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Datele au fost analizate utilizând
platforma de Social Listening
Talkwalker în perioada 28 ianuarie-28
aprilie 2022. Complementar, au fost
studiate datele furnizate de platforma
LookMe, între 27.03 și 28.04.2022.
Sintaxa de căutare este prezentată în
anexă. 
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scop extinderea utilizării tehnicii de
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INTRODUCERE

28 ianuarie: Ministerul Sănătății informează că a primit un lot
de 100 620 de doze de vaccin Pfiezer/BionTech. În aceeași zi
raportează: 5615 cazuri de infectare cu Covid-19 și 21 de
decese. [1] 
24 februarie: la propunerea Guvernului Republicii Moldova,
Parlamentul a declarat starea de urgență pe teritoriul țării,
ținând cont de pericolul iminent la adresa securității naționale
provocat de războiul injust din Ucraina.[2] 
La 28 februarie: 586 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au
fost confirmate în Republica Moldova, dintre care opt în
regiunea transnistreană, iar 21 de cazuri în rândul refugiaților.
Au fost raportate 12 decese.[3]  
01 martie: Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate
Publică (CNESP) a ajustat măsurile de sănătate publică privind
situația epidemiologică cauzată de COVID-19.[4] 
16 aprilie: CNESP a anulat starea de urgență de sănătate
publică.[5] 
La 20 aprilie: 165 de cazuri noi de Covid-19.   Bilanțul cazurilor
de COVID-19 în Republica Moldova a ajuns la 516 864, dintre
care 11 487 au decedat.[6] 
25 aprilie: starea de urgență pe teritoriul Republicii Moldova a
fost prelungită pentru o perioadă de 60 de zile (în legătură cu
războiul din Ucraina).[7]  

În cele trei luni analizate se observă o descreștere continuă a
interesului pentru subiectul Covid-19. Totuși, reieșind din
evenimentele care s-au produs au existat anumite fluctuații.

Câteva dintre potențialele determinante sunt prezentate în
continuare, inclusiv evoluția situației epiemiologice:   
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INFORMAȚII
COVID-19

În ultimele 3 luni, potrivit Google
Trends, căutările privind Covid-19 au
cunoscut o scădere constantă. Printre
subiectele conexe de care sunt
ineteresați internauții moldoveni se
numără: Kagocel - medicament;
Sindromul respirator acut sever; Covid
lung - boală sau afecțiune medicală;
Pandemia de coronaviroză. Căutările
cele mai populare fiind: certificat de
recuperare covid; digital covid
certificate Moldova/certificat digital
covid md; cazuri covid azi; cazuri
covid.     

La căutarea informației despre covid
19 pe Google, primele rezultate afișate
revin paginilor: Ministerului Sănătății,
UNICEF, Biroului Național de Statistică
și Institului de Medicină Urgentă. 

Este de menționat faptul că, informația
pe site-ul Ministerului Sănătății ar
trebui actualizată, deoarece la
întrebarea dacă există un vaccin,
medicament sau tratament pentru
Covid-19 răspunsul afișat este - Nu,
deși primul vaccin a fost administrat în
Republica Moldova în data de 2 Martie
2021. 

https://msmps.gov.md/ce-este-un-coronavirus-de-tip-
nou-cum-sa-te-protejezi-impotriva-acestei-infectii-

intrebari-si-raspunsuri/, accesat la 16.04.2022 
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INFORMAȚII
COVID-19

La finalul paginii nr. 2 (locul 18, Google Search) apare și portalul
www.covidinfo.gov.md, elaborat de Grupul Național de Comunicare și Ministerul
Sănătății, cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății și Uniunii Europene, care
cuprinde informații oficiale utile pentru diferite categorii de public (ex. lucrători
medicali, jurnaliști, călători, atreprenori), precum și secțiuni de
Întrebări/răspunsuri sau materiale informative.

