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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
سبب هالیمانند نوتروف کیتیفاگوس یتجمع در سلول ها قی... است که از طر.............. نیتامیو کی. ……………  (1

آب در محلول –آسکوربیک اسید .شودیم هاروسیو و هایبردن باکتر نیاز ب تیو در نها توزیفاگوس ،یکموتاکس تیبهبود وضع  

مواردهمه شوند؟یکدام بخش از بدن م کیبه عوان گندزدا، باعث تحر هادکنندهیاستفاده از سف  (2

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

حداقل ............... فتیهر ش یو به ازا فتیها و استفاده از ماسک در طول شدست یشستشو یامکانات الزم برا  (4

2فراهم شود. دیماسک با

مواردهمه کرونا از انسان به انسان چگونه است؟ روسیانتقال و  (5

مواردهمه است؟ ریامکان پذ قیبه طور عمده از چند طر یتنفس یهاروسیانتقال و  (6

چند مرحله یالزم است شستن دست ها ط یها طبق بروشور آموزشآموزش روش درست شستن دست یبرا  (7

10انجام شود؟

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

 ساعت حفظ خواهد شد.

کیلوگرم آب 8از یک کیلوگرم آهک به اضافه استفاده شود؟ دیدرصد از چه حجم آب و آهک با 20آهک  ریش ی هیته یبرا  (9  
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الف و بموارد توان استفاده کرد؟ یم یاز چه مواد طیمح ییگندزدا یبرا  (10

وهیواحد م 2و حداقل  هایواحد از گروه سبز 3 شود؟ یم هیتوص یو سبز وهیمصرف چند واحد م روسیکرونا و یماریاز ابتال به ب یریشگیبه منظور پ(11  

ثیفکبه منطقه  میزتمنطقه از  انجام شود؟ گریبه منطقه د یااز چه منطقه دیبا شهیهم زکردنیتم ،یاز انتقال آلودگ یریبه منظور جلوگ(12

 شود؟یدرصد استفاده م 0/5کلر با غلظت  یاز محلول حاو ر،یاز سطوح ز کیکدام  ییِبه منظور گندزدا(13
ح حاوی ترشحات بیماران و افراد مشکوک،سطو

های بهداشتیسرویس

با آب داغ شستشو و سپس در محل آب ......... به مدت ......... دیبا یها، دستمال نظافتپس از استفاده از پارچه  (14

30-ژاولغوطه ور بماند. قهیدق

15)
 یکلر با چه غلظت یمحلول حاو ی هیته یواحد حجم آب برا ۹به اضافه  تکسیواحد وا کیحجم  بیترک

غلظت نیم درصد مناسب است؟

مواردهمه است؟ ریامکان پذ یکرونا در چه سطوح روسیها با وتماس دست  (16

های الف و بگزینه  باشد؟یم یضرور یو درمان آن ها توجه به چه نکات یروسیو یهااز ابتال به عفونت یریشگیجهت پ(17

مواردمه هشوند؟ ییروزانه گندزدا یستیبا یچه سطوح  (18  

متریک چقدر باشد؟ دیفاصله در معاشرت با افراد با تیحداقل رعا  (19

با آب قهیدق15شستشو داد؟چشم را  دیبا یکننده به چشم، چه مدت و با چه محلول دیدر صورت ورود مواد سف  (20
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قهیاز محلول کلر چند درصد استفاده شود و پس از چند دق دیکه سطوح آلوده به ترشحات باشد با یدر صورت  (21

گردد؟ ییشده و مجدداً گندزدا زیسطح تم
از محلول کلر نیم درصد استفاده شود و پس از 

دقیقه 30

مواردهمه گردد؟یبهتر م ی جهیمنجر به حصول نت یچه موارد تیرعا ییدر گندزدا  (22

و سرفهتب کند؟یبروز م یکرونا چه عالئم یماریاول ب یدر مرحله   (23

 قابلیت اشتعال سریعست؟یکردن سطوح کوچک چ یضدعفون یاستفاده از الکل برا لیدل  (24

.خود به خود خشک شود..................... دیاز آغشته شدن سطوح به مواد گندزدا با یرطوبت ناش  (25  

غوطه ور قیآن از طر ریها، دستکش و نظاو دستمال هایهمچون ت یاقالم ییزمان الزم به منظور گندزدا  (26

