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Questions

Page 1

CAA001_

Prieš kurį laiką siuntėme Jums laišką su kvietimu dalyvauti tyrime, prie kurio buvo pridėtas raštas apie duomenų
apsaugą. Ar gavote šį raštą?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 2

CAA102_

Taigi, trumpai Jums papasakosiu svarbiausias šio rašto vietas. Taip pat mielai atsakysiu į bet kokius Jūsų klausimus,
susijusius su duomenų apsauga, jei jų turėsite. 

Vilniaus universitetas kartu su SHARE-ERIC yra atsakingi už šio tyrimo koordinavimą, o mes, Kantar, atliekame
interviu. 

Tyrimu siekiama mokslininkams padėti surinkti duomenis apie sveikatą, socialinį – ekonominį statusą, socialinius
bei šeimos tinklus, kad mokslininkai galėtų analizuoti problemas, susijusias su visuomenės senėjimu. 

Dalyvavimas šioje apklausoje yra savanoriškas, o gauta informacija yra konfidenciali. Šis pokalbis nebus įrašomas.
Interviu metu pažymėsiu Jūsų atsakymus kompiuteryje. Jūsų atsakymai bus saugomi su kodiniu numeriu. Tai yra,
kontaktinė informacija ir pavardė yra griežtai atskirti ir saugomi atskirai nuo informacijos, kurią Jūs pateikėte
interviu metu. Šie duomenys bus saugomi tik tol, kol baigsis SHARE tyrimas. Po individualių interviu atlikimo,
žmonių pateikti atsakymai bus sujungti į vieną duomenų rinkinį, kuris bus naudojamas tik tyrimo tikslais, atliekant
įvairias analizes, o Jūsų tapatybė atskiriems tyrėjams liks nežinoma. Analizių rezultatai bus pristatomi tik anonimine
forma. 

Jei pasitaikys klausimas, į kurį Jūs nenorėsite atsakyti, tiesiog pasakykite man ir pereisime prie kito klausimo.
Atsisakymas dalyvauti neturės Jums jokių neigiamų pasekmių. Jūs galite bet kada atsisakyti dalyvauti tyrime ir Jūsų
atsisakymas galios į ateitį. Jūs taip pat turite ir kitų su duomenų apsauga susijusių teisių. Toliau papasakosiu, kaip
Jūs galite gauti daugiau informacijos apie savo teises. 

Mus labai svarbu įsitikinti, kad supratote visą informaciją, todėl dabar prašysiu užduoti man visus klausimus, kurių
galbūt turite. 

Ar sutinkate dalyvauti šiame tyrime? 

IWER: atsakykite į visus R klausimus.
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip, R sutinka dalyvauti.
2. Ne, R atsisako dalyvauti. Interviu atlikti neįmanoma.

Page 3

CAA103_

Labai Jums ačiū. Dėl detalesnės informacijos galite susisiekti su mumis telefonu +370 655 32585. Be to, galime dar
kartą Jums išsiųsti raštą dėl duomenų apsaugos. Ar norėtumėte, kad dar kartą Jums išsiųstumėm šį raštą? 

IWER: Duokite R pakankamai laiko, kad galėtų užsirašyti telefono numerį.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip, R norėtų, kad dar kartą būtų išsiųstas raštas apie duomenų apsaugą
2. Ne, R gavo jį(-ą) tenkinančią informaciją

Page 4

CAA104_

Jei turite klausimų dėl rašto apie duomenų apsaugą, mielai į juos atsakysiu. Norėčiau pabrėžti, kad dalyvavimas šioje
apklausoje yra savanoriškas, o gauta informacija yra konfidenciali. Šis pokalbis nebus įrašomas. Vietoj to, interviu
metu, pažymėsiu Jūsų atsakymus kompiuteryje. Jūsų atsakymai bus naudojami tik tyrimo tikslais, atliekant įvairias
analizes, o Jūsų tapatybė atskiriems tyrėjams liks nežinoma. Jei pasitaikys klausimas, į kurį Jūs nenorėsite atsakyti,
tiesiog pasakykite man ir pereisime prie kito klausimo. 

Mus labai svarbu įsitikinti, kad supratote visą informaciją, todėl dabar prašysiu užduoti man visus klausimus,
kuriuos galbūt turite. 

Ar sutinkate dalyvauti šiame tyrime? 

IWER: Atsakykite į visus R klausimus.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Raštas apie duomenų apsaugą įteiktas; Respondentas(-ė) sutiko dalyvauti.
2. Raštas apie duomenų apsaugą įteiktas; Respondentas(-ė) atsisakė dalyvauti. Neįmanoma atlikti interviu.

Page 5

CAA105_

IWER: Ar esate tikras(-a), kad Respondentas atsisakė dalyvauti?
 
Answer type: Radiobuttons
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Categories:
1. Taip, R atsisakė. Nutraukti interviu.
2. Ne, R sutiko dalyvauti. Tęsti interviu.

Page 6

CADN042_

IWER: Įrašykite respondento lytį (paklauskite, jeigu abejojate).
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Vyras
2. Moteris

Page 7

CADN002_

Kurį mėnesį Jūs gimėte?
 
Answer type: Integer

Page 8

CADN003_

Kuriais metais Jūs gimėte?
 
Answer type: Integer

Page 9

CAS140_

Daug žmonių jaučiasi vyresni ar jaunesni nei jie iš tikrųjų yra. Kelerių metų amžiaus Jūs jaučiatės šiuo metu? 

IWER: įrašykite amžių metais.
 
Answer type: Integer

Page 10

CAHO100_
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IWER: Ar dabar atliekate interviu su pirmuoju respondentu šiame namų ūkyje?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 11

CAHO037_

Kaip Jūs apibūdintumėte vietovę, kurioje gyvenate? 

IWER: PERSKAITYKITE GARSIAI.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Didmiestis
2. Didmiesčio priemiestis ar užmiestis
3. Miestas (rajono centras)
4. Miestelis
5. Kaimiška vietovė ar kaimas

Page 12

CAHO136_

Kokio tipo pastate yra įsikūręs Jūsų namų ūkis? 

IWER: PERSKAITYKITE GARSIAI.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Atskiras vienos šeimos namas
2. Sujungtas vienos ar dviejų šeimų namas ar namas sublokuotų namų eilėje (kotedžas)
3. Daugiabutis, kuriame gyvena daug šeimų
4. Slaugos namai ar pensionatas/ savarankiško gyvenimo namai

Page 13

CAHO032_

Kiek kambarių yra skirta Jūsų namų ūkio narių asmeniniam naudojimui, įskaitant miegamuosius, tačiau
neskaičiuojant virtuvės, vonios kambarių ir koridorių bei visų kambarių, kuriuos išnuomavote arba pernuomavote ? 

IWER: Neįskaičiuokite sandėliuko, rūsio, palėpės ir panašiai.
 
Answer type: Integer
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Page 14

CAA010_

Dabar užduosiu kelis klausimus apie Jūsų sveikatą.
 
Answer type: None

Page 15

CAPH003_

Pasakykite, kaip vertintumėte savo sveikatą - puikiai, labai gerai, gerai, pakenčiamai ar blogai?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Puikiai
2. Labai gerai
3. Gerai
4. Pakenčiamai
5. Blogai

Page 16

CAH102_

Jei palygintumėte savo sveikatą su ta, kokia ji buvo prieš tris mėnesius, ar sakytumėte, kad Jūsų sveikata pagerėjo,
išliko maždaug tokia pati ar pablogėjo?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Pagerėjo
2. Maždaug tokia pati
3. Pablogėjo

Page 17

CAH004_

Ar Jūs turite kurias nors iš šių ligų ar sveikatos būklių? Atsakykite taip arba ne prie kiekvienos kategorijos. 