Site-ul privind vaccinarea Covid-19 https://vaccinare.gov.md/, unde sunt
prezentate informații despre vaccinuri (materiale informative, harta vaccinării,
întrebări și răspunsuri), care face trimitere și la portalul de descărcare a
certificatelor de vaccinare împotriva Covid-19 (https://certificate-covid.gov.md)
apare doar la o căutare mai țintită (covid 19 OR vaccinare AND md)  

Agenția Națională pentru Sănătate Publică ar putea servi, de asemenea, drept o
sursă veridică de informare. Site-ul actualizat recent (https://ansp.md) face
trimiteri la pagina Certificate-Covid, iar informația despre Covid-19 este inclusă
sub formă de link spre site-ul vechi, care prezintă dificultăți de accesare. 

Instrumentul http://stopcoronavirus.chisinau.md, dezvoltat de Primăria
Municipiului Chișinău, deși cuprinde date privind infecția Covid-19, simptomele
principale, recomandări de protecție ș.a., reprezintă un site nesecurizat (la
accesarea subpaginilor apar alerte de securitate), ceea ce reprezintă un
impediment în navigare. 
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REZULTATE

Printre temele de interes se numără:
covid, Moldova, vaccinare, cauza, doua
(n.r. doză), împotriva (n.r. vaccinării
sau/și a Covid-19). Observăm o
creșterea a discuțiilor privind Covid-19
la sfârșitul lunii ianuarie- începutul lunii
februarie, perioadă care coincide și cu
valul de infectări cu varianta Omicron a
noului coronavirus. 

FIGURA 1.  TEMATICI DISCUTATE ÎN TIMP

O descreștere bruscă a interesului
pentru acest subiect se atestă începând
cu 24 februarie, cel mai probabil cauzată
de evenimentele tensionate din regiune.
La mijlocul lunii martie se observă o
ușoară creștere a interesului pentru
covid și vaccinare (deși numărul
infectărilor scade), care poate fi conectat
mai mult cu relaxarea măsurilor anti-
epidemice impuse de autorități. 

Menționăm că, în ceea ce privește
genul persoanelor care participă în
discuții privind Covid-19,  au fost
identificați mai mulți bărbați (53%)
decât femei (47%). Rezultatele apar
preponderent în limba română (78,9%),
urmată de limbile: engleză (11,6%),
rusă (3,8%) și turcă (1,8%).  

FIGURA 2.  REPARTIZAREA PE GEN
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REZULTATE

Deși platforma Talkwalker nu prezintă cu precizie sentimentele exprimate de
internauți în limba română (pentru engleză setările sunt mai avansate), tabloul
general a fost generat inclusiv prin ajustarea manuală a criteriului: pozitiv, negativ
sau neutru pentru postări. Astfel, s-a obținut o atitudine neutră în proporție de
77,9%, cota celei negative fiind destul de ridicată - 16,7 %, față de doar 5,4 pentru
cea pozitivă. 

FIGURA 3.  REZULTATE ÎN TIMP PRIVIND SENTIMENTELE

În timp, atitudinea neutră cunoaște
fluctuații mai mari, cele negative și
pozitive fiind relativ constante. Odată
cu ridicarea măsurilor de restricție se
atestă o creștere a comentariilor
pozitive. Totuși, spectrul
sentimentelor variază de la furie,
teamă la tristețe. 

FIGURA 4.  DISTRIBUIREA SENTIMENTELOR
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KPI
Rezultate (28.01.22-

28.04.22)

Total interacțiuni
(engagement)

23600

Total postări (rezultate) 9300

 Ținta potențială (Potential
reach)

991,1 mln

REZULTATE
Drept cel mai activ autor și site a fost
identificată platforma news.yam.md,
Unica.md a fost desemnat cel mai
influent autor, iar realitatea.md cel mai
influent site. În topul site-urilor se mai
regăsesc și: digi24.ro, deschide.md,
jurnal.md, vaccinare.gov.md,
observatorul.md, certificate-
covid.gov.md. 

FIGURA 5.  TOP INFLUENCERI

În ceea ce privește topul cu cele mai
influente site-uri, observăm că
News.yam deține întâietatea, inclusiv la
cea mai mare cotă de sentimente
negative (urmat la acest capitol de
știri.md și safenews.md), alături de:
noi.md, tvmoldova.md, tv8.md, stiri.md. 

