
sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_lv_LV_20210527.html[04.02.2022 13:01:55]
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Questions

Page 1

CAA001_

Pirms kāda laika mēs Jums nosūtījām vēstuli ar uzaicinājumu piedalīties apjautā, kurā bija ietverts arī ziņojums par
datu aizsardzību. Vai Jūs esat saņēmis/saņēmusi šo ziņojumu? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 2

CAA102_

Šajā gadījumā es apkopošu vissvarīgākos punktus no šī ziņojuma. Turklāt, es ar prieku atbildēšu uz visiem Jūsu
uzdotajiem jautājumiem saistībā ar Jūsu datu aizsardzību, kurus Jūs vēlētos uzdot šajā brīdī.  

Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar SHARE-ERIC ir atbildīga par pētījuma koordināciju. Socioloģisko pētījumu
institūts ir atbildīgs par interviju veikšanu.  

Pētījuma mērķis ir sniegt zinātniekiem datus, lai analizētu sabiedrības novecošanās procesus, pētījuma gaitā tiek
iegūti dati par respondentu veselību, sociāli ekonomisko statusu, situāciju sociālajā un ģimenes jomā. 

Jūsu piedalīšanās intervijā ir brīvprātīga un informācija ir konfidenciāla. Mūsu saruna netiks ierakstīta. Intervijas
laikā es Jūsu atbildes ievadīšu datorā, kur tās tiks glabātas kopā ar koda numuru. Jūsu adrese un vārds tiek turēti
atsevišķi no informācijas, kuru Jūs sniedzat intervijas laikā. Jūsu adrese un vārds tiks saglabāts tikai līdz SHARE
pētījuma beigām. SHARE pētījums beigsies, kad būs pabeigts pēdējais pētījuma posms. Pēc individuālo interviju
apkopošanas, dati tiks apkopoti un vēlāk tikai izmantoti pētniecības nolūkos dažādās analīzēs, Jūsu identitāte
nebūs zināma pētniekiem. Aptaujas rezultāti tiks atspoguļoti tikai anonimizētā veidā. 

 Ja mēs nonāksim pie kāda jautājuma uz kuru Jūs nevēlēsieties atbildēt, tad Jūs informējiet mani un mēs pāriesim pie
nākošā jautājuma. Nepiedalīšanās neradīs Jums nelabvēlīgus apstākļus. Jūs varat atsaukt piekrišanu piedalīties
jebkurā brīdī. Turklāt Jums ir arī citas tiesības uz datu aizsardzību. Nākošajā solī es Jums pastāstīšu kā Jūs varat
saņemt papildus informāciju par Jūsu tiesībām. 

Mums ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka jūs sapratāt visu informāciju, tāpēc, lūdzu, uzdodiet jautājumus, ja jums tādi
vēl ir.  

Vai Jūs piekrītat piedalīties pētījumā? 

INT: Atbildies uz visiem R jautājumiem. 
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā, R ir piekritis piedalīties.
2. Nē, R atteicās piedalīties. Intervija nav iespējama.

Page 3

CAA103_

Paldies! Lai iegūtu papildus informāciju Jūs varat sazināties ar mums zvanot +371 67217985. Turklāt, mēs varam
Jums vēlreiz nosūtīt ziņojumu par datu aizsardzību. Vai Jūs vēlaties, lai mēs vēlreiz nosūtītu šo ziņojumu?  

INT: Sniedziet R pietiekamu laiku, lai pierakstītu telefona numuru. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā, R vēlas, lai datu aizsardzības ziņojums tiktu atkal nosūtīts
2. Nē, R ir saņēmis informāciju, kura viņu apmierina

Page 4

CAA104_

Ja Jums ir jautājumi par datu aizsardzības ziņojumu, es ar prieku uz tiem atbildēšu. Es vēlētos uzsvērt, ka
piedalīšanās intervijā ir brīvprātīga un visa informācija būs konfidenciāla. Es neveikšu intervijas ierakstu. Intervijas
laikā es ievadīšu Jūsu atbildes datorā. Jūsu atbildes tiks izmantotas tikai pētījumu mērķiem dažādās analīzēs, Jūsu
identitāte nebūs zināma pētniekiem. Ja mēs nonāksim pie kāda jautājuma, uz kuru jūs nevēlaties atbildēt, vienkārši
informējiet mani un es turpināšu ar nākamo jautājumu.  

Mums ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka jūs sapratāt visu informāciju, tāpēc, lūdzu, uzdodiet jautājumus, ja jums tādi
vēl ir.  

Vai Jūs piekrītat piedalīties pētījumā? 

INT: Atbildiet uz visiem R jautājumiem. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Datu aizsardzības ziņojums ir iedots; Respondents ir piekritis piedalīties. 
2. Datu aizsardzības ziņojums ir iedots; R ir atteicies piedalīties. Intervija nav iespējama. 

Page 5

CAA105_

INT: Vai Jūs esat pārliecināts, ka Respondents ir atteicies piedalīties? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
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1. Jā, R atteicās. Pārtraukt interviju.
2. Nē, R piekrita. Turpināt interviju. 

Page 6

CADN042_

INT: Atzīmējiet respondenta dzimumu (jautājiet, ja nav skaidrs)
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Vīrietis
2. Sieviete

Page 7

CADN002_

Kurā mēnesī Jūs esat dzimis/dzimusi? 
 
Answer type: Integer

Page 8

CADN003_

Kurā gadā Jūs esat dzimis/dzimusi? 
 
Answer type: Integer

Page 9

CAS140_

Daudzi cilvēki jūtas vecāki vai jaunāki nekā ir patiesībā. Kādā vecumā jūs pašlaik jūtaties? 

INT: Ierakstiet vecumu gados.
 
Answer type: Integer

Page 10

CAHO100_

INT: Vai Jūs intervējat pirmo respondentu šajā mājsaimniecībā? 
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 11

CAHO037_

Kā Jūs aprakstītu apkārtni, kur dzīvojat?  

INT: NOLASĪT.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Liela pilsēta (Rīga)
2. Lielas pilsētas priekšpilsēta vai nomale
3. Liela mazpilsēta
4. Maza mazpilsēta
5. Lauku apvidus vai ciems

Page 12

CAHO136_

Kāda veida ēkā dzīvo Jūsu ģimene? 

INT: NOLASĪT. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Atsevišķa vienas ģimenes māja
2. Vienas vai divu ģimeņu māja (rindas vai dubultā māja)
3. Daudzdzīvokļu māja ar vairākām ģimenēm
4. Aprūpes centrs

Page 13

CAHO032_

Cik Jums ir istabu, kuras ir paredzētas mājsaimniecības locekļu individuālai lietošanai, ieskaitot guļamistabas, bet
neskaitot virtuvi, vannas istabas un gaiteņus un istabas, ko Jūs, iespējams, izīrējat vai apakšizīrējat? 

INT: Neskaitiet mantu glabāšanas telpu, pagrabu, bēniņus utt.
 
Answer type: Integer
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Page 14

CAA010_

Tagad es uzdošu vairākus jautājumus par jūsu veselību. 
 
