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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
الف و ب صحیح استنیست ؟ 19-از بیشترین و رایج ترین عالیم کووید  (1

.ستین حیکدام صح چیهاز چه ماسکی باید در مقابل ویروس کرونا استفاده استفاده شود؟  (2

موارد صحیح استهمه وس کرونا قرار دارند :که بیشتر در معرض مرگ و میر ناشی از ویرافرادی   (3

احتیاطی برای رژیم غذایی چیست؟اقدامات   (4
ق شیوع بیماری پس از پخت را در مناطگوشت 

 کامل می توان میل کرد.

 باید آن را قرنطینه کرد؟تماس با مواد مشکوک به ابتدال را داشته باشد. آیا سابقه  حیوان،گر ا(5
نهیقرنط وانیشود ح یم شنهادیپ وع،یدر دوره ش

 شود. شیو آزما

آیا برای محافظت از خودم می بایست ماسک بزنم؟  (6
 -دیکه عالئم کوو یافراد یبرا استفاده از ماسک

 دارند . 19

الف و جوارد مشود؟ 19-حمام آب گرم و تعریق می تواند ازبین رفتن ویروس کوویدآیا   (7

گزارش شده ایمن است ؟ 19 -آیا دریافت کاالهای تجاری از مناطقی که کووید  (8
 یتجار یکاالها قیاحتمال ابتال شدن فرد از طر

 است. نییآلوده پا
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همه مواردآیا روشن کردن کولر در خانه بی خطر است؟  (9

ب و جموارد زباله تولید شده توسط بیماران سبب سرایت بیمار می شود؟آیا   (10

همه مواردبه ضدعفونی نیاز دارد؟آیا غذای بیرون سالم وایمن است و   (11

است. حیموارد الف و ج صحمشابه سارس است؟ 19 -آیا کووید  (12

مواردهمه محصوالت خریداری شده از سوپر مارکت نیاز به ضدعفونی دارد؟آیا   (13

بگیریم؟ 19 -آیا می توان از حیوانات خانگی ویروس کووید  (14
الوده  روسیو نیکه به ا یخانگ واناتی،ح ریخ

 شده،باعث ابتال کرونا شود وجود ندارد.

می توان از ماسک فیلتردار استفاده نمود؟آیا   (15
، افراد مضنون یا مبتالیان به بیماری باید از بله 

 ماسک فیلتردار استفاده کنند.

است. حیمواردب و ج صحدارد؟ وجود19 -کووید  آیا واکسن،دارو یا درمانی برای  (16

است. حیهمه موارد صح برای جلوگیری از آلوده شدن به ویروس کرونا از مصرف کدام محصوالت حیوانی باید خودداری کرد؟(17

همه موارد صحیح استموثرترین روش کدام است؟ -19برای حفاظت خود و دیگران بر علیه کووید   (18
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الف و ب درست است.: 19-دیکوو میعال نیتر جیو را نیشتریب  (19

متر 1حداقل فاصله  –انتهای آرنج یا دستمال با  سرفه با ..................... و فاصله حداقل ................... در حال سرفه یا عطسه می باشد.پوشاندن (20

مواردهمه از بیمار مبتال به ویروس کرونا مراقبت شود؟چگونه   (21

چگونه در خانه قرنطینه بشویم؟  (22
 هیدر اتاق جداگانه و با تهو دیشده با نهیفرد قرنط

 کند. یمناسب زندگ

گزینه صحیح است 3هر چگونه محیط را ویروس زدایی کنیم؟  (23

سه گزینه صحیح است.هر  ظت کرد و از گسترش بیماری جلوگیری بعمل آورد؟میتوان از خود در مقابل ویروس کرونا محافچگونه (24

مواردهمه میتوان از ماسک استفاده نمود و آن را دور انداخت؟چگونه   (25

همه موارد صحیح استچه افرادی الزم است که در قرنطینه خانگی بمانند؟  (26

موارد صحیح استهمه نباید انجام دهیم؟ 19-اقداماتی در مقابل ویروس کوویدچه   (27

همه موارد استچه زمانی باید از ماسک استفاده شود؟  (28

همه موارد صحیح استچه کسانی مرتبطین نزدیک هستند؟  (29
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 جلوگیری کند؟ 19 -خوردن دمنوش ها ،ریشه وسمه یا بخور سرکه می تواند از ابتال ویروس کووید  (30
-دیکوو روسیبر و یریوسمه  تاث شهیدمنوش و ر