7



REZULTATE

Una dintre cele mai comentate și
distribuite postări este publicată de
Unica.md: Franţa suspendă paşaportul
de vaccinare și renunță la măști, care
ar fi adunat peste 17,5 de mii de
interacțiuni (comentarii, like-uri și
distribuiri), având o audiență potențială
de 128,6 mii de utilizatori.   

Cel mai apreciat comentariu prezintă o
tentă vădit negativă și reflectă, în mare
parte, esența tuturor comentariilor, și
anume: revolta față de autorități și
neîncrederea în măsurile întreprinse.
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REZULTATE

Similară a fost reacția publicului la eliminarea restricțiilor în România. Astfel,
postarea publicată de JurnalTV.md (având o audiență de peste 180 de mii) a
înregistrat 526 de interacțiuni.

   

Meționăm că postarea Guvernului RM privind anularea restricțiilor a adunat
doar 187 de inetracțiuni, la o audiență de peste 65 de mii de urmăritori.  

JurnalTV.md (361 de interacțiuni): Pandemia pare să fi trecut pe planul doi. În
Republica Moldova, numărul îmbolnăvirilor a scăzut considerabil, fiind luate și
măsuri de relaxare. Zeci de mii de doze de vaccin, cândva căutate, ajung acum la
groapa de gunoi. Imunizarea decurge extrem de lent. Medicii spun că la centrele
de vaccinare bate vântul.

World Health Organization in Moldova (139 de interacțiuni la o audiență de cca
14,9 mii de urmăritori): „Republica Moldova poate fi o țară mică, dar are o inimă și
un spirit enorm, fiind din prima zi alături de refugiații din Ucraina. Vreau să
apreciez eforturile considerabile ale țării în gestionarea crizei, ….”, a menționat
Dr Hans Kluge, directorul regional pentru Europa al OMS în timpul întâlnirii sale
cu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. 

TV8.md (128 de interacțiuni, audiența: 178,9 mii de urmăritori): Totalurile
campaniei de vaccinare au fost anunțate, astăzi, cu mult fast, de Primăria
capitalei: https://bit.ly/3tX9v8x. În fața Centrului Municipal de Vaccinare care, de
mâine, își sistează activitatea, șeful Direcției Sănătate a înmânat diplome tuturor
celor care au fost implicați în proces. Asta deși, tot el a menționat, în discursul
său, că pandemia încă nu s-a încheiat. Zeci de oameni, unii fără măști de protecție,
au participat la eveniment. La rândul său, edilul Ion Ceban a anunțat că mai
urmează o manifestație din această serie, dat fiind că, potrivit lui, perioada critică
a trecut deja.

ALTE POSTĂRI POPULARE 
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REZULTATE

FIGURA 6.  DINAMICA MENȚIONĂRILOR. LOOKME 

Rezultatele prezentate mai sus se confirmă și cu ajutorul aplicației LookMe. Astfel, în
perioada 28 martie-28 aprilie se atestă un trend descrescător. 
Totuși, în ultima lună sunt atinse trei vârfuri: primul la 5 aprilie (când incidența
cazurilor noi a scăzut cu 18%) s-au depistat 304 materiale, o creștere bruscă (cea mai
mare - 392 de postări) se observă la 11 aprilie când au fost raportate 8 decese în 24
de ore, iar în data de 13 - informația privind cele 155 de cazuri noi de infectare a fot
publicată de 275 de surse. Pentru a realiza impactul celor 392 de postări identificate
la 11 aprilie, observăm numărul total de 781 de mii de vizualizări: subliniem că doar
primele zece au înregistrat peste 800 de vizualizări fiecare.     

Și în ceea ce privește tonalitatea
postărilor, cele două instrumente
folosite oferă date apropiate. LookMe a
identificat 5256 de postări în ultima lună
(28 martie-28 aprilie), dintre care 85,7%
neutre, 8,3% pozitive și 6% - negative. În
66,6% dintre articole Covid-19 reprezintă
un subiect secundar, și doar în 28,1 - unul
principal. 