Answer type: None

Page 15

CAPH003_

Vai Jūs uzskatāt, ka Jūsu veselība ir izcila, ļoti laba, laba, vidēja vai slikta?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Izcila
2. Ļoti laba
3. Laba
4. Vidēja
5. Slikta

Page 16

CAH102_

Ja Jūs salīdzinātu Jūsu veselību tagad un trīs mēnešus atpakaļ, vai Jūs teiktu, ka Jūsu veselība ir uzlabojusies,
apmēram tāda pati vai pasliktinājusies? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Uzlabojusies
2. Apmēram tāda pati
3. Pasliktinājusies

Page 17

CAH004_

Vai Jums ir kāda no minētajām slimībām vai veselības problēmām? Lūdzu, atbildiet ar jā vai nē katrai kategorijai: 

INT: Ar šo mēs domājam, ka ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir šī problēma un vai Jūs šobrīd ārstējaties vai arī ciešat
no tās. 

INT: NOLASĪT:
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Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH004_1 Gūžas kaula lūzums?
CAH004_2 Diabēts vai augsts cukura līmenis asinīs?
CAH004_3 Augsts asinsspiediens vai hipertonija? 
CAH004_4 Sirdslēkme, tai skaitā miokarda infarkts vai koronārā tromboze, vai cita sirds slimība, tai skaitā sirds
mazspēja? 
CAH004_5 Hroniska plaušu slimība, kā hronisks bronhīts vai emfizēma? 
CAH004_6 Vēzis vai ļaundabīgs audzējs, tai skaitā leikēmija vai limfoma, bet neskaitot nenozīmīgus ādas vēžus?
CAH004_7 Jebkura cita slimība vai veselības problēma?
Categories:
1. Jā
5. Nē
-1. Nezina
-2. Nevēlas atbildēt

Page 18

CAPH105_

Cik lielā mērā veselības problēmas ir ierobežojušas Jūsu ikdienas aktivitātes vismaz pēdējo 6 mēnešu laikā vai
ilgāk? 

INT: NOLASĪT.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Būtiski ierobežojušas
2. Ierobežojušas, bet ne būtiski
3. Nav ierobežojušas

Page 19

CAPH089_

Vai pēdējo sešu mēnešu laikā vai ilgāk Jums ir bijusi kāda no minētajām problēmām? Lūdzu, atbildiet ar jā vai nē
katrai kategorijai:  

INT: NOLASĪT.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAPH089_1 Kritiens 
CAPH089_2 Bailes nokrist 
CAPH089_3 Reiboņi, ģīboņi vai aptumšošanās
CAPH089_4 Nogurums
Categories:
1. Jā
5. Nē
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-1. Nezina
-2. Nevēlas atbildēt

Page 20

CAH006_

Vai Jūs regulāri lietojat izrakstītās zāles? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 21

CAH007_

Vai Jūs lietojat kādas no sekojošām zālēm? Lūdzu, atbildiet ar jā vai nē katrai kategorijai: Zāles priekš... 

INT: NOLASĪT. 
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH007_1 Augsta holesterīna līmeņa asinīs? 
CAH007_2 Augsta asinsspiediena?
CAH007_3 Koronārajām vai sirds un asinsvadu slimībām? 
CAH007_4 Citām sirds slimībām? 
CAH007_5 Diabēta? 
CAH007_6 Hroniska bronhīta? 
CAH007_7 Astmas? 
Categories:
1. Jā
5. Nē
-1. Nezina
-2. Nevēlas atbildēt

Page 22

CAH110_

Vai pēdējo trīs mēnešu laikā, Jūs izgājāt ārā no savas mājas?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē
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Page 23

CAH111_

Pēdējo trīs mēnešu laikā, cik bieži Jūs esat veicis/veikusi sekojošās aktivitātes? Vairākas reizes nedēļā, apmēram
reizi nedēļā, retāk kā vienreiz nedēļā vai nemaz? 
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH111_3 Satikāties ar vairāk nekā 5 cilvēkiem, kuri nedzīvo kopā ar Jums vienā mājsaimniecībā? 
CAH111_6 Devāties iepirkties? 
CAH111_7 Devāties uz pastu, banku vai publisku iestādi? 
CAH111_8 Devāties uz restorānu vai bāru? 
CAH111_11 Izmantojāt sabiedrisko transportu? 
Categories:
1. Vairākas reizes nedēļā
2. Apmēram reizi nedēļā
3. Retāk kā vienreiz nedēļā
4. Nemaz
-1. Neattiecas
-2. Atsakās atbildēt 

Page 24

CAH113_

Vai pēdējo trīs mēnešu laikā Jūs pievērsāt īpašu uzmanību, lai ievērotu distanci no citiem, kad devāties ārpus savas
mājas? Vai tas bija vienmēr, bieži, dažreiz vai nekad?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Vienmēr 
2. Bieži
3. Dažreiz
4. Nekad 

Page 25

CAH116_

Vai Jūs pievērsāt īpašu uzmanību mutes aizsegšanai klepojot un šķaudot biežāk, apmēram tāpat vai retāk pēdējo trīs
mēnešu laikā, salīdzinājumā ar pirmo pandēmijas vilni?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Biežāk 
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2. Apmēram tāpat
3. Retāk

Page 26

CAC140_

Tipiskā dienā pēdējo trīs mēnešu laikā, cik cilvēku vidēji, kuri nedzīvo ar Jums vienā mājsaimniecībā, atradās Jūsu
tuvumā vismaz 15 minūtes?  

INT: Tuvumā nozīmē mazāk kā 2 m attālumā. 
 
Answer type: Integer

Page 27

CAC142_

Vai Jūs esat ceļojis/ceļojusi uz ārzemēm ilgāk par 48 stundām kopš Covid-19 uzliesmojuma? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 28

CAC143_

Cik reizes jūs esat ceļojis/ceļojusi uz ārzemēm ilgāk par 48 stundām kopš koronavīrusa Covid-19 uzliesmojuma? 
 
Answer type: Integer

Page 29

CAH017_

Vai Jūs lietojāt kādus medikamentus profilaksei pret Covid-19? 

INT: Zāles var ietvert vitamīnus un uztura bagātinātājus. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē
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Page 30

CAHC117_

Vai Jūs esat vakcinēts/vakcinēta pret Covid-19? 

INT: Atzīmējiet "Jā", ja R ir saņēmis vismaz vienu poti pret Covid-19.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 31

CAHC118_

Vai Jūs vēlētos vakcinēties pret Covid-19?  

INT: NOLASĪT. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā, man jau ir ieplānota vakcinācija
2. Jā, es vēlos vakcinēties
3. Nē, es nevēlos vakcinēties
4. Es joprojām neesmu izlēmis/usi

Page 32

CAHC884_

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jums ir bijusi vakcinācija pret gripu? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 33

CAHC119_

Vai pēdējo sešu gadu laikā Jums ir bijusi vakcinācija pret pneimoniju, tas ir, pret pneimokoku infekciju?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
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1. Jā
5. Nē

Page 34

CAH020_

Vai pēdējā mēneša laikā Jūs esat bijis/bijusi nervozs(a), satraukts(a) vai noraizējies(usies)? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 35

CAH121_1

Vai tas ir bijis mazāk, apmēram tāpat vai vairāk nekā pirmā viļņa laikā?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mazāk
2. Apmēram tāpat
3. Vairāk 

Page 36

CAH121_2

Vai tas ir bijis mazāk vai apmēram tāpat nekā pirmā viļņa laikā?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mazāk
2. Apmēram tāpat 

Page 37

CAMH002_

Vai pēdējā mēneša laikā Jūs esat bijis/bijusi skumjš(ja) vai nomākts(ta)? 

