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پــاسخ صحیح ســـــــوالـات ردیف
ماسک دنزباشد؟ نمی ها دست بهداشت ارتقاء اقدامات از.........................(1

:باید داشتیم تماس و کردیم برخورد دارد مثبت کرونای ویروس که فردی با اگر  (2
 و معاینات به نسبت و مراجعه معین بیمارستان هب

 نماییم می اقدام آزمایشات

و جب افتد؟ می اتفاق طریقی چه از کرونا بیماری انتقال  (3

ستشوی مرتب دستهاشاولین و مهمترین خط دفاع در برابر ویروس کرونا کدام است ؟  (4

و بف الآب ژاول)وایتکس( برای گند زدایی چه سطوحی استفاده می شود؟  (5

و بف لا؟ کنیم استفاده ماسک از باید دیگران و خود از محافظت برای آیا  (6

مواردمه ه؟ داریم نیاز ماسک به دیگران و خود از محافظت برای آیا  (7

خیر چون این بیماری از خانواده کرونا مصرف آنتی بیوتیک در درمان بیماری کرونا موثر می باشد؟آیا   (8

 ویروسهاست

مواردمه ه کرد رعایت باید را زیر موارد از یک کدام کرونا ازبیماری پیشگیری برای  (9
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20برای حفظ سالمتی ورزش کنید، حداقل ............... دقیقه در روز پباده روی کنید.   (10

مواردمه ه: توان می جامعه در کرونا ویروس انتشار کاهش برای  (11

و حساس به رنگلزی فبرای گندزدایی چه سطوحی از آب ژاول)وایتکس( استفاده نمی شود؟  (12

و روزانهازه تبهتر است محلول رقیق شده به صورت ............... تهیه گردد.  (13

سکمابهتر است هنگام استفاده از مواد ضدعفونی کننده از وسایل ............. استفاده گردد .  (14

ثانیه 20پس از شستن و یا ضد عفونی کردن دست ها بیش از   ...........  تمیز نمی مانند  (15

مواردمه هتماس نزدیک با فرد مبتال به چه معناست ؟  (16

مواردمه ه؟ معناست چه به مبتال فرد با نزدیک تماس  (17

شود؟ می انجام روشی چه به درصد70 الکل تهیه  (18
 یک با درصد 96 الکل پیمانه سه کردن مخلوط

 آب پیمانه

 شود؟ می انجام روشی چه به( درصد 0.1وایتکس)سدیم هیپوکلریت کننده سفید محلول تهیه(19
3 در درصد 5 وایتکس سی سی60 کردن مخلوط

آب لیتر
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 درصد( به چه روشی انجام می شود؟ 0.1تهیه محلول سفیده کننده هیپو کلریت سدیم)وایتکس   (20
درصد در 5وایتکس  سی سی 30مخلوط کردن 

لیتر آب 1.5

21)
درصد از الکل چند درصد)موجود در بازار( استفاده می شود؟ 70جهت تهیه الکل 

درصد 96

؟ نداریم نیاز ماسک به دیگران و خود از محافظت برای زمانی چه  (22
 تردد عمومی اماکن در ولی هستیم سالم که زمانی

 داریم

مواردمه هچه کسانی بیشتر مستعد ابتال به بیماری ویروسی کرونا هستند ؟  (23

روز 9بر روی سطوح زنده می ماند ؟ 19کووید  چه مدت زمانی ویروس  (24

چه موقع شستن دستها ضروری است؟  (25
بعد از سرفه و عطسه/قبل از خوردن غذا/بعد از 

 استفاده سرویس بهداشتی

ثانیه 20شستشوی دست ها    .........   می باشدحداقل زمان   (26

کنندعدیل تدر این شرایط در مورد تکالیف درسی ، برگزاری امتحانات و حضوروغیاب.  (27

در مود اخبار بد صحبت نکنیددر حضور کودکان ..................  (28

دقیقه 10 بماند باقی سطوح روی...............   حداقل یستی با حتما نظر مورد ،محلول سطوح محیطی زدایی گند روش در(29
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مکانهای خلوته ببروید....................است بهتر روی پیاده و زدن قدم برای بیماری شیوع زمان در  (30

مواردمه هشود؟ انجام بایستی زمانی چه ها دست شستشوی تنفسی حاد های بیماری شیوع زمان در  (31

مصرف آنتی بیوتیکزمان شیوع بیماری های حاد تنفسی کدام جمله صحیح نمی باشد؟ در  (32

های حاد تنفسی، زمان مورد نیاز جهت شستشوی صحیح دست ها با آب و صابوندر زمان شیوع بیماری   (33

ثانیه 20حداقلچقدر می باشد؟

در صورت ابتال به ویروس کرونا کدام یک از موارد زیر را نباید انجام داد؟  (34
در منزل استراحت کرد تا همه اعضای خانواده 

 بتوانند به راحتی از او مراقبت نمایند

مواردمه هصورت نیاز به کمهای پزشکی ، روانپزشکی به مراکز................. مراجعه کنید.در   (35

مواردمه هدر کدام موارد شستن دستها ضروری است؟  (36

حرف بزنیددر مورد نگرانی ها و احساساتتان..........................  (37

و بف الدر هنگام عطسه و سرفه کدام آداب بهداشتی زیر باید رعایت شود؟  (38

مواردمه هاست؟ صحیح کدام جدید ویروس کورونا پیشگیری یا درمان درخصوص  (39

روز 14تا  2دوره کمون بیماری کرونا چند روز است؟  (40
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ب و جموارد کدامند؟ 19ویروس کووید راههای اصلی انتقال   (41