IWER: Turima omeny, kad gydytojas Jums nustatė šią būklę, ir kad Jūs ir šiuo metu esate gydomas(-a) ar kenčiate
dėl šios būklės. 

IWER: PERSKAITYKITE GARSIAI.
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Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH004_1 Šlaunikaulio (klubo) lūžis?
CAH004_2 Diabetas ar didelis cukraus kiekis kraujyje?
CAH004_3 Aukštas kraujospūdis arba hipertenzija?
CAH004_4 Širdies priepuolis, įskaitant miokardo infarktą ar koronarinę trombozę, ar kokią nors kitą širdies ligą,
įskaitant širdies nepakankamumą?
CAH004_5 Lėtinė plaučių liga, tokia kaip lėtinis bronchitas ar emfizema?
CAH004_6 Vėžys arba piktybinis auglys, įskaitant leukemiją ar limfomą, bet neįskaitant menko odos vėžio?
CAH004_7 Bet kokia kita liga ar sveikatos būklė?
Categories:
1. Taip
5. Ne
-1. Nežino
-2. Atsisako pasakyti

Page 18

CAPH105_

Kiek stipriai per pastaruosius šešis ar daugiau mėnesių dėl sveikatos problemų, buvo apribotos Jūsų galimybės atlikti
įprastą veiklą? 

IWER: PERSKAITYKITE GARSIAI
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Stipriai apribotos
2. Apribotos, bet nestipriai
3. Neapribotos

Page 19

CAPH089_

Ar Jūs per pastaruosius šešis ar daugiau mėnesių, susidūrėte su šiomis sveikatos problemomis? Pasakykite taip arba
ne prie kiekvienos kategorijos. 

IWER: PERSKAITYKITE GARSIAI.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAPH089_1 Pargriuvimai
CAPH089_2 Baimė pargriūti
CAPH089_3 Svaigulys, alpimai, sąmonės užtemimai
CAPH089_4 Stiprus nuovargis, išsekimas
Categories:
1. Taip
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5. Ne
-1. Nežino
-2. Atsisako pasakyti

Page 20

CAH006_

Ar vartojate kokius nors receptinius vaistus?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 21

CAH007_

Ar vartojate kuriuos nors iš toliau nurodytų vaistų? Atsakykite taip arba ne prie kiekvienos kategorijos: Vaistai nuo...

IWER: PERSKAITYKITE GARSIAI.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH007_1 Aukšto cholesterolio kiekio kraujyje?
CAH007_2 Aukšto kraujospūdžio?
CAH007_3 Išeminės širdies ar smegenų kraujagyslių ligų?
CAH007_4 Kitų širdies ligų?
CAH007_5 Diabeto?
CAH007_6 Lėtinio bronchito?
CAH007_7 Astmos?
Categories:
1. Taip
5. Ne
-1. Nežino
-2. Atsisako pasakyti

Page 22

CAH110_

Ar per pastaruosius tris mėnesius bent kartą buvote išėjęs(-usi) iš savo namų?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
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1. Taip
5. Ne

Page 23

CAH111_

Kaip dažnai atlikote kiekvieną iš šių veiklų per pastaruosius tris mėnesius? Kelis kartus per savaitę, maždaug kartą
per savaitę, rečiau nei kartą per savaitę ar niekada?
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH111_3 Susitikote su daugiau nei 5 žmonėmis, kurie negyvena su Jumis kartu?
CAH111_6  Eidavote apsipirkti?
CAH111_7 Eidavote į paštą, banką ar viešąsias įstaigas?
CAH111_8 Eidavote į restoraną ar barą?
CAH111_11 Naudojotės viešuoju transportu?
Categories:
1. Kelis kartus per savaitę
2. Maždaug kartą per savaitę
3. Rečiau nei kartą per savaitę
4. Niekada
-1. Nežino
-2. Atsisako pasakyti

Page 24

CAH113_

Per pastaruosius tris mėnesius, kaip dažnai, išėję iš savo namų, stengėtės laikytis atstumo nuo kitų žmonių? Ar tai
buvo visada, dažnai, kartais ar niekada?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Visada
2. Dažnai
3. Kartais
4. Niekada

Page 25

CAH116_

Lyginant su pirma pandemijos banga, ar per pastaruosius tris mėnesius daugiau, maždaug tiek pat ar mažiau
stengėtės prisidengti burną, kai kosėjote ir čiaudėjote?
 
Answer type: Radiobuttons
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Categories:
1. Dažniau
2. Maždaug tiek pat
3. Rečiau

Page 26

CAC140_

Įprastą dieną per pastaruosius tris mėnesius, vidutiniškai kiek su Jumis kartu negyvenančių žmonių buvo mažu
atstumu nuo Jūsų bent 15 minučių? 

IWER: Mažas atstumas reiškia mažiau nei 2 metrų atstumu.
 
Answer type: Integer

Page 27

CAC142_

Ar nuo Koronaviruso protrūkio pradžios buvote išvykęs(-usi) į užsienį ilgiau nei 48 valandoms?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 28

CAC143_

Nuo Koronaviruso protrūkio pradžios, kiek kartų buvote išvykęs į užsienį ilgiau nei 48 valandoms?
 
Answer type: Integer

Page 29

CAH017_

Ar vartojote kokius nors vaistus ar medikamentus, siekdami apsisaugoti nuo Koronaviruso? 

IWER: Vaistai ar medikamentai šiuo atveju apima ir vitaminus arba maisto papildus.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
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5. Ne

Page 30

CAHC117_

Ar buvote paskiepytas(-a) nuo Koronaviruso? 

IWER: Žymėkite "taip", jei R gavo bent vieną Covid-19 skiepo dozę.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 31

CAHC118_

Ar norėtumėte pasiskiepyti nuo Koronaviruso? 

IWER: PERSKAITYKITE GARSIAI.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip, jau yra numatytas mano skiepijimo laikas
2. Taip, noriu būti paskiepytas(-a)
3. Ne, nenoriu būti paskiepytas(-a)
4. Dar nesu apsisprendęs(-usi)

Page 32

CAHC884_

Ar per pastaruosius 12 mėnesių Jūs skiepijotės nuo gripo?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 33

CAHC119_

Ar per pastaruosius 6 metus buvote paskiepytas(-a) nuo plaučių uždegimo, t.y. skiepu nuo pneumokoko?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 34

CAH020_

Ar pastarąjį mėnesį jautėtės susirūpinęs(-usi), nerimastingas(-a) arba įsitempęs(-usi)?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 35

CAH121_1

Ar tai buvo mažiau, maždaug tiek pat ar daugiau, lyginant su pirma banga?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mažiau
2. Maždaug tiek pat
3. Daugiau

Page 36

CAH121_2

Ar tai buvo mažiau ar maždaug tiek pat kaip ir pirmos bangos metu?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mažiau
2. Maždaug tiek pat

Page 37

CAMH002_

Ar pastarąjį mėnesį jautėtės liūdnas(-a) ar prislėgtas(-a)? 
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IWER: Jei dalyvis prašo paaiškinti, sakykite "liūdnas ar prislėgtas reiškia nelaimingas, nusiminęs ar niūrus".
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 38

CAMH113_1

Ar tai buvo mažiau, maždaug tiek pat ar daugiau, lyginant su pirma banga?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mažiau
2. Maždaug tiek pat
3. Daugiau

Page 39

CAMH113_2

Ar tai buvo mažiau ar maždaug tiek pat kaip ir pirmos bangos metu?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mažiau
2. Maždaug tiek pat

Page 40

CAMH007_

Ar pastaruoju metu Jus vargino miego sunkumai? 