INT: Ja respondents lūdz skaidrojumu, sakiet "ar skumjš vai nomākts mēs domājam justies nelaimīgam, sliktā
garastāvoklī"
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 38

CAMH113_1

Vai tas ir bijis mazāk, apmēram tāpat vai vairāk nekā pirmā viļņa laikā?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mazāk
2. Apmēram tāpat
3. Vairāk 

Page 39

CAMH113_2

Vai tas ir bijis mazāk vai apmēram tāpat nekā pirmā viļņa laikā?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mazāk
2. Apmēram tāpat 

Page 40

CAMH007_

Vai Jums pēdējā laikā ir bijušas miega problēmas? 

INT: NELASĪT SKAĻI
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Miega problēmas vai nesenas ritma izmaiņas
2. Nav miega problēmu

Page 41

CAMH118_1

Vai tas ir bijis mazāk, apmēram tāpat vai vairāk nekā pirmā viļņa laikā?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mazāk
2. Apmēram tāpat
3. Vairāk 

Page 42

CAMH118_2

Vai tas ir bijis mazāk vai apmēram tāpat nekā pirmā viļņa laikā?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mazāk
2. Apmēram tāpat 

Page 43

CAMH037_

Cik bieži Jūs jūtaties vientuļš/vientuļa? Bieži, dažreiz, gandrīz nekad vai nekad? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Bieži
2. Dažreiz
3. Gandrīz nekad vai nekad

Page 44

CAMH148_

Vai tas ir bijis mazāk, apmēram tāpat vai vairāk nekā pirmā viļņa laikā?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mazāk
2. Apmēram tāpat
3. Vairāk 

Page 45

CAC001_
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Tagad es jautāšu Jums par to vai Jūs, kāds Jūsu ģimenē vai starp Jūsu kaimiņiem, vai draugiem ir bijis saslimis ar
Covid-19. 
 
Answer type: None

Page 46

CAC102_

^FL_SincelongC;, vai Jūs vai kāds no Jums tuviem cilvēkiem izjuta simptomus, kurus Jūs varētu attiecināt uz
Covid-19 infekciju, piemēram, klepu, drudzi, apgrūtinātu elpošanu vai garšas un smaržas pazušanu? 

INT: Respondents var domāt par cilvēkiem, kuri dzīvo tuvu un par cilvēkiem, kuri ir tuvi emocionālā ziņā kā
ģimenes locekļi. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 47

CAC103_

Kurš tas bija? Lūdzu, sakiet, kas Jums ir šie cilvēki.  

INT: Atzīmējiet visas atbildes, kas attiecas un ierakstiet personu skaitu rūtiņā labajā pusē.  
INT: PĀRJAUTĀJIET: "Vēl kāds?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Respondents
2. Laulātais(ā) vai partneris(e)
3. Vecāks
4. Bērns
5. Cits mājsaimniecības loceklis
6. Cits radinieks, kurš dzīvo ārpus respondenta mājsaimniecības
7. Kaimiņš, draugs vai kolēģis
8. Aprūpētājs
97. Cits

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_"
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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;) Vai Jums vai kādam no Jums tuviem cilvēkiem tika veikts Covid-19 tests un rezultāts bija pozitīvs,
kas nozīmē, ka persona bija saslimusi ar Covid-19 infekciju?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 49

CAC105_

Kuram bija pozitīvs analīžu rezultāts? Lūdzu, sakiet, kas Jums ir šie cilvēki.  

INT: Atzīmējiet visas atbildes, kas attiecas un ierakstiet personu skaitu rūtiņā labajā pusē.  
INT: PĀRJAUTĀJIET: "Vēl kāds?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Respondents
2. Laulātais(ā) vai partneris(e)
3. Vecāks
4. Bērns
5. Cits mājsaimniecības loceklis
6. Cits radinieks, kurš dzīvo ārpus respondenta mājsaimniecības
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7. Kaimiņš, draugs vai kolēģis
8. Aprūpētājs
97. Cits

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_

Vai Jūs esat izjutis/izjutusi jebkādas ilgtermiņa sekas, kuras Jūs varētu attiecināt uz savu saslimšanu ar Covid-19? 

INT: Atzīmējiet visas atbilstošās atbildes.  

INT: NOLASĪT.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Nogurums
2. Klepus, iesnas, apgrūtināta elpošana
3. Garšas vai ožas pazušana
4. Galvassāpes
5. Ķermeņa sāpes, sāpes locītavās
6. Sāpes krūtīs vai vēderā
7. Diareja, slikta dūša 
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8. Apjukums
97. Cits
98. Nav nekādu simptomu

Page 51

CAC122_

Vai Jūs lietojāt vai šobrīd lietojat jebkādas zāles, lai atvieglotu šos simptomus? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 52

CAC130_

Cik reizes Jums ir veikts Covid-19 tests?  

INT: Lūdzu, uzskaitiet gan pozitīvo, gan negatīvo testu rezultātus 
INT: Nolasīt. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Nav 
2. Tikai vienreiz
3. 2-5 reizes
4. 6-10 reizes
5. Vairāk nekā 10 reizes 

Page 53

CAC131_

Vai Jums bija jāmaksā kaut kas no savas kabatas par kādu no šiem testiem? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 54
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CAC110_

(^FL_SinceC;) vai Jūs vai kāds no Jūsu tuviniekiem ir ticis hospitalizēts Covid-19 infekcijas dēļ?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 55

CAC111_

Kurš tika hospitalizēts? Lūdzu, sakiet, kas Jums ir šie cilvēki.  

INT: Atzīmējiet visas atbildes, kas attiecas un ierakstiet personu skaitu rūtiņā labajā pusē.  
INT: PĀRJAUTĀJIET: "Vēl kāds?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Respondents
2. Laulātais(ā) vai partneris(e)
3. Vecāks
4. Bērns
5. Cits mājsaimniecības loceklis
6. Cits radinieks, kurš dzīvo ārpus respondenta mājsaimniecības
7. Kaimiņš, draugs vai kolēģis
8. Aprūpētājs
97. Cits

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;) vai kāds no Jūsu tuviniekiem ir nomiris no Covid-19 infekcijas? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 57

CAC114_

Izsaku līdzjūtību. Vai Jūs varētu man pateikt, kas tas bija?  

INT: Atzīmējiet visu, kas attiecas un ievadiet personu skaitu rūtiņā labajā pusē. 
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
2. Laulātais(ā) vai partneris(e)
3. Vecāks
4. Bērns
5. Cits mājsaimniecības loceklis
6. Cits radinieks ārpus mājsaimniecības
7. Kaimiņš, draugs vai kolēģis
8. Aprūpētājs
97. Cits

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_

^FL_SincelongC;, vai Jūs atteicāties no medicīniskās aprūpes, jo baidījāties tikt inficēts(a) ar Covid-19? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 59

CAQ106_

No kādas medicīniskās aprūpes Jūs atteicāties? Lūdzu, atbildiet ar jā vai nē katrai kategorijai. Vai Jūs atteicāties no
...  

