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پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف 
"کدام است   حیصح نه یگز ی در مورد افتراق آنفلوانزا با سرماخوردگ"(1

ی و در سرماخوردگ  39تا  38آنفلوانزا تب  ان یدر مبتال"

"نادر است 

تدریجی  –ناگهانی "باشد .  ی.... م  ی شروع عالئم در آنفلوانزا ..... و در سرماخوردگ"(2

تب"لوانزافصلی بسیار شایع تر است ؟کدام عالمت در بالغین مسن مبتال به آنف"  (3

ی در خوابگاه ها  یی وکار گندزدا ط یو الزامات سالمت مح یاجتماع ی مطابق با دستورالعمل فاصله گذار"  (4

ار استفاده گندزدایی شود پس از هرب"حمام ها و رختکن ها چگونه است؟ ی دانش آموز

5)
ی در خوابگاه ها  یی وکار گندزدا ط یو الزامات سالمت مح یاجتماع ی مطابق با دستورالعمل فاصله گذار"

هفته ای دوبار"چندروز است؟ یو روبالشت ی مالفه، روتخت ضی زمان تعو  حداقلیدانش آموز

وکار در خوابگاه  ط یو الزامات سالمت مح یاجتماع یطبق فاصله گذار ماندهیحداکثر کلر آزادباق زانیم"  (6

رم در لیترمیلی گ  0.8حداقل "چه مقدار است؟ ی دانش آموز

7)drift antigenic  یکبارهر سال و یا هر چند سال افتد؟  ی اتقاق م کباریهرچند سال

8)shift antigenic  سال30تا 10افتد؟  ی اتقاق م کباریهرچند سال

وسط نظران بهداشتی آموزش و پرورش ومراکز بهداشت هر چند روز یکبار صورته ای ت ارزیابی های دو   (9

هفته یکبار دوهرمی گیرد؟ 
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نسخه یاجتماع یفاصله گذار  ط یمدارس در شرا  ییمدارس طبق دستورالعمل بازگشا یی از الزامات بازگشا  (10

تمام گزینه هاصحیح می باشد کدام است؟   05

تمام گزینه ها ی های پاسخ به پاندمی آنفلوانزا پرندگان عبارتند از:راتژاست  (11

یفاصله گذار   ط یمدارس در شرا ییطبق دستورالعمل بازگشا ییمدارس درهنگام بازگشا ی اصل کل  (12

بازباشدچگونه است؟ 05نسخه  یاجتماع

ی م ده یشود چه نام ی م د یو شد  نیسنگ  اریدر آنان باعث عواقب و عوارض بس  یمار یکه بروز ب ی افراد  (13

افراد در معرض خطر شوند ؟

طغیانافزایش مقطعی در بروز یک بیماری را چه می نامند؟   (14

آنفلوانزا اسپانیایی ؟  کدام یک از موارد زیر استفلوانزا اولین پاندمی آن  (15

16)
توسط    یستیبا یاجتماع یفاصله گذار  ط یمدارس در شرا ییو ذهاب دانش آموزان در زمان بازگشا ابیا

همه موارد . ردی...صوت پذ 

آخرین مراکز بازگشایی مدارس طبق دستورالعمل بازگشایی مدارس در شرایط فاصله گذاری اجتماعی  (17

مراکز پیش دبستانی و استثناییکدام گروه هستند؟  05نسخه 

18)
، پشتیبانی و تهیه ملزوامات بهداشتی و ضروری   یت تدارک بر طبق دستورالعمل بازگشایی مدارس حما

ستادهای استانی مدیریت بیماری کرونا مورد نیاز به عهده کدما بخش است ؟ 

19)
ایی مدارس با شرایط فاصله گذاری اجتماعی برنامه صبحگاه ، ساعت ورزش  شگبراساس دستورالعمل باز

می گردد اپیدمی لغو  تازمان اعالم رسمی انتهای چگونه برگزار می شود. 

20)
فعالیت پایگاه نغذیه سالم چگونه  ایی مدارس با شرایط فاصله گذاری اجتماعی شگبراساس دستورالعمل باز

تا اطالع ثانوی ممنوع است است. 
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یی کردن و گندزدا  یجهت ضدعفون میسد   تیپوکلر یه  یدرصد حاو  5کننده  د یسف یآماده ساز یبرا  (21

قسمت آب100کننده  د یقسمت سف  1و غلظت مناسب چگونه است .   یساز ق یسطوح نسبت رق

راهبرد آمادگی ی جزء کدام استراتژی های پاسخ به پاندکی می باشد؟حبرنامه ریزی، طرا  (22

در بدن ونیناس یپس از واکس  ی باد ی آنت  یکشد تا پاسخ محافظت یبطور متوسط حدود چند هفته طول م   (23

دوهفته حاصل شود؟

shift antigenicند؟ یگو  یچه مافتد   یکرونا اتاق م روس یکه بطور مداوم در و  عمده راتییبه تغ   (24

drift antigenicند؟ یگو  یچه م افتد  یکرونا اتاق م  روس یکوچک که بطور مداوم در و  راتییبه تغ   (25

