ANKIETA
Anonimowe badanie ankietowe zostanie wykorzystane podczas realizacji projektu „Czas na czyste powietrze”.
Jego celem jest edukacja zdrowotna i ekologiczna w zakresie wiedzy Polaków na temat wpływu zanieczyszczonego powietrza
na zdrowie człowieka oraz zachęcanie do podejmowania działań, wpływających na poprawę jakości powietrza w kraju.
Prosimy o postawienie znaku/znaków X przy właściwej odpowiedzi/odpowiedziach lub zwięzły opis po pytaniu.

1. Proszę podać płeć

a/ kobieta

b/ mężczyzna

2. Proszę określić wiek

a/ mniej niż 15 lat

b/ między 16 a 25 rokiem życia (dalej r.ż.)

c/ między 26 a 35 r.ż.

d/ między 36 a 45 r.ż.

e/ między 46 a 55 r.ż.

f/ między 56 a 65 r.ż.

g/ powyżej 65 r.ż.

a/ podstawowe

b/ średnie

c/ wyższe

a/ poniżej 1000

b/ od 1001 do 5000

c/ od 5001 do 10 000

d/ 10 001 do 50 000

e/ od 50 001 do 100 000

f/ od 100 001 do 300 000

g/ od 300 001 do 500 000

h/ powyżej 500 000

3. Proszę podać
wykształcenie
4. Ilu mieszkańców ma
miejscowość, w której
Pani/Pan mieszka?

5. Proszę podać szacunkową odległość (w metrach) położenia Pani/Pana domu od najbliższej ruchliwej ulicy
6. Proszę podać lokalizację okien w Pani/Pana mieszkaniu
b/ głównie od podwórza

a/ głównie od ulicy

c/ od ulicy oraz od podwórza

7. Proszę podać numer kondygnacji, na której znajduje się zajmowane przez Panią/Pana mieszkanie
8. Jakie ogrzewanie zamontowano w Pani/Pana budynku mieszkalnym?
a/ miejska sieć ciepłownicza

c/ piec/kocioł węglowy

e/ kocioł olejowy

b/ piec gazowy

d/ piec na drewno/kominek

f/ inne

9. Czy w Pani/Pana mieszkaniu zamontowano kuchenkę gazową?

a/ tak

b/ nie

10. Czy w odległości mniejszej niż 500 m od Pani/Pana mieszkania znajduje się (znajdują się) któreś z poniższych
źródeł zanieczyszczeń powietrza?
a/ elektrownia/ciepłownia

c/ ruchliwa ulica

e/ gospodarstwo, w którym pali się odpadami

b/ duży zakład przemysłowy

d/ kopalnia

f/ inne

11. Czy w czasie pracy przebywa Pani/Pan w pomieszczeniu zamkniętym?

a/ tak

b/ nie

12. Czy w czasie pracy przebywa Pani/Pan na otwartym terenie?

a/ tak

b/ nie
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13. Proszę oszacować, jak długo (w minutach) w czasie pracy przebywa Pani/Pan w miejscu o nasilonym ruchu drogowym?
14. Czy w czasie pracy jest Pani/Pan narażona/y na inne szkodliwe czynniki wziewne (poza zanieczyszczeniem powietrza)?
a/ tak

b/ nie

15. Jeśli tak, to jakie? .............................................................................................................................................................................................

16. Czy pali Pani/Pan papierosy?
a/ tak

b/ nie

18. Jeśli tak, to ile sztuk dziennie

17. Jeśli tak, to od ilu lat

19. Czy w Pani/Pana domu pali się papierosy w obecności innych osób?
a/ tak

b/ nie

20. Czy w Pani/Pana zakładzie pracy pali się papierosy w obecności innych pracowników?
a/ tak

b/ nie

21. Czy Pani/Pana zdaniem zanieczyszczone powietrze może wywoływać różne choroby?
a/ tak

b/ nie

22. Jeśli tak, to jakie? ....................................................................................................................................................................................................

23. Czy któreś z poniższych dolegliwości układu oddechowego występują u Pani/Pana od ponad dwunastu tygodni?
(jeśli tak, proszę zaznaczyć, które)
a/ duszność/zadyszka podczas chodzenia

b/ kaszel z odkrztuszaniem plwociny

c/ kaszel suchy

d/ świszczący oddech

24. Czy rozpoznano u Pani/Pana któreś z poniższych schorzeń? (jeśli tak, proszę zaznaczyć, które)
a/ astma

c/ przewlekłe zapalenie oskrzeli

e/ nadciśnienie tętnicze

g/ zawał serca

b/ przewlekła obturacyjna choroba płuc

d/ choroba nowotworowa płuc

f/ choroba wieńcowa

h/ udar mózgu

25. Czy w Pani/Pana rodzinie rozpoznano u co najmniej dwóch osób ze strony matki lub co najmniej u dwóch osób ze strony ojca
choroby nowotworowe?
a/ tak

b/ nie

26. Jakie choroby nowotworowe rozpoznano u co najmniej dwóch osób ze strony matki lub co najmniej dwóch osób ze strony ojca
w Pani/Pana rodzinie?
a/ rak piersi

c/ rak jelita grubego

e/ rak płuca

g/ rak wątroby

b/ rak jajnika

d/ rak prostaty

f/ rak krtani

h/ inne

27. Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt z lekarzem analizującym ankietę, prosimy o podanie numeru telefonu do siebie.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Życzymy zdrowia i zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu
na Ambasadora Czystego Powietrza. Szczegóły na stronie: www.czasnaczystepowietrze.pl
Zespół realizatorów edukacyjnej kampanii społecznej „Czas na czyste powietrze”

www.czasnaczystepowietrze.pl
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