Vacuna del Covid-19
Sabem el què és?

Introducció

En aquest treball volem esbrinar el que la gent sap sobre la nova vacuna de la Covid-19
impulsada per Pfizer BioNTech. Doncs, hem sentit molt parlar sobre els seus efectes
nocius i, per això, volem saber si la gent la critica sense fonaments o estan informats.

Metodologia

Per portar a terme aquest treball, primer ens hem informat sobre el tema per, després,
crear una enquesta, la qual hem demanat a un seguit de persones que la responguessin. Un
cop hem obtingut els resultats de les enquestes, les hem interpretat i hem fet les
conclusions.

Hipòtesi

La nostra hipòtesi inicial és que la gent no està gaire conscienciada sobre com funciona i els efectes que té la
nova vacuna de la Covid-19. Això ho deduïm pel que hem sentit dir a la gent últimament i el temor que hem vist.

Interpretació de les dades

Em vacunaré l'abans possible
Em vacunaré si és necessari
Esperaré un temps
No ho sé
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En aquesta pregunta ha predominat la resposta
"Esperaré un temps abans de vacunar-me". Per
tant, podem veure la crítica i la desconfiança que
comentàvem abans envers la vacuna.
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Creus que la vacuna té efectes
secundaris?
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_______________________

No em vacunaré

_______________________

Què faràs quan la vacuna estigui disponible i
aprovada per les autoritats sanitàries?

Saps quin és el seu percentatge de
fiabilitat?
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No ho sé
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La majoria han respost que no ho sabien.
Podem veure així la falta d'informació que
ens proporcionen, ja que totes les
vacunes tenen efectes secunadaris.
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La majoria de persones han contestat
erròniament aquesta pregunta, ja que la
resposta correcta és 95 %.

Conclusions
Gràcies a aquesta enquesta hem pogut reafirmar que la població no està suficientment informada sobre la
.
vacuna,
ja que hi ha hagut diverses respostes que deien "no ho sé" o que s'equivocaven. Per tant, com és que la
majoria de persones no es fien de la vacuna, però alhora no estan informada sobre ella? Per això, creiem que els
mitjans de comunicació haurien de documentar diàriament els processos en la investigació de la vacuna contra
el Coronavirus. Doncs, necessitem tenir tota la informació possible i verdadera per poder formar opinions
pròpies i parlar amb criteri, sinó la gent es pot arribar a creure qualsevol cosa.
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