INT: NOLASĪT. 
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ106_1 Vizītes pie ģimenes ārsta? 
CAQ106_2 Pārbaudes pie speciālista, ieskaitot zobārstu? 
CAQ106_3 Plānotas medicīniskas procedūras, tai skaitā operācijas? 
CAQ106_4 Fizioterapijas, psihoterapijas, rehabilitācijas? 
CAQ106_97 Kāds cits medicīniskās palīdzības veids? 
Categories:
1. Jā
5. Nē
-1. Nezina
-2. Nevēlas atbildēt
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Page 60

CAQ110_

^FL_SinceC;, vai Jums bija ieplānota vizīte pie ārsta, kuru ārsts vai ārstniecības iestāde nolēma atlikt Covid-19 dēļ?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 61

CAQ111_

Kāda veida medicīniskā aprūpe tika atlikta? Lūdzu, atbildiet ar jā vai nē karai kategorijai: 

INT: NOLASĪT. 
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ111_1 Vizīte pie ģimenes ārsta? 
CAQ111_2 Pārbaude pie speciālista, ieskaitot zobārstu? 
CAQ111_3 Plānota medicīniska procedūra, tai skaitā operācija? 
CAQ111_4 Fizioterapijas, psihoterapijas, rehabilitācijas? 
CAQ111_97 Kāds cits medicīnas pakalpojums? 
Categories:
1. Jā
5. Nē
-1. Nezina
-2. Nevēlas atbildēt

Page 62

CAQ115_

^FL_SinceC;, Jūs vēlējāties veikt pierakstu kādam medicīnas pakalpojumam, bet pieraksts netika veikts?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 63
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CAQ116_

Kāda veida medicīniskā aprūpe Jums tika atteikta? Lūdzu, atbildiet ar jā vai nē katrai kategorijai. Jums tika atteikta
...  

INT: NOLASĪT. 
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ116_1 Vizīte pie ģimenes ārsta? 
CAQ116_2 Pārbaude pie speciālista, ieskaitot zobārstu? 
CAQ116_3 Plānota medicīniska procedūra, tai skaitā operācija? 
CAQ116_4 Fizioterapijas, psihoterapijas, rehabilitācijas? 
CAQ116_97 Kāds cits medicīnas pakalpojums? 
Categories:
1. Jā
5. Nē
-1. Nezina
-2. Nevēlas atbildēt

Page 64

CAQ130_

Vai līdz šim brīdim Jums ir noticis atliktais apmeklējums pie ārsta vai atliktā medicīniskā procedūra?  

INT: NOLASĪT. 
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ130_1 Vizītes pie ģimenes ārsta? 
CAQ130_2  Pārbaudes pie speciālista, ieskaitot zobārstu? 
CAQ130_3  Plānotas medicīniskas procedūras, tai skaitā operācijas? 
CAQ130_4  Fizioterapijas, psihoterapijas, rehabilitācijas? 
CAQ130_97  Kāds cits medicīniskās palīdzības veids? 
Categories:
1. Jā
5. Nē
-1. Nezina
-2. Nevēlas atbildēt

Page 65

CAQ125_

^FL_SinceC;, Jūs esat ārstējies/ārstējusies slimnīcā?
 
Answer type: Radiobuttons
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Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 66

CAQ127_

Cik apmierināts Jūs bijāt ar Jums sniegto aprūpi? Ļoti apmierināts(a), drīzāk apmierināts(a), drīzāk neapmierināts(a)
vai ļoti neapmierināts(a)?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ļoti apmierināts(a)
2. Drīzāk apmierināts(a)
3. Drīzāk neapmierināts(a)
4. Ļoti neapmierināts(a)

Page 67

CAQ128_

Kāpēc Jūs bijāt neapmierināts?  

INT: Ļaujiet R nosaukt visus iemeslus un atzīmējiet visas atbilstošās atbildes 
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Ilgs gaidīšanas laiks
2. Pārpildīts
3. Ārstam vai medmāsām nepietika laika man 
4. Iekārtu un piederumu trūkums
5. Nepietiekami drošības pasākumi pret infekciju 
97. Cits

Page 68

CAQ120_

^FL_SinceC;, vai Jūs devāties pie ārsta vai uz medicīnas iestādi, kas neatrodas slimnīcā?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē
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Page 69

CAQ121_

Vai tas bija saistīts ar koronavīrusu Covid-19? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 70

CAQ122_

Cik apmierināts Jūs bijāt ar Jums sniegto aprūpi? Ļoti apmierināts(a), drīzāk apmierināts(a), drīzāk neapmierināts(a)
vai ļoti neapmierināts(a)?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ļoti apmierināts(a)
2. Drīzāk apmierināts(a)
3. Drīzāk neapmierināts(a)
4. Ļoti neapmierināts(a)

Page 71

CAQ123_

Kāpēc Jūs bijāt neapmierināts?  

INT: Ļaujiet R nosaukt visus iemeslus un atzīmējiet visas atbilstošās atbildes 
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Ilgs gaidīšanas laiks
2. Pārpildīts
3. Ārstam vai medmāsām nepietika laika man 
4. Iekārtu un piederumu trūkums
5. Nepietiekami drošības pasākumi pret infekciju 
97. Cits

Page 72

CAQ118_
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Kopš koronavīrusa Covid-19 uzliesmojuma, cik daudz attālinātu konsultāciju, ja tādas bija, notika izmantojot
telefonu, datoru vai kādus citus elektroniskās saziņas līdzekļus ar vai bez video starpniecības? 
 
Answer type: Integer

Page 73

CAQ119_

Vai tas ir bijis mazāk, apmēram tāpat vai vairāk kā pirms koronavīrusa Covid-19 uzliesmojuma? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mazāk
2. Apmēram tāpat
3. Vairāk 

Page 74

CAW001_

Tagad es pievērsīšos koronavīrusa krīzes izraisītajām nodarbinātības izmaiņām, pirmkārt, Jūsu darba situācijai. 
 
Answer type: None

Page 75

CAEP005_

Kas no šī saraksta vislabāk atspoguļo Jūsu pašreizējo nodarbošanās situāciju? 

INT: Atzīmējiet tikai vienu atbildi. 

INT: Ja R šaubās, atsaucieties uz sekojošo: 1. Pensionējies (pensionējies no darba, tai skaitā daļēji pensionējies,
priekšlaicīgi pensionējies). Pensionējies attiecas tikai uz R pensionēšanos no sava darba. Apgādnieka zaudējuma
pensijas saņēmējus, kuri nesaņem pensijas par savu darbu, nevajadzētu atzīmēt kā pensionējušos. Ja R neatbilst
kategorijām no 2 līdz 5, nepieciešams atzīmēt  Cits. 

INT: NOLASĪT.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Pensionējies(-usies)
2. Algots darbinieks(-ce) vai pašnodarbināta persona (t.sk. darbs ģimenes uzņēmumā)
3. Bezdarbnieks(-ce)
4. Ilgstoši slimo vai invalīds(-e)
5. Mājsaimnieks(-ce)
97. Cits
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Page 76

CAW102_

^FL_SincelongC;, vai jūs kļuvāt par bezdarbnieku, tikāt atlaists, darba devējs lika paņemt bezalgas atvaļinājumu vai
Jums nācās slēgt savu uzņēmumu? 

INT: Uzņēmējdarbības pārtraukšana var būt gan īslaicīga, gan ilgtermiņa
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē
99. Neattiecas (piemēram, pensionārs, ilgstoši slimo vai ir invalīds, mājsaimnieks/ce)

Page 77

CAW103_

Cik ilgi kopumā Jūs bijāt bezdarbnieks, atradāties bezalgas atvaļinājumā, tikāt atlaists vai slēdzāt savu uzņēmumu?  