Top 5 surse media identificate de
LookMe sunt: știri.md, news.yam.md,
Moldova Radio Europa Liberă,
realitatea.md, aif.md, iar dintre
platformele social media: Facebook,
YouTube, Google, Twitter. 
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RECOMANDĂRI

PENTRU AUTORITĂȚILE DIN SĂNĂTATE,
ECHIPELE DE COMUNICARE 
ȘI  INSTITUȚII  MEDIA

Instrumentele de prezentare on-line a informației privind Covid-19 în Republica
Moldova există, dar ele trebuie actualizate cu regularitate și inter-conectate
(prin linkuri), astfel încât să se demonstreze credibilitatea datelor prezentate. Se
recomandă desemnarea unei surse (ex.: www.covidinfo.gov.md) drept
primordială în verificarea informației despre Covid-19 și ea trebuie promovată
(prin canale social-media, SEO - ca să apară în primele rezultate la căutare în
Google, site-urile altor instituții ș.a.).     
Crearea unei platforme de verificare a informațiilor privind sănătatea (fact-
check) sau promovarea celor actuale (cum este stopfals.md). Drept exemplu și
instrument poate servi platforma Covid19MisInfo:
https://covid19misinfo.org/fact-checking/ 
Diversificarea informațiilor veridice oferite minorităților naționale în diverse
limbi (în special în rusă și găgăuză/turcă). 
Accentuarea faptului că pandemia nu s-a încheiat, iar tensiunile din regiune ar
putea chiar agrava din nou situația epidemiologică. Totodată, mesajele nu ar
trebui să inducă, în acest sens, temeri referitor la refugiați, ci doar încurajarea
măsurilor de precauție. 
Utilizarea pe larg a noțiunilor de stare de urgență (atât în contextul Covid-19, cât
și a războiului) și stare de urgență în sănătate publică (inclusiv cu utilizarea
culorilor atribuite uneori inadecvat) a dus la formarea confuziilor în rândul
populației și la o posibilă pierdere a interesului pentru pandemie. 
Mesaje cu conținut mixt (rațional și emoțional) sunt recomandate a fi utilizate
pentru a influența atât bărbații, cât și femeile (audiență mixtă). 
Dezvoltarea unor parteneriate dintre autoritățile din sănătate și instituțiile media
cu cea mai mare influență în vederea transmiterii informației veridice publicului
privind pandemia Covid-19. 
Promovarea informațiilor care ar duce la formarea unei atitudini pozitive despre
vaccinarea Covid-19 (ex. mărturii ale persoanelor vaccinate, istorii ale
persoanelor cu influență în comunitățile lor, care erau inițial neîncrezători în
pandemie/vaccinare).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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SURSE
ACCESATE

https://msmps.gov.md/comunicare/5615-cazuri-de-covid-19-raportate-in-
ultimele-24-de-ore/ 
https://gov.md/ro/content/discursul-prim-ministrei-natalia-gavrilita-plenul-
parlamentului-legatura-cu-prelungirea 
https://msmps.gov.md/comunicare/alte-586-de-cazuri-noi-de-covid-19-
raportate-pentru-28-februarie-2022/ 
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/cnesp-a-ajustat-masurile-de-
sanatate-publica-privind-situatia-epidemiologica-cauzata-de-covid-19/
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/starea-de-urgenta-in-sanatate-
publica-va-fi-anulata-incepand-cu-16-aprilie/ 
https://msmps.gov.md/comunicare/165-de-cazuri-noi-de-covid-19-raportate-
pentru-20-aprilie-2022/
https://gov.md/ro/content/starea-de-urgenta-prelungita-pentru-60-de-zile-
natalia-gavrilita-vom-actiona-si-continuare 
https://trends.google.com/trends/explore?date=today%203-
m&geo=MD&q=covid 
https://www.google.com/search?
q=covid+19&client=safari&rls=en&ei=hL5aYp2VJNDmrgSTk5KwAw&start=10&s
a=N&ved=2ahUKEwid58qs0pj3AhVQs4sKHZOJBDYQ8tMDegQIAhA-
&biw=1685&bih=956&dpr=1
https://msmps.gov.md/ce-este-un-coronavirus-de-tip-nou-cum-sa-te-protejezi-
impotriva-acestei-infectii-intrebari-si-raspunsuri/
www.covidinfo.gov.md
https://vaccinare.gov.md/
https://certificate-covid.gov.md
https://ansp.md
http://stopcoronavirus.chisinau.md
https://covid19misinfo.org/fact-checking/ 
https://stopfals.md