سه گام کلیدی برای پیشگیری از بیماری های حاد تنفسی )کرونا و آنفلوانزا( کدام است ؟  (42

 هنگام را خود بینی و دهان –روبوسی نکنید 

عطسه با دستمال یا قسمت باالی آستین  و سرفه

دستها را با آب و صابون مکرر بشویید -بپوشانید 

190.باشد می...............  متداول سواالت به پاسخگویی برای سالمت سامانه شماره  (43

معنی کدام گزینه "چطور با مشکالت کنار بیاییم ، از آنها گذر کنیم و سالمت روانمان راحفظ  کنیم  "عبارت   (44

آوریب اتاست ؟

عالئم در موارد شدید بیماری شامل :  (45
 – شدید حاد تنفسی سندرم –عفونت ریه 

 کلیه نارسایی

نفس تنگی – سرفه –درجه  40تب باالی عالئم شایع بیماری کرونا در افراد شامل :  (46

و جف الباشد؟ می کورونا بیماری به ابتالبیشتری خطر معرض در افراد کدام  (47

افراد دارای بیماری صرعکورونا نمی باشد؟کدام افراد در معرض خطر ابتالبیشتری به بیماری   (48

مواردمه هکدام اقدامات در مدارس برای ارتقاء بهداشت دست ها باید انجام شود؟  (49

ماسکدن زکدام اقدامات در مدارس برای ارتقاء بهداشت دست ها ضروری نیست؟  (50
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تنفسی الزامی نیست؟کدام اقدامات زیر در مدارس پیرامون شناسایی دانش آموزان دارای عالئم بیماری   (51

تعیین مکانی به عنوان اتاق تحت مراقبت برای 

ی جداسازی دانش آموزان دارای عالئم بیمار

 تنفسی

متر با افراد بیمار 3داشتن فاصله بیشتر از کدام گزینه به منزله تماس نزدیک با فرد مبتال به کورونا نمی باشد ؟  (52

پرهیز از تحرک غیرضروریاستراحت در منزل و کدام گزینه در صورت ابتال به بیماری صحیح نمی باشد؟  (53

مواردمه هکدام موارد از اصول مراقبت و پیشگیری از ابتال به کورونا ویروس جدید در مدارس می باشد؟  (54

و بف الباشد؟ نمی تنفسی بهداشتی آداب از موارد کدام  (55

ونخنمی باشد؟ 19کدام موارد از راههای اصلی انتقال ویروس کووید   (56

کلیهارسایی ننمی باشد ؟ 19کدام موارد از عالیم شایع ابتال به ویروس کووید   (57

بیوتیک آنتی خودسرانه مصرف باشد؟ نمی صحیح جدید ویروس کورونا درمان یا پیشگیری برای دارویی وجود خصوص در موارد کدام(58

پزشک تجویز بدون کورتن و بیوتیک آنتی مصرفباشد؟ نمی سرفه و تب عالئم با آموز دانش از مراقبت جزء ذیل موارد کدام  (59

مواردمه هباشد؟ می 19 کووید ویروس انتقال اصلی راههای از مورد کدام  (60
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و جف الکدام مورد زیر صحیح است؟  (61

سیستم ایمنی و تغذیه سالم نقش شایانیکدام یک از گروه ویتامین ها در زمان شیوع بیماری کورونا در تقویت   (62

مواردمه هدارد ؟

شایانی نقش سالم تغذیه و ایمنی سیستم تقویت در کورونا بیماری شیوع زمان در ها ویتامین گروه از یک کدام  (63

B12؟ ندارد

آسپرین مصرف از استفادهنیست؟ گلودرد و تب عالئم با بیماران از مراقبت راهنمای جزء زیر موارد از یک کدام  (64

نیست؟ درست زیر موارد از یک کدام  (65
 تواند نمی وایتکس مثل دهنده شستشو مواد

 دببر بین از سطح روی از را ویروس

کدامیک از جمالت زیر صحیح می باشد؟  (66
می شوند  از هر صد نفری که مبتال به این بیماری

 دو نفر ممکن است جانشان را از دست بدند

آسپرین قرص از جدی استفادهباشد؟ نمی درد گلو و تب عالئم با بیمار های مراقبت از ذیل موارد از کدامیک  (67

مواردمه هکدامیک از موارد زیر صحیح می باشد ؟  (68

12الکل ) برای سطوح حساس ( هر لیتر محلول آماده ..................... متر مربع را پوشش می دهد.  (69

750الکل برای سطوح حساس به ازاء هر اتاق به میزان ............ میلی لیتر جهت ضد عفونی نیاز است.  (70
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سبزیجات واحد 2 و میوه واحد 3 صورت به...روزانه باید C ویتامین حاوی سبزیجات و مرکبات  (71

بگیریدسان آ مسئوالن مدرسه در حال حاضر تا حد امکان در مورد کمیت و کیفیت عملکرد درسی دانش آموزان ...................(72

بیمارستان در مراقبت تحت اتاق؟ چیست Sick room مفهوم  (73

کدام است؟ B9منابع غذایی ویتامین (74
 – پرتقال – بلبلی چشم لوبیا – کاهو –اسفناج 

 قرمز لوبیا

دستها شستن مکرراست.............  بیماری از پیشگیری برای روش موثرترین  (75

–D3- B6 – C –K –B9 های ویتامینکدامند؟ شوند می بدن ایمنی سیستم تقویت باعث که هایی ویتامین  (76 E – 

A

روز 9به مدت  ...... بر روی سطوح زنده می ماند. 19ویروس کورونای کووید   (77

1لیتر الکل بر سطوح حساس با ........ لیتر آب مخلوط می شود 3هر   (78
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