INT: Nedēļu skaits kopumā. Skaitiet 4 nedēļas pilnam mēnesim, skaitiet 1 nepilnai nedēļai
 
Answer type: Integer

Page 78

CAEP100_

Vai Jūs pensionējāties pēc Covid-19 uzliesmojuma? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 79

CAEP101_

Kad Jūs pensionējāties? 
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAEP101_2 Mēnesis (1-12): 
Answer type: Integer
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CAEP101_1 Gads:  
Answer type: Integer

Page 80

CAEP102_

Vai Jūs pensionējāties kā plānots, agrāk vai vēlāk kā plānots? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kā plānots
2. Agrāk kā plānots
3. Vēlāk kā plānots

Page 81

CAEP103_

Vai tas bija Covid-19 uzliesmojuma dēļ? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 82

CAW110_

Pandēmijas laikā, daļa cilvēku strādāja no mājām, daļa turpināja strādāt ierastajā darba vietā un daļa kādā citā vietā.
Kā Jūs raksturotu savu situāciju ^FL_sinces;?
Lūdzu atbildiet ar jā vai nē katrai kategorijai.  

INT: Atzīmējiet visas atbilstošās atbildes.  
INT: Nolasīt. 
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Strādāja no mājām
2. Strādāja ierastajā darba vietā ārpus savas mājas
3. Strādāja citā vietā

Page 83

CAW111_
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Kur Jūs galvenokārt strādājāt? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Strādāja galvenokārt no mājām
2. Strādāja galvenokārt ierastajā darba vietā ārpus savas mājas
3. Strādāja galvenokārt citur

Page 84

CAW117_

Cik droši no medicīniskā viedokļa Jūs jutāties savā darba vietā? Vai tas bija ļoti droši, drīzāk droši, drīzāk nedroši
vai ļoti nedroši?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ļoti droši
2. Drīzāk droši
3. Drīzāk nedroši
4. Ļoti nedroši

Page 85

CAW121_

Vai Jūs strādājāt īsāku darba laiku ^FL_sincelongs;?  

INT: Tas attiecas tikai uz laiku, kad R faktiski strādāja. Īsāks darba laiks var attiekties
gan uz pagaidu, gan pastāvīgām izmaiņām R darba laikā. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 86

CAW122_

Kāds bija mazākais vienā nedēļā nostrādātais stundu skaits?  

INT: Tas tikai attiecas uz laiku, kad R strādāja.  
 
Answer type: Integer
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Page 87

CAW123_

Kurā mēnesī un gadā tas bija? 

INT: Ja R min tikai vienu mēnesi, tad ievadiet šo mēnesi un gadu sadaļā "Pirmā gadījuma sākums" un atstājiet otro
sadaļu tukšu. Ja R min laika periodu vai vairākus mēnešus, aizpildiet abas sadaļas. 
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW123_header1 Pirmā gadījuma sākums: 
Answer type: None
CAW123_1 Mēnesis: (1-12): 
Answer type: Integer
CAW123_2 Gads: 
Answer type: Integer
CAW123_header2 
Pēdējais gadījums: 
Answer type: None
CAW123_3 Mēnesis (1-12):
Answer type: Integer
CAW123_4 Gads: 
Answer type: Integer

Page 88

CAW124_

Vai Jūs strādājāt garākas darba stundas ^FL_sincelongs;? Lūdzu, iekļaujiet virsstundas.  

INT:Garākas darba stundas var attiekties gan uz pagaigu, gan patstāvīgām izmaiņām R darba laikā.  
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 89

CAW125_

Kāds bija lielākais nostrādātais stundu skaits vienā nedēļā? 
 
Answer type: Integer

Page 90

CAW126_
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Kurā mēnesī un gadā tas bija? 

INT: Ja R min tikai vienu mēnesi, tad ierakstiet šo mēnesi un gadu sadaļā "Pirmā gadījuma sākums" un atstājiet
otro sadaļu tukšu. Ja R nosauc periodu vai vairākus  mēnešus, tad aizpildiet abas sadaļas. 
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW126_header1 Pirmā gadījuma sākums: 
Answer type: None
CAW126_1 Mēnesis (1-12):
Answer type: Integer
CAW126_2 Gads: 
Answer type: Integer
CAW126_header2 
Pēdējais gadījums: 
Answer type: None
CAW126_3 Mēnesis (1-12): 
Answer type: Integer
CAW126_4 Gads: 
Answer type: Integer

Page 91

CAE103_

^FL_SincelongC;, vai Jūs saņēmāt papildus finansiālu atbalstu saistībā ar Covid-19 infekcijas izraisīto krīzes
situāciju no sava darba devēja, valdības, radiniekiem, draugiem un/vai citiem?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 92

CAE104_

Kurš Jums sniedza šo finansiālo atbalstu?  

INT: Atzīmējiet visas atbilstošās atbildes.  
INT: Pārjautājiet: "Vai vēl kāds?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Darba devējs
2. Valdība
3. Radinieki
4. Draugi
97. Citi
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Page 93

CAE114_

Kāda veida atbalsts tas bija?  

INT: Atzīmējiet visas atbilstošās atbildes. 
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Kompensācija par saīsinātu darba laiku
2. Bezdarbnieka pabalsts 
3. Sociālā palīdzība
4. Cits

Page 94

CAE001_

INT: Jūs intervējat pirmo respondentu šajā mājsaimniecībā? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 95

CAE002_

Tagad es vēlētos Jums jautāt par Jūsu mājsaimniecības finansiālo situāciju.
 
 
Answer type: None

Page 96

CAE100_

Vai Jūsu mājsaimniecības ikmēneša ienākumi bija nemainīgi ^FL_sincelongs;?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē
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Page 97

CAE105_

Kādi bija augstākie kopējie mājsaimniecības ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas, ieskaitot jebkādu finansiālu
atbalstu, ko Jūs, iespējams, esat saņēmis ^FL_sinces;? 

INT: Ierakstiet summu eiro 
 
Answer type: Integer

Page 98

CAE106_

Kurā mēnesī un gadā tas bija?  

INT: Ja R min tikai vienu mēnesi, tad ierakstiet šo mēnesi un gadu sadaļā "Pirmā gadījuma sākums" un atstājiet
otro sadaļu tukšu. Ja R nosauc periodu vai vairākus  mēnešus, tad aizpildiet abas sadaļas. 
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE106_header1 Pirmā gadījuma sākums: 
Answer type: None
CAE106_1 Mēnesis (1-12):
Answer type: Integer
CAE106_2 Gads: 
Answer type: Integer
CAE106_header2 
Pēdējais gadījums: 
Answer type: None
CAE106_3 Mēnesis (1-12): 
Answer type: Integer
CAE106_4 Gads: 
Answer type: Integer

Page 99

CAE107_

Kādi bija zemākie kopējie mājsaimniecības ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas, ieskaitot jebkādu finansiālu
atbalstu, ko Jūs, iespējams, esat saņēmis ^FL_sinces; ?  

INT: Ierakstiet summu eiro 
 
Answer type: Integer

Page 100
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CAE108_

Kurā mēnesī un gadā tas bija?  

INT: Ja R min tikai vienu mēnesi, tad ierakstiet šo mēnesi un gadu sadaļā "Pirmā gadījuma sākums" un atstājiet
otro sadaļu tukšu. Ja R nosauc periodu vai vairākus  mēnešus, tad aizpildiet abas sadaļas. 
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE108_header1 Pirmā gadījuma sākums: 
Answer type: None
CAE108_1 Mēnesis (1-12):
Answer type: Integer
CAE108_2 Gads:
Answer type: Integer
CAE108_header2 
Pēdējais gadījums: 
Answer type: None
CAE108_3 Mēnesis (1-12): 
Answer type: Integer
CAE108_4 Gads: 
Answer type: Integer

Page 101

CAE109_

Ņemot vērā periodu, kad Jūsu kopējie ikmēneša mājsaimniecības ienākumi bija viszemākie ^FL_sinces;, kādi
ienākumu veidi bija zemāki nekā parastā mēnesī pirms koronavīrusa Covid-19 izraisītās krīzes?  

