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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
ست؟یدرست ن 19دیمارکوویدشده توسط ب یدرخصوص زباله تول نهیکدام گز  (1

احتمال سرایت بیماری ازطریق زباله تولید شده 

 بسیار زیاد است 19توسط بیمارکووید

2)COV ویروس تاجیست؟یچ یبه معن

:دیبه استفاده چند باره ازماسک هست، با ازیاگرن  (3
استاندارد مصرف  یماسک محافظت یاز حرارت ده

 خودداری شود یپزشک

احتمال آن بسیارکم استشود؟ یم یماریب تی، سبب سرا مارانیشده توسط ب دیزباله تول ایآ  (4

درجه 56 یدما قهیدق30کند؟ یرا نابود م روسیبه گرما کدام مورد و روسیو تیبا توجه به حساس  (5

همه موارد درست است ؟ نهیکدام گز دکنندگان،یبازد یو همراه رشی، پذ ی، درسفرکار19دیاز کوو یریشگیپ یبرا(6

گزینه های ب وج درست استدرست است؟ نهی، هنگام رد و بدل کردن مدارک، کدام گز19دیاز کوو یریشگیپ یبرا  (7

همه موارد درست استشست؟ ییدستشو عیدست هارا با ما دیبا ی، درچه مورد19دیازکوو یریشگیپ یبرا  (8

 محافظ درست است؟ نکیدرمورداستفاده ازع نهی، کدام گز19دیازکوو یریشگیپ یبرا(9
نداشته لمس  با دستان آلوده تماس اگرچشم ها 

نیست محافظ عینک زدن به نیاز باشد

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir





موارد درست استهمه شود؟ دتوجهیبا نهیرفتن به کدام گز رونی، هنگام ب19دیازکوو یریشگیپ یبرا  (10

لباس های دارای گردوغباررا به اتاق خواب نبریدد؟یکن دتوجهیبا یا نهی، هنگام خروج ازخانه به چه گز19دیازکوو یریشگیپ یبرا  (11

 درست است؟ نهی، هنگام سوار شدن به آسانسور، کدام گز19دیازکوو یریشگیپ یبرا(12
برای تردد بین طبقات ،تاحد امکان ازپله استفاده

شود وازآسانسور استفاده نگردد

الف وب درست است یها نهیگز درست است؟ نهیخودرو، کدام گز کی، هنگام سوارشدن چندنفردر19دیازکوو یریشگیپ یبرا(13

بازنگهداشتن پنجره ها برای حفظ جریان هوادرست است؟ نهی، هنگام شرکت درجلسات، کدام گز19دیازکوو یریشگیپ یبرا  (14

همه موارد درست استتوان در خانه انجام داد؟ یرا م یی،چه ورزش ها19دیازکوو یریشگیپ یبرا  (15

همه مواردتوان ازماسک استفاده کرد؟ یم یدرچه مورد19دیازکوو یریشگیپ یبرا  (16

همه موارد درست استمصرف استفاده کنند؟ کباری یشودکه از ماسک  پزشک یم هیتوص یچه افراد یبرا  (17

49به  1( با آب چند است ؟یخانگ تکسیآب ژاول )وا بیسطوح نسبت ترک یضدعفون یبرا  (18

نهیرا دارند، کدام گز 19دیکوو یماریب وعیکه دوهفته گذشته سابقه سفر و اقامت در مناطق ش یکارکنان یبرا  (19

همه موارددرست استدرست است؟

بمانند؟ یخانگ نهیالزمست درقرنط ی، چه افراد19دیکوو یبرا  (20
روزگذشته سابقه مسافرت 14یکه ط یافراد-

 در شهرهای آلوده راداشته اند ااقامتی
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هفت روزشود؟ یم یدچارمشکل تنفس ی، پس ازچه مدت19دیبه کوو مارمبتالیب  (21

د؟یدرمان اقدام نما یبرا عایرسریاز موارد ز کیکدام  یماریشود فرد درصورت وقوع ب یم شنهادیپ  (22

تماس با افرادی که سیستم ایمنی ضعیف و 

بیماری مزمن ریوی یا قلب وعروق، کبد، کلیه 

 وارگان های داخلی ندارن

های الف و ب درست استگزینه  د؟یاستفاده نما ی، ازچه ماسک19دیشده بخاطرکوو نهیشده افراد مرتبط با بیمار قرنط هیتوص(23