الف و ب کدام مورد است ؟  یآنفلوانزا فصل  ص یتشخ ک یتکن نیبهتر  (26

راهبرد محدود سازی آنفلوانزا جزء .....  یماریاز انتقال و گسترش ب یریشگ یپ  (27

تغییرات مکرر درآنتی ژن هااست؟  نه یکدام گز  لیبزرگ آنفلوانزا بدل یها ی دمیتداوم اپ  (28

دو دسته ت آنتی ژنیک ویروس آنفلوانزا شامل چند دسته است؟تغییرا  (29

تمام موارد زیر است بجز گزینه یک شامل س نزدتما  (30
افرادی که خدمات بهداشتی و درمانی را به بیمار می  

 دهند 
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فاصله ط یمدارس در شرا  یی؟) مطابق دستورالعمل بازگشا نه یباشد بجر گز یم  حیها صح نهیتمام گز  (31

(  05نسخه  یاجتماع یگذار
سرو غذای گرم برای معلمان و دانش اموزان مجاز می  

باشد

هتپس از طی دوران درمان و نقا 19تمامی شاغلین و دانش آموزان با احتمال ابتال به بیماری کووید    (32

: بایستی جهت بازگشت به کار 
با احتمال  بق با راهنمای بازگشت به کار شاغلین اطم

 ابتال اقدام نمایند. 

مراقبت دیده ور نامند ؟  ی را ...... م  ی تصادف ریغ ا ی یتصادف ینمونه هااطالعات از  یجمع آور  (33

ان و انجام مداخله ل یو تحل  هی و تجز یواقعه بهداشت  کی مداوم و منظم اطالعات مرتبط   یجمع آور  (34

مراقبت نامند ؟ یرا چه م یدر روند واقعه بهداشت  ریی مناسب به منظور تغ

نوع  2باشد؟ ی چند نوع واکسن آنفلوانزا در دسترس م  (35

دقیقه 45 -یک متر  شود.  یم  ینیب  شیحداکثر حضور افراد در ه کالس با احتساب حداقل .... فاصله به مدت حداکثر .... پ(36

معموال به صورت خشک وجود دارد به چه صورت است ؟  انیسرفه در مبتال یلدر آنفلوانزافص  (37

درصد  70اتیل الکل   را دارد.  یاثر گذار  نیبهتر نه ی الکل ، کدام گز ه یکننده بر پا یدر خصوص مواد گندزدا و ضدعفون(38

عوارض گوارشی مشاهده کرده اند ؟  ز یدرصد کودکان مدرسه کدام عوارض را ن  25به آنفلوانزاحدود   ان یدر مبتال  (39

نادرست است؟ نه یو ذهاب دانش آموزان کدام گز  ابیدرمورد ا  (40
سرنشین در خودروی سورای با احتساب راننده   حداکثر

 سه نفر می باشد 
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روز  5تا 3ادامه خواهد داشت؟ ی نیبال ی تا چند روز بعد از بروز نشانه ها نی آنفلوانزا در بالغ روس ی دفع و  (41

روز  5تا 3ادامه خواهد داشت؟ ینی بال یآنفلوانزا در کودکان تا چند روز بعد از بروز نشانه ها روس ی دفع و  (42

روز  3 تا1لوانزا چند روز است؟ دوره کمون بیماری آنف  (43

رماه نیمه خرداد تا نیمه مهاست؟ ی چه زمان یجنوب  مکره یآنفلوانزا در ن ونیناس یال انجام واکس ده یزمان ا  (44

شهریورماه تا نیمه مهرماه  است؟ یچه زمان شمالی ) از جمله ایران ( مکره یآنفلوانزا در ن ونیناس یال انجام واکس ده یزمان ا(45

دقیقه   60تا  10گذاری گندزداها چند دقیقه است ؟ ثر زمان مورد نیاز برای ا  (46

nezarat.medu.irدیران مدارس چیست؟سامانه ثبت پایش و گزارش دهی توسط م  (47

salamat.gov.irاست. وضعیت سالمت آدانش موزان و کارکنان کدام سامانه ثبت    (48

  05له گذاری اجتماعی نسخه صسه گروه آسیب پذیر طبق دستورالعمل بازگشایی مدارس در شرایط فا  (49

کدام گروه ها می باشند؟
دارای نقص   بیماران -اران دارای بیماری زمینه ای مبی

مادران باردار -ایمنی

فاصله گذاری اجتماعیدستورالعمل بازگشایی مدارس با  طبق  (50
ناهار خوری / سلف سرویس تا   پایگاه تغذیه سالم / 

 ی باشد اطالع ثانوری تعطیل م
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 B , Aی ت نسبتا جزیی انتی ژن ویروس هاغییرات آنفلوانزا کدام گزینه است ؟ عامل تغییر در واکسن های   (51

نقش دارد؟ ) طبق   ی ماریها تا چند درصد در کاهش موارد ب یدمی در اپ یاجتماع یفاصله گذار   (52

