ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم دوره ﻫﺎى ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻻزم اﺳﺖ را
ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ :

t.me/ltmsyarir
www.LTMSYAR.ir
) ﺑﺮاى ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎى ﺑﺎﻻ را ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ( .

سواالت دوره :پیشگیری از بیماری های تنفسی حاد
کد دوره99506759 :

استان :آذربایجان غربی

تاریخ آزمون 15 :و  16اسفند 98

مدت دوره 8 :ساعت

ساعت آزمون 10 :تا  4، 11تا  14:30و  18تا 18:30

( ) Ltms.medu.ir

مدیران گروه:
خانم ها:

آقایان:

 شیخی

 نواندیش

 مهدی پور

 نیکوکار
 طوفانی



ردیف

ســـــــوالـات

پــاسخ صحیح

)1

از بیشترین و رایج ترین عالیم کووید 19-نیست ؟

)2

از چه ماسکی باید در مقابل ویروس کرونا استفاده استفاده شود؟

هیچ کدام صحیح نیست.

)3

افرادی که بیشتر در معرض مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا قرار دارند :

همه موارد صحیح است

)4

اقدامات احتیاطی برای رژیم غذایی چیست؟

)5

اگر حیوان ،سابقه تماس با مواد مشکوک به ابتدال را داشته باشد .آیا باید آن را قرنطینه کرد؟

)6

آیا برای محافظت از خودم می بایست ماسک بزنم؟

)7

آیا حمام آب گرم و تعریق می تواند ازبین رفتن ویروس کووید 19-شود؟

)8

آیا دریافت کاالهای تجاری از مناطقی که کووید 19 -گزارش شده ایمن است ؟
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الف و ب صحیح است

گوشت را در مناطق شیوع بیماری پس از پخت
کامل می توان میل کرد.
در دوره شیوع ،پیشنهاد می شود حیوان قرنطینه
و آزمایش شود.
استفاده از ماسک برای افرادی که عالئم کووید-
 19دارند .
موارد الف و ج
احتمال ابتال شدن فرد از طریق کاالهای تجاری
آلوده پایین است.

@LTMSyarIR



)9

آیا روشن کردن کولر در خانه بی خطر است؟

)10

آیا زباله تولید شده توسط بیماران سبب سرایت بیمار می شود؟

)11

آیا غذای بیرون سالم وایمن است و به ضدعفونی نیاز دارد؟

)12

آیا کووید 19 -مشابه سارس است؟

)13

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

)14

آیا می توان از حیوانات خانگی ویروس کووید 19 -بگیریم؟

)15

آیا می توان از ماسک فیلتردار استفاده نمود؟

)16

آیا واکسن،دارو یا درمانی برای کووید19 -وجود دارد؟

مواردب و ج صحیح است.

)17

برای جلوگیری از آلوده شدن به ویروس کرونا از مصرف کدام محصوالت حیوانی باید خودداری کرد؟

همه موارد صحیح است.

)18

برای حفاظت خود و دیگران بر علیه کووید  -19موثرترین روش کدام است؟

همه موارد صحیح است
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همه موارد
موارد ب و ج
همه موارد
موارد الف و ج صحیح است.
همه موارد
خیر ،حیوانات خانگی که به این ویروس الوده
شده،باعث ابتال کرونا شود وجود ندارد.
بله  ،افراد مضنون یا مبتالیان به بیماری باید از
ماسک فیلتردار استفاده کنند.
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)19

بیشترین و رایج ترین عالیم کووید: 19-

)20

پوشاندن سرفه با  .....................و فاصله حداقل  ...................در حال سرفه یا عطسه می باشد.

)21

چگونه از بیمار مبتال به ویروس کرونا مراقبت شود؟

)22

چگونه در خانه قرنطینه بشویم؟

)23

چگونه محیط را ویروس زدایی کنیم؟

)24

چگونه میتوان از خود در مقابل ویروس کرونا محافظت کرد و از گسترش بیماری جلوگیری بعمل آورد؟

)25

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

)26

چه افرادی الزم است که در قرنطینه خانگی بمانند؟

همه موارد صحیح است

)27

چه اقداماتی در مقابل ویروس کووید 19-نباید انجام دهیم؟

همه موارد صحیح است

)28

چه زمانی باید از ماسک استفاده شود؟

همه موارد است

)29

چه کسانی مرتبطین نزدیک هستند؟

همه موارد صحیح است
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الف و ب درست است.
با انتهای آرنج یا دستمال – فاصله حداقل  1متر
همه موارد
فرد قرنطینه شده باید در اتاق جداگانه و با تهویه
مناسب زندگی کند.
هر  3گزینه صحیح است
هر سه گزینه صحیح است.
همه موارد

@LTMSyarIR



)30

خوردن دمنوش ها ،ریشه وسمه یا بخور سرکه می تواند از ابتال ویروس کووید 19 -جلوگیری کند؟

)31

در چه مرحله ای قرنطینه خانگی الزم است؟

)32

در زندگی روزمره آیا نیاز به پوشیدن دستکش می باشد؟

)33

در منزل چگونه از کووید 19-جلوگیری کنیم؟

)34

دور کمون کووید 19 -چقدر می باشد؟

)35

دوره نهفتگی ویروس کرونا چیست؟

)36

راههای کسب اطالعات درباره شیوع ویروس کرونا چیست؟

)37

عالمت اختصاری ویروسی که در انسان و حیوانات ممکن است بیماری تولید کند؟

)38

کدام گزینه از راههای انتقال ویروس کووید 19-نمی باشد؟

دمنوش و ریشه وسمه تاثیری بر ویروس کووید-
 19ندارد.
گزینه  1و  2درست است
پرسنل پرستاری و درمان ،پرسنل امور حمل و
نقل ودیگر کارکنان محل های پر رفت و آمد باید
بدانند که استفاده از دستکش جایگزین بهداشت
دستها نمی شود و باید مرتب شستشو دهند.
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استراحت منظم ،ورزش به میزان کافی ،خواب
کافی
 1الی  14روز
از  1تا  14روز بیشتر 3تا  7روز
گزینه الف و ج صحیح است
کووید 19-
از طریق استشمام هوای آزاد
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)39

کدام گزینه صحیح است؟

گزینه الف و ب صحیح است

)40

کدام گزینه صحیح می باشد ؟

گزینه الف و ج صحیح است.

)41

کدام گزینه صحیح می باشد؟

هر سه گزینه صحیح است

)42

کدام گزینه صحیح می باشد؟

)43

کدام گزینه صحیح نیست؟

)44

کدام گزینه صحیح نیست؟

)45

کدام مورد صحیح می باشد؟

اگر شما در منطقه ای که کووید  19-گسترش
یافته نباشید و یا اگر از منطقه ای به مناطق آلوده
دیگر مسافرت نداشتید شانس ابتال شما پایین
است.
از طریق ذرات هوا نیز می تواند براحتی انتقال
یابد.
ویروس مرس از طریق گربه انتقال می یابد.
بسیاری از افراد به این ویروس مبتال می شوند در
حالی که در همه افراد عالیم شدید( تب-سرفه
های خشک و عفونت تنفسی شدید) وجود دارد
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تماس دستها با سطوح می تواند ویروس را باخود

)46

کدامیک جزء بهداشت سیستم تنفسی نیست؟

)47

کرونا ویروس چیست ؟

)48

کشندگی ................به مراتب از  .................بیشتر اما نسبت به  .................عفونت کمتری دارد.

)49

کووید 19-یک بیماری عفونی است که تا قبل از شیوع در  ...............................ناشناخته مانده بود؟

)50

مدت ماندگاری ویروس کووید 19 -بر روی سطوح چقدر است؟

چند ساعت تا چند روز

)51

مطالعات نشان داده است که:

الف و ب صحیح است

)52

مطالعات نشان داده است که:

هر  4گزینه صحیح است

)53

مواردی که هنگام بیرون رفتن باید به آن توجه شود کدام است؟

)54

نوع دیگر از ویروس که باعث سندروم تنفسی حاد شدید می شود کدام است؟

)55

هدف و اهمیت قرنطینه خانگی چیست؟
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حمل کند.
گزینه الف و ج درست است.
سارس ،کووید، 19 -کووید19 -
ووهان چین دسامبر 2019

در مکان های عمومی ،جاهایی که تراکم جمعیت
وجود دارد باید از ماسک استفاده شود .
موارد الف و ب
همه موارد صحیح است

@LTMSyarIR



هنگام ورود و خروج از ایستگاه با کارکنانی که
)56

هنگام پرواز با هواپیما یا استفاده از قطار باید به چه نکاتی توجه کرد؟

)57

هنگام سوار شدن چند نفر در یک خودرو چگونه باید از خود مراقبت کرد؟

-همه موارد

)58

هنگام شرکت در جلسات چه اقداماتی باید انجام داد ؟

همه موارد

)59

هنگام عطسه و سرفه همه افراد باید  .......................استفاده کنند.

)60

هنگامی که چند نفر در یک دفتر باهم کار می کنند چه اقدامات برای پیشگیری الزم است؟

دمای بدن افراد را اندازه گیری می کنند همکاری
کنید.
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گزینه الف و ب درست است
موارد ب و ج

@LTMSyarIR
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