INT: Atzīmējiet visas atbilstošās atbildes.  

INT: NOLASĪT. 
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Ienākumi (alga)
2. Pensija
3. Ienākumi no uzņēmējdarbības
4. Ienākumi no īres maksas
5. Ienākumi no procentu noguldījumiem, dividendēm
6. Atbalsts no ģimenes locekļiem vai radiniekiem
7. Atbalsts no valdības
8. Cits, lūdzu, precizējiet:
98. (Spontāna atbilde) Nekas no šī

CAE110_

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

CASR006_

Lūdzu, domājiet par laiku, kad Jums bija apmēram 45 gadi. Pieņemsim, ka Jūs varētu izmainīt savus izdevumus un
ietaupījumus kopš tā brīža līdz šodienai, vai Jūs... 

INT: NOLASĪT. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. tērētu mazāk un ietaupītu vairāk vairāku gadu periodā?
2. tērētu un ietaupītu tikpat vairāku gadu periodā?
3. tērētu un ietaupītu mazāk vairāku gadu periodā?

Page 103

CACO107_

Domājot par Jūsu mājsaimniecības ikmēneša ienākumiem ^FL_sinces;, vai Jūs teiktu, ka Jūsu mājsaimniecība spēj
"savilkt galus kopā" ar pamatīgām grūtībām, ar zināmām grūtībām, diezgan viegli vai viegli? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ar pamatīgām grūtībām
2. Ar zināmām grūtībām
3. Diezgan viegli 
4. Viegli

Page 104

CAE111_

^FL_SinceC;, Jums bija nepieciešams atlikt regulārus maksājumus, tādus kā īre, hipotēkas un aizdevuma maksājumi
un/vai komunālo pakalpojumu rēķinus?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 105

CAE112_

^FL_SinceC;, vai Jums bija nepieciešams izmantot savus iekrājumus, lai nosegtu nepieciešamos ikdienas
izdevumus?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē
9. Man nav iekrājumu (tikai spontāna atbilde)

Page 106

CAE120_

Gadījumā, ja jūsu mājsaimniecība zaudētu visus ieņēmumus un uzņēmējdarbības
ienākumus, cik mēnešus jūs varētu dzīvot no saviem iekrājumiem? 

INT: Atbildot sniegt mēnešu skaitu. 
 
Answer type: Integer

Page 107

CAS001_

Tagad es vēlētos uzzināt par kontaktu veidiem un to biežumu, kas Jums bija ar Jūsu ģimenes locekļiem un draugiem,
kuri nedzīvo kopā ar jums vienā mājoklī. 
 
Answer type: None

Page 108

CAS103_

Cik bieži pēdējo trīs mēnešu laikā Jums bija personīgi kontakti, tas ir, kontakti klātienē ar sekojošiem cilvēkiem,
kuri nedzīvo kopā ar Jums vienā mājoklī? Vai tas bija ikdienu, vairākas reizes nedēļā, apmēram reizi nedēļā, retāk
vai nekad?  

INT: Nolasiet katru attiecību saikni un atzīmējiet atbilstošo atbildi. 
Ja respondentam nav dzīvu vecāku, bērnu, mazbērnu vai radinieku, atzīmējiet “Neattiecas”.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS103_1 Jūsu bērni:
CAS103_5 Jūsu mazbērni: 
CAS103_2 Jūsu vecāki: 
CAS103_3 Citi radinieki: 
CAS103_4 Citas personas, kuri nav radinieki, kā kaimiņi, draugi vai kolēģi: 
Categories:
1. Ikdienu
2. Vairākas reizes nedēļā
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3. Apmēram reizi nedēļā
4. Retāk
5. Nekad
99. Neattiecas
-1. Nezina
-2. Atsakās atbildēt

Page 109

CAS104_

Pēdējo trīs mēnešu laikā, cik bieži Jūs sazinājāties telefoniski, pa e-pastu vai izmantojot citus elektroniskās saziņas
līdzekļus ar sekojošiem cilvēkiem, kuri nedzīvo kopā ar Jums vienā mājoklī? (Vai tas bija ikdienu, vairākas reizes
nedēļā, apmēram reizi nedēļā, retāk vai nekad?) 

INT: Nolasiet katru attiecību saikni un atzīmējiet atbilstošo atbildi. 
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS104_1  Jūsu bērni: 
CAS104_2 Jūsu vecāki: 
CAS104_3  Jūsu radinieki: 
CAS104_4 Citas personas, kuri nav radinieki, kā kaimiņi, draugi vai kolēģi: 
Categories:
1. Ik dienu 
2. Vairākas reizes nedēļā
3. Apmēram reizi nedēļā
4. Retāk
5. Nekad
-1. Nezina
-2. Atsakās atbildēt

Page 110

CAS110_

Vai kopš koronavīrusa Covid-19 uzliesmojuma Jūs palīdzējāt sekojošiem cilvēkiem, kuri nedzīvo kopā ar jums
vienā mājoklī, iegūt pirmās nepieciešamības preces, piemēram, produktus ēdienam, medikamentus vai ar
neatliekamiem remonta darbiem mājoklī? Lūdzu, atzīmējiet jā vai nē katrai kategorijai.  

INT: Nolasiet katru attiecību saikni un atzīmējiet atbilstošo atbildi. 
Ja respondentam nav dzīvu vecāku, bērnu, mazbērnu vai radinieku, atzīmējiet “Neattiecas”.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS110_1 Jūsu bērni: 
CAS110_2 Jūsu vecāki: 
CAS110_3 Citi radinieki: 
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CAS110_4 Citas personas, kuri nav radinieki, kā kaimiņi, draugi vai kolēģi: 
Categories:
1. Jā
5. Nē
99. Neattiecas
-1. Nezina
-2. Atsakās atbildēt

Page 111

CAS111_1

Salīdzinot ar pirmo pandēmijas vilni, cik bieži pēdējo trīs mēnešu laikā jūs palīdzējāt saviem bērniem iegūt pirmās
nepieciešamības preces, piemēram, produktus ēdienam, medikamentus vai ar neatliekamiem remonta darbiem
mājoklī? Retāk, apmēram tāpat vai biežāk?   
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Retāk
2. Apmēram tāpat
3. Biežāk

Page 112

CAS111_2

Salīdzinot ar pirmo pandēmijas vilni, cik bieži pēdējo trīs mēnešu laikā jūs palīdzējāt saviem vecākiem iegūt pirmās
nepieciešamības preces, piemēram, produktus ēdienam, medikamentus vai ar neatliekamiem remonta darbiem
mājoklī? Retāk, apmēram tāpat vai biežāk? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Retāk
2. Apmēram tāpat
3. Biežāk

Page 113

CAS111_3

Salīdzinot ar pirmo pandēmijas vilni, cik bieži pēdējo trīs mēnešu laikā jūs palīdzējāt citiem radiniekiem iegūt
pirmās nepieciešamības preces, piemēram, produktus ēdienam, medikamentus vai ar neatliekamiem remonta
darbiem mājoklī? Retāk, apmēram tāpat vai biežāk? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Retāk
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2. Apmēram tāpat
3. Biežāk

Page 114

CAS111_4

Salīdzinot ar pirmo pandēmijas vilni, cik bieži pēdējo trīs mēnešu laikā jūs palīdzējāt citām personām, kuri nav
radinieki, kā kaimiņi, draugi vai kolēģi iegūt pirmās nepieciešamības preces, piemēram, produktus ēdienam,
medikamentus vai ar neatliekamiem remonta darbiem mājoklī? Retāk, apmēram tāpat vai biežāk? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Retāk
2. Apmēram tāpat
3. Biežāk

Page 115

CAS112_

Vai kopš koronavīrusa Covid-19 uzliesmojuma Jūs sniedzāt personīgo aprūpi sekojošiem cilvēkiem, kuri nedzīvo
kopā ar Jums vienā mājoklī? Lūdzu, atzīmējiet jā vai nē katrai kategorijai.  