IWER: NESKAITYKITE ATSAKYMŲ
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Yra miego sunkumų ar neseniai pakitęs miego režimas
2. Nėra su miegu susijusių sunkumų

Page 41

CAMH118_1



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_lt_LT_20210527.html[04.02.2022 13:01:54]

Ar tai buvo mažiau, maždaug tiek pat ar daugiau, lyginant su pirma banga?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mažiau
2. Maždaug tiek pat
3. Daugiau

Page 42

CAMH118_2

Ar tai buvo mažiau ar maždaug tiek pat kaip ir pirmos bangos metu?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mažiau
2. Maždaug tiek pat

Page 43

CAMH037_

Kaip dažnai Jūs jaučiatės vienišas(-a)? Dažnai, kartais, beveik niekada arba niekada?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Dažnai
2. Kartais
3. Beveik niekada arba niekada

Page 44

CAMH148_

Ar tai buvo mažiau, maždaug tiek pat ar daugiau, lyginant su pirma banga?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mažiau
2. Maždaug tiek pat
3. Daugiau

Page 45
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CAC001_

Dabar norėčiau užduoti keletą klausimų apie tai, ar Jūs, kas nors Jūsų šeimoje arba iš kaimynų ir draugų buvo
paveikti Koronaviruso.
 
Answer type: None

Page 46

CAC102_

^FL_SincelongC;, ar Jums, arba kam nors iš Jūsų artimos aplinkos pasireiškė su Koronavirusu siejami simptomai,
pvz., kosulys, karščiavimas, apsunkintas kvėpavimas arba skonio ar kvapo jausmo praradimas? 

IWER: Respondentas gali galvoti tiek apie žmones, kurie arti gyvena, tiek apie emocine prasme jam artimus žmones,
pavyzdžiui, šeimos narius.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 47

CAC103_

Kas buvo šis žmogus? Pasakykite koks yra Jūsų ryšys su šiuo žmogumi. 

IWER: Pažymėkite visus tinkančius atsakymus ir įrašykite žmonių skaičių langelyje dešinėje. 
IWER: PARAGINKITE: "Gal dar kas nors?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Respondentas(-ė)
2. Sutuoktinis(-ė) arba partneris(-ė)
3. Tėvas/mama
4. Vaikas
5. Kitas namų ūkio narys
6. Kitas negyvenantis namų ūkyje giminaitis
7. Kaimynas, draugas ar bendradarbis
8. Globėjas(-a)
97. Kita

CAC103_3b

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

CAC103_4b



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_lt_LT_20210527.html[04.02.2022 13:01:54]

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

CAC103_5b

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_

(^FL_SinceC;) Ar Jūs arba kas nors iš Jūsų artimos aplinkos buvo ištirtas dėl Koronaviruso ir rezultatas buvo
teigiamas, tai reiškia, kad žmogus buvo užsikrėtęs Koronavirusu?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 49

CAC105_

Kam buvo nustatytas teigiamas testo rezultatas? Pasakykite koks yra Jūsų ryšys su šiuo žmogumi. 

IWER: Pažymėkite visus tinkančius atsakymus ir įrašykite žmonių skaičių langelyje dešinėje. 
IWER: PARAGINKITE: "Gal dar kas nors?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Respondentas(-ė)
2. Sutuoktinis(-ė) arba partneris(-ė)
3. Tėvas/mama
4. Vaikas
5. Kitas namų ūkio narys
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6. Kitas negyvenantis namų ūkyje giminaitis
7. Kaimynas, draugas ar bendradarbis
8. Globėjas(-a)
97. Kita

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_

Ar jautėte kažkokius ilgalaikius ar liekamuosius padarinius, kuriuos siejate su savo Koronaviruso liga? 

IWER: Pažymėkite visus tinkamus variantus. 

IWER: PERSKAITYKITE GARSIAI
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Stiprus nuovargis, išsekimas
2. Kosulys, apsunkintas kvėpavimas, dusulys
3. Skonio ar kvapo jausmo praradimas
4. Galvos skausmai
5. Kūno skausmai, sąnarių skausmai
6. Krūtinės ar pilvo skausmai
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7. Viduriavimas, pykinimas
8. Dezorientacija, sumišimas
97. Kiti simptomai
98. Visai jokių simptomų

Page 51

CAC122_

Ar vartojote arba dabar vartojate kokius nors vaistus šiems simptomams palengvinti?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 52

CAC130_

Kiek kartų Jus tyrė dėl Koronaviruso? 

IWER: įskaičiuokite tiek teigiamus, tiek neigiamus bet kokio pobūdžio testus. 
IWER: Perskaitykite garsiai.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Nė karto
2. Tik vieną kartą
3. 2-5 kartus
4. 6-10 kartų
5. Daugiau nei 10 kartų

Page 53

CAC131_

Ar Jums teko savo lėšomis kažką mokėti už bet kurį iš šių tyrimų?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 54
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CAC110_

(^FL_SinceC;) Ar Jūs arba kas nors iš Jūsų artimos aplinkos buvo hospitalizuotas dėl Koronaviruso infekcijos?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 55

CAC111_

Kas buvo hospitalizuotas? Pasakykite koks yra Jūsų ryšys su šiuo žmogumi. 

IWER: Pažymėkite visus tinkančius atsakymus ir įrašykite žmonių skaičių langelyje dešinėje. 
IWER: PARAGINKITE: "Gal dar kas nors?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Respondentas(-ė)
2. Sutuoktinis(-ė) arba partneris(-ė)
3. Tėvas/mama
4. Vaikas
5. Kitas namų ūkio narys
6. Kitas negyvenantis namų ūkyje giminaitis
7. Kaimynas, draugas ar bendradarbis
8. Globėjas(-a)
97. Kita

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_"
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CAC111_8b

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

CAC111_97b

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

Page 56

CAC113_

(^FL_SinceC;) ar kas nors iš Jūsų artimos aplinkos mirė nuo Koronaviruso?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 57

CAC114_

Priimkite užuojautą. Gal galite pasakyti, kas šis žmogus buvo? 

IWER: Pažymėkite visus tinkančius atsakymus ir įrašykite žmonių skaičių langelyje dešinėje.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
2. Sutuoktinis(-ė) ar partneris(-ė)
3. Tėvas/mama
4. Vaikas
5. Kitas namų ūkio narys
6. Kitas negyvenantis namų ūkyje giminaitis
7. Kaimynas, draugas ar bendradarbis
8. Globėjas(-a)
97. Kita

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_"
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CAC114_6b

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

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_

Ar ^FL_SincelongC;, Jums teko atsisakyti medicininio gydymo dėl to, kad bijojote užsikrėsti Koronavirusu?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 59

CAQ106_

Kokio medicininio gydymo Jūs atsisakėte? Pasakykite taip arba ne prie kiekvienos kategorijos.
Ar atsisakėte... 

