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ردیف

ســـــــوالـات

پــاسخ صحیح

)1

از مهمترین عوامل انتقال ویروس کرونا به شمار می رود؟

موارد ب و ج صحیح می باشد.

)2

از نکاتی که باید سرنشینان خودرو از زمان شیوع ویروس رعایت کنند کدام مورد نمی باشد؟

نیاز به زدن ماسک نمی باشد.

)3

افراد پس از استفاده از ماسک باید با آن چه کنند؟

)4

افراد مشکوک به ابتال به کوئید  19برای درمان خود ابتدا مستقیماً به کدام بخش باید مراجعه نمایند.

تب

)5

افرادی که با حیوانات خانگی در تماس هستند چگونه می توان باکتری سالمونال را از خود دور کند؟

بعد از تماس با حیوانات شستن دست با استفاده از

)6

افرادی که پس از مدت  14روز پس از ترک منطقه شیوع شرایط سالمتی خود را تحت نظر بگیرند باید چند
بار در روز دمای بدن خود را اندازه گیری کنند؟

)7

این ویروس شبیه سندروم حاد تنفسی می باشد اما با ویروس کرونا یکسان نیست؟

)8

با رعایت کدام مورد زیر می توان چند بار از ماسک استفاده کرد؟

براساس دستورات دسته بندی زباله های زیستی
عمل کنند.

آب و صابون را انجام دهند
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2بار
سارس
در پاکت کاغذی تمیز که امکان عبور هوا را دارد
قرار داد.
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)9
)10

بانوان باردار باتوجه به شرایط خود باید از چه نوع ماسکی استفاده کنند؟
برای ویروس زدائی از کدام مواد ضدعفونی استفاده می شود؟

)11

بعد از چند روز فرد بیمار می تواند از قرنطینه خارج شود؟

)12

به کدام یک از موارد زیر توصیه می شود که از ماسک یک بار مصرف استفاده نکنند؟

)13

پس از ورود به منزل باید لباس های بیرونی خود را در چه محلی قرار دهیم.

)14

پیک ها و کارمندان بیمارستان ها ،فرودگاه ها ،ایستگاه های قطار از کدام ماسک باید استفاده کنند؟

)15

تعیین فرد مرتبط نزدیک با بیمار توسط چه کسانی مشخص می شود؟

)16

چرا مبتالیان به ویروس کرونا نباید از ماسک فیلتردار استفاده کنند؟

)17

چه کسانی باید برای استفاده از ماسک ،از نظر پزشک متخصص استفاده کنند؟

)18

در روزهای شیوع ویروس کرونا بازی حیوانات خانگی در خارج از خانه  ............................است.
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با در نظر گرفتن شرایط خود محصولی که از
راحتی نسبتی برخوردار باشد.
کلر
 14روز
کادر پزشکی و کادر درگیر با بحران
در مکانی خاص در ورودی منزل نصب کنیم.
N95 / Kn
افراد متخصص
این فیلتر نمی تواند از پخش قطرات تنفسی به
سمت بیرون جلوگیری کند.
سالمندان و بیماران قلبی و ریوی و سایر بیماری
مزمن
مجاز
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)19

در چه زمانی استفاده از ماسک توصیه نمی شود؟

مکان های شخصی یا فردی

)20

در چه زمانی نیازی به قرنطینه در خانه نمی باشد؟

تب پایین تر از  38درجه سانتی گراد باشد.

)21

در دوره شیوع ویروس کرونا بهترین راهکار درخصوص حیوانات خانگی چه می باشد؟

)22

در زمان شیوع ویروس کرونا چه نکاتی را باید هنگام مسافرت با هواپیما یا قطار رعایت کرد؟

)23

در زمان شیوع ویروس کرونا رعایت کدام مورد در برگزاری جلسات لزومی ندارد؟

افزایش جلسات گروهی

)24

در صورت روشن کردن دستگاه های تهویه در منزل انتشار ویروس چگونه است؟

باعث انتشار ویروس نمی شود.

