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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
یم یمنیا ستمیس تیسبب تقو قیطر نیدارد و از ا یاتیخون نقش ح دیسف یسلول ها دیدر تول - ----  (1

نیکوباالمشود؟

ست؟یچ 19 دیکوئ یماریدرمان ب یمورد استفاده برا یدارو نیبهتر. 1(2
کدام مورد  چیاست که ه دیدر حال تول ییداروها

 .ستین دییتا

کاالهای تجاری آلوده پایین استازطریق  19احتمال ابتال به کوید   (3

الف و باز اهم اقدامات و فعالیت های اختصاصی در کنترل شیوع بیماریها:(4

افراد سالمبرای کدامیک از افراد الزم نیست؟   N95 استفاده از ماسک  (5

موارد همهاستفاده ازماسک چه موقع ضرورت دارد(6

ب و جانتقال بیماری کرونا از چه طریقی اتفاق می افتد؟(7

الف و بآب ژاول)وایتکس( برای گند زدایی چه سطوحی استفاده می شود؟  (8

الف و ب؟ میاز ماسک استفاده کن دیبا گرانیمحافظت از خود و د یبرا ایآ(9

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir





موارد همهآیا برای محافظت از خود و دیگران به ماسک نیاز داریم ؟  (10

می تواند خطر بیماری را کاهش دهدشود؟ 19آیا حمام آب گرم و تعریق می تواند باعث از بین رفتن ویروس کوئید   (11

خیرباشد؟ یمحافظ م نکیبه زدن ع ازیروزمره ن یدر زندگ ایآ  (12

آیا زباله تولید شده توسط بیماران سبب سرایت بیماری می شود ؟  (13
وصیه می شود در احتمال آن بسیار کم است و ت

صورت لزوم از دستکش استفاده شود و دست ها 

 شسته شود

14)  
Eویتامین بادام، بادام زمینی، فندق و روغن های گیاهی مانند روغن آفتابگردان منابع کدام ویتامین هستند؟

ه تعطیلی اماکن آموزشی در زمین بدون اخذ تائیدیه از ............. و نیز هماهنگی با .............. هیچگونه اقدامی  (15

 نباید انجام پذیرد
ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

استانداری -پزشکی و وزارت آموزش و پرورش

بازنگهداشتن پنجره ها برای حفظ جریان هوا، هنگام شرکت درجلسات، کدام گزینه درست است؟19برای پیشگیری ازکووید  (16

همه مواردموردی بایددست هارا با مایع دستشویی شست؟، درچه 19برای پیشگیری ازکوئید  (17

انجام شودا برای تعطیل شدن یک مدرسه دراثربیماری های واگیر چه اقداماتی باید  (18
اداره  ومرکز بهداشت وتایید باتایید پزشک معالج

 وطبق دستورالعمل کل آموزش وپرورش

پیمانه آب سرد 44پیمانه وایتکس و 1 و وایتکس استفاده می شود؟ برای تهیه محلول کلر پنج صدم درصد از چه ترکیبی از آب(19
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گزینه الف و ببرای خروج فرد از قرنطینه خانگی بایستی فرد؟  (20

درصد 70 الکل–وایتکس رودیبکار م یچه مواد بیسطوح مقاوم وحساس به ترت یضدعفون یبرا  (21

درصد 70الکل  –وایتکس برای ضدعفونی سطوح مقاوم وحساس به ترتیب چه موادی بکار میرود  (22

را دارند، کدام گزینه 19اطق شیوع بیماری کوئیدبرای کارکنانی که دوهفته گذشته سابقه سفر و اقامت در من  (23

همه موارددرست است؟

برای کارمندان شاغل در مکان های پرجمعیت مانند بیمارستان  فرودگاه  متروها، پلیس و  توصیه می شود  (24

از چه ماسکهایی استفاده کنند؟
و  N95ماسکهای محافظ ذرات با استانداردهای 

 باالتر

الف و جشود؟ ی( استفاده نمتکسیاز آب ژاول)وا یچه سطوح ییگندزدا یبرا  (25

زدائی از کدام مواد ضدعفونی استفاده می شود؟برای ویروس   (26
کلر

همه مواردبرای جلسات اداری کدام گزینه صحیح می باشد؟  (27

واحد از گروه سبزیها وحداقل  (28 به منظورپیشگیری از ابتال به بیماری وتقویت سیستم ایمنی بدن روزانه 