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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ANEXĂ
În stabilirea sintaxei de căutare a informațiilor privind Covid-19, s-a ținut cont de: 

Cauza (cauza virusului, stigmatizarea în jurul răspândirii, răspândirea și imunitatea).
Boala (simptome confirmate, alte simptome discutate, transmitere asimptomatică, transmitere pre-
simptomatică, mijloace de transmitere, protecție împotriva transmiterii. Riscuri: persoane/comunități
vulnerabile. Restricții. Mituri).
Tratamentul (tratamentul curent, cercetare și dezvoltare, tratament nedovedit, context: nutriție,
mituri).
Vaccinarea (tip de vaccinuri, eficacitate, efecte secundare/siguranță, număr de doze, contraindicații).
Dezinformare (caracterizare greșită a bolii sau măsuri de protecție, tratamente false, teorii ale
conspirației, surse și influențători, cele mai captivante informații, statistici și date).
Intervenții (testare, îngrijire de susținere, măsuri personale, măsuri în spații publice, călătorii).

SIntaxa în română 

((((((virus OR covid OR "covid-19" OR "i-coronavirus" OR "i-covid-19" OR Omicron OR  Delta  OR Coronavirus OR
coronavirus OR "Covid-19" OR "COVID-19" OR "Covid-19" OR Covid OR covid OR korona OR Korona) AND (cauz* OR
stigma OR raspandire OR răspândire OR răspîndire OR raspindire OR imunitate) AND (sourcecountry:md))) 
OR ((simptome OR febra OR febră OR temperatur* OR receal* OR răceală OR raceala OR răcit OR racit OR oboseal*
OR dureri OR  durere OR g*t OR diaree OR "durer* de cap" OR "pierderea gustului" OR "pierderea mirosului" OR
pneumonie OR "durere în piept" OR "dificultăți de respirație" OR "dificultati de respiratie" OR dispnee OR
asimptomatic) AND (transmitere OR risc OR al*aptare OR romi  OR tigani OR refugia*i OR migran*i) AND
(medicamente OR tratament OR antibiotic* OR antiviral* OR vitamin* OR natural OR "din plante" OR "pe bază de
plante" OR vindeca OR aspirin* OR usturoi OR lămâie OR lămîie OR lamiie)) OR ((vaccin OR vaccinuri OR vaccine OR
vaxx OR vax OR vacc OR vaccinare OR vaccinări OR astrazeneca OR "AZ" OR pfizer OR janssen OR novavax OR
moderna OR "johnson and johnson" OR "Johnson & Johnson" OR Sinopharm OR "Sputnik-V" OR Sputnik NEAR/5
vacc* OR Sinovac OR covax OR Covishield OR Covaxin OR "J&J") AND (sourcecountry:md))
 OR (((vaccin OR vaccinare) NEAR/15 (impunsatura OR împunsătură OR imunizare OR imunitate OR imun OR immun
OR "efect* advers*" OR "reacții adverse" OR "reactii adverse" OR reactii OR sânge OR sange OR sînge OR singe  OR
"cheguri" OR serios OR advers OR "mrna" OR "mRNA" OR "porcusor de Guineea" OR obligator OR obligat OR impus
OR forțat OR insarcinata OR însărcinată OR pericol OR periculos OR laborator OR lab OR mare OR subtire OR
bătrân OR bătrîn OR batrin OR AIDS OR SIDA OR HIV OR steril OR infertil* OR copil OR tânăr OR genetic OR gene
OR perioada OR menstr*)) AND (sourcecountry:md)) 
 OR  ((pandemic OR SARS-CoV-2 OR virus)  AND (covax OR Covax OR COVAX OR covid OR "covid-19" OR "i-
coronavirus" OR "i-covid-19" OR Omicron OR  Delta  OR Coronavirus OR coronavirus OR "Covid-19" OR "COVID-19"
OR "Covid-19" OR Covid OR covid OR korona OR Korona OR ioronavirus) AND (vaccine OR immuni* OR vax* OR
vaccine OR vaccin* OR vacina* OR "Sputnik-V" OR Sinovac OR Pfizer OR Biontech OR Moderna OR Astrazeneca OR
Oxford OR Covishield OR Covaxin OR "J&J" OR "Johnson and Johnson" OR Janssen OR Jansen OR Novavax))) AND
(sourcecountry:md))
   OR ((mituri OR mit OR conspiratie OR "teoria conspirației" OR "Bill Gates" OR microcip OR "arma biologic*") AND
(test* OR m*suri OR călătorii OR calatorii OR călătorii OR călători* OR  restric*ii OR masca OR măști* OR masti* OR
guvern OR autoritati OR autorități OR conducerea OR restric*ii  OR lockdown OR carantin* OR karantin* OR
pandemie OR "spălat mâini" OR "spalat maini" OR "spalat miini" OR "spălarea mâinilor" OR "spalarea mainilor" OR
alcool OR alcohol OR distan* OR prevenire OR  stres* OR anxietate OR frica  OR frică  OR "lecții acasă" OR
"învățământ la domiciliu" OR "învatamant la domiciliu" OR "la distanță" OR "la distanta" OR "elevi on-line" OR
"învățământ on-line" OR "invatamant on-line" OR "invatamint online" OR învățăm*nt  OR distanță OR p*rinte OR
copil* OR violență  OR domestică OR abuz)))  AND  (sourcecountry:md)

