ANKETË E PERCEPTIMEVE
RRETH SITUATËS ME
COVID 19 NË MAL TË ZI
19 mars, 2020
Anketa e perceptimit IPSOS u krye me
mbështetjen e UNICEF Mali i Zi

OVDJE BI VALJAO NEKI
NAS VIZUAL ILI FOTKA
IZ KAMPANJE COVID-19

METODOLOGJIA
Periudha e zbatimit:

Mbledhja e të dhënave zgjati nga 18 mars deri më 19 mars 2020

Korniza mostruese:

Popullsia e Malit të Zi, 18+

Madhësia e mostrës:

812 të anketuar

Lloji i mostrës:

Mostër përfaqësuese një fazëshe e substratosfikuar
Të anketuarit në ekonomitë familjare

Lloji i hulumtimit:

Anketa telefonike me pyetësor që zgjat afërsisht prej 17 minutash

Vendndodhja e hulumtimit:

19 komuna në Mal të Zi, vendbanime urbane, periferike dhe rurale

Substratifikimi:

Sipas gjinisë, moshës

Gabimet:

±1.57% për rastet incidenca e të cilave është 5%
±3.10% për rastet incidenca e të cilave është 25%
±3.59% për rastet incidenca e të cilave është 50% (gabim margjinal)

MOSTRA
48

MOSTRA – MARS 2020
N = 812 ∑ = 100% për
karakteristikë

64
58

52
47
36

Gjinia
 Baza: Popullsia totale e synuar, N=812

Mosha

28
23

25

Niveli i arsimimit

Rajoni

Rural

Urban

Jugore

Qëndrore

Veriore

I lartë

19

I mesëm

Fillore dhe
më e ulët

24

60+

45-59

27

30-44

18-29

Femra

Meshkuj

22

26

Zona

REZULTATET

NDËRGJEGJËSIMI PËR KORONAVIRUSIN
Pothuajse 98% e qytetarëve malazezë janë të informuar për koronavirusin
Të gjitha të dhënat
shprehen në %

59.1

Jam shumë mirë i informuar

38.5

Jam deri diku i informuar

97.6

JAM I INFORMUAR
NUK JAM I INFORMUAR

2.1

Nuk jam aq i informuar

1.5

Nuk jam i informuar fare

0.6

Nuk e din/Refuzoi të përgjigjet

0.3

 Sipas mendimit tuaj, sa jeni të informuar për koronavirusin?
 Baza: Popullsia totale e synuar, N=812

Ju lutemi bëni të gjitha sllajdet më poshtë
si sllajdi 5 - sfond i bardhë, titull me
ngjyrë të kaltër, pjesa tjetër e shkronjave
me ngjyrë të të zezë, dhe pyetja në fund
mund të jetë me shkronja të vogla me
ngjyrë të kaltër - kjo është e gjitha
Ju faleminderit

Shqetësimi se të anketuarit dhe të dashurit e tyre mund të infektohen me virusin
• Tetë në dhjetë qytetarë malazezë pretendojnë se janë të shqetësuar se ata ose të dashurit e
tyre mund të infektohen me virusin.
Të gjitha të
dhënat
shprehen në
%

Jam shumë i shqetësuar

40.4

Jam paksa i shqetësuar

40.5
80.9

JAM I SHQETËSUAR
NUK JAM I SHQETËSUAR

18.7

Nuk jam shumë i shqetësuar

8.9

Nuk jam fare i shqetësuar

9.8

Nuk e din/Refuzoi të përgjigjet

0.5

 Sa shqetësoheni personalisht që ju dhe të dashurit tuaj mund të infektoheni me virusin?
 Baza: Popullsia totale e synuar, N=812

Niveli i kërcënimit të koronavirusit për ...
• Qytetarët malazezë kanë më shumë gjasë të mendojnë se koronavirusi përbën kërcënim të lartë për
botën (6 nga 10) dhe Malin e Zi (pothuajse gjysma e të anketuarve) sesa për familjen e tyre (pak më
shumë se një e katërta) dhe veten e tyre (gati 30%)
Të gjitha të
dhënat
shprehen në
%

4

5 - Kërcënim shumë i lartë

KËRCËNIM I LARTË (4 + 5)