IWER: PERSKAITYKITE GARSIAI
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ106_1 Bendrosios praktikos (šeimos) gydytojo patikros?
CAQ106_2 Gydytojo specialisto, įskaitant odontologo (dantų gydytojo), patikros?
CAQ106_3 Planinio medicininio gydymo, įskaitant operaciją?
CAQ106_4 Fizioterapijos, psichoterapijos, reabilitacijos?
CAQ106_97 Kitokio pobūdžio medicininio gydymo?
Categories:
1. Taip
5. Ne
-1. Nežino
-2. Atsisako pasakyti



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_lt_LT_20210527.html[04.02.2022 13:01:54]

Page 60

CAQ110_

^FL_SinceC; ar buvo suplanuotas apsilankymas pas gydytoją ir šį apsilankymą gydytojas ar sveikatos priežiūros
įstaiga nusprendė atidėti dėl Koronaviruso?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 61

CAQ111_

Kokio pobūdžio medicininis gydymas turėjo būti atidėtas? Atsakykite taip arba ne prie kiekvienos kategorijos. 

IWER: PERSKAITYKITE GARSIAI.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ111_1 Bendrosios praktikos (šeimos) gydytojo patikra?
CAQ111_2 Gydytojo specialisto, įskaitant odontologo (dantų gydytojo), patikra?
CAQ111_3 Planinis medicininis gydymas, įskaitant operaciją?
CAQ111_4 Fizioterapija, psichoterapija, reabilitacija?
CAQ111_97 Kitokio pobūdžio medicininis gydymas?
Categories:
1. Taip
5. Ne
-1. Nežino
-2. Atsisako pasakyti

Page 62

CAQ115_

Ar buvo atvejų, kai ^FL_SinceC;, bandėte registruotis vizitui dėl medicininio gydymo, bet jo negavote?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 63
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CAQ116_

Kokio pobūdžio medicininį gydymą Jums atsisakė suteikti? Atsakykite taip arba ne prie kiekvienos kategorijos. Jūs
negavote... 

IWER: PERSKAITYKITE GARSIAI.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ116_1 Bendrosios praktikos (šeimos) gydytojo patikros?
CAQ116_2 Gydytojo specialisto, įskaitant odontologo (dantų gydytojo), patikros?
CAQ116_3 Planinio medicininio gydymo, įskaitant operaciją?
CAQ116_4 Fizioterapijos, psichoterapijos, reabilitacijos?
CAQ116_97 Kitokio pobūdžio medicininio gydymo?
Categories:
1. Taip
5. Ne
-1. Nežino
-2. Atsisako pasakyti

Page 64

CAQ130_

Ar šiuo metu Jūs jau gavote tą gydymą ar galimybę apsilankyti pas gydytoją, kurių negavote anksčiau? 

IWER: PERSKAITYKITE GARSIAI
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ130_1 Bendrosios praktikos (šeimos) gydytojo patikrą?
CAQ130_2 Gydytojo specialisto, įskaitant odontologo (dantų gydytojo), patikrą?
CAQ130_3 Planinį medicininį gydymą, įskaitant operaciją?
CAQ130_4 Fizioterapiją, psichoterapiją, reabilitaciją?
CAQ130_97 Kitokio pobūdžio medicininį gydymą?
Categories:
1. Taip
5. Ne
-1. Nežino
-2. Atsisako pasakyti

Page 65

CAQ125_

^FL_SinceC;, ar Jūs buvote gydomas(-a) ligoninėje?
 
Answer type: Radiobuttons
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Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 66

CAQ127_

Kiek buvote patenkintas(-a) tuo, kaip Jūs buvote gydomas(-a)? Labai patenkintas(-a), iš dalies patenkintas(-a), iš
dalies nepatenkintas(-a) ar labai nepatenkintas(-a)?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Labai patenkintas(-a)
2. Iš dalies patenkintas(-a)
3. Iš dalies nepatenkintas(-a)
4. Labai nepatenkintas(-a)

Page 67

CAQ128_

Kodėl buvote nepatenkintas(-a)? 

IWER: Leiskite R išvardinti visas priežastis ir pažymėkite visus tinkamus variantus.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Teko ilgai laukti
2. Per daug žmonių
3. Gydytojas ar slaugytojas neturėjo man laiko
4. Įrangos ir priemonių trūkumas
5. Nepakanka apsaugos nuo infekcijų priemonių
97. Kita

Page 68

CAQ120_

Ar ^FL_SinceC;, Jūs lankėtės pas gydytoją arba sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri nėra ligoninė?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne
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Page 69

CAQ121_

Ar tai buvo susiję su Koronavirusu?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 70

CAQ122_

Kiek buvote patenkintas(-a) tuo kaip Jus buvote gydomas(-a)? Labai patenkintas(-a), iš dalies patenkintas(-a), iš
dalies nepatenkintas(-a) ar labai nepatenkintas(-a)?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Labai patenkintas(-a)
2. Iš dalies patenkintas(-a)
3. Iš dalies nepatenkintas(-a)
4. Labai nepatenkintas(-a)

Page 71

CAQ123_

Kodėl buvote nepatenkintas(-a)? 

IWER: Leiskite R išvardinti visas priežastis ir pažymėkite visus tinkamus variantus.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Teko ilgai laukti
2. Per daug žmonių
3. Gydytojas ar slaugytojas neturėjo man laiko
4. Įrangos ir priemonių trūkumas
5. Nepakanka apsaugos nuo infekcijų priemonių
97. Kita

Page 72

CAQ118_
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Nuo Koronaviruso protrūkio pradžios, kiek nuotolinių konsultacijų telefonu, naudojant kompiuterį ar bet kokias
kitas elektronines priemones (su vaizdo ryšiu ar be jo) turėjote, jei tokių konsultacijų išvis buvo?
 
Answer type: Integer

Page 73

CAQ119_

Ar tai buvo mažiau, maždaug tiek pat ar daugiau, lyginant su tuo, kaip buvo iki Koronaviruso protrūkio?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mažiau
2. Maždaug tiek pat
3. Daugiau

Page 74

CAW001_

Dabar pakalbėkime apie Koronaviruso krizės pasekmes darbui, pirmiausia apie Jūsų darbinę situaciją.
 
Answer type: None

Page 75

CAEP005_

Kuris iš pateiktų variantų geriausiai apibūdina Jūsų dabartinę darbinę situaciją? 

IWER: Pažymėkite tik vieną.

IWER: Tik jei R abejoja, sakykite: 1. Pensininkas(-ė) (išėjo į pensiją iš darbovietės, kurioje dirbo, įskaitant dalinį
išėjimą į pensiją, išankstinę pensiją). Išėjęs į pensiją reiškia tik išėjimą iš darbovietės, kurioje dirbo. Našlių pensijos
gavėjai, kurie negauna savo senatvės pensijos, neturi būti žymimi kaip išėję į pensiją. Jei jie neatitinka kategorijų
nuo 2 iki 5, jie turi būti priskirti variantui "kita". 

IWER: PERSKAITYKITE GARSIAI.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Pensininkas(-ė)
2. Samdomas ar sau (savarankiškai) dirbantis darbuotojas(-a) (įskaitant darbą šeimos versle)
3. Bedarbis(-ė)
4. Nuolat sergantis(-i) arba neįgalus(-i)
5. Namų šeimininkas(-ė)
97. Kita
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Page 76

CAW102_

Ar ^FL_SincelongC;, buvote atleistas(-a), išleistas(-a) į prastovą arba nemokamų atostogų, ar turėjote uždaryti savo
verslą? 

IWER: Verslo uždarymas gali būti laikinas ar visam laikui.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne
99. Netaikoma (pvz., Pensininkas(-ė), nuolat sergantis(-i) ar neįgalus, namų šeimininkas(-ė))

Page 77

CAW103_

Kiek laiko iš viso buvote bedarbis(-ė), nemokamose atostogose, prastovoje ar buvo uždarytas Jūsų verslas? 