دار استفاده کنند؟ لتریتوانند از ماسک ف ینم ماریچرا افراد ب  (24
 یریجلوگ رونیبه ب یچون از پخش قطرات تنفس

 کند. ینم

الف و بگزینه از ماسک استفاده کنند؟ دیبا یچه افراد  (25

همه مواردباشند؟ یخانگ نهیالزم است در قرنط یچه افراد  (26

همه موارددست ها را شست؟ دیبا یچه زمان  (27

همه مواردماسک را عوض کرد؟ دیچه موقع با  (28

کدام نادرست است؟ ییغذا میرژ یبرا یاطیدر اقدامات احت  (29
استفاده از تخته وا برای برش جداگانه برای مواد 

 غذایی خام و پخته
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درمان اقدام شود ؟ یبرا عاًیسر ستین ازین یموارددر چه   (30
 یدرجه م 38تر از  نییتب پا یکه دارا یافراد

 باشند

درمان اقدام شود ؟ یبرا عاًیسر ستین ازین یدر چه موارد  (31
 یدرجه م 38تر از  نییتب پا یکه دارا یافراد

 باشند

شود. یم روسیبردن و نیاز بآب گرم باعث ست؟ین حیکدام مورد صح قیدر حمام آب گرم و تعر  (32

است؟ حیدستکش کدام مورد صح دنیدر خصوص پوش  (33
استفاده از دستکش جایگزین بهداشت دست ها 

نمی شود و همچنان باید دست ها را مرتب شست

است یمدرسه  ضرور یو آموزش یکدام اقدام توسط کادر ادار یماریمدارس درهنگام بروز ب یلیدر زمان تعط  (34

همه موارد؟

الف و باستفاده شود؟ یدر جامعه از چه ماسک 19دیکوو روسیو یماریب وعیدر زمان ش  (35

همه موارد: دهایو بازد یدر سفر کار  (36

؟ ستین حیصح کیدفتر ، کدام  کیدر صورت کارکردن چند نفر در   (37
استفاده  یمرکز هیتهو ستمیاز س وعیهمگام ش

 .دیکن

هوا کدام مورد نادرست است؟ هیدر مورد استفاده از تهو  (38

احتمال انتقال  ،یمرکز یهوا هیبا روشن کردن تهو

از آن  دیبا وعیوجود ندارد و در زمان ش یماریب

 استفاده شود.
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پیش آگهی شمارزیادی ازبیماران خوب استمی باشد؟ ردرستیز نهیکدام گز 19دیکوو مارمبتالبهیب یآگه شیدر مورد پ  (39

الف و باست ؟ حیصح نهیکدام گز دیتلفن همراه ، تلفن ثابت و صفحه کل یدر مورد ضد عفون  (40

همه موارد صحیح استاست؟ حیقابل اجرا در خانه کدام صح یدر مورد ضدعفون  (41

 ست؟ین حیدارند، کدام مورد صح یماریب وعیکه دو هفته گذشته سابقه سفر به مناطق ش یدر مورد کارکنان(42
پس از دو روز یو سازمان یبا توجه به مقررات مل

 .ندیبه محل کار مراجعه نما

را... یورزش یها تیفعال  19 دیکوو یماریب وعیدر هنگام ش  (43
در داخل منزل انجام دهید مانند فعالیت بدنسازی 

 ، ایروبیک و یوگا

همه موارد صحیح استدر هنگام عطسه و سرفه......  (44

مورد نادرست است ؟ کدام19دیدرمان کوو یدر هنگام مراجعه برا  (45
پس از اتمام درمان در محیط بیمارستان قدم 

 .بزنید

درخصوص اقدامات احتیاطی برای رژیم غذایی .....؟  (46
گوشت مناطق شیوع بیماری را پس ازپخت کامل 

 می تواند میل کرد

درست است؟ نهیکدام گز 19دیدرخصوص کوو  (47
ازطریق سیستم گوارش  19امکان انتقال کووید

