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Dotazník pro dospělé osoby

Dotazník ke Studii kolektivní imunity (SARS-CoV-2-CZ-Preval) 
pro dospělé osoby 

Jméno a příjmení: 

1. Pohlaví ☐Muž ☐Žena 2. Státní příslušnost ☐ ČR ☐Jiná, uveďte jaká ............................  

3. Výška: ………….... cm Váha: …………… kg 

4. Kouříte?
☐ NE ☐ ANO → kolik cigaret denně kouříte ..............  ☐ Bývalý kuřák → Uveďte, kolik let jste kouřil(a) ............  

5. Kde pracujete? (Je možné zaškrtnout více odpovědí.)
☐ Pracovník ve službách (restaurace, pohostinství, stravování, kadeřnictví, masáže, fitness, opravář, mechanik)
☐ Pracovník v ústavu sociální péče nebo domově pro seniory
☐ Zaměstnanec integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, záchranka)
☐ Příslušník Armády ČR
☐ Pracovník ve zdravotnictví a farmacii
☐ Pracovník ve školství
☐ Prodavač/prodavačka
☐ Řidic osobní dopravy  ☐individuální ☐hromadné
☐ Řidič nákladní dopravy

☐ Jiné, uveďte .........................................................................................................................................................  

6. Docházel(a) jste do práce/zaměstnání v době od 1. 3. 2020 doposud?
☐ ANO ☐ ANO, formou „homeoffice“ ☐ NE

7. Jak veliká je vaše domácnost?
☐ Žiju sám
☐ Žiju ve společné domácnosti s 1-4 lidmi → ☐ s dětmi ☐ bez dětí
☐ Žiju ve společné domácnosti s 5 a více lidmi → ☐ s dětmi ☐ bez dětí

8. Pobýval(a) jste v zahraničí po 1. 1. 2020?
☐ NE ☐ ANO → uveďte, ve kterém státě ...........................................................................................................  

9. Byla vám nařízena karanténa po 1. 3. 2020 z důvodu kontaktu s nemocným Covid-19?

☐ NE ☐ ANO → uveďte kolik dní ...................  

10. Měl(a) jste po 1. 1. 2020 příznaky onemocnění dýchacích cest?
☐ NE ☐ ANO → uveďte jaké (Je možné zaškrtnout více odpovědí.)

☐ teplota >37,0°C ☐ kašel ☐ bolest v krku ☐ obtížné dýchání ☐ ztráta chuti nebo čichu

☐ jiné → uveďte jaké: ...............................................................................................................................  

11. Z jakého důvodu jste se rozhodl(a) zapojit do této studie? (Je možné zaškrtnout více odpovědí.)
☐ Chci přispět k poznání o nemoci COVID-19 ☐ Chci vědět, zda mám protilátky a jsem imunní
☐ Chci vědět, zda jsem nemoc prodělal (a) ☐ Obávám se, že jsem nakažený(á)
☐ Byl(a) jsem v rizikové situaci, kde jsem se mohl(a) nakazit, a chci se ujistit, že jsem zdráv(a)

☐ Chci pomoct s ukončením karanténních opatření ☐ Jiný důvod, uveďte ........................................................   