13



ANEXĂ

Russian/Ukranian Query 

((((вирус OR вірус OR covid OR "covid-19" OR "i-coronavirus" OR "i-covid-19" OR омикрон OR
омікрон OR Дельта OR Коронавирус OR короновирус OR Коронавірус OR коронавірус OR "Covid-
19" OR "COVID-19" OR "Covid-19" OR Covid OR covid OR корона OR Korona OR ковид) AND (cause
OR стигма OR распространение OR иммунитет) AND (sourcecountry:md))) OR ((symptoms OR
"высокая температура" OR кашель OR Усталость OR боль OR "мышечные боли" OR "больное
горло" OR понос OR "головная боль" OR "потеря вкуса или запаха" OR пневмония OR "Боль в
груди" OR “давление в груди" OR "Затрудненное дыхание" OR одышка OR asymptomatic) AND
(переносимый OR риск OR "кормление грудью" OR цыгане OR xцыганы OR беженцы OR
мигранты) AND (медикамент OR лечение OR антибиотик OR "противовирусное средство" OR
витамин OR натуральный OR травяной OR лечение OR самолечение OR аспирин OR чеснок OR
лимон)) OR ((COVID-19 вакцина OR вакцина OR вакцинация OR вакцинація OR "против
вакцинации" OR вакцины OR Астразенека OR "AZ" OR Пфайзер OR janssen OR novavax OR
"johnson and johnson" OR "Johnson & Johnson" OR Sinopharm OR "Sputnik-V" OR Sputnik NEAR/5
vacc* OR спутник OR российская вакцина OR Модерна OR Синовак OR Ковакс) AND
(sourcecountry:md)) OR (((вакцина OR вакцинация) NEAR/15 (прививка OR иммунизация OR
иммунитет OR иммунный OR "побочные эффекты" OR "неблагоприятные реакции" OR "кровь"
OR "сгустки крови" OR серьезный OR неблагоприятный OR "мРНК" OR "Матричная РНК" OR
"морская свинка" OR обязательное OR обязан OR принужденный OR беременность OR
беременная OR опасность OR опасный OR лаборатория OR большой OR худой OR "пожилые
люди" OR СПИД OR стерильный OR дети OR молодой OR генетический OR гены OR период OR
менструальный)) AND (sourcecountry:md)) OR ((пандемия OR SARS-CoV-2 OR вирус) AND (ковакс
OR Ковакс OR КОВАКС OR covid OR "covid-19" OR "i-coronavirus" OR "i-covid-19" OR COVID-19 OR
Омикрон OR Дельта OR Коронавирус OR коронавирус OR "Covid-19" OR "COVID-19" OR "Covid-
19" OR Covid OR covid OR корона OR Корона OR иоронавирус) AND (вакцина OR иммуни* OR
вакс OR вакцина OR вакцин* OR вацин* OR "Sputnik-V" OR Спутник-В OR Sinovac OR Синовак OR
Пфайзер OR Бионтех OR Модерна OR Астразенека OR Оксфорд OR Ковишилд OR Коваксин OR
"J&J" OR "Johnson and Johnson" OR “Джонсон и Джонсон” OR Янссен OR Янсен OR Новакс))) AND
(sourcecountry:md) AND ((мифы OR заговор OR "биологическое оружие" OR "Билл Гейтс" OR
микрочип OR биооружие) 
AND (тестирование OR меры OR путешествовать OR ограничение OR маска OR Правительство
OR власти OR ограничение OR карантин OR пандемия OR пандемія OR "мытье рук" OR "мыть
руки" OR алкоголь OR расстояние OR дистанцирование OR предотвращать OR стресс OR
тревожность OR страх OR "дистанционное обучение" OR "обучение дома" OR "учеба дома" OR
обучение OR родитель OR ребенок OR домашнее OR бытовое OR насилие) AND
(sourcecountry:md))
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ANEXĂ