2

28

Për juve personalisht

27

Për familjen juaj

16

11

16

11

34

Vendin ku jetoni

48

Malin e Zi
Botën

1- Kërcënim shumë i ulët

60

 Sipas mendimit tuaj, cili është niveli i kërcënimit që paraqet koronavirusi ...?
 Baza: Popullsia totale e synuar, N=812

28

37

17
21

15 - 15
19

23

30

8

22
16

9 16

54 9

31

KËRCËNIM I VOGËL (1 + 2)

47
43

Besimi në gatishmërinë e organizatave dhe institucioneve për të luftuar
me sukses ...
• Ka më shumë qytetarë që kanë besim në gatishmërinë e organizatave dhe institucioneve për të
luftuar me sukses koronavirusin në krahasim me ata që janë skeptikë për gatishmërinë e tyre.
Të gjitha të
dhënat
shprehen në
%

2

1- Nuk jam aspak i sigurt

NUK JAM I SIGURT (1 + 2)

4

5 - Jam mjaft i sigurt

JAM I SIGURT (4 + 5)

Qeveria e Malit të Zi

12 12 8

Organizata Botërore e Shëndetësisë

6 6 7

Mjekët dhe personeli mjekësor në vendin ku jetoni

12 12 11

22

31

Shokët dhe fqinjët tuaj

7 7 10

23

27

Sistemi shëndetësor i Malit të Zi

26 14 12

21

Spitalet pranë vendit ku jetoni

11 11 14

19

22

41

Vetëqeverisja juaj lokale

13 13 11

19

22

41

22

57

36

27

56

29

26

53

49
47

 Bazuar në atë që keni parë, lexuar ose dëgjuar, sa jeni të sigurt se organizatat dhe institucionet e mëposhtme janë mjaft të përgatitura për të luftuar me sukses koronavirusin?
 Baza: Popullsia totale e synuar, N=812

Besimi në saktësinë e informacionit për Coronavirusin, të marrë nga ...
Kur bëhet fjalë për informacionin mbi coronavirusin, qytetarët u besojnë më shumë përfaqësuesve të institucioneve dhe
televizionit, ndërsa janë më skeptikë ndaj informacionit që marrin nga rrjetet sociale dhe interneti në përgjithësi.
Të gjitha të
dhënat
shprehen si%

2

1- Nuk jam aspak i sigurt

NUK JAM I SIGURT (1 + 2)

Përfaqësuesit e Institutit të Shëndetit Publik të Malit të Zi
Përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve të tjera…
Organizata Botërore e Shëndetësisë
Qeveria e Malit të Zi
UNICEF (Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët)
Televizioni

Miqtë, familja dhe kolegët
Radio
Interneti
Gazetat
Rrjetet sociale
 Sa keni besim në saktësinë e informacionit mbi koronavirusin të marrë nga burimet e mëposhtme?
 Baza: Popullsia totale e synuar, N=812

4

5 - Jam mjaft i sigurt

JAM I SIGURT (4 + 5)

42
16 7 9 23
66
41
14 5 9 24
65
36
9 5 4 27
63
39
20 8 12 22
61
31
10 5 5 23
54
28
19 8 11 24
52
25
21 10 10 19
44
15 6 9 15 14 29
33 16 17 15 10 25
23 11 12 13 11 24
25
9 6 15
42 17

A pajtoheni me pretendimin e mëposhtëm - PËRHAPJA E CORONAVIRUS
ËSHTË FRENUAR DHE DO TË PËRFUNDOJË SË SHPEJTI
• Opinionet e qytetarëve malazezë ndryshojnë kur bëhet fjalë për pretendimin se përhapja e
virusit është frenuar dhe se ai do të përfundojë së shpejti.
Të gjitha të
dhënat
shprehen në %

7 - Pajtohem plotësisht
6
5

15
4
17
37

PAJTOHEM

18

4

41

NUK PAJTOHEM
3

12

2

9

20

1- Nuk pajtohem aspak

Nuk e din/Refuzoi të përgjigjet

5

 Deri në çfarë mase pajtoheni ose nuk pajtoheni me dekleratat vijuese? Ju lutemi, përdorni një shkallë nga 1 në 7, ku 1 do të thotë që ju nuk pajtoheni aspak dhe 7 do të thotë që pajtoheni plotësisht
 Baza: Popullsia totale e synuar, N=812