IWER: Bendras savaičių skaičius. Jei buvo keli epizodai, susumuokite.
Kiekvienam pilnam mėnesiui skaičiuokite 4 savaites; dalį savaitės skaičiuokite kaip 1.
 
Answer type: Integer

Page 78

CAEP100_

Ar išėjote į pensiją po to, kai prasidėjo Koronaviruso protrūkis?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 79

CAEP101_

Kada išėjote į pensiją?
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAEP101_2 Mėnuo (1-12): 
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Answer type: Integer
CAEP101_1 Metai: 
Answer type: Integer

Page 80

CAEP102_

Ar į pensiją išėjote kaip ir buvo planuota, anksčiau negu buvo planuota ar vėliau negu buvo planuota?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kaip buvo planuota
2. Anksčiau nei planuota
3. Vėliau nei planuota

Page 81

CAEP103_

Ar tai įvyko dėl Koronaviruso protrūkio?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 82

CAW110_

Pandemijos metu kai kurie žmonės dirbo iš namų, kai kurie savo įprastoje darbo vietoje, o kai kurie dirbo kitoje
darbo vietoje. Kaip apibūdintumėte savo situaciją ^FL_sinces;? Prašome atsakyti taip arba ne prie kiekvienos
kategorijos. 

IWER: Pažymėkite visus tinkamus variantus 
IWER: Perskaitykite garsiai.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Dirbote iš namų
2. Dirbote įprastoje darbo vietoje ne namuose
3. Dirbote kitur, kitoje darbo vietoje

Page 83
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CAW111_

Kur Jūs daugiausia dirbote?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Daugiausia dirbote iš namų
2. Daugiausiai dirbote įprastoje darbo vietoje ne namuose
3. Daugiausia dirbote kitur

Page 84

CAW117_

Kiek saugiai dėl savo sveikatos jautėtės savo darbo vietoje? Ar jautėtės labai saugiai, šiek tiek saugiai, šiek tiek
nesaugiai ar labai nesaugiai?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Labai saugiai
2. Šiek tiek saugiai
3. Šiek tiek nesaugiai
4. Labai nesaugiai

Page 85

CAW121_

Ar ^FL_sincelongs; dirbote mažiau valandų? 

IWER: Tai susiję tik su tais laikotarpiais, kai R iš tikrųjų dirbo. "Dirbote mažiau valandų" gali reikšti tiek laikiną,
tiek nuolatinį pokyti R darbo valandose.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 86

CAW122_

Koks buvo mažiausias valandų skaičius, kurį dirbote per vieną savaitę? 

IWER: Tai susiję tik su tais laikotarpiais, kai R iš tikrųjų dirbo.
 
Answer type: Integer
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Page 87

CAW123_

Kurį mėnesį ir kuriais metais tai buvo? 

IWER: Jei R mini tik vieną mėnesį, įrašykite šį mėnesį ir metus "Prasidėjo pirmą kartą" dalyje, o sekančią dalį
palikite tuščią. Jei R mini laikotarpį arba kelis mėnesius, tada užpildykite abi dalis.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW123_header1 Pirmo laikotarpio pradžia:
Answer type: None
CAW123_1 Mėnuo (1-12):
Answer type: Integer
CAW123_2 Metai:
Answer type: Integer
CAW123_header2 
Paskutinio laikotarpio pabaiga:
Answer type: None
CAW123_3 Mėnuo (1-12):
Answer type: Integer
CAW123_4 Metai:
Answer type: Integer

Page 88

CAW124_

Ar ^FL_sincelongs; dirbote daugiau valandų? Įskaičiuokite ir viršvalandžius. 

IWER: "Dirbote daugiau valandų" gali reikšti tiek laikiną, tiek nuolatinį pokytį R darbo valandose.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 89

CAW125_

Koks buvo didžiausias valandų skaičius, kurį dirbote per savaitę?
 
Answer type: Integer

Page 90
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CAW126_

Kurį mėnesį ir kuriais metais tai buvo? 

IWER: Jei R mini tik vieną mėnesį, įrašykite šį mėnesį ir metus "Prasidėjo pirmą kartą" dalyje, o sekančią dalį
palikite tuščią. Jei R mini laikotarpį arba kelis mėnesius, tada užpildykite abi dalis.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW126_header1 Pirmo laikotarpio pradžia:
Answer type: None
CAW126_1 Mėnuo (1-12):
Answer type: Integer
CAW126_2 Metai:
Answer type: Integer
CAW126_header2 
Paskutinio laikotarpio pabaiga:
Answer type: None
CAW126_3 Mėnuo (1-12):
Answer type: Integer
CAW126_4 Metai:
Answer type: Integer

Page 91

CAE103_

Ar ^FL_SincelongC;, Jūs gavote papildomą finansinę paramą, kuri buvo skirta dėl Koronaviruso krizės, iš savo
darbdavio, Valstybės, giminių, draugų ir/ar kitų šaltinių ?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 92

CAE104_

Kas Jums suteikė šią finansinę paramą? 

IWER: Pažymėkite visus tinkamus variantus. 
IWER: Paraginkite: "Gal dar kas nors?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Darbdavys
2. Valstybė
3. Giminės
4. Draugai
97. Kiti
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Page 93

CAE114_

Kokio pobūdžio tai buvo parama? 

IWER: Pažymėkite visus tinkamus variantus.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Kompensacija už prastovas ar sumažėjus darbo valandoms
2. Nedarbo išmoka
3. Socialinė parama
4. Kita

Page 94

CAE001_

IWER: Ar šiuo metu atliekate interviu su pirmu respondentu šiame namų ūkyje?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 95

CAE002_

Dabar noriu paklausti apie Jūsų namų ūkio finansinę situaciją.
 
Answer type: None

Page 96

CAE100_

Ar Jūsų bendros namų ūkio pajamos per mėnesį buvo vienodos skirtingais mėnesiais ^FL_sincelongs;?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne
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Page 97

CAE105_

Kokios buvo didžiausios bendros mėnesio pajamos "į rankas" (atskaičius mokesčius), kurias turėjo visas Jūsų namų
ūkis, įskaitant finansinę paramą, kurią galbūt gavote, ^FL_sinces;? 

IWER: Įrašykite sumą Eurais.
 
Answer type: Integer

Page 98

CAE106_

Kurį mėnesį ir kuriais metais tai buvo? 

IWER: Jei R mini tik vieną mėnesį, įrašykite šį mėnesį ir metus "Prasidėjo pirmą kartą" dalyje, o sekančią dalį
palikite tuščią. Jei R mini laikotarpį arba kelis mėnesius, tada užpildykite abi dalis.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE106_header1 Pirmo laikotarpio pradžia:
Answer type: None
CAE106_1 Mėnuo (1-12):
Answer type: Integer
CAE106_2 Metai:
Answer type: Integer
CAE106_header2 
Paskutinio laikotarpio pabaiga:
Answer type: None
CAE106_3 Mėnuo (1-12):
Answer type: Integer
CAE106_4 Metai:
Answer type: Integer

Page 99

CAE107_

Kokios buvo mažiausios bendros mėnesio pajamos "į rankas" (atskaičius mokesčius), kurias turėjo visas Jūsų namų
ūkis, įskaitant finansinę paramą, kurią galbūt gavote, ^FL_sinces;? 

IWER: Įrašykite sumą Eurais.
 
Answer type: Integer

Page 100
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CAE108_

Kurį mėnesį ir kuriais metais tai buvo? 