دو -سه ......واحد میوه توصیه می شود.
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بهترین راه پیشگیری از کرونا ویروس درسطح مدارس کدام است  (29

آموزش به دانش آموزان وضدعفونی کردن مرتب 

سطوح وکالسها واستراحت دادن به دانش آموزان 

به کالس  بیمار وراه ندادن دانش آموزان بیمار 

درس

بیماری کرونا در بیمارانی که شدت می یابد پس از ......... دچار مشکل حاد تنفسی می شوند.  (30
روز7

تا متوسط به صورت خفیفبیماری کرونا در حال حارضر به چه صورت دیده می شود ؟  (31

منتقل می شود؟ بیماری ویروسی کرونای جدید توسط کدام یک از گروه های سنی بیمار یا آلوده  (32
افراد مسن

ها، دستمال نظافتی باید با آب داغ شستشو و سپس در محل آب  به مدتپس از استفاده از پارچه  (33

30-ژاولدقیقه غوطه ور بماند.

عموم مردمپوشیدن دستکش برای کدوم گروه ضروری نیست؟  (34

نفر.2می باشد؟نفر چند نفر  100تعداد مرگ و میر مبتالیان به کرونا از هر   (35

 جهت پیشگیری از ابتال به کرونا ویروس ؛ در خصوص آماده سازی ایمن غذا کدامیک صحیح نمی باشد:(36
حیوانات بیمار و حیواناتی که بعلت بیماری مرده

اند، زیاد پخته شوند

ا افراد بیمار نمی توانند از ماسک فیلتر دار استفاده کنند؟چر  (37
چون از پخش قطرات تنفسی به بیرون جلوگیری 

 نمی کند.
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ب و ج چگونگی برخورد با بستهای ارسالی از مناطقی که شیوع بیماری در آن زیاد است باید به چه طریق باشد؟(38

الف و بید انجام گیرد؟چه اقدامات حفاظتی هنگام ورزش در خارج از منزل با  (39

همه موارد صحیح است.چه زمانی باید از ماسک استفاده شود؟  (40

پس از بازگشت از یک مکان عمومیم؟ییخود را بشو یدست ها دیبا یچه زمان  (41

زمانی که مبتال به بیماری هستیم؟ میندار ازیبه ماسک ن گرانیمحافظت از خود و د یبرا یچه زمان  (42

چه زمانی برای محافظت از خود و دیگران به ماسک نیاز نداریم ؟  (43
زمانی که سالم هستیم ولی در اماکن عمومی تردد 

 داریم.

تمام مواردچه کسانی با فرد بیمار مرتبط می باشند؟  (44

به به پزشک مراجعه کنند یفور دیبا یچه کسان  (45
کسانی که عالئم تنفسی مثل سرفه وتنگی نفس 

 دارند

«ج»و« ب» یها نهیگزچه مدت زمان ویروس کرونا در روی سطوح زنده می ماند؟  (46

«ج»و« ب»گزینه های ویروس کرونا در روی سطوح زنده می ماند؟ چه مدت زمان  (47
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همه ی مواردچه مدتی میتوان از یک ماسک استفاده کرد؟  (48

تاجیدر تعریف سازمان جهانی بهداشت   (49

روز بدون عالمت بیماری 14بعد از در چه صورتی فرد قرنطینه شده می تواند قرنطینه را ترک کند؟  (50

همه مواردچه مواردی برای محافظت از خود در برابر بیماری به ماسک نیاز داریم؟ در  (51

است؟ حیدستکش کدام مورد صح دنیدر خصوص پوش  (52
دستکش جایگزین بهداشت دست ها  استفاده از

نمی شود و همچنان باید دست ها را مرتب شست

قرنطینه و آزمایشدر دوره شیوع ویروس کرونا بهترین راهکار درخصوص حیوانات خانگی چه می باشد؟  (53

ب وجاز.....استفاده کرد دیکرونا با وعیدر زمان ش  (54

در زمان شیوع ویروس کرونا چه نکاتی را باید هنگام مسافرت با هواپیما یا قطار رعایت کرد؟  (55
هنگام ورود یا خروج از ایستگاه حتما با  در

کارکنانی که دمای بدن را اندازه گیری می کنند 

 .همکاری کنیم

همه موارددر سفر کاری و بازددیدها:  (56

سابقه سفرسفر اورا از  نیو مراجعه به پزشک در ح یحاد تنفس یماریدر صورت ب  (57
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باعث پراکندگی می شود.در صورت روشن کردن دستگاه های تهویه در منزل انتشار ویروس چگونه است؟  (58