INT: Nolasiet katru attiecību saikni un atzīmējiet atbilstošo atbildi. 
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS112_1 Jūsu bērni: 
CAS112_2 Jūsu vecāki: 
CAS112_3 Citi radinieki: 
CAS112_4  Citas personas, kuri nav radinieki, kā kaimiņi, draugi vai kolēģi:
Categories:
1. Jā
5. Nē
-1. Nezina
-2. Nevēlas atbildēt

Page 116

CAS113_1

Salīdzinot ar pirmo pandēmijas vilni, cik bieži pēdējo trīs mēnešu laikā Jūs sniedzāt personīgo aprūpi saviem
bērniem? Retāk, apmēram tāpat vai biežāk?  
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
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1. Retāk
2. Apmēram tāpat
3. Biežāk

Page 117

CAS113_2

Salīdzinot ar pirmo pandēmijas vilni, cik bieži pēdējo trīs mēnešu laikā Jūs sniedzāt personīgo aprūpi saviem
vecākiem? Retāk, apmēram tāpat vai biežāk?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Retāk
2. Apmēram tāpat
3. Biežāk

Page 118

CAS113_3

Salīdzinot ar pirmo pandēmijas vilni, cik bieži pēdējo trīs mēnešu laikā Jūs sniedzāt personīgo aprūpi citiem
radiniekiem? Retāk, apmēram tāpat vai biežāk?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Retāk
2. Apmēram tāpat
3. Biežāk

Page 119

CAS113_4

Salīdzinot ar pirmo pandēmijas vilni, cik bieži pēdējo trīs mēnešu laikā Jūs sniedzāt personīgo aprūpi citām
personām, kuri nav radinieki kā kaimiņi, draugi vai kolēģi? Retāk, apmēram tāpat vai biežāk?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Retāk
2. Apmēram tāpat
3. Biežāk

Page 120
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CAS115_

Vai pēdējo trīs mēnešu laikā Jūs veicāt jebkādu brīvprātīgo darbu? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 121

CAS116_

Vai Jūs veicāt brīvprātīgo darbu retāk, apmēram tāpat vai biežāk kā pirmajā pandēmijas viļņa laikā?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Retāk
2. Apmēram tāpat
3. Biežāk

Page 122

CAS120_

Vai kopš Covid-19 uzliesmojuma jums palīdzēja sekojošie cilvēki, kuri nedzīvo kopā ar jums vienā mājoklī, iegūt
pirmās nepieciešamības preces, piemēram, produktus ēdienam, medikamentus vai ar neatliekamiem remonta
darbiem mājoklī? Lūdzu, atbildiet jā vai nē katrai kategorijai.  

INT: Nolasiet katru attiecību saikni un atzīmējiet atbilstošo atbildi. 
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS120_1 Jūsu bērni: 
CAS120_2 Jūsu vecāki: 
CAS120_3 Citi radinieki: 
CAS120_4  Citas personas, kuri nav radinieki, kā kaimiņi, draugi vai kolēģi: 
Categories:
1. Jā
5. Nē
-1. Nezina
-2. Nevēlas atbildēt

Page 123

CAS121_1



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_lv_LV_20210527.html[04.02.2022 13:01:55]

Salīdzinot ar pirmo pandēmijas vilni, cik bieži pēdējo trīs mēnešu laikā Jūsu bērni palīdzēja Jums iegūt pirmās
nepieciešamības preces? Retāk, apmēram tāpat vai biežāk? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Retāk
2. Apmēram tāpat
3. Biežāk

Page 124

CAS121_2

Salīdzinot ar pirmo pandēmijas vilni, cik bieži pēdējo trīs mēnešu laikā Jūsu vecāki palīdzēja Jums iegūt pirmās
nepieciešamības preces? Retāk, apmēram tāpat vai biežāk? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Retāk
2. Apmēram tāpat
3. Biežāk

Page 125

CAS121_3

Salīdzinot ar pirmo pandēmijas vilni, cik bieži pēdējo trīs mēnešu laikā citi radinieki palīdzēja Jums iegūt pirmās
nepieciešamības preces? Retāk, apmēram tāpat vai biežāk? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Retāk
2. Apmēram tāpat
3. Biežāk

Page 126

CAS121_4

Salīdzinot ar pirmo pandēmijas vilni, cik bieži pēdējo trīs mēnešu laikā citas personas, kur nav radinieki kā
kaimiņi, draugi vai kolēģi palīdzēja Jums iegūt pirmās nepieciešamības preces? Retāk, apmēram tāpat vai biežāk? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Retāk
2. Apmēram tāpat
3. Biežāk
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Page 127

CAS125_

Vai pēdējo trīs mēnešu laikā Jūs regulāri saņēmāt aprūpi mājās no cilvēkiem, kuri nedzīvo kopā ar jums vienā
mājoklī?  

INT: Cilvēki, kuri sniedz aprūpi var būt profesionāli speciālisti, radinieki vai draugi. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 128

CAS130_

Vai pēdējo trīs mēnešu laikā Jūs regulāri saņēmāt aprūpi mājās no sekojošiem cilvēkiem, kuri nedzīvo kopā ar jums
vienā mājoklī? Lūdzu, atzīmējiet jā vai nē katrai kategorijai.  

INT: Nolasiet katru attiecību saikni un atzīmējiet atbilstošo atbildi. 
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS130_1  Jūsu bērni:
CAS130_2 Jūsu vecāki:
CAS130_3 Citi radinieki:
CAS130_4  Citas personas, kuri nav radinieki, kā kaimiņi, draugi vai kolēģi: 
CAS130_5 Profesionālās aprūpes sniedzēji: 
Categories:
1. Jā
5. Nē
-1. Nezina
-2. Nevēlas atbildēt

Page 129

CAS131_1

Salīdzinot ar pirmo pandēmijas vilni, cik bieži pēdējo trīs mēnešu laikā jūs saņēmāt aprūpi mājās no saviem
bērniem? Retāk, apmēram tāpat vai biežāk?  
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Retāk
2. Apmēram tāpat
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3. Biežāk

Page 130

CAS131_2

Salīdzinot ar pirmo pandēmijas vilni, cik bieži pēdējo trīs mēnešu laikā Jūs saņēmāt aprūpi mājās no saviem
vecākiem? Retāk, apmēram tāpat vai biežāk?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Retāk
2. Apmēram tāpat
3. Biežāk