IWER: Jei R mini tik vieną mėnesį, įrašykite šį mėnesį ir metus "Prasidėjo pirmą kartą" dalyje, o sekančią dalį
palikite tuščią. Jei R mini laikotarpį arba kelis mėnesius, tada užpildykite abi dalis.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE108_header1 Pirmo laikotarpio pradžia:
Answer type: None
CAE108_1 Mėnuo (1-12):
Answer type: Integer
CAE108_2 Metai:
Answer type: Integer
CAE108_header2 
Paskutinio laikotarpio pabaiga:
Answer type: None
CAE108_3 Mėnuo (1-12):
Answer type: Integer
CAE108_4 Metai:
Answer type: Integer

Page 101

CAE109_

Pagalvokite apie laikotarpį, kai Jūsų bendros namų ūkio pajamos per mėnesį ^FL_sinces; buvo mažiausios. Kokios
rūšies pajamos buvo mažesnės nei įprastą mėnesį iki Koronaviruso pandemijos? 

IWER: Pažymėkite visus tinkamus atsakymus 

IWER: PERSKAITYKITE GARSIAI
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Uždarbis
2. Pensija
3. Pajamos iš verslo
4. Pajamos iš nuomos
5. Pajamos iš palūkanų, dividendai
6. Šeimos ar giminių parama
7. Valstybės parama
8. Kita, patikslinkite:
98. (Spontaniškai) Nei vienas iš šių

CAE110_

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAE109_"
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Page 102

CASR006_

Pagalvokite apie laiką, kai Jums buvo maždaug 45 metai. Tarkime, Jūs galėtumėte pakeisti savo taupymą ir išlaidas
nuo to laiko iki dabar. Ar Jūs... 

IWER: PERSKAITYKITE GARSIAI
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. per tuos metus leistumėte mažiau pinigų ir taupytumėte daugiau?
2. per tuos metus leistumėte ir taupytumėte maždaug tiek pat?
3. per tuos metus leistumėte daugiau pinigų ir taupytumėte mažiau?

Page 103

CACO107_

Atsižvelgiant į Jūsų namų ūkio bendras mėnesines pajamas ^FL_sinces;, ar sakytumėte, kad Jūsų namų ūkis
galėdavo sudurti galą su galu labai sunkiai, sunkiai, gana lengvai ar lengvai?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Labai sunkiai
2. Sunkiai
3. Gana lengvai
4. Lengvai

Page 104

CAE111_

Ar ^FL_SinceC;, Jums reikėjo atidėti reguliarius mokėjimus, pavyzdžiui, nuomos, būsto paskolos ir kitų paskolų
įmokas, ir/ar komunalinius mokesčius?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 105

CAE112_

Ar ^FL_SinceC;, Jums prireikė panaudoti savo santaupas, kad galėtumėte apmokėti būtinąsias kasdienines išlaidas?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne
9. Neturiu jokių santaupų (tik spontaniškas atsakymas)

Page 106

CAE120_

Jei Jūsų namų ūkis prarastų visą uždarbį ir pajamas iš verslo, kiek mėnesių galėtumėte gyventi iš savo santaupų? 

IWER: Įrašykite mėnesių skaičių,
 
Answer type: Integer

Page 107

CAS001_

Norėčiau Jūsų paklausti apie tai, kokiais būdais ir kaip dažnai bendravote su savo šeimos nariais ir draugais, kurie
negyvena kartu.
 
Answer type: None

Page 108

CAS103_

Kaip dažnai per pastaruosius tris mėnesius asmeniškai, t.y. akis-į-akį, susitikote su šiais žmonėmis, kurie negyvena
su Jumis kartu? Ar tai buvo kasdien, kelis kartus per savaitę, maždaug kartą per savaitę, rečiau ar niekada? 

IWER: Perskaitykite garsiai kiekvieną santykių apibūdinimą ir pažymėkite tinkamą atsakymą.
Jei respondentas neturi gyvų tėvų, vaikų, anūkų ar giminių, žymėkite "Netaikoma".
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS103_1 Su savo vaikais:
CAS103_5 Su savo anūkais:
CAS103_2 Su savo tėvais:
CAS103_3 Su kitais giminaičiais:
CAS103_4 Su kitais ne giminaičiais, pvz., kaimynais, draugais ar bendradarbiais:
Categories:
1. Kasdien
2. Kelis kartus per savaitę
3. Maždaug kartą per savaitę
4. Rečiau
5. Niekada
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99. Netaikoma
-1. Nežino
-2. Atsisako pasakyti

Page 109

CAS104_

Kaip dažnai per pastaruosius tris mėnesius Jūs susisiekėte  telefonu, paprastu arba elektroniniu paštu, ar kitomis
elektroninėms priemonėmis su šiais žmonėmis, kurie negyvena kartu su Jumis? (Ar tai buvo kasdien, kelis kartus per
savaitę, maždaug kartą per savaitę, rečiau, niekada?) 

IWER: Perskaitykite garsiai kiekvieną santykių apibūdinimą ir pažymėkite tinkamą atsakymą.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS104_1 Su savo vaikais:
CAS104_2 Su savo tėvais:
CAS104_3 Su kitais giminaičiais:
CAS104_4 Su kitais ne giminaičiais, pvz., kaimynais, draugais ar bendradarbiais:
Categories:
1. Kasdien
2. Kelis kartus per savaitę
3. Maždaug kartą per savaitę
4. Rečiau nei kartą per savaitę
5. Niekada
-1. Nežino
-2. Atsisako pasakyti

Page 110

CAS110_

Ar nuo Koronaviruso protrūkio pradžios padėjote šiems su Jumis negyvenantiems žmonėms apsirūpinti būtiniausiais
dalykais, pvz., atnešėte maisto, vaistų ar padėjote atliekant skubų remontą namuose?
Atsakykite taip arba ne prie kiekvienos kategorijos: 

IWER: Perskaitykite garsiai kiekvieną santykių apibūdinimą ir pažymėkite tinkamą atsakymą.
Jei respondentas neturi gyvų tėvų, vaikų, anūkų ar giminių, žymėkite "Netaikoma".
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS110_1 Savo vaikams:
CAS110_2 Savo tėvams:
CAS110_3 Kitiems giminaičiams:
CAS110_4 Kitiems ne giminaičiams, pvz., kaimynams, draugams ar bendradarbiams:
Categories:
1. Taip
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5. Ne
99. Netaikoma
-1. Nežino
-2. Atsisako pasakyti

Page 111

CAS111_1

Lyginant su pirma pandemijos banga, kaip dažnai per pastaruosius tris mėnesius Jūs padėjote savo vaikams
apsirūpinti būtiniausiais dalykais, pvz., atnešėte maisto, vaistų ar padėjote atliekant skubų remontą namuose?
Rečiau, maždaug tiek pat ar dažniau?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Rečiau
2. Maždaug tiek pat
3. Dažniau

Page 112

CAS111_2

Lyginant su pirma pandemijos banga, kaip dažnai per pastaruosius tris mėnesius Jūs padėjote savo tėvams
apsirūpinti būtiniausiais dalykais, pvz., atnešėte maisto, vaistų ar padėjote atliekant skubų remontą namuose?
Rečiau, maždaug tiek pat ar dažniau?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Rečiau
2. Maždaug tiek pat
3. Dažniau

Page 113

CAS111_3

Lyginant su pirma pandemijos banga, kaip dažnai per pastaruosius tris mėnesius Jūs padėjote savo kitiems
giminaičiams apsirūpinti būtiniausiais dalykais, pvz., atnešėte maisto, vaistų ar padėjote atliekant skubų remontą
namuose? Rečiau, maždaug tiek pat ar dažniau?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Rečiau
2. Maždaug tiek pat
3. Dažniau
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Page 114

CAS111_4

Lyginant su pirma pandemijos banga, kaip dažnai per pastaruosius tris mėnesius Jūs padėjote kitiems ne
giminaičiams, pvz., kaimynams, draugams ar bendradarbiams apsirūpinti būtiniausiais dalykais, pvz., atnešėte
maisto, vaistų ar padėjote atliekant skubų remontą namuose? Rečiau, maždaug tiek pat ar dažniau?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Rečiau
2. Maždaug tiek pat
3. Dažniau

Page 115

CAS112_

Ar nuo Koronaviruso protrūkio pradžios padėjote su asmenine priežiūra šiems žmonėms, kurie kartu su Jumis
negyvena? Atsakykite taip arba ne prie kiekvienos kategorijos. 