استفاده از چین آرنج دست مال کاغذی، در هنگام عطسه کدام گزینه پیشنهاد می گردد؟در صورت عدم وجود ماسک و یا دست(59

کودکانکرونا کمتر است؟ روسی به وفرد مبتال یماریدر کدام قشر عالئم ب  (60

الیه میانیدر ماسک پزشکی فیلتر در کدام الیه نصب شده است؟  (61

هرسه مورداست؟ حیصح نهیکدام گز نهیقرنط طیدر مح  (62

تب و سرفهدر مرحله اول بیماری کرونا چه عالیمی بروز می کند؟  (63

دیحرف بزنها و احساساتتان.......................... یدر مورد نگران  (64

همه گزینه ها صحیح است در هنگام حمام گرفتن و تعریق در زمان شیوع کرونا گزینه صحیح  (65

کدام مورد نادرست است ؟19در هنگام مراجعه برای درمان کووید  (66
پس از اتمام درمان در محیط بیمارستان قدم 

 .بزنید

همه موارددرشناسایی و ایزوله کردن  افراد مشکوک چگونه باید عمل کرد؟  (67

قابلیت اشتعال سریعست؟یکردن سطوح کوچک چ یضدعفون یاستفاده از الکل برا لیدل  (68
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ابلیت اشتعال سریعق:کردن سطوح کوچک یضدعفون یاستفاده از الکل برا لیدل  (69

چهارده روزروز است کرونا چند یماریدوره کمون ب  (70

روز 14الی 1چقدر می باشد؟ 19 -دوره کمون کووید  (71

ر زمان رفت وبرگشت از بیمارستان رعایت چه نکاتی ضروری است؟  (72
پرهیز از حضور در اماکن پرازدحام و رعایت 

 بهداشت فردی

همه مواردست؟یکرونا چ روسیاز مبتال شدن به و یریشگیو پ یریجلوگ یراه ها  (73

دهمه موارکرونا کدام است روسیانتشار وانتقال و یراهها  (74

همه مواردراههای انتقال بیماری عبارت است از:  (75

همه موارداز بیماری کروناشامل... یریشگیپ یراهها  (76

همه مواردکرونا کدام است یماریازب یریشگیپ یراهها  (77

رعایت کدام یک از موارد زیر پس از ورود به منزل ضروری است؟  (78
همه موارد باال درست است

تمام گزینه هارعایت نکات بهداشتی و ایمنی در هنگام قرار گرفتن و استفاده از وسایل عمومی کدام می باشد؟  (79
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پزشک زنان و زایمانزنان باردار در صورت ظهور عالئم ویروس کرونا باید به کدام پزشک مراجعه کنند؟  (80

دوره ایسیستم تهویه هوا چگونه باید نظافت وضد عفونی شود؟  (81

82)
 .دییرا مشخص نما ریغلط بودن جمله ز ای حیصح

شود هنگام سوار شدن به آسانسور  یم شنهادیکم است، پ اریدار بس نیکاب یهوا در آسانسورها انیجر "

"ماسک زده شود

صحیح

الف و جگزینه عالئم شایع ویروس کرونا چیست؟  (83

تب، خستگی و سرفه خشکعالیم بیماری عمدتا شامل ) کاملترین پاسخ ( ؟  (84

عفونت ریه،سندرم تنفسی حاد،نارسایی کلیهعالیم در موارد شدید ابتال به ویروس کرونا چیست ؟  (85

تب،سرفه،آبریزش بینی،سردرد و تنگی نفسهستند؟ ییزهایچه چ روسیکرونا و دیجد یماریعالئم ب  (86

همه مواردکدام است روسیا وکرون یماریعالئم ب  (87

همه مواردعالئم بیماری کرونا ویروس کدام است  (88

گزینه های الف و ب درست استدرچه افرادی شدیدتراست؟ 19عوارض ابتالبه کووید  (89

تمام موارد.فرد در صورت وقوع چه مواردی به درمان نیاز دارد؟  (90
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کارکنانی که طی دوهفته گذشته سابقه سفر یا اقامت در مناطقی که این بیماری شایع بوده است،داشته اند   (91

در زمان برگشت به محل کار خود چه اقداماتی می بایست انجام دهند؟
ینه هاتمامی گز

استفاده از تهویه هوای مرکزی در دوره شیوعیک دفتر باهم کار می کنند صحیح نیست؟ در که فرد چند  کدام اقدام در مورد  (92

93)  
همه مواردکدام جمله در مورد بهداشت ساختمان صحیح می باشد؟

94)  
همه مواردکدام جمله صحیح است

95)  
کدام جمله صحیح است؟

فرد ناقل بدون عالمت بیماری می تواند منبع 

 عفونت باشد.

