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ردیف

ســـــــوالـات

پــاسخ صحیح
احتمال سرایت بیماری ازطریق زباله تولید شده

)1

کدام گزینه درخصوص زباله تولی دشده توسط بیمارکووید 19درست نیست؟

)2

 COVبه معنی چیست؟

)3

اگرنیاز به استفاده چند باره ازماسک هست ،باید:

)4

آیا زباله تولید شده توسط بیماران  ،سبب سرایت بیماری می شود؟

احتمال آن بسیارکم است

)5

با توجه به حساسیت ویروس به گرما کدام مورد ویروس را نابود می کند؟

30دقیقه دمای  56درجه

)6

برای پیشگیری از کووید ،19درسفرکاری  ،پذیرش و همراهی بازدیدکنندگان ،کدام گزینه درست است ؟

)7

برای پیشگیری از کووید ،19هنگام رد و بدل کردن مدارک ،کدام گزینه درست است؟

)8

برای پیشگیری ازکووید ،19درچه موردی باید دست هارا با مایع دستشویی شست؟

)9

برای پیشگیری ازکووید ،19کدام گزینه درمورداستفاده ازعینک محافظ درست است؟

www.ltmsyar.ir

توسط بیمارکووید 19بسیار زیاد است
ویروس تاجی
بایددرپاکت دربسته کاغذی تمیزقرارداد

همه موارد
گزینه های ب وج درست است
همه موارد درست است
اگرچشم ها با دستان آلوده تماس لمس نداشته
باشد نیاز به زدن عینک محافظ نیست
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)10

برای پیشگیری ازکووید ،19هنگام بیرون رفتن به کدام گزینه بایدتوجه شود؟

)11

برای پیشگیری ازکووید ،19هنگام خروج ازخانه به چه گزینه ای بایدتوجه کنید؟

)12

برای پیشگیری ازکووید ،19هنگام سوار شدن به آسانسور ،کدام گزینه درست است؟

)13

برای پیشگیری ازکووید ،19هنگام شرکت درجلسات ،کدام گزینه درست است؟

)14

برای پیشگیری ازکووید،19چه ورزش هایی را می توان در خانه انجام داد؟

)15

برای پیشگیری ازکووید19درچه موردی می توان ازماسک استفاده کرد؟

)16

برای چه افرادی توصیه می شودکه از ماسک پزشکی یکبار مصرف استفاده کنند؟

همه موارد درست است

)17

برای ضدعفونی سطوح نسبت ترکیب آب ژاول (وایتکس خانگی) با آب چند است ؟

 1به 49

)18

برای کارکنانی که دوهفته گذشته سابقه سفر و اقامت در مناطق شیوع بیماری کووید 19را دارند ،کدام گزینه
درست است؟

)19

بیمارمبتال به کووید ،19پس ازچه مدتی دچارمشکل تنفسی می شود؟

www.ltmsyar.ir

همه موارد درست است
لباس های دارای گردوغباررا به اتاق خواب نبرید
برای تردد بین طبقات ،تاحد امکان ازپله استفاده
شود وازآسانسور استفاده نگردد
بازنگهداشتن پنجره ها برای حفظ جریان هوا
همه موارد درست است
همه موارد

همه موارددرست است
هفت روز
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تماس با افرادی که سیستم ایمنی ضعیف و
)20

پیشنهاد می شود فرد درصورت وقوع بیماری کدام یک از موارد زیرسریعا برای درمان اقدام نماید؟

)21

چرا افراد بیمار نمی توانند از ماسک فیلتر دار استفاده کنند؟

)22

چه افرادی الزم است در قرنطینه خانگی باشند؟

همه موارد

)23

چه زمانی باید دست ها را شست؟

همه موارد

)24

چه موقع باید ماسک را عوض کرد؟

همه موارد

)25

در اقدامات احتیاطی برای رژیم غذایی کدام نادرست است؟

)26

در چه مواردی نیاز نیست سریعاً برای درمان اقدام شود ؟

افرادی که دارای تب پایین تر از  38درجه می
باشند

)27

در چه مواردی نیاز نیست سریعاً برای درمان اقدام شود ؟

افرادی که دارای تب پایین تر از  38درجه می
باشند

)28

در حمام آب گرم و تعریق کدام مورد صحیح نیست؟

بیماری مزمن ریوی یا قلب وعروق ،کبد ،کلیه
وارگان های داخلی ندارن

www.ltmsyar.ir

چون از پخش قطرات تنفسی به بیرون جلوگیری
نمی کند.