 درصد   95بیش از  ( 05نسخه  یاجتماع یفاصله گذار  ط یمدارس در شرا یی دستورالعمل بازگشا

  05فعالیت های ورزشی طبق دستورالعمل بازگشایی مدارس در شرایط فاصله گذاری اجتماعی نسخه   (53

 ب و ج  چگونه است؟

 ؟  ستیآنفلوانزا چ تیدر مورد اهم نه یگر  نیکاملتر  (54
وسعت و تعداد مبتالیان و شدت عوارض   سرعت انتشار

 آن

 خروسک شود  ی مشاهده م ی کدام عالمت فقط در کودکان مبتال به آنفلوانزا فصل  (55

 A  پیت اپیدمی ایجاد کند آنفلوانزا توانسته است  روس یکدام نوع و  (56

 c پیت کوچک نقش دارد   یها ی ری و همه گ ر یآنفلوانزا توانسته است موارد تک گ روس یکدام نوع و  (57

 انجام پروژه های تحقیقاتی  کدام یک از موارد زیر جزاهداف مراقبت های آنفلوانزا پرندگان در انسان نمی باشد؟  (58

وکار   ط یالمت محو الزامات س  یاجتماع ی ) طبق دستورالعمل فاصله گذارد؟ی نادرست را انتخاب کن نه یگز  (59

 (  یدر خوابگاه دانش آموز 
فقط از تختخواب دو طبقه   ی در خوابگاه دانش اموز

 استفاده گردد. 

 صل اقامه هر وعده نماز گندزدایی صورت گرفت درفوا نمازخانه چکونه پیش بینی می شود؟ گندزدایی    (60
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انسانمخزن اولیه ویروس آنفلوانزا کدام گزینه است؟  (61

بیشتر یا مساوی سی دقیقه است. قه ی دستمال و لباس چند دق  ییمدت زمان تماس الزم گندزدا  (62

بیشتر یا مساوی سی دقیقه است.  قهی سطوح متخلل چند دق ییمدت زمان تماس الزم گندزدا  (63

برد از بین نمی ثر واکسن آنفلوانزا را سی اد ویروضمصرف داروهای   (64

الف و ب دارد؟   یبه چه عوامل یدر برابر آنفلوانزا بستگ   تیمصون  (65

ارد شکایات توسط کدام ستاد اعالمبه موارتباطی در خصوص دریافت و رسیدگی   معرفی کانال های   (66

خواهد شد؟
ستادهای استانی مدیریت بیماری کرونا

کیلومتر در اطراف کانون آلوده  10حداقل به شعاع  است؟ لومتریاز آنفلوانزا پرندگان حداقل چند ک یریشگ یمنطقه مراقبت پرندگان جهت پ(67

ایمنی و سالمتی همکاران و دانش آموزان ست؟یچ یاجتماع یفاصله گذار  ط یمدارس در شرا  ییاصل بازگشا نیمهمتر  (68

همه موارد زا پرندگان چیست؟ اقدامات کنترلی آنفلوان نیمهمتر  (69

هواباشد. ی آنفلوانزا ... م روس یراه انتقال و نیمهمتر  (70

درصد   90تا 70لوانزا در افراد سالم چند درصد است؟میزان ایمن سازی واکسن آنف   (71
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درصد 70دهد؟  یرا کاهش م یاکسن آنفلوانزا چند درصد موارد بستر و  (72

سال60ت؟ سال قبل تولید شده اس  اکسن آنفلوانزا چند و  (73

گروه های در معرض تماس شود؟  ی م  هی آنفلوانزا جهت کدام گروه توص ونیناس یواکس  (74

اپیدمینامند ؟  یخاص را چه م  یرفتار بهداشت ک ی ای ی ماریب ک یموارد  یع یاز حد انتظار طب ش یوقوع ب  (75

روز 4دهد؟  ی خود ادامه م اتیگراد به ح ی درجه سانت 22آنفلوانزا چه مدت در آب   روس یو  (76

روز 30دهد؟  یخود ادامه م اتیگراد به ح  یصفر درجه سانت یآنفلوانزا چه مدت در دما  روس یو  (77

ساعت 3دهد؟  یخود ادامه م اتیگراد به ح یسانت درجه 56 ی آنفلوانزا درعرض چند ساعت در دما  روس یو  (78

نیم ساعتدهد؟  یخود ادامه م اتیگراد به ح یدرجه سانت60 ی آنفلوانزا درعرض چند ساعت در دما  روس یو  (79

ساعت24سایی کرد؟ رشحات فرد شنارا چند ساعت قبل از شروع عالئم بیماری می توان در تآنفلوانزا   روس یو  (80

ب و ج شوند؟  ی منتقل م یق یبطور عمده ازچه طر ی تنفس یها  روس یو  (81

پاندمیمند ؟ همه گیری جهانی یک بیماری را ..... می نا  (82

تغییرات مکرر درآنتی ژن هاست؟یآنفلوانزا چ روس یمشخص و منحصربه فرد و ی از نمادها یکی  (83
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