Page 131

CAS131_3

Salīdzinot ar pirmo pandēmijas vilni, cik bieži pēdējo trīs mēnešu laikā jūs saņēmāt aprūpi mājās no citiem
radiniekiem? Retāk, apmēram tāpat vai biežāk?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Retāk
2. Apmēram tāpat
3. Biežāk

Page 132

CAS131_4

Salīdzinot ar pirmo pandēmijas vilni, cik bieži pēdējo trīs mēnešu laikā jūs saņēmāt aprūpi mājās no citām
personām, kuri nav radinieki, kā kaimiņi, draugi vai kolēģi? Retāk, apmēram tāpat vai biežāk?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Retāk
2. Apmēram tāpat
3. Biežāk

Page 133

CAS131_5

Salīdzinot ar pirmo pandēmijas vilni, cik bieži pēdējo trīs mēnešu laikā jūs saņēmāt aprūpi no profesionālās
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aprūpes sniedzējiem? Retāk, apmēram tāpat vai biežāk? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Retāk
2. Apmēram tāpat
3. Biežāk

Page 134

CAS126_

Vai pēdējo trīs mēnešu laikā Jūs saskārāties ar lielākām grūtībām, lai saņemtu aprūpi mājās, kas Jums bija
nepieciešama?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 135

CAS127_

Kādas grūtības tās bija?  

INT: Ļaujiet respondentam nosaukt visas grūtības un atzīmējiet visas atbilstošās atbildes. 
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1.

Man bija jāmaksā vairāk, lai saņemtu nepieciešamo palīdzību.

2.
Cilvēki, kuri man sniedza aprūpi, nāca retāk pie manis uz mājām.

3.
Cilvēki, kuri man sniedza aprūpi, nevarēja atnākt pie manis uz mājām.

4. Es nevarēju doties uz vietām, kur man vajadzēja saņemt aprūpi, piemēram, pie ģimenes locekļiem, draugiem vai
aprūpes iestādēm.

5. Citas grūtības, lūdzu precizējiet.

CAS150_

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

Page 136
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CAIT104_

Vai kopš Covid-19 uzliesmojuma jūs vismaz vienu reizi esat izmantojis/usi internetu epastu saņemšanai un
nosūtīšanai, informācijas meklēšanai, pirkumu veikšanai vai jebkādam citam nolūkam?  
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 137

CAIT105_

Kopumā, vai Jūsu interneta savienojums bija pietiekams Jūsu vajadzībām? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Jā
5. Nē

Page 138

CAIT106_

Mūsdienās daudzas lietas var veikt tiešsaistē, izmantojot internetu. Vai kopš koronavīrusa Covid-19 uzliesmojuma
Jūs izmantojāt internetu biežāk, apmēram tāpat, retāk vai neesat izmantojis/izmantojusi sekojošām
tiešsaistes darbībām? 

INT: Nolasīt. 
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAIT106_3 Informācijas meklēšana par jautājumiem, kuri ir saistīti ar veselību
CAIT106_4 Informācijas iegūšana par valsts pakalpojumiem (piemēram, pabalstiem, nodokļiem vai pasēm)
CAIT106_5 Finanšu pārvaldība, kā piemēram, bankas pakalpojumi tiešsaistē, rēķinu apmaksa vai nodokļu
maksāšana
CAIT106_6 Preču vai pakalpojumu pirkšana vai pārdošana internetā
Categories:
1. Biežāk
2. Apmēram tāpat
3. Retāk
4. Neesmu izmantojis/usi
-1. Nezina
-2. Atsakās atbildēt

Page 139
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CAF001_

Tagad mēs nonākam pie intervijas beigām. Bija daudz jautājumu par grūto laiku. Bet pat grūtos brīžos dzīvē ir dažas
labas lietas. Kāda bija Jūsu pozitīvākā pieredze kopš Covid-19 uzliesmojuma, citiem vārdiem sakot, kaut kas iedvesa
cerību vai laimi? 

INT: NELASĪT SKAĻI. Ļaujiet respondentam atbildēt un pēc tam izvēlieties atbilstošo variantu. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Uzreiz kaut ko nosauca
2. Vilcinājās kaut ko nosaukt 
3. Neko nenosauca
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CAF002_

Visbeidzot, ko Jūs visvairāk vēlētos izdarīt, kad Covid-19 mazināsies? 

INT: NELASĪT SKAĻI. Ļaujiet respondentam atbildēt un izvēlieties atbilstošo variantu. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Uzreiz kaut ko nosauca
2. Vilcinājās kaut ko nosaukt 
3. Neko nenosauca
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CAF003_

No sirds pateicamies par Jūsu dalību. Esiet veseli! 
 
Answer type: None

Page 142

CAF006_

INT: Norādiet Respondenta vārdu (jautājiet, ja neesat drošs(-a)). Ja Respondents nevēlas norādīt vārdu, lūdzu
ierakstiet viņa iniciāļus.  

Nenorādiet uzvārdu. 
 
Answer type: String
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CAF004_

INT: Lūdzu, ierakstiet jebkādus komentārus par šo interviju, kurus Jūs vēlaties mums sniegt. 
 
Answer type: Text
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CAF005_

INT PĀRBAUDE: Kurš atbildēja uz jautājumiem? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Tikai respondents
2. Respondents un pilnvarotā persona
3. Tikai pilnvarotā persona

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
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Cal_CAQ130_97

Sum variable: Numeric

home

Assign variable: String

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, 'janvāris')
} elseif (iviewmonthCA = 2) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'februāris')
} elseif (iviewmonthCA = 3) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'marts')
} elseif (iviewmonthCA = 4) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'aprīlis')
} elseif (iviewmonthCA = 5) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'maijs')
} elseif (iviewmonthCA = 6) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'jūnijs')
} elseif (iviewmonthCA = 7) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'jūlijs')
} elseif (iviewmonthCA = 8) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'augusts')
} elseif (iviewmonthCA = 9) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'septembris')
} elseif (iviewmonthCA = 10) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'oktobris')
} elseif (iviewmonthCA = 11) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'novembris')
} elseif (iviewmonthCA = 12) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'decembris')
} else {
   assign(FL_lastiwmonth, '')
}
if (iviewyearCA != 0 && iviewyearCA is response) {
   assign(FL_SincelongC, 'Kopš Jūsu beidzamās intervijas&nbsp;^FL_lastiwmonth; ^iviewyearCA;')
   assign(FL_sincelongs, 'kopš Jūsu beidzamās intervijas&nbsp;^FL_lastiwmonth; ^iviewyearCA;')
   assign(FL_SinceC, 'Kopš Jūsu beidzamās intervijas')
   assign(FL_sinces, 'kopš Jūsu beidzamās intervijas')
} else {
   assign(FL_SincelongC, 'Kopš 2020. g. jūlija')
   assign(FL_sincelongs, 'kopš 2020. g. jūlija')
   assign(FL_SinceC, 'Kopš 2020. g. jūlija')
   assign(FL_sinces, 'kopš 2020. g. jūlija')
}
CAA001_ 
if (CAA001_ = 5) {
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   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)
   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)) {
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         check('Jūs nevarat atzīmēt "Nav nekādu simptomu" kopā ar citu atbildi.&nbsp;', 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)
   }
   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)
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      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_)) {
         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('Jūs nevarat atzīmēt "Nekas no šī" kopā ar citu atbildi.&nbsp;', 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) {



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_lv_LV_20210527.html[04.02.2022 13:01:55]

      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)
      }
   }
   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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