96)  
کدام جمله صحیح نیست؟

لیوان آب می  4قاشق وایتکس در  5ازرقیق کردن 

کردن سطوح محیطی با توان برای ضدعفونی 

 (%25آلودگی متوسط استفاده کرد)کلرفعال 

97)  
کدام جمله صحیح نیست؟

استفاده از ماسک ودستکش ولباس کار مناسب 

 توسط تمام پرسنل

د(همه موارد صحیح است کدام گزینه از گام های کلیدی برای پیشگیری از شیوع بیماری های تنفسی حاد محسوب می شود؟(98

همه مواردجزء عالئم در موارد شدید به بیماری محسوب می شود؟کدام گزینه   (99

همه مواردشود؟کدام گزینه جزء عالئم در موارد شدید به بیماری محسوب می  (100
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سرفه خلط دارنمی باشد؟19کدام گزینه جزوعالئم کووید  (101

هیچ کدامدرست است؟ 19کدام گزینه در خصوص موادغذای وکووید  (102

ست؟یدرموردآداب سرفه درست ن نهیکدام گز  (103
ام عطسه، بادست جلوی دهان وبینی خودرا هنگ

 گیریمن

درموردماسک درست است؟ نهیکدام گز  (104
الیه های جاذب رطوبت،فیلتر و مسدودکننده آب 

درماسک پزشکی استاندارد وجود دارد

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟  (105
های چرب غیر گروهی از اسید 3 -اسید چرب امگا

م ایمنی بدن را از طریق اشباع است که سیست

 کند.ها تقویت می cell-Tفعالیت 

ست؟ین حیصح نهیکدام گز  (106
انتقال  یتواند براحت یم زیذرات هوا ن قیاز طر

 .ابدی

الف و بکدام موارد از آداب بهداشتی تنفسی می باشند؟  (107

.در کودکان عالئم بیماری بیشتر استصخیح نیست؟ 19کدام مورد  راجع به بیماری کوئید   (108

همه مواردی برای رژیم غذایی می باشد؟کدام مورد از اقدامات احتیاط  (109
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استراحت بیمارکدام مورد از اهداف قرنطینه جسمی و فزیکی نیست؟  (110

همه مواردکدام مورد جزو اقدامات الزم جهت حفظ و مراقبت از سالمت دانش آموزان می باشد؟  (111

کدام مورد در خصوص تهویه هوای مرکزی صحیح نیست؟  (112
ویروس از تهویه مرکزی انتقال پیدا نمی کند و با 

 وجود هواکش خطری تهدید نمی کند

شستن مداوم دست ها با آب و صابوند؟جلوگیری می کن 19کدام مورداز ابتال به ویروس کوئید   (113

A نیتامیوکند؟ یبروز عفونت فراهم م یرا برا نهیاست که کمبود آن زم یمحلول در چرب نیتامیکدام و  (114

روشن کردن تهویه مرکزی در زمان شیوع بیماریکدام یک از اقدامات پیشگیری برای افراد شاغل در ادارات مناسب نیست؟  (115

همه مواردکدام یک از عالیم عمومی بیماری کرونا می باشد ؟  (116

117)  
همه مواردمی باشد؟ 2019ئید کدام یک از گزینه های زیر جزء راه های انتقال ویروس کو

118)  
همه مواردکدام یک از موارد زیر از عالیم بیماری کرونا ویروس می باشد؟

119)  
کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد.