استفاده از تخته وا برای برش جداگانه برای مواد
غذایی خام و پخته

آب گرم باعث از بین بردن ویروس می شود.
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استفاده از دستکش جایگزین بهداشت دست ها

)29

در خصوص پوشیدن دستکش کدام مورد صحیح است؟

)30

در زمان تعطیلی مدارس درهنگام بروز بیماری کدام اقدام توسط کادر اداری و آموزشی مدرسه ضروری است
؟

همه موارد

)31

در زمان شیوع بیماری ویروس کووید 19در جامعه از چه ماسکی استفاده شود؟

الف و ب

)32

در سفر کاری و بازدیدها :

همه موارد

)33

در صورت کارکردن چند نفر در یک دفتر  ،کدام یک صحیح نیست ؟

)34

در مورد استفاده از تهویه هوا کدام مورد نادرست است؟

)35

در مورد پیش آگهی بیمارمبتالبه کووید 19کدام گزینه زیردرست می باشد؟

)36

در مورد ضد عفونی تلفن همراه  ،تلفن ثابت و صفحه کلید کدام گزینه صحیح است ؟

)37

در مورد ضدعفونی قابل اجرا در خانه کدام صحیح است؟

www.ltmsyar.ir

نمی شود و همچنان باید دست ها را مرتب شست

همگام شیوع از سیستم تهویه مرکزی استفاده
کنید.
با روشن کردن تهویه هوای مرکزی ،احتمال انتقال
بیماری وجود ندارد و در زمان شیوع باید از آن
استفاده شود.
پیش آگهی شمارزیادی ازبیماران خوب است
الف و ب
همه موارد صحیح است
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)38

در مورد کارکنانی که دو هفته گذشته سابقه سفر به مناطق شیوع بیماری دارند ،کدام مورد صحیح نیست؟

)39

در هنگام شیوع بیماری کووید  19فعالیت های ورزشی را...

)40

در هنگام عطسه و سرفه......

)41

در هنگام مراجعه برای درمان کووید19کدام مورد نادرست است ؟

)42

درخصوص اقدامات احتیاطی برای رژیم غذایی .....؟

)43

درخصوص کووید 19کدام گزینه درست است؟

)44

درکووید ،19کدام گزینه جزو مرتبطین نزدیک محسوب نمی شوند؟

)45

درکووید ،19هدف از قرنطینه خانگی  ،کدام گزینه می باشد؟

)46

دوره نهفتگی کووید 19بیشتر..........تا..........روزمی باشد؟

www.ltmsyar.ir

با توجه به مقررات ملی و سازمانی پس از دو روز
به محل کار مراجعه نمایند.
در داخل منزل انجام دهید مانند فعالیت بدنسازی
 ،ایروبیک و یوگا
همه موارد صحیح است
پس از اتمام درمان در محیط بیمارستان قدم
بزنید.
گوشت مناطق شیوع بیماری را پس ازپخت کامل
می تواند میل کرد
امکان انتقال کووید 19ازطریق سیستم گوارش
وجود دارد
هم اتاقی ها
همه موارد درست است
3-7
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)47

راه های انتقال بیماری کووید 19کدام است؟

همه موارد

)48

راه های کاهش خطر در استفاده از آسانسور کدام است؟

همه موارد

)49

زمان های استفاده از ماسک در زمان بروز بیماری ویروس کووید 19کدامند؟

الف و ب

)50

سالمندان و افراد مبتال به بیماری قلبی ،ریوی و ...که با زدن ماسک احساس ناراحتی می کنند ،چه باید
کنند؟

)51

عالئم بیماری ویروس کووید 19کدامیک می تواند باشد؟

)52

عوارض ابتال به کووید 19درچه افرادی شدیدتراست؟

)53

کارکنانی که دوهفته گذشته سابقه سفر واقامت درمناطق شیوع بیماری را داشته اند درصورت وجود عالمت
مشکوک باید به پزشک مراجعه نمایند؟

همه موارد درست است

)54

کدام گزینه از الزامات پیشگیری ازکووی 19درمکان های خرید می باشد؟

همه موارد درست است

)55

کدام گزینه برای شستشوی دست مناسب است؟

)56

کدام گزینه جزو عالئم کووید  19نمی باشد؟

)57

کدام گزینه در مورد فرد قرنطینه شده برای کووید 19صحیح است؟

www.ltmsyar.ir

از پزشک متخصص راهنمایی بگیرند.
همه موارد
گزینه های الف وب درست است

همه موارد
اسهال
هنگام کشیدن سیفون سرویس بهداشتی ،درب آن
راحتما ببندیم
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)58