ندارد. 19

درست است 2و  1گزینه چه مرحله ای قرنطینه خانگی الزم است؟در   (31

روزمره آیا نیاز به پوشیدن دستکش می باشد؟در زندگی   (32

و درمان، پرسنل امور حمل و  یپرسنل پرستار

 دیپر رفت و آمد با یکارکنان محل ها گرینقل ود

بهداشت  نیگزیبدانند که استفاده از دستکش جا

 مرتب شستشو دهند. دیشود و با یدستها نم

جلوگیری کنیم؟ 19-چگونه از کوویدمنزل در   (33
منظم ،ورزش به میزان کافی ،خواب تراحت اس

 کافی

روز 14الی  1چقدر می باشد؟ 19 -دور کمون کووید  (34

روز 7تا 3روز بیشتر  14تا  1از نهفتگی ویروس کرونا چیست؟دوره   (35

الف و ج صحیح استگزینه یروس کرونا چیست؟کسب اطالعات درباره شیوع وراههای   (36

19- دیکووکند؟ دیتول یماریممکن است ب واناتیکه در انسان و ح یروسیو یعالمت اختصار  (37

آزاد یاستشمام هوا قیاز طرنمی باشد؟ 19-کدام گزینه از راههای انتقال ویروس کووید  (38
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الف و ب صحیح استگزینه گزینه صحیح است؟کدام   (39

است. حیالف و ج صح نهیگزکدام گزینه صحیح می باشد ؟  (40

است هر سه گزینه صحیحکدام گزینه صحیح می باشد؟  (41

کدام گزینه صحیح می باشد؟  (42

گسترش  19- دیکه کوو یاگر شما در منطقه ا

به مناطق آلوده  یاگر از منطقه ا ایو  دینباش افتهی

 نییشانس ابتال شما پا دیمسافرت نداشت گرید

 است.

ست؟ین حیصح نهیکدام گز  (43
انتقال  یتواند براحت یم زیذرات هوا ن قیاز طر

 .ابدی

مرس از طریق گربه انتقال می یابد.ویروس گزینه صحیح نیست؟کدام   (44

می باشد؟ کدام مورد صحیح  (45

بسیاری از افراد به این ویروس مبتال می شوند در 

سرفه -حالی که در همه افراد عالیم شدید) تب

 دارد وجود  های خشک و عفونت تنفسی شدید(
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کدامیک جزء بهداشت سیستم تنفسی نیست؟  (46
را باخود  روسیتواند و یتماس دستها با سطوح م

 حمل کند.

الف و ج درست است. نهیگز کرونا ویروس چیست ؟  (47

19 -،کووید 19 -کووید ،سارس ................به مراتب از ................. بیشتر اما نسبت به ................. عفونت کمتری دارد.کشندگی (48

2019ووهان چین دسامبر  یک بیماری عفونی است که تا قبل از شیوع در ............................... ناشناخته مانده بود؟ 19-کووید(49

ساعت تا چند روزچند بر روی سطوح چقدر است؟ 19 -ماندگاری ویروس کوویدمدت   (50

الف و ب صحیح استمطالعات نشان داده است که:  (51

گزینه صحیح است 4هر مطالعات نشان داده است که:  (52

هنگام بیرون رفتن باید به آن توجه شود کدام است؟مواردی که   (53
 تیکه تراکم جمع یی،جاها یعموم یدر مکان ها

 از ماسک استفاده شود . دیوجود دارد با

موارد الف و بنوع دیگر از ویروس که باعث سندروم تنفسی حاد شدید می شود کدام است؟  (54

استهمه موارد صحیح هدف و اهمیت قرنطینه خانگی چیست؟  (55
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هنگام پرواز با هواپیما یا استفاده از قطار باید به چه نکاتی توجه کرد؟  (56

که  یبا کارکنان ستگاهیهنگام ورود و خروج از ا

 یکنند همکار یم یریبدن افراد را اندازه گ یدما

 .دیکن

همه موارد-هنگام سوار شدن چند نفر در یک خودرو چگونه باید از خود مراقبت کرد؟  (57

همه مواردشرکت در جلسات چه اقداماتی باید انجام داد ؟هنگام   (58

الف و ب درست استگزینه عطسه و سرفه همه افراد باید ....................... استفاده کنند.م هنگا  (59

موارد ب و جهنگامی که چند نفر در یک دفتر باهم کار می کنند چه اقدامات برای پیشگیری الزم است؟  (60
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