A pajtoheni me pretendimin e mëposhtëm - MEDIA KA EKZAGJERUAR
SHKALLËN E PËRHAPJES SË CORONAVIRUSIT
• Opinionet e qytetarëve malazezë ndryshojnë kur bëhet fjalë për pretendimin se media ka ekzagjeruar
shkallën e përhapjes së koronavirusit
Të gjitha të dhënat
shprehen në %

19

7 - Pajtohem plotësisht
6

7
18

5

44

PAJTOHEM
4

12
41

NUK PAJTOHEM
3

13

2

7
22

1 - Nuk pajtohem aspak
Nuk e din/Refuzoi të përgjigjet

3

 Deri në çfarë mase pajtoheni ose nuk pajtoheni me dekleratat vijuese? Ju lutemi, përdorni një shkallë nga 1 në 7, ku 1 do të thotë që ju nuk pajtoheni aspak dhe 7 do të thotë që pajtoheni plotësisht
 Baza: Popullsia totale e synuar, N=812

A pajtoheni me pretendimin e mëposhtëm - JAM I BINDUR QË NDËRMARRJET
FARMACEUTIKE DO TË KRIJOJNË NJË VAKSINË OSE KURË KUNDËR
CORONAVIRUSIT
• Shumica e qytetarëve besojnë se një vaksinë ose kurë për coronavirusin do të zhvillohet së
shpejti.
Të gjitha të dhënat shprehen
në %

31

7 - Pajtohem plotësisht
6

11

5

15
57

PAJTOHEM
4

14
23

NUK PAJTOHEM
3

9

2

4

1 - Nuk pajtohem aspak

Nuk e din/Refuzoi të përgjigjet

11
6

 Deri në çfarë mase pajtoheni ose nuk pajtoheni me dekleratat vijuese? Ju lutemi, përdorni një shkallë nga 1 në 7, ku 1 do të thotë që ju nuk pajtoheni aspak dhe 7 do të thotë që pajtoheni plotësisht..
 Baza: Popullsia totale e synuar, N=812

Zbatimi i masave parandaluese kundër koronavirusit
• Nga të gjitha masat parandaluese të rekomanduara, qytetarët malazezë më së shpeshti përdorin mbajtjen e maskës (një
të katërtën) dhe mbajtjen e dorezave (4 nga 10 qytetarë). Nga ana tjetër, pothuajse të gjithë zbatojnë masën e larjes më
të shpeshtë të duarve.
Të gjitha të
dhënat
shprehen në
%

Po

Jo
99

Larja më e shpeshtë e duarve

87

Përdorimi më i shpeshtë i dezinfektuesve
Përdorimi i maskës
Mbajtja e dorëzave

25
40

60
82
60

Shmangia e shkuarjes në dyqane, barnatore ose ndonjë nga vendet e vizituara nga
shumë njerëz

40
11

69

31
86

Shmangia e shtrëngimit të duarves

 A mund të më tregoni ju lutem cilën nga masat e mëposhtme zbatoni personalisht për të mbrojtur veten nga koronavirus? Ju
lutemi, përgjigjuni me Po ose Jo.
 Baza: Popullsia totale e synuar, N=812

18

90

Shmangia e vizitave në shtëpi

Moshkuarja në punë

14
75

Të biseduarit me të tjerët duke mbajtur një distancë prej 1-3 metrash
Shmangia e kontaktit fizik me të dashurit

1

52

14
48

Hapi i parë në rast se dyshohet për infektimin me koronavirus
• Më shumë se gjysma e qytetarëve malazezë pretendojnë se në rast se dyshonin në infektimin me koronavirus, ata do të
telefononin një nga numrat e telefonit të rekomanduar nga Ministria e Shëndetësisë, Instituti i Shëndetit Publik ose
qendra e kujdesit shëndetësor parësor në qytetin e tyre. Nga ana tjetër, një e treta e qytetarëve mendojnë se hapi i tyre
i parë duhet të jetë një telefonatë në spitalin më të afërt ose qendrën e kujdesit shëndetësor parësor.
Të gjitha të dhënat shprehen në %