 داردوجود 
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شوددر یشنهادمیباشدپ لیکه فردشامل مواردذ ی،درصورت19دیکوو یماریبه ب هیشب یدرزمان ظهورعوارض  (48

د؟یاستفاده نما یسرماخوردگ یوداروها عاتیراتحت نظرقراردهدوما شیخو طیمنزل استراحت کرده وشرا
ریوی و ... ( -اری های زمینه ای ) قلبی دارای بیم

هم اتاقی هاشوند؟ یمحسوب نم کینزد نیجزو مرتبط نهی، کدام گز19دیدرکوو  (49

همه موارد درست استباشد؟ یم نهی، کدام گز یخانگ نهی، هدف از قرنط19دیدرکوو  (50

درست است؟ نهیکدام گز 19دیازکوو یریشگیپ یهوابرا هیدرموردتهو  (51
هوا،  هیتهو ستمیهنگام ضرورت دراستفاده ازس

 هواکش روشن گردد کیهمزمان 

7-3باشد؟ ی..........تا..........روزمشتریب 19دیکوو یدوره نهفتگ  (52

همه مواردکدام است؟ 19دیکوو یماریانتقال ب یراه ها  (53

مواردهمه ست؟یکرونا چ روسیاز مبتال شدن به و یریشگیو پ یریجلوگ یراه ها  (54

همه مواردکاهش خطر در استفاده از آسانسور کدام است؟ یراه ها  (55

ثانیه20است؟ هیدستها با آب و صابون حداقل چند ثان یزمان مناسب جهت شستشو  (56

الف و بکدامند؟ 19دیکوو روسیو یماریاستفاده از ماسک در زمان بروز ب یزمان ها  (57

دیکنند، چه با یم یو... که با زدن ماسک احساس ناراحت یویر ،یقلب یماریسالمندان و افراد مبتال به ب  (58

.رندیبگ ییپزشک متخصص راهنمااز کنند؟
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روز 14تا  1شود؟یبه بدن شروع م روسیکرونا چند روز پس از ورود و یماریعالئم ب  (59

همه مواردتواند باشد؟ یم کیکدام 19دیکوو روسیو یماریعالئم ب  (60

مواردهمه ست؟یکرونا در افراد چ یماریب یعالئم عموم  (61

الف وب درست است یها نهیگزدتراست؟یشد یدرچه افراد 19دیعوارض ابتال به کوو  (62

را داشته اند درصورت وجود   عالمت یماریب وعیکه دوهفته گذشته سابقه سفر واقامت درمناطق ش یکارکنان  (63

همه موارد درست استند؟یمشکوک  باید به پزشک مراجعه نما

همه موارد درست استباشد؟ یم دیخر یدرمکان ها 19یازکوو یریشگیاز الزامات پ نهیکدام گز  (64

همه موارددست مناسب است؟ یشستشو یبرا نهیکدام گز  (65

خلط داره سرفباشد؟ ینم 19 دیجزو عالئم کوو نهیکدام گز  (66

است؟ حیصح 19دیکوو یشده برا نهیدر مورد فرد قرنط نهیکدام گز  (67
هنگام کشیدن سیفون سرویس بهداشتی، درب آن 

 راحتما ببندیم

همه موارد درست استدرمنزل موثر است ؟19دیازکوو یریدرجلوگ نهیکدام گز  (68
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است؟درست  19دیکوو یبرا یخانگ نهیدرخصوص قرنط نهیکدام گز  (69
فرد قرنطینه شده باید در اتاق جداگانه با تهویه 

 مناسب زندگی کند

گزینه های الف وب درست استدرست است؟ 19دیدرمورد کوو یخانگ نهیخصوص قرنطدر نهیکدام گز  (70

هیچ کدامدرست است؟ 19دیوکوو ییدرخصوص موادغذا نهیکدام گز  (71

درست است؟ 19دیوکوو ییغذادرخصوص مواد نهیکدام گز  (72
 یریشگی، درپ یوحش واناتیاجتناب ازخوردن ح

 اثردارد 19دیازکوو

گزینه الف و ب درست است -ددرست است ؟19 دیدرمورد استحمام وکوو نهیکدام گز  (73

همه موارد درست استدرست است؟ 19دیدرمورد استحمام وکوو نهیکدام گز  (74

شوند یