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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
B6 ویتامینخون از جمله  دیسف یسلول ها دی............... در تول نیتامی.و  (1

ها سبب  لیمانند نوتروف کیتیفاگوس یتجمع در سلول ا قی................. است که از طر نیتامیو کی. ……………(2

آب در محلول – دیاس کیآسکورب شود. یها م روسیها و و یبردن باکتر نیاز ب تیدر نها توزوی،فاگوسیکموتاکس تیبهبود وضع

مواردهمه  کدام است؟ اءیبا هدف کاهش غلظت عامل عفونت در هوا، سطوح و اش طیبهداشت مح یبرا یاقدامات کنترل(3

مواردهمه اقدامات الزم جهت حفظ و مراقبت از سالمت دانش آموزان شامل:  (4

حداقل فتیهر ش یو به ازا فتیدست ها و استفاده از ماسک در طول ش یشستشو یامکانات الزم برا  (5

2فراهم شود. دی............... ماسک با

مواردهمه کرونا از انسان به انسان چگونه است؟ روسیانتقال و  (6

چند مرحله یالزم است شستن دست ها ط یآموزش روش درست شستن دست ها طبق بروشور آموزش یبرا  (7

10انجام شود؟

ست؟ین حیصح نهیکدام گز طیمح ییگند زدا و گندزدا هیته یبرا  (8
 48شده تا مدت  ایمه یمحلول گندزدا ییکارا

 ساعت حفظ خواهد شد.

با آب داغ شستشو و سپس در محل آب ......... به مدت دی، با یپس از استفاده از پارچه ها، دستمال نظافت  (9

30 –ژاول غوطه ور بماند. قهی......... دق
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مواردهمه است؟ ریامکان پذ یکرونا در چه سطوح روسیتماس دست ها با و  (10

گزینه الف و ب باشد. یم یضرور یتوجه به چه نکاتو درمان آن ها  یروسیو یاز ابتال به عفونت ها یریشگیجهت پ(11

مواردهمه هستند. روسیابتال به کرونا و یبرا یشتریدر معرض خطر ب یچه کسان  (12

با آب  قهیدق15چشم را شستشو داد؟ دیبا یکننده به چشم چه مدت  و با چه محلول دیدر صورت ورود مواد سف  (13

و سرفهتب کند؟ یبروز م یمیکرونا چه عال یماریدر مرحله اول ب  (14

قابلیت اشتعال سریعکردن سطوح کوچک: یضدعفون یاستفاده از الکل برا لیدل  (15

مواردهمه است؟ ریامکان پذ قیبه طور عمده از چند طر یتنفس یها روسیانتقال و یراها  (16

خودبخود خشک شود: دیاز آغشته شدن سطوح به مواد گندزدا با یرطوبت ناش  (17

مواد آلیشوند؟ یم رفعالیکننده ها توسط  کدام مورد غ دیسف  (18

خنک و دور از نور حیطمنگهداری سفید کننده رقیق نشده:شرایط   (19

مواردهمه کدام مورد است روسیعامل ابتال به کرونا و  (20

عدم بررسی سالمت دانش آموزانست؟یدر مدارس ن روسیانتقال و طیشرا نیکدام جزو عمده تر  (21
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مواردهمه باشد. یبدن م یمنیا ستمیکننده س تیتقو یجزو مواد مغذ نهیکدام گز  (22

باشد. ینم حیصح نهیکدام گز  (23

گروهی از اسید های چرب غیر  3-اسید چرب امگا

اشباع است که سیستم ایمنی بدن را از طریق 

ها تقویت می کند T-cell فعالیت

باشد. ینم حیکرونا صح یماریاز ابتال به ب یریشگیدر پ یا هیکدام مورد از  نکات مهم تغذ  (24

مصرف دوزهای باالی ویتامین ها و مواد معدنی اثر 

محافظتی ثابت شده ای در پیشگیری از بیماری 

 های عفونی دارد

B ویتامین های گروهباشد. ینم یمحلول در چرب نیتامیو ریز یها نهیاز گز کیکدام   (25

پوشیدن لباس های گرمباشد؟ ینم یبهداشت فرد لیمسا تیجزو رعا کیکدام   (26

نیکوباالمشوند. یم یروسیو یعفونت ها عیسر شرفتیباعث پ نیتامیکمبود کدام و  (27

دقیقه 60تا  10ها چقدر است؟ دکنندهیسف یگندزدائ یبرا یشنهادیمدت زمان پ  (28

مواردهمه شود یباعث م ومیسلن یمصرف کاف  (29

مواردهمه کدام موارد هستند.  A نیتامیو یمنابع غن  (30
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مواردهمه عبارتند از: روسیدر مدارس در برابر کاهش بار انتشار و یطیجهت مراقبت مح ینکات ضرور  (31
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