
   assign(FL_SincelongC, 'alates meie eelmisest intervjuust&nbsp;^FL_lastiwmonth; 
^iviewyearCA;')
   assign(FL_sincelongs, 'alates meie viimasest intervjuust&nbsp;^FL_lastiwmonth; 
^iviewyearCA;')
   assign(FL_SinceC, 'alates meie viimasest intervjuust')
   assign(FL_sinces, 'alates meie viimasest intervjuust')
} else {
   assign(FL_SincelongC, '2020. aasta juulist')
   assign(FL_sincelongs, 'alates 2020. aasta juulist')
   assign(FL_SinceC, 'alates 2020. aasta juulist')
   assign(FL_sinces, 'alates 2020. aasta juulist')
}
CAA001_ 
if (CAA001_ = 5) {
   CAA102_ 
   if (CAA102_ = 1) {
      CAA103_ 
   }
} elseif (CAA001_ = 1) {
   CAA104_ 
}
if (CAA102_ = 2 || CAA104_ = 2) {
   CAA105_ 
}
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if (CAA102_ = 1 || CAA104_ = 1 || CAA105_ = 2) {
   CADN042_ 
   CADN002_ (dk,rf)
   CADN003_ (dk,rf)
   calculate(CAA808_, _current_date[y] - CADN003_)
   CAS140_ (dk,rf)
   if (mn104 = 1) {
      CAHO100_ 
      if (CAHO100_ = 1) {
         CAHO037_ (dk,rf)
         CAHO136_ (dk,rf)
         CAHO032_ (dk,rf)
      }
   }
   CAA010_ (response)
   CAPH003_ (dk,rf)
   CAH102_ (dk,rf)
   CAH004_ 
   CAPH105_ (dk,rf)
   CAPH089_ 
   CAH006_ (dk,rf)
   if (CAH006_ = 1) {
      CAH007_ 
   }
   CAH110_ (dk,rf)
   if (CAH110_ = 1) {
      CAH111_ 
      CAH113_ (dk,rf)
   }
   CAH116_ (dk,rf)
   CAC140_ (dk,rf)
   CAC142_ (dk,rf)
   if (CAC142_ = 1) {
      CAC143_ (dk,rf)
   }
   CAH017_ (dk,rf)
   CAHC117_ (dk,rf)
   if (CAHC117_ = 5) {
      CAHC118_ (dk,rf)
   }
   CAHC884_ (dk,rf)
   CAHC119_ (dk,rf)
   CAH020_ (dk,rf)
   if (CAH020_ = 1) {
      CAH121_1 (dk,rf)
   } elseif (CAH020_ = 5) {
      CAH121_2 (dk,rf)
   }
   CAMH002_ (dk,rf)
   if (CAMH002_ = 1) {
      CAMH113_1 (dk,rf)
   } elseif (CAMH002_ = 5) {
      CAMH113_2 (dk,rf)
   }
   CAMH007_ (dk,rf)
   if (CAMH007_ = 1) {
      CAMH118_1 (dk,rf)
   } elseif (CAMH007_ = 2) {
      CAMH118_2 (dk,rf)
   }
   CAMH037_ (dk,rf)
   if (CAMH037_ is response) {
      CAMH148_ (dk,rf)
   }
   CAC001_ (response)
   CAC102_ (dk,rf)
   if (CAC102_ = 1) {
      CAC103_ (dk,rf)
   }
   CAC104_ (dk,rf)
   if (CAC104_ = 1) {
      CAC105_ (dk,rf)
   }
   if ((1 in CAC103_) || (1 in CAC105_)) {
      CAC120_ (dk,rf)
      if ((98 in CAC120_) && (count(CAC120_) > 1)) {
         check('"Vastust "Sümptomid puudusid" ei saa valida koos teise vastusega.', CAC120_)
      }
      if (98 ni CAC120_) {
         CAC122_ (dk,rf)
      }
   }
   CAC130_ (dk,rf)
   if (CAC130_ > 1) {
      CAC131_ (dk,rf)
   }
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   CAC110_ (dk,rf)
   if (CAC110_ = 1) {
      CAC111_ (dk,rf)
   }
   CAC113_ (dk,rf)
   if (CAC113_ = 1) {
      CAC114_ (dk,rf)
   }
   CAQ105_ (dk,rf)
   if (CAQ105_ = 1) {
      CAQ106_ 
   }
   CAQ110_ (dk,rf)
   if (CAQ110_ = 1) {
      CAQ111_ 
   }
   CAQ115_ (dk,rf)
   if (CAQ115_ = 1) {
      CAQ116_ 
   }
   if (CAQ106_1 = 1 || CAQ111_1 = 1 || CAQ116_1 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_1, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_1, 0)
   }
   if (CAQ106_2 = 1 || CAQ111_2 = 1 || CAQ116_2 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_2, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_2, 0)
   }
   if (CAQ106_3 = 1 || CAQ111_3 = 1 || CAQ116_3 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_3, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_3, 0)
   }
   if (CAQ106_4 = 1 || CAQ111_4 = 1 || CAQ116_4 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_4, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_4, 0)
   }
   if (CAQ106_97 = 1 || CAQ111_97 = 1 || CAQ116_97 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_97, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_97, 0)
   }
   if (Cal_CAQ130_1 = 1 || Cal_CAQ130_2 = 1 || Cal_CAQ130_3 = 1 || Cal_CAQ130_4 = 1 ||
    Cal_CAQ130_97 = 1) {
      CAQ130_ 
   }
   CAQ125_ (dk,rf)
   if (CAQ125_ = 1) {
      CAQ127_ (dk,rf)
      if (CAQ127_ = 3 || CAQ127_ = 4) {
         CAQ128_ (dk,rf)
      }
   }
   CAQ120_ (dk,rf)
   if (CAQ120_ = 1) {
      CAQ121_ (dk,rf)
      CAQ122_ (dk,rf)
      if (CAQ122_ = 3 || CAQ122_ = 4) {
         CAQ123_ (dk,rf)