IWER: Perskaitykite garsiai kiekvieną santykių apibūdinimą ir pažymėkite tinkamą atsakymą.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS112_1 Savo vaikams:
CAS112_2 Savo tėvams:
CAS112_3 Kitiems giminaičiams:
CAS112_4 Su kitiems ne giminaičiams, pvz., kaimynams, draugams ar bendradarbiams:
Categories:
1. Taip
5. Ne
-1. Nežino
-2. Atsisako pasakyti

Page 116

CAS113_1

Lyginant su pirma pandemijos banga, kaip dažnai per pastaruosius tris mėnesius Jūs padėjote savo vaikams su
asmenine priežiūra? Rečiau, maždaug tiek pat ar dažniau?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Rečiau
2. Maždaug tiek pat
3. Dažniau
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Page 117

CAS113_2

Lyginant su pirma pandemijos banga, kaip dažnai per pastaruosius tris mėnesius Jūs padėjote savo tėvams su
asmenine priežiūra? Rečiau, maždaug tiek pat ar dažniau?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Rečiau
2. Maždaug tiek pat
3. Dažniau

Page 118

CAS113_3

Lyginant su pirma pandemijos banga, kaip dažnai per pastaruosius tris mėnesius Jūs padėjote savo kitiems
giminaičiams su asmenine priežiūra? Rečiau, maždaug tiek pat ar dažniau?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Rečiau
2. Maždaug tiek pat
3. Dažniau

Page 119

CAS113_4

Lyginant su pirma pandemijos banga, kaip dažnai per pastaruosius tris mėnesius Jūs padėjote kitiems ne
giminaičiams, pvz., kaimynams, draugams ar bendradarbiams su asmenine priežiūra? Rečiau, maždaug tiek pat
ar dažniau?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Rečiau
2. Maždaug tiek pat
3. Dažniau

Page 120

CAS115_

Ar per pastaruosius tris mėnesius užsiėmėte kokia nors savanoriška veikla?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 121

CAS116_

Ar savanoriška veikla užsiėmėte rečiau, maždaug tiek pat ar dažniau nei per pirmą Koronaviruso pandemijos bangą?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Rečiau
2. Maždaug tiek pat
3. Dažniau

Page 122

CAS120_

Ar nuo Koronaviruso protrūkio pradžios šie, su Jumis kartu negyvenantys žmonės, padėjo Jums apsirūpinti
būtiniausiais dalykais, pvz., atnešė maisto, vaistų ar padėjo atliekant skubų remontą namuose? Atsakykite taip arba
ne prie kiekvienos kategorijos. 

IWER: Perskaitykite garsiai kiekvieną santykių apibūdinimą ir pažymėkite tinkamą atsakymą.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS120_1 Jūsų vaikai:
CAS120_2 Jūsų tėvai:
CAS120_3 Kiti giminaičiai:
CAS120_4 Kiti ne giminaičiai, pvz., kaimynai, draugai ar bendradarbiai:
Categories:
1. Taip
5. Ne
-1. Nežino
-2. Atsisako pasakyti

Page 123

CAS121_1

Lyginant su pirma pandemijos banga, kaip dažnai per pastaruosius tris mėnesius Jūsų vaikai padėjo Jums
apsirūpinti būtiniausiais dalykais? Rečiau, maždaug tiek pat ar dažniau?
 
Answer type: Radiobuttons
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Categories:
1. Rečiau
2. Maždaug tiek pat
3. Dažniau

Page 124

CAS121_2

Lyginant su pirma pandemijos banga, kaip dažnai per pastaruosius tris mėnesius Jūsų tėvai padėjo Jums apsirūpinti
būtiniausiais dalykais? Rečiau, maždaug tiek pat ar dažniau?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Rečiau
2. Maždaug tiek pat
3. Dažniau

Page 125

CAS121_3

Lyginant su pirma pandemijos banga, kaip dažnai per pastaruosius tris mėnesius Jūsų kiti giminaičiai padėjo Jums
apsirūpinti būtiniausiais dalykais? Rečiau, maždaug tiek pat ar dažniau?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Rečiau
2. Maždaug tiek pat
3. Dažniau

Page 126

CAS121_4

Lyginant su pirma pandemijos banga, kaip dažnai per pastaruosius tris mėnesius kiti ne giminaičiai, pvz.,
kaimynai, draugai ar bendradarbiai padėjo Jums apsirūpinti būtiniausiais dalykais? Rečiau, maždaug tiek pat ar
dažniau?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Rečiau
2. Maždaug tiek pat
3. Dažniau

Page 127
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CAS125_

Ar pastaruosius tris mėnesius kartu su Jumis negyvenantys žmonės reguliariai padėjo Jums su asmenine priežiūra
namuose? 

IWER: Asmeninę priežiūrą namuose teikiantys asmenys gali būti specialistai, giminės arba draugai.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 128

CAS130_

Ar per pastaruosius tris mėnesius šie su Jumis kartu negyvenantys žmonės reguliariai padėjo Jums su asmenine
priežiūra namuose? Atsakykite taip arba ne prie kiekvienos kategorijos. 

IWER: Perskaitykite garsiai kiekvieną santykių apibūdinimą ir pažymėkite tinkamą atsakymą.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS130_1 Jūsų vaikai:
CAS130_2 Jūsų tėvai:
CAS130_3 Kiti giminaičiai:
CAS130_4 Kiti ne giminaičiai, pavyzdžiui, kaimynai, draugai ar bendradarbiai:
CAS130_5 Priežiūros paslaugas teikiantis specialistas:
Categories:
1. Taip
5. Ne
-1. Nežino
-2. Atsisako pasakyti

Page 129

CAS131_1

Lyginant su pirma pandemijos banga, kaip dažnai per pastaruosius tris mėnesius Jūsų vaikai padėjo Jums su
asmenine priežiūra namuose? Rečiau, maždaug tiek pat ar dažniau?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Rečiau
2. Maždaug tiek pat
3. Dažniau
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Page 130

CAS131_2

Lyginant su pirma pandemijos banga, kaip dažnai per pastaruosius tris mėnesius Jūsų tėvai padėjo Jums su
asmenine priežiūra namuose? Rečiau, maždaug tiek pat ar dažniau?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Rečiau
2. Maždaug tiek pat
3. Dažniau

Page 131

CAS131_3

Lyginant su pirma pandemijos banga, kaip dažnai per pastaruosius tris mėnesius Jūsų kiti giminaičiai padėjo Jums
su asmenine priežiūra namuose? Rečiau, maždaug tiek pat ar dažniau?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Rečiau
2. Maždaug tiek pat
3. Dažniau

Page 132

CAS131_4

Lyginant su pirma pandemijos banga, kaip dažnai per pastaruosius tris mėnesius kiti ne giminaičiai, pavyzdžiui,
kaimynai, draugai ar bendradarbiai padėjo Jums su asmenine priežiūra namuose? Rečiau, maždaug tiek pat ar
dažniau?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Rečiau
2. Maždaug tiek pat
3. Dažniau

Page 133

CAS131_5

Lyginant su pirma pandemijos banga, kaip dažnai per pastaruosius tris mėnesius profesionalūs pagalbos teikėjai
padėjo Jums su asmenine priežiūra namuose? Rečiau, maždaug tiek pat ar dažniau?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Rečiau
2. Maždaug tiek pat
3. Dažniau

Page 134

CAS126_

Ar per pastaruosius tris mėnesius susidūrėte su sunkumais gaunant tiek asmeninės priežiūros namuose, kiek Jums
reikia?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 135

CAS127_

Kokie tai buvo sunkumai? 