)25

در کدام قشر عالئم بیماری فرد مبتال به ویروس کرونا کمتر است؟

)26

در ماسک پزشکی فیلتر در کدام الیه نصب شده است؟

)27

در مورد استفاده از دست کش چه کسانی بیشتر باید استفاده کنند؟

)28

دمای آب گرم الزم برای شستشوی رختخواب فرد قرنطینه کدام است؟

قرنطینه و آزمایش
در هنگام ورود یا خروج از ایستگاه حتما با
کارکنانی که دمای بدن را اندازه گیری می کنند
همکاری کنیم.
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کودکان
الیه میانی
موارد ب و ج صحیح است
 60تا  90درجه سانتی گراد
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)29

دوره نهفتگی ویروس کرونا چند روز است؟

)30

زنان باردار در صورت ظهور عالئم ویروس کرونا باید به کدام پزشک مراجعه کنند؟

)31

عالئم بیماران مبتال به ویروس کرونا کدام گزینه است؟

)32

عمدتاً بیماران مبتال به التهاب ریوی ناشی از کدام نوع ویروس می باشند؟

)33

غلظت کدام یک از مواد ضدعفونی کننده در هوا ممکن است باعث آتش سوزی شود؟

)34

فرد مبتال به ویروس کرونا بعد از چند روز دچار تنگس نفس می شود؟

)35

کدام افراد باید در قرنطینه خانگی بمانند؟

)36

کدام جمله برای اقدامات احتیاطی برای رژیم غذایی در زمان شیوع ویروس صحیح است؟

)37

کدام جمله درباره ماسک صحیح تر است؟

www.ltmsyar.ir

 1تا  14روز
پزشک زنان و زایمان
تب ،خستگی ،سرفه خشک
کوئید 19
الکل (اتانول)
هفت روز
افرادی که طی  14روز گذشته مسافرت به شهر
آلوده داشته اند.
گوشت را ،حتی در مناطق مبتال پس از پخت
کامل می توان میل کرد
باتوجه به میزان پاکیزگی ماسک مدت زمان
مصرف را به اندازه مناسب افزایش داد.
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دستمالی که مستقیماً جلوی دهان و بینی گرفته

)38

کدام جمله درست است؟

)39

کدام جمله صحیح است؟

)40

کدام عامل می تواند یک انتخاب مهم برای راه حل مشکل انتقال باشد؟

)41

کدام یک از افراد نمی توانند از ماسک های کربن فعال و ماسک های پنبه ای و یا اسفنجی استفاده کنند؟

)42

کدام یک از جمالت زیر صحیح است؟

)43

کدام یک از موارد زیر از شیوه های زدودن ویروس کوئید  19نمی باشد؟

بخور سرکه

)44

کدام یک از موارد زیر نمی تواند بطور موثری ویروس کرونا را غیرفعال کند؟

کلرهگزیدین

)45

لوازم و تجهیزات اداری با چه چیزی می توان ضدعفونی کرد؟

)46

ماسک پزشکی استاندارد دارای چند الیه است؟

 3الیه

)47

مهمترین عاملی که می تواند ویروس کرونا را انتقال دهد کدام است؟

سرفه
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شده را می توان شست.
همه موارد صحیح است.
قرنطینه خانگی
همه موارد
زمان زنده ماندن ویروس کوئید  19در خارج از
بدن زمان کوتاهی است

پنبه آغشته به الکل
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)48

مهمترین فایده پوشاندن صورت و بینی با استفاده از آرنج در هنگام سرفه کردن چه می باشد؟

)49

ویروس کرونا در کدام مورد زیر به راحتی منتقل می شود؟

)50

ویروس کرونا نسبت به چه چیزی حساس نمی باشد؟
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همه موارد صحیح است.
تجمعات
اشعه مادون قرمز
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