English Query

((((virus OR covid OR "covid-19" OR "i-coronavirus" OR "i-covid-19" OR Omicron OR Delta OR
Coronavirus OR coronavirus OR "Covid-19" OR "COVID-19" OR "Covid-19" OR Covid OR covid OR
korona OR Korona) AND (cause OR stigma OR spread OR immunity) AND (sourcecountry:md))) OR
((symptoms OR fever OR cough OR tiredness OR ache OR pain OR "sore throat" OR diarrhea OR
headache OR "lose of taste or smell OR pneumonia" OR "chest pain" OR "difficult* breath*" OR
asymptomatic) AND (transmission OR risk OR breastfeading OR Roma OR refugees OR migrants) AND
(medication OR treatment OR antibiotics OR antiviral OR vitamin OR natural OR herbal OR cure OR
aspirin OR garlic OR lemon)) OR ((vaccine OR vaccines OR vaxx OR vax OR vacc OR vaccination OR
vaccinations OR astrazeneca OR "AZ" OR pfizer OR janssen OR novavax OR moderna OR "johnson and
johnson" OR "Johnson & Johnson" OR Sinopharm OR "Sputnik-V" OR Sputnik NEAR/5 vacc* OR
Sinovac OR covax OR Covishield OR Covaxin OR "J&J") AND (sourcecountry:md)) OR (((vaccine OR
vaccination) NEAR/15 (jab OR immunization OR immunity OR immune OR "side effect" OR "side
effects" OR "blood" OR"clots" OR serious OR adverse OR "mrna" OR "mRNA" OR "guinea pig" OR
mandatory OR obligated OR obliged OR forced OR pregnant OR danger OR dangerous OR laboratory
OR lab OR large OR thin OR old OR AIDS OR sterile OR steril OR child OR young OR genetic OR genes
OR period OR menstrual)) AND (sourcecountry:md)) OR  ((pandemic OR SARS-CoV-2 OR virus) AND
(covax OR Covax OR COVAX OR covid OR "covid-19" OR "i-coronavirus" OR "i-covid-19" OR Omicron
OR Delta OR Coronavirus OR coronavirus OR "Covid-19" OR "COVID-19" OR "Covid-19" OR Covid OR
covid OR korona OR Korona OR ioronavirus) AND (vaccine OR immuni* OR vax* OR vaccines OR
vaccin* OR vacina* OR "Sputnik-V" OR Sinovac OR Pfizer OR Biontech OR Moderna OR Astrazeneca
OR Oxford OR Covishield OR Covaxin OR "J&J" OR "Johnson and Johnson" OR Janssen OR Jansen OR
Novavax))) AND (sourcecountry:md) AND ((myths OR conspiracy OR "Bill Gates" OR microchip OR
bioweapon) 
AND (testing OR measures OR travel OR restrictions OR mask OR governement OR authorities OR
restriction OR lockdown OR quarantine OR pandemic OR handwash OR alcohol OR distance OR
distancing OR prevent OR stress OR anxiety OR fear OR homeschooling OR remote OR learning OR
parent OR children OR domestic OR violence OR abuse) AND (sourcecountry:md)) 
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