Telefonatë në një nga numrat e telefonit të rekomanduar nga
Ministria e Shëndetësisë, Instituti i Shëndetit publik dhe/ose qendra
e kujdesit shëndetësor parësor në qytetin tuaj

58

Një telefonatë në spitalin më të afërt ose qendrën e kujdesit
shëndetësor parësor

34

Një vizitë në qendrën e kujdesit shëndetësor parësor ose spitalin
më të afërt

7

Tjetër

1

Nuk e di

1

Sipas mendimit tuaj, në rast se dyshoni se ju ose ndonjë prej anëtarëve të familjes tuaj të ngushtë jeni infektuar me koronavirus, cili është hapi i parë që do të ndërmerrnit?
Baza: Popullsia totale e synuar, N = 812

Simptomat e koronavirusit
• Shumica e qytetarëve malazezë kanë dëgjuar për ethe dhe kollë të thatë si simptoma të
koronavirusit.
Të gjitha të
dhënat
shprehen në %

Temperaturë të lartë e trupit
Kolle e thate
Gulçim, vështirësi në frymëmarrje
Plogështi e përgjithshme
Teshtitje
Dhimbje koke
Dhimbje të fytit
Dhimbje të muskujve
Ethe
Hunda e lëngshme
Sekretimi i hundës
Diarre
Të tjera
Nuk e din/Refuzoi të përgjigjet

 Ju lutemi a mund të renditni tre simptoma të koronavirusit që keni dëgjuar?
 Baza: Popullsia totale e synuar, N=812

84
70

29
16
16
10
10
8
5
4
1
0
5
5

A e ulën të anketuarit numrin e vizitave në ... në 7 ditët e fundit?
• Në 7 ditët e fundit, qytetarët e Malit të Zi deklarojnë se kanë ulur shumë numrin e vizitave në
shtëpi dhe kontakteve me njerëzit në përgjithësi, si dhe praktikën e ecjes dhe qëndrimit jashtë
shtëpisë.
Të gjitha të dhënat
shprehen në %

Po

Jo

Nuk e din/Refuzoi të përgjigjet

Vizitat në shtëpi te miqtë dhe të afërmit ose vizitat e
tyre në shtëpinë tuaj

90

10 0

Kontaktet me njerëz të tjerë në përgjithësi

89

11 0

Ecja, kalimi i kohës në natyrë ose jashtë shtëpisë

 A e keni ulur numrin e vizitave në:
 Baza: Popullsia totale e synuar, N=812

82

18

0

Mbështetje për qeverinë e Malit të Zi në krijimin e Autoritetit Kombëtar të
Koordinimit për luftimin e koronavirusit
• Qytetarët mbështesin masat e Qeverisë së Malit të Zi, d.m.th. Autoritetin Kombëtar të Koordinimit në
luftimin e koronavirusit, ndërsa 3/4 e qytetarëve mbështesin plotësisht masat e ndërmarra deri më tani.
Të gjitha të dhënat
shprehen në %

76

I mbështes plotësisht

20

I mbështes deri në një farë…

96

I MBËSHTES ATA
NUK I MBËSHTES ATA

2

Nuk i mbështes ata deri një… 2
Nuk i mbështes ata fare

1

Nuk e din/Refuzoi të… 2
 Qeveria e Malit të Zi ka krijuar Autoritetin Kombëtar të Koordinimit për Sëmundjet Infektive, puna e të cilit është intensifikuar kohët e fundit për të luftuar koronavirusin. Ky organ ka
miratuar
 një seri masash për të mbrojtur shëndetin e popullatës nga virusi i përmendur. Deri në çfarë mase i mbështesni këto masa nga Qeveria, d.m.th. Autoriteti Kombëtar i Koordinimit?
 Baza: Popullsia totale e synuar, N=812

Transparenca e shtetit në informimin e publikut për koronavirusin
• 86% e qytetarëve mendojnë se shteti ka qenë transparent në informimin e publikut për koronavirusin, ndërsa mbi
dy të pestat e konsiderojnë atë si plotësisht transparent
Të gjitha të
dhënat
shprehen në %

