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A Hamburg Center for Health Economics (HCHE) a European COvid Survey (ECOS)
keretében 2020 április óta kéthavonta 7.000 németországi, dániai, franciaországi, nagybritanniai, olaszországi, hollandiai és portugáliai személyt kérdez meg a pandémiával
összefüggésben. Célja az európai lakosság beállítottságainak és gondjainak felmérése a
pandémia idején. A megkérdezés egyik súlypontját az oltások képezik. Az alanyok fele
már többször is részt vett a megkérdezésben. A kérdések egy része nem változik, így az
idő során leképezik a változásokat. Az új kérdések pedig az új fejleményeket ragadják meg.
Eddig nyolc megkérdezési hullám zárult le, utóbbihoz júliusban Spanyolország is
csatlakozott. A megkérdezettek száma így 8.000-re növekedett. Az aktuális (kilencedik)
megkérdezésre 2021 december 23. és 2022. január 11. között került sor.
Németországban a lakosság kétharmada támogatja a koronavírus elleni oltás felnőttek
számára való általános kötelezővé tételét. A valamely már engedélyezett vakcinával az
összes korosztály számára kötelező oltást – beleértve a gyermekeket és fiatalkorúakat –
60% támogatja. Végül a kötelező oltás egyes csoportok, egészségügyi személyzet,
köztisztviselők, kórelőzményekkel rendelkezők és időskorúak részére való kötelezővé
tételével a megkérdezettek 70%-a ért egyet. Minél idősebb valaki, annál inkább támogatja
a kötelező oltást. De minden hatodik személy nem foglalt állást sem a kötelező oltás
mellett, sem ellene.
Jóllehet jelenleg még csak minden második személy elégedett az oltási kampány
menedzselésével, Németországban az oltási hajlandóság 2021 szeptember óta négy
százalékponttal, 86%-ra növekedett. Az oltási hajlandóság a nyugati és déli
tartományokban 90%, a keleti tartományokban 77%. Az oltási hajlandóság főleg azoknál
alacsony, akik nem bíznak a kormányzatban, arányuk ebben a csoportban 65%.
A már beoltott személyek 78%-a az emlékeztető oltást is elfogadja. A megkérdezett szülők
56%-a ért egyet gyermeke beoltásával, négy százalékkal kevesebb mint szeptemberben.
27% ellenzi gyermeke beoltását. Spanyolországban a szülők 6%-a, Portugáliában 7%-a,
Franciaországban 30%-a nem engedné meg, hogy beoltsák gyermekét. Eltekintve az oltás
kötelezővé tételétől, Németországban a megkérdezettek 81%-a, Dániában 68%-a, NagyBritanniában 71%-a aggódik amiatt, hogy feszültség keletkezhet a beoltottak és az
oltatlanok között.

