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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
می باشد. ب و ج صحیحموارد رود؟ یکرونا به شمار م روسیعوامل انتقال و نیاز مهمتر  (1

باشد. یبه زدن ماسک نم ازینباشد؟ یکنند کدام مورد نم تیرعا روسیو وعیخودرو از زمان ش نانیسرنش دیکه با یاز نکات  (2

با آن چه کنند؟ دیافراد پس از استفاده از ماسک با  (3
 یستیز یزباله ها یبراساس دستورات دسته بند

 عمل کنند.

تب.ندیمراجعه نما دیبه کدام بخش با ماًیدرمان خود ابتدا مستق یبرا 19 دیافراد مشکوک به ابتال به کوئ  (4

بعد از تماس با حیوانات شستن دست با استفاده از سالمونال را از خود دور کند؟ یتوان باکتر یدر تماس هستند چگونه م یخانگ واناتیکه با ح یافراد(5

ابون را انجام دهندآب و ص

چند دیبا رندیظر بگخود را تحت ن یسالمت طیشرا وعیروز پس از ترک منطقه ش 14که پس از مدت  یافراد  (6

بار2کنند؟ یریبدن خود را اندازه گ یبار در روز دما

سارسست؟ین کسانیکرونا  روسیباشد اما با و یم یسندروم حاد تنفس هیشب روسیو نیا  (7

توان چند بار از ماسک استفاده کرد؟ یم ریکدام مورد ز تیبا رعا  (8
که امکان عبور هوا را دارد  زیتم یدر پاکت کاغذ

 قرار داد.
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استفاده کنند؟ یاز چه نوع ماسک دیخود با طیبانوان باردار باتوجه به شرا  (9
که از  یخود محصول طیبا در نظر گرفتن شرا

 برخوردار باشد. ینسبت یراحت

شود؟ یاستفاده م یاز کدام مواد ضدعفون یزدائ روسیو یبرا  (10
کلر

روز 14خارج شود؟ نهیتواند از قرنط یم ماریبعد از چند روز فرد ب  (11

با بحران ریو کادر درگ یکادر پزشکبار مصرف استفاده نکنند؟ کیشود که از ماسک  یم هیتوص ریاز موارد ز کیبه کدام   (12

.میمنزل نصب کن یخاص در ورود یدر مکان.میقرار ده یخود را در چه محل یرونیب یلباس ها دیپس از ورود به منزل با  (13

استفاده کنند؟ دیقطار از کدام ماسک با یها ستگاهیها، فرودگاه ها، ا مارستانیها و کارمندان ب کیپ  (14
N95  / Kn

افراد متخصصشود؟ یمشخص م یتوسط چه کسان ماریبا ب کیفرد مرتبط نزد نییتع  (15

استفاده کنند؟ لترداریاز ماسک ف دیکرونا نبا روسیبه و انیچرا مبتال  (16
به  یتواند از پخش قطرات تنفس ینم لتریف نیا

 .کند یریجلوگ رونیسمت ب

استفاده از ماسک، از نظر پزشک متخصص استفاده کنند؟ یبرا دیبا یچه کسان  (17
 یماریب ریو سا یویو ر یقلب مارانیسالمندان و ب

 مزمن

مجازدر خارج از خانه ............................ است. یخانگ واناتیح یکرونا باز روسیو وعیش یدر  روزها  (18
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یفرد ای یشخص یمکان هاشود؟ ینم هیاستفاده از ماسک توص یدر چه زمان  (19

گراد باشد. یدرجه سانت 38تر از  نییتب پاباشد؟ یدر خانه نم نهیبه قرنط یازین یدر چه زمان  (20

شیو آزما نهیقرنطباشد؟ یچه م یخانگ واناتیراهکار درخصوص ح نیکرونا بهتر روسیو وعیدر دوره ش  (21

کرد؟ تیقطار رعا ای مایهنگام مسافرت با هواپ دیرا با یکرونا چه نکات روسیو وعیدر زمان ش  (22
در هنگام ورود یا خروج از ایستگاه حتما با 