44

Ka qenë plotësisht transparente

42

Ka qenë kryesisht transparente

86

KA QENË TRANSPARENTE
NUK KA QENË TRANSPARENTE

12

Nuk ka qenë kryesisht transparente

9

Nuk ka qenë aspak transparente

3

Nuk e din/Refuzoi të përgjigjet

2

 Deri në çfarë mase mendoni se shteti ka qenë transparent në informimin e publikut për
koronavirusin deri më tani?
 Baza: Popullsia totale e synuar, N=812

Respektimi i masave parandaluese nga ana e anketuesve të vendosura
nga Qeveria e Malit të Zi
• Mbi 4/5 e qytetarëve pohojnë se u përmbahen masave parandaluese të Qeverisë për të qëndruar në shtëpi,
shmangin tubimet publike dhe kontaktet me persona të tjerë, ndërsa më shumë se gjysma pretendojnë se u
përmbahen plotësisht këtyre masave.
Të gjitha të dhënat shprehen në %

61

Po, plotësisht

26

Po, në një masë të madhe

86

I PËRMBAHEM
Pjesërisht

12

NUK I PËRMBAHEM

1

Kryesisht nuk i përmbahem

1

Nuk I përmbahem aspak

1

Nuk e din/Refuzoi të… 0
 A i përmbaheni personalisht masave të Qeverisë që rekomandojnë të qëndroni në shtëpi, të shmangni tubimet
publike dhe të shmangni kontaktet me njerëzit e tjerë?
 Baza: Popullsia totale e synuar, N=812

Respektimi nga mjedisit më i afërt i të anketuarve ndaj masave
parandaluese të vendosura nga Qeveria e Malit të Zi
• 6 në 10 qytetarë pretendojnë se njerëzit nga mjedisi i tyre më i afërt veprojnë në përputhje me
masat parandaluese të Qeverisë për të qëndruar në shtëpi, për të shmangur tubimet publike
dhe kontaktet me persona të tjerë, ndërsa një e treta pretendon që pjesërisht ju përmbahen
këtyre masave.
Të gjitha të dhënat shprehen në %

26

Po, plotësisht

33

Po, në një masë të madhe

59

I PËRMBAHEN

31

Pjesërisht
NUK I PËRMBAHEN

5

Kryesisht i përmbahen

5

Nuk i përmbahen aspak

1

Nuk e din/Refuzoi të… 5
 A i përmbahen njerëzit e tjerë në zonën tuaj të afërt masave të Qeverisë që rekomandojnë të qëndrojnë në shtëpi,
 shmangia e tubimeve publike dhe shmangia e kontaktit me njerëz të tjerë?
 Baza: Popullsia totale e synuar, N=812

Sa e vështirë është që ata të respektojnë masat parandaluese të
vendosura nga Qeveria e Malit të Zi
• Mbi 2/3 e qytetarëve thonë se nuk e kanë të vështirë të respektojnë masat e qeverisë që
rekomandon lëvizje të kufizuar dhe shmangien e kontakteve me njerëz të tjerë. Nga ana tjetër,
pothuajse një e treta thekson se e kanë të vështirë.
Të gjitha të dhënat shprehen
në %

36

Nuk i shoh aspak të vështira

32

Kryesisht nuk i shoh të vështira

69

NUK I SHOH TË VËSHTIRA

31

I SHOH TË VËSHTIRA

23

I shoh të vështira
I shoh shumë të vështira
Nuk e din/Refuzoi të përgjigjet

8
1

 Sa i shihni të vështira masat e Qeverisë së Malit të Zi që rekomandojnë lëvizje të kufizuar dhe shmangien e
kontaktit me njerëz të tjerë?
 Baza: Popullsia totale e synuar, N=812

Kohëzgjatja e parashikuar e masave parandaluese të vendosura
nga Qeveria e Malit të Zi
• Pothuajse gjysma e qytetarëve vlerësojnë se masat parandaluese të vendosura nga Qeveria e
Malit të Zi do të zgjasin për një deri në dy muaj.
Të gjitha të dhënat shprehen në %

45

20

18

10

6

2
Më pak se një muaj

1-2 muaj

2-3 muaj

3-6 muaj

• Sipas mendimit tuaj, për sa kohë do të mbesin në fuqi masat e rekomanduara të lëvizjes së kufizuar dhe shmangien e kontaktit me njerëz të tjerë?
 Baza: Popullsia totale e synuar, N=812

