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ردیف

ســـــــوالـات

پــاسخ صحیح

)1

از بایدها و نبایدها درشرایط پراسترس وبحران می توان از .......نام برد.

همه موارد

)2

از جمله کارهایی که چرخه اضطراب شخص ودیگران را بیشتر می کندعبارت است از:

هر دو مورد

)3

از عالئم بیماری کرونا ویروس جدید در افراد مسن ترمی توان به .......اشاره کرد.

هر دو مورد

)4

از عالئم کرونا ویروس جدید می توان .......را نام برد.

همه موارد

)5

از موارد پیشگیری از بیماری کرونا ویروس جدید :

همه موارد

)6

ازاهداف کلی دستورالعمل مراقبت وکنترل بیماری کروناویروس جدید می توان از .....نام برد .

همه موارد

)7

بعد ازاستفاده ازماسک یک بار مصرف می توان:

باید فورا دور انداخته شود

)8

بعداز گندزدایی سطوح :

نباید سطوح را خشک کرد

)9

به مسئوالن مدارس درمدیریت بحران ویروس کرونا توصیه می شود که:

همه موارد

)10

به منظورپیشگیری از ابتال به بیماری وتقویت سیستم ایمنی بدن روزانه ......واحد از گروه سبزیها وحداقل
......واحد میوه توصیه می شود.

سه  -دو
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)11

بیماری کروناویروس جدید منشا .......داردوقابلیت انتقال انسان به انسان را .......

)12

پس از کدام مورد زیر باید دستها شسته شود؟

همه موارد

)13

پس از مشاهده کدام عالمت باید به پزشک مراجعه کرد؟

همه موارد

)14

ترکیب ماده گند زدای سطوح برای ادارات،مدارس و......

)15

چه افرادی در معرض خطربیشتری برای ابتال به کرونا ویروس جدید هستند ؟

)16

در خصوص افراد درمعرض خطر ابتال به کرونا ویروس کدام گزینه صحیح نیست؟

از میوه های حاوی آنتی اکسیدان استفاده نکنید

)17

در خصوص پیشگیری از کرونا ویروس جدید کدام توصیه تغذیه ای صحیح است؟

همه موارد

)18

در خصوص تاب آوری کدام گزینه صحیح است ؟

هر دو مورد

)19

در خصوص رعایت ایمنی غذایی برای پیشگیری از بیماری کرونا ویروس جدید کدام مورد صحیح است؟

)20

درگند زدایی سطوح کدام جمله صحیح نیست ؟

www.ltmsyar.ir

حیوانی – دارد

یک قسمت وایتکس معمولی  49 +قسمت آب
سرد معمولی
همه موارد

ازحیوانات بیماروحیواناتی که به علت بیماری مرده
اند نباید تغذیه کرد.
سطوح بعد از گندزدایی باید خشک شود.
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)21

کدام افراد بیشتر در معرض خطر ابتالبه ویروس کرونا هستند؟

)22

کدام گرینه صحیح نیست ؟

)23

کدام گرینه صحیح نیست ؟

)24

کدام گزینه احتمال ابتال به بیماری های تنفسی وکرونا ویروس را افزایش می دهد؟

)25

کدام گزینه ازراهکارهای اختصاصی در پیشگیری ازبیماری کرونا ویروس درمدارس می باشد ؟

)26

کدام گزینه به مسئوالن مدارس در مدیریت بحران ویروس کروناتوصیه نمی شود ؟

)27

کدام گزینه صحیح است ؟

)28

کدام گزینه صحیح است ؟

کودکان زیر  5سال و سالمندان
خوردن مواد غذایی نیم پزمشکلی برای بیماری
کرونا ایجاد نمی کند.
خوردن مواد غذایی نیم پزمشکلی برای بیماری
کرونا ایجاد نمی کند.
 D-C-Aو تضعیف سیستم
ایمنی
همه موارد
از والدین بخواهید کودکان را درجریان تعداد
مبتالیان یا مرگ ومیر قراردهند .
افراد درمعرض خطراین بیماری هرروز سبزی یا
ساالد همراه با آب لیموترش یا آب نارنج تازه
استفاده کنند.
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همه موارد
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)29

کدام گزینه صحیح است ؟

)30

کدام گزینه صحیح نیست ؟

)31

کدام گزینه صحیح نیست ؟

)32

کدام گزینه صحیح نیست ؟

)33

کدام گزینه می تواند باعث ایجاداسترس در شخص شود ؟

هر دو مورد

)34

کدام مورد صحیح است ؟

هر دو مورد

)35

کدامیک از اقدامات مداخله ای کنترل بهداشتی درمدارس می باشد ؟

هر دو مورد

)36

کدامیک از موارد پیشگیری از بیماری کرونا ویروس جدید نیست؟

)37

کدامیک از نشانه های جسمی واکنش به استرس وحوادث ناگوار نیست ؟

)38

کدامیک از نشانه های روانی رفتاری واکنش به استرس وحوادث ناگوار است ؟

www.ltmsyar.ir

همه موارد
ساالنه پیش از 2میلیون نفردرجهان به علت ابتالبه
سل جان خود را از دست می دهند.
امکان انتقال ویروس از حیوان به انسان وجود
ندارد.
هیچکدام

گرفتن کف دست جلوی صورت هنگام عطسه
وسرفه
پرخوابی
همه موارد

@LTMSyarIR



)39

کدامیک ازبایدها ونبایدها درشرایط پراسترس وبحران نیست ؟

)40

کدامیک جزو خانواده کرونا ویروس می باشد ؟

هر دو مورد

)41

کمبود کدام ریزمغذی سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند ؟

آهن – روی

)42

کمبود کدام ویتامین احتمال به بیماریهای تنفسی وکرونا ویروس را افزایش میدهد:

هر سه مورد

)43

کمبود ویتامین هایی مثل ......و.......و......میتواند احتمال ابتال به بیماری کرونا را افزایش دهد

)44

مصرف محصوالت حیوانی به صورت:

www.ltmsyar.ir

با احساس ها وفکرهای خود بجنگید .

C-A-D
کامال پخته شده مصرف شود
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