IWER: Leiskite R išvardinti visus sunkumus ir pažymėkite visus tinkamus variantus.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Reikėjo daugiau mokėti, kad gaučiau tą pagalbą, kurios man reikia
2. Žmonės, kurie manimi rūpinasi, atvykdavo į mano namus ne taip reguliariai
3. Žmonės, kurie manimi rūpinasi, negalėjo atvykti į mano namus
4. Kai to reikėjo, negalėjau vykti ten, kur gaunu priežiūrą, pavyzdžiui, pas šeimos narius, draugus ar į priežiūros
įstaigas

5. Kiti sunkumai, patikslinkite:

CAS150_

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

Page 136

CAIT104_

Ar nuo Koronaviruso protrūkio pradžios bent kartą naudojotės internetu laiškų rašymui, informacijos paieškai,
pirkimui ar kitais tikslais?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
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1. Taip
5. Ne

Page 137

CAIT105_

Bendrai, ar Jūsų interneto ryšys yra tinkamas?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Taip
5. Ne

Page 138

CAIT106_

Šiais laikais daugelis dalykų gali būti padaroma internetu. Ar nuo Koronaviruso protrūkio pradžios, atlikdami šias
veiklas, internetu naudojotės dažniau, maždaug tiek pat, rečiau ar niekada? 

IWER: Perskaitykite garsiai.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAIT106_3 Ieškojote informacijos apie problemas, susijusias su sveikata
CAIT106_4 Ieškojote informacijos apie viešąsias paslaugas (pavyzdžiui, išmokas, mokesčius ar pasus)
CAIT106_5 Tvarkėte finansus, tokius kaip internetinė bankininkystė, sąskaitų ar mokesčių apmokėjimas
CAIT106_6 Pirkote arba pardavinėjote prekes ar paslaugas internetu
Categories:
1. Dažniau
2. Maždaug tiek pat
3. Rečiau
4. Niekada
-1. Nežino
-2. Atsisako pasakyti

Page 139

CAF001_

Jau priėjome prie interviu pabaigos. Atsakėte į daug klausimų apie sunkų laikotarpį. Tačiau net sunkiais laikais
gyvenime būna ir gerų dalykų. Kokia buvo Jūsų pozityviausia patirtis nuo Koronaviruso protrūkio pradžios, kitaip
tariant, kažkas, kas paskatino vilties ar laimės jausmą? 

IWER: NESKAITYKITE GARSIAI. Leiskite Respondentui(-ei) atsakyti ir pasirinkite tinkamiausią atsakymo variantą.
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kažką įvardino iš karto
2. Delsė kažką įvardinti
3. Nieko neįvardino

Page 140

CAF002_

Pabaigai, ką labiausiai norėtumėte nuveikti kai Koronavirusas atsitrauks? 

IWER: NESKAITYKITE GARSIAI. Leiskite Respondentui(-ei) atsakyti ir pasirinkite tinkamiausią atsakymo variantą.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kažką įvardino iš karto
2. Delsė kažką įvardinti
3. Nieko neįvardino
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CAF003_

Dėkojame už Jūsų nuoširdų bendradarbiavimą. Likite sveiki!
 
Answer type: None
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CAF006_

IWER: Įrašykite Respondento vardą (paklauskite jei abejojate). Jei Respondentas nenori sakyti vardo, įrašykite
inicialus. 

Nerašykite pavardės.
 
Answer type: String
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CAF004_

IWER: Prašome įrašyti pastebėjimus, kuriais norėtumėte su mumis pasidalinti apie šį interviu.
 
Answer type: Text
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CAF005_

IWER PAŽYMĖKITE: Kas atsakė į klausimus?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Tik respondentas
2. Respondentas ir jo atstovas
3. Tik respondento atstovas

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, 'sausį')
} elseif (iviewmonthCA = 2) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'vasarį')
} elseif (iviewmonthCA = 3) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'kovą')
} elseif (iviewmonthCA = 4) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'balandį')
} elseif (iviewmonthCA = 5) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'gegužę')
} elseif (iviewmonthCA = 6) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'birželį')
} elseif (iviewmonthCA = 7) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'liepą')
} elseif (iviewmonthCA = 8) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'rugpjūtį')
} elseif (iviewmonthCA = 9) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'rugsėjį')
} elseif (iviewmonthCA = 10) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'spalį')
} elseif (iviewmonthCA = 11) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'lapkritį')
} elseif (iviewmonthCA = 12) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'gruodį')
} else {
   assign(FL_lastiwmonth, '{empty}')
}
if (iviewyearCA != 0 && iviewyearCA is response) {
   assign(FL_SincelongC, 'Nuo Jūsų paskutinio interviu ^FL_lastiwmonth; ^iviewyearCA;')
   assign(FL_sincelongs, 'nuo Jūsų paskutinio interviu ^FL_lastiwmonth; ^iviewyearCA;')
   assign(FL_SinceC, 'Nuo Jūsų paskutinio interviu')
   assign(FL_sinces, 'nuo Jūsų paskutinio interviu')
} else {
   assign(FL_SincelongC, 'Nuo 2020 metų liepos')
   assign(FL_sincelongs, 'nuo 2020 metų liepos')
   assign(FL_SinceC, 'Nuo 2020 metų liepos')
   assign(FL_sinces, 'nuo 2020 metų liepos')
}
CAA001_ 
if (CAA001_ = 5) {
   CAA102_ 
   if (CAA102_ = 1) {
      CAA103_ 
   }
} elseif (CAA001_ = 1) {
   CAA104_ 
}
if (CAA102_ = 2 || CAA104_ = 2) {
   CAA105_ 
}
if (CAA102_ = 1 || CAA104_ = 1 || CAA105_ = 2) {
   CADN042_ 
   CADN002_ (dk,rf)
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   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('Negalite rinktis "Visai jokių simptomų" kartu su kitais variantais', CAC120_)
      }
      if (98 ni CAC120_) {
         CAC122_ (dk,rf)
      }
   }
   CAC130_ (dk,rf)
   if (CAC130_ > 1) {
      CAC131_ (dk,rf)
   }
   CAC110_ (dk,rf)
   if (CAC110_ = 1) {
      CAC111_ (dk,rf)
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   }
   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) {
         CAW111_ (dk,rf)
      }
      if ((2 in CAW110_) || (3 in CAW110_)) {
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         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('Negalite rinktis "Nei vienas iš šių" kartu su kitais variantais', 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)
      }
      if (CAS112_4 = 1) {
         CAS113_4 (dk,rf)
      }
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   }
   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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