Më shumë se 6 muaj Nuk e din/Refuzoi të
përgjigjet

Kur keni blerë për herë të fundit në dyqan, a keni vërejtur që...
• Gjysma e qytetarëve thonë se nuk kanë vërejtur mungesë të produkteve dhe mallrave nëpër dyqane. 30%
e qytetarëve thonë se kanë vërejtur një mungesë të konsiderueshme të ushqimit thelbësor, kripës, miellit
dhe vajit gjatë blerjeve të tyre të fundit. 20% e të anketuarve thanë se kishin vërejtur mungesë të
produkteve të higjienës personale dhe shtëpiake
Të gjitha të dhënat shprehen në %

Një mungesë e konsiderueshme e ushqimit thelbësor, kripës, miellit,
vajit
Një mungesë e konsiderueshme e produkteve të higjienës personale
dhe shtëpiake

29
20
7

Një mungesë e konsiderueshme e llojeve të tjera të mallrave

6

Një mungesë e konsiderueshme e frutave dhe perimeve
Një mungesë e konsiderueshme e produkteve të mishit dhe mishit të
freskët, përfshirë peshqit
Një mungesë e konsiderueshme e qumështit dhe produkteve të
qumështit
Një mungesë e konsiderueshme e ushqimit për fëmijë dhe produkteve
të higjienës

4
3
2

50

Nuk kam vërejtur mungesë të ndonjë malli
Nuk e din/Refuzoi të përgjigjet
•
•

A keni vërejtur ndonjë nga sa më poshtë gjatë vizitës tuaj të fundit në dyqan:
Baza: Popullsia totale e synuar, N=812

5

KY HULUMTIM NË MALIN E ZI U KRYE NGA IPSOS ME MBËSHTETJEN E UNICEF
RRETH IPSOS

GAMECHANGERS

Ipsos renditet e treta në industrinë globale të
hulutimee. Me prani të fortë në 87 vende, Ipsos
punëson më shumë se 16,000 persona dhe ka
aftësinë për të realizuar programe hulumtuese në
më shumë se 100 vende. E themeluar në Francë në
vitin 1975, Ipsos kontrollohet dhe menaxhohet nga
profesionistë të hulumtimit. Ata kanë ndërtuar një
grup të fortë rreth një pozicionimi multi-specialist Kërkime mediatike dhe reklamuese; Hulumtimi i
marketingut; Menaxhimi i marrëdhënieve midis
klientit dhe punonjësit; Opinione & kërkim shoqëror;
Grumbullimi dhe shpërndarja e të dhënave Mobile,
Online, Offline.

Në Ipsos jemi kureshtarë të pasionuar për njerëzit, tregjet, markat dhe
shoqërinë. Ne ofrojmë informacione dhe analiza që e bëjnë botën tonë
të ndërlikuar më të lehtë dhe më të shpejtë për të naviguar dhe
frymëzojnë klientët tanë që të marrin vendime më të mençura.

Ipsos renditet në Eurolist - NYSE-Euronext.
Kompania është pjesë e SBF 120 dhe indeksit Mid60 dhe është e kualifikueshme për Shërbimin e
Zgjidhjes së Shtyrë (Deferred Settlement Service)
(SRD).
Kodi ISIN FR0000073298, Reuters ISOS.PA,
Bloomberg IPS:FP
www.ipsos.com

Ne besojmë se puna jonë është e rëndësishme. Siguria, thjeshtësia,
shpejtësia dhe përmbajtja vlejnë në gjithçka që ne bëjmë. Përmes
specializimit, ne u ofrojmë klientëve tanë thellësi unike të njohurisë dhe
ekspertizës. Të mësuarit nga përvoja të ndryshme na jep perspektivë dhe
na frymëzon që me guxim t’i vëmë në pikëpyetje gjërat, për të qenë
kreativ.
Duke ushqyer një kulturë bashkëpunimi dhe kurioziteti, ne tërheqim
kalibrin më të lartë të njerëzve që kanë aftësinë dhe dëshirën për të
ndikuar dhe formësuar të ardhmen.
"GAME CHANGERS" – motoja jonë - përmbledh ambicien tonë.