جریان هوا در آسانسور های کابین دار به خوبی 

 برقرار است و نیاز به استفاده از ماسک نیست
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؟ ستین حیصح کیکدام   (120
استفاده از آنتی بیوتیک دربعضی موارد اقدام 

 پیشگیرانه موثری است

121)  
کدام یک صحیح نیست ؟

تی بیوتیک دربعضی موارد اقدام استفاده از آن

 پیشگیرانه موثری است

122)  
همه مواردکدامیک از اقدامات پیشگیرانه زیر ضروری است؟

از جمالت زیر درست نمی باشد؟کدامیک   (123
مضنون و مبتالیان از ماسک فیلتر دار د افرا

 استفاده کنند

ویروس زدایی نمی باشد؟کدامیک از گزینه های زیر جزء مراحل   (124
شستشوی البسه ، لباس و رختخواب فرد قرنطینه 

 شده با آب سرد به صورت جداگانه

125)  
همه مواردکدامیک از موارد زیر جزء شرایط مهم محیط قرنطینه خانگی می باشد.

126)  
همه مواردکدامیک از موارد زیر صحیح می باشد ؟

127)  
Eویتامین ر چربی است که عملکرد آنتی اکسیدان قوی دارد؟کدامیک از ویتامین های محلول د

128)  
کدامیک جزء بهداشت سیستم تنفسی نیست؟

تماس دستها با سطوح می تواند ویروس را باخود 

 حمل کند.

19 -،کووید 19 -س، کوویدسارکشندگی ................به مراتب از   (129
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B12یتامین وکمبود کدام ویتامین باعث پیشرفت سریع عفونت های ویروسی می شود؟  (130

ماسک استفاده شده توسط افراد مشکوک به بیماری و پرسنل مراقبت و پرستاری از آنان چگونه باید دفع  (131

گزینه الف و ج صحیح استشود؟

همه ی مواردم؟یکن یکه چند بار مصرف شده را چگونه نگهدار یماسک  (132

همه مواردکدام مورد هستند؟ Aمنابع غنی ویتامین   (133

مواردهمه شامل... 3 -مهم امگامنابع   (134

هستند19بیماران مبتال به ویروس کوئید مدتا عو منبعب آلودگی که تاکنون مشاهده شده... منشا  (135

گندزدایی سطوح با آلودگی کممناسب است؟ یاز چه سطوح ییگندزدا یالکل برا ی هیکننده بر پا یمواد ضدعفون  (136

مواردی که هنگام بیرون رفتن باید به آن توجه شود کدام است؟  (137
 تیکه تراکم جمع یی،جاها یعموم یدر مکان ها

 .از ماسک استفاده شود دیوجود دارد با

یی که تراکم جمعیت امی ،جاهمکان های عمودر که هنگام بیرون رفتن باید به آن توجه شود کدام است؟مواردی   (138

 وجود دارد باید از ماسک استفاده شود.

از منابع غذایی جهت افزایش سیستم ستفاده امهم ترین وقطعی ترین راهکارجهت جلوگیری از آلوده شدن به کرونا...  (139

 یایمن
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140)  
تمامی گزینه هانحوه شستشوی صحیح دست ها به چه صورت می باشد؟

141)
وایتکس در  اشققبه میزان ...................  طوح محیطی با آلودگی زیادسنسبت رقیق سازی وایتکس با آب برای 

4به  2..................لیوان آب می باشد

هدرج 56دقیقه دمای 30کرونا توسط ....... از بین می رود؟ویروس   (142

بنفش، گرماماوراء کرونا نسبت به ........................ویروس   (143

غذاهای فرآورده شدههنگام ابتال به بیماری های ویروسی مصرف کدام یک توصیه نمیشود؟  (144

اردند یاستفاده از ماسک ضرورت توجه کرد به جز: ریبه موارد ز دیشلوغ و پر تراکم با یرفتن از منزل و حضور در جاها رونیهنگام ب(145

موارد باال باید رعایت شود.مه هباید توجه شوددام موررد کبه از قطار  روجخهنگام پرواز با هواپیما یا   (146

ماسک زده ، مکالمه را کاهش دهید و پنجره را باز هنگام سوار شدن در خودرو عمومی  کدام گزینه صحیح می باشد؟  (147

 بگذارید

یک مترحداقل هنگام مشاهده ی فرد بیمار فاصله   (148

یک متر.میکن تیرا با افراد رعا یفاصله حداقل.................. متر ماریفرد ب یهنگام مشاهده   (149

  کدام گزینه درست است؟19هنگامی که چند نفر با هم دریک دفترکارمی کنند برای پیشگیری ازکووید(150
دستگیره  لوازم و تجهیزات اداری را مرتب

ضدعفونی کنید.
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همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را  
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
       ( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید. )  

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir
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