کدام گزینه درجلوگیری ازکووید19درمنزل موثر است ؟

)59

کدام گزینه درخصوص قرنطینه خانگی برای کووید 19درست است؟

)60

کدام گزینه درخصوص قرنطینه خانگی درمورد کووید 19درست است؟

)61

کدام گزینه درخصوص موادغذایی وکووید 19درست است؟

)62

کدام گزینه درمورد استحمام وکووید 19درست است؟

)63

کدام گزینه درمورد استفاده صحیح ازماسک درست است؟

)64

کدام گزینه درمورد انتخاب ماسک برای افراد مختلف درست است؟

)65

کدام گزینه درمورد دستکش درست است؟

)66

کدام گزینه درمورد ضدعفونی محیط درست است؟

www.ltmsyar.ir

همه موارد درست است
فرد قرنطینه شده باید در اتاق جداگانه با تهویه
مناسب زندگی کند
گزینه های الف وب درست است
هیچ کدام
همه موارد درست است
گزینه های الف وب درست است
همه موارد درست است
پرسنل حمل ونقل الزم است از دستکش استفاده
نمایند
می توان از ترکیبات کلر دار برای ضد عفونی
محیط استفاده کرد
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)67

کدام گزینه درموردآداب سرفه درست نیست؟

)68

کدام گزینه درموردماسک درست است؟

)69

کدام ماسک برای کارمندان در مکان های پر جمعیت مانند بیمارستان ها ،فرودگاه ها ،رستوران ها و ...مناسب
نیست؟

)70

کدام مورد جزء مرتبطین نزدیک است؟

)71

کدام مورد در خصوص عینک محافظ صحیح نیست؟

)72

کدام مورد مربوط به پیشگیری از ابتال به کوئید  19در منزل نیست؟

)73

-کدام مورد نادرست است؟

)74

کدام مورد نمی تواند به صورت موثر ویروس را نابود کند؟

)75

کدام یک در مورد ماسک های پزشکی نادرست است؟

www.ltmsyar.ir

هنگام عطسه بادست جلوی دهان وبینی خودرا
نگیریم
الیه های جاذب رطوبت،فیلتر و مسدودکننده آب
درماسک پزشکی استاندارد وجود دارد
ماسک جراحی و پزشکی
همه موارد
اگر دست آلوده با چشم تماس نداشته باشد نیاز به
عینک محافظ نیست.
استفاده از دمنوش و ریشه وسمه
امکان وجود ویروس روی وسایل عمومی مانند
نرده ها وجود ندارد.
کلرهگزیدین
ماسک پزشکی را می توان با مواد ضد عفونی
کننده ،ضد عفونی نمود.
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)76

کدامیک از اهداف قرنطینه خانگی در بیماری ویروس کووید 19نمی باشد؟

)77

کدامیک از موارد ذیل برکووید 19تأثیر ندارد و از ابتال به آن جلوگیری نمی کند؟

)78

کدامیک ازگزینه های زیر ویروس زدا می باشد؟

)79

کدامیک در مورد بیماری ویروس کووید 19صحیح است؟

قابل پیشگیری است

)80

کدامیک در مورد محیط و فرد قرنطینه شده بیماری کووید 19صحیح نمی باشد؟

مالقات فرد قرنطینه

)81

ماسک پزشکی استاندارد دارای چند الیه است؟

)82

مهمترین اقدام جهت پیشگیری از انتقال بیماری در مدارس کدام است ؟

همه موارد

)83

مهمترین اقدام جهت پیشگیری از انتقال بیماری در مدارس کدام است ؟

همه موارد

)84

مهمترین اقدام در مدارس برای پیشگیری از بیماری کووید  19چیست؟

ضد عفونی دست ها با الکل و ژل

)85

مهمترین اقدام در مدارس برای پیشگیری از بیماری کووید  19چیست؟

ضد عفونی دست ها با الکل و ژل

)86

مهمترین راه پیشگیری از انتقال بیماری کووید  19چیست ؟

www.ltmsyar.ir

درمان بیماری
همه موارد
همه موارد درست است

سه الیه

شستشوی مکرر دست ها
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در مکان های عمومی و تراکم جمعیت باال ماسک

)87

هنگام بیرون رفتن کدام مورد ضروری است؟

)88

هنگام پرواز و استفاده از قطار....

از تماس مکرر دست با چشم ،دهان و بینی
خودداری کنید.

)89

هنگام شرکت در جلسات :

جلسات را به صورت گروهی برگزار نمایید .

)90

هنگام شیوع بیماری کووید ،19کدام گزینه درست است؟

گزینه های ب وج درست است

)91

هنگام مراجعه برای درمان کووید 19در مسیر بیمارستان :

از مترو و اتوبوس استفاده نکنید

)92

هنگام مراجعه فرد مشکوک به کروناویروس برای درمان کووید،19کدام گزینه درست است؟

)93

هنگامی که چند نفر با هم دریک دفترکارمی کنند برای پیشگیری ازکووید ،19کدام گزینه درست است؟

www.ltmsyar.ir

بزنیم.

مستقیما به بخش تب مراجعه کنید
دستگیره  ،درها  ،لوازم و تجهیزات اداری را مرتب
ضدعفونی کنید.
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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
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