دقیقه 30باشد؟یدرصد چقدر م 5 میسد تیپوکلریه یکردن با محلول حاو

میسد تیپوکلریغوطه ور کردن در ه قیمانند دستمال و دستکش از طر یلیوسا ییگندزدا یزمان مناسب برا  (27

ساعتیم نچقدر است؟

آلیمواد شوند؟یم رفعالیکننده ها توسط کدام مورد غ دیسف  (28

محیط خنک و دور از نوراست؟ نهینشده، کدام گز قیرق یکننده  دیسف ینگهدار طیشرا  (29

مواردهمه کدام مورد است؟ روسیعامل ابتال به کرونا و  (30  

مواردهمه باشد؟یبدن م یمنیا ستمیکننده س تیتقو یجزو مواد مغذ نهیکدام گز  (31
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باشد؟ ینم حیصح نهیکدام گز  (32

 ریچرب غ یهادیاز اس یگروه 3 -چرب امگا دیاس

 قیبدن را از طر یمنیا ستمیاشباع است که س

 .کندیم تیها تقو cell-T تیفعال

باشد؟یانسان به انسان م کرونا از روسیانتقال و یهاکدام مورد از راه  (33
عطسه، سرفه، تخلیه ترشحات بینی و تماس دست 

با سطوح آلوده به ویروس

باشد؟یم روسیکدام مورد از عوامل ابتال به کرونا و  (34

های ای مانند دیابت و بیماریهای زمینهبیماری

های قلبی، سوء تغذیه و نداشتن ریوی، بیماری

 تغذیه صحیح

در مدارس در برابر کاهش بار انتشار کرونا یطیجهت مراقبت مح یاز نکات ضرور ریکدام مورد از نکات ز  (35

مسائل بهداشت فردیرعایت باشد؟ ینم روسیو  

باشد؟ینم حیکرونا صح یماریاز ابتال به ب یریشگیدر پ ،یاهیکدام مورد از نکات مهم تغذ  (36

اثر  ،یو مواد معدن هانیتامیو یباال یمصرف دوزها

از  یریشگیدر پ یاثابت شده یمحافظت

 دارد. یعفون یهایماریب

مواردهمه باشد؟ یکدام مورد جزو اقدامات الزم جهت حفظ و مراقبت از سالمت دانش آموزان م  (37

های گرمپوشیدن لباسباشد؟ینم یبهداشت فرد لیمسا تیکدام مورد جزو رعا  (38  
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 عدم بررسی سالمت دانش آموزانست؟یدر مدارس ن روسیانتقال و طیشرا نیکدام مورد جزو عمده تر  (39

باشند؟یم روسیدر معرض خطر ابتال به کرونا و شتریب ریز یاز گروه ها کیکدام   (40
سال، مادران باردار، سالمندان و  5 ریکودکان ز

کنندیمصرف م یکورتن یکه داروها یمارانیب .

Bگروه  یهانیتامیوباشد؟ ینم یمحلول در چرب نیتامیو ر،یز یهانهیاز گز کیکدام   (41

 کوباالمینشود؟یم یروسیو یهاعفونت عیسر شرفتیباعث پ نیتامیکمبود کدام و  (42

یآهن و روشود؟یبدن م یمنیا ستمیس فیسبب تضع ر،یز یهایمغذ زیاز ر کیکمبود کدام   (43

قهیدق 60تا  10ها چقدر است؟ دکنندهیسف ییگندزدا یبرا یبرا یشنهادیمدت زمان پ  (44

مواردهمه .شودیباعث .................. م ومیسلن یمصرف کاف  (45

مواردهمه کدام مورد هستند؟ A نیتامیو یمنابع غن  (46

 گندزدایی سطوح با آلودگی کممناسب است؟ یاز چه سطوح ییگندزدا یالکل برا ی هیکننده بر پا یمواد ضدعفون  (47

4ظرف  کیکلر در  هیبر پا یمحلول ضدعفون ی هیته یبرا یس یبر حسب س یمصرف تکسیوا یبیتقر زانیم  (48

یس یس 50باشد؟ یچقدر م یتریل

مواردهمه عبارتند از: روسیدر مدارس در برابر کاهش بارِ انتشار و یطیجهت مراقبت مح ینکات ضرور  (49
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B6خون از جمله  دیسف یهاسلول دی............... در تول نیتامیو  (50

 کاهش غلظت عامل عفونت در هوا، سطوح و اشیاءست؟یچ یطیبهداشت مح یهدف از اقدامات کنترل  (51
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