      }
   }
   CAQ118_ (dk,rf)
   if (CAQ118_ > 0) {
      CAQ119_ (dk,rf)
   }
   CAW001_ (response)
   CAEP005_ (dk,rf)
   CAW102_ (dk,rf)
   if (CAW102_ = 1) {
      CAW103_ (dk,rf)
   }
   if (CAEP005_ = 1) {
      CAEP100_ (dk,rf)
      if (CAEP100_ = 1) {
         CAEP101_ (dk,rf)
         CAEP102_ (dk,rf)
         if (CAEP102_ = 2 || CAEP102_ = 3) {
            CAEP103_ (dk,rf)
         }
      }
   } elseif (CAEP005_ = 2) {
      CAW110_ (dk,rf)
      if (count(CAW110_) > 1) {
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         CAW111_ (dk,rf)
      }
      if ((2 in CAW110_) || (3 in CAW110_)) {
         CAW117_ (dk,rf)
      }
      CAW121_ (dk,rf)
      if (CAW121_ = 1) {
         CAW122_ (dk,rf)
         if (CAW122_ is response) {
            CAW123_ (dk,rf)
         }
      }
      CAW124_ (dk,rf)
      if (CAW124_ = 1) {
         CAW125_ (dk,rf)
         if (CAW125_ is response) {
            CAW126_ (dk,rf)
         }
      }
   }
   CAE103_ (dk,rf)
   if (CAE103_ = 1) {
      CAE104_ (dk,rf)
      if ((1 in CAE104_) || (2 in CAE104_)) {
         CAE114_ (dk,rf)
      }
   }
   CAE001_ 
   if (CAE001_ = 1) {
      CAE002_ (response)
      CAE100_ (dk,rf)
      if (CAE100_ = 5) {
         CAE105_ (dk,rf)
         if (CAE105_ is response) {
            CAE106_ (dk,rf)
         }
         CAE107_ (dk,rf)
         if (CAE107_ is response) {
            CAE108_ (dk,rf)
         }
         CAE109_ (dk,rf)
         if ((98 in CAE109_) && (count(CAE109_) > 1)) {
            check('Vastust "Mitte ükski nendest" ei saa valida koos teiste vastustega.', 
CAE109_)
         }
      }
      if (CAA808_ > 59 && CAA808_ < 80 && CADN003_ is response) {
         CASR006_ (dk,rf)
      }
      CACO107_ (dk,rf)
      if (CACO107_ = 1 || CACO107_ = 2) {
         CAE111_ (dk,rf)
         CAE112_ (dk,rf)
         if (CAE112_ != 9) {
            CAE120_ (dk,rf)
         }
      }
   }
   CAS001_ (response)
   CAS103_ 
   if (CAS103_1 != 99 || CAS103_2 != 99 || CAS103_3 != 99 || CAS103_4 != 99) {
      CAS104_ 
   }
   CAS110_ 
   if (CAS110_1 = 1) {
      CAS111_1 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_2 = 1) {
      CAS111_2 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_3 = 1) {
      CAS111_3 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_4 = 1) {
      CAS111_4 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_1 != 99 || CAS110_2 != 99 || CAS110_3 != 99 || CAS110_4 != 99) {
      CAS112_ 
      if (CAS112_1 = 1) {
         CAS113_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_2 = 1) {
         CAS113_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_3 = 1) {
         CAS113_3 (dk,rf)
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      }
      if (CAS112_4 = 1) {
         CAS113_4 (dk,rf)
      }
   }
   CAS115_ (dk,rf)
   if (CAS115_ = 1) {
      CAS116_ (dk,rf)
   }
   if (CAS110_1 != 99 || CAS110_2 != 99 || CAS110_3 != 99 || CAS110_4 != 99) {
      CAS120_ 
      if (CAS120_1 = 1) {
         CAS121_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_2 = 1) {
         CAS121_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_3 = 1) {
         CAS121_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_4 = 1) {
         CAS121_4 (dk,rf)
      }
   }
   CAS125_ (dk,rf)
   if (CAS125_ = 1) {
      CAS130_ 
      if (CAS130_1 = 1) {
         CAS131_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_2 = 1) {
         CAS131_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_3 = 1) {
         CAS131_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_4 = 1) {
         CAS131_4 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_5 = 1) {
         CAS131_5 (dk,rf)
      }
      CAS126_ (dk,rf)
      if (CAS126_ = 1) {
         CAS127_ (dk,rf)
      }
   }
   CAIT104_ (dk,rf)
   if (CAIT104_ = 1) {
      CAIT105_ (dk,rf)
      CAIT106_ 
   }
   CAF001_ (dk,rf)
   CAF002_ (dk,rf)
   CAF003_ (response)
}
CAF006_ 
CAF004_ 
CAF005_ 
if (CAA105_ = 1) {
   assign(outcome, '219')
} elseif (CAA105_ != 1 && CAF005_ is response) {
   assign(outcome, '131')
} else {
   assign(outcome, '134')
}
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