کارکنانی که دمای بدن را اندازه گیری می کنند 

 .همکاری کنیم

یجلسات گروه شیافزاندارد؟ یجلسات لزوم یکدام مورد در برگزار تیکرونا رعا روسیو وعیدر زمان ش  (23

شود. ینم روسیباعث انتشار وچگونه است؟ روسیدر منزل انتشار و هیتهو یدر صورت روشن کردن دستگاه ها  (24

کودکانکرونا کمتر است؟ روسیفرد مبتال به و یماریدر کدام قشر عالئم ب  (25

الیه میانینصب شده است؟ هیدر کدام ال لتریف یدر ماسک پزشک  (26

ب و ج صحیح استموارد استفاده کنند؟ دیبا شتریب یدر مورد استفاده از دست کش چه کسان  (27

گراد یدرجه سانت 90تا  60کدام است؟ نهیرختخواب فرد قرنط یشستشو یآب گرم الزم برا یدما  (28
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روز 14تا  1کرونا چند روز است؟ روسیو یدوره نهفتگ  (29

زنان و زایمانپزشک به کدام پزشک مراجعه کنند؟ دیکرونا با روسیزنان باردار در صورت ظهور عالئم و  (30

تب، خستگی، سرفه خشکاست؟ نهیکرونا کدام گز روسیمبتال به و مارانیعالئم ب  (31

19کوئید باشند؟ یم روسیاز کدام نوع و یناش یویمبتال به التهاب ر مارانیعمدتاً ب  (32

الکل )اتانول(شود؟ یاعث آتش سوزکننده در هوا ممکن است ب یاز مواد ضدعفون کیغلظت کدام   (33

روزهفت شود؟ یکرونا بعد از چند روز دچار تنگس نفس  م روسیفرد مبتال به و  (34

بمانند؟ یخانگ نهیدر قرنط دیکدام افراد با  (35
روز گذشته مسافرت به شهر  14 یکه ط یافراد

 آلوده داشته اند.

 است؟ حیصح روسیو وعیدر زمان ش ییغذا میرژ یبرا یاطیاقدامات احت یکدام جمله برا(36
گوشت را، حتی در مناطق مبتال پس از پخت

کامل می توان میل کرد

تر است؟ حیکدام جمله درباره ماسک صح  (37
ماسک مدت زمان  یزگیپاک زانیباتوجه به م

 داد. شیمصرف را به اندازه مناسب افزا
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درست  است؟کدام جمله   (38
گرفته  ینیدهان  و ب یجلو ماًیکه مستق یدستمال

 توان شست. یشده را م

است. حیهمه موارد صحاست؟ حیکدام جمله صح  (39

خانگیقرنطینه راه حل مشکل انتقال باشد؟ یانتخاب مهم برا کیتواند  یکدام عامل م  (40

مواردهمه  استفاده کنند؟ یاسفنج ایو  یپنبه ا یکربن فعال و ماسک ها یتوانند از ماسک ها ینماز افراد  کیکدام (41

است؟ حیصح ریاز جمالت ز کیکدام   (42
در خارج از  19زمان زنده ماندن ویروس کوئید 

 بدن زمان کوتاهی است

بخور سرکهباشد؟ ینم 19 دیکوئ روسیزدودن و یها وهیاز ش ریاز موارد ز کیکدام   (43

نیدیکلرهگزکند؟ رفعالیکرونا را غ روسیو یتواند بطور موثر ینم ریاز موارد ز کیکدام   (44

پنبه آغشته به الکلکرد؟ یتوان ضدعفون یم یزیبا چه چ یادار زاتیلوازم و تجه  (45

الیه 3است؟ هیچند ال یاستاندارد دارا یماسک پزشک  (46

سرفهکرونا را انتقال دهد کدام است؟ روسیتواند و یکه م یعامل نیمهمتر  (47
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است. حیهمه موارد صحباشد؟ یبا استفاده از آرنج  در هنگام سرفه کردن چه م ینیپوشاندن صورت و ب دهیفا نیمهمتر  (48

تجمعاتشود؟ یمنتقل م یبه راحت ریکرونا در کدام مورد ز روسیو  (49

اشعه مادون قرمزباشد؟ یحساس نم یزیکرونا نسبت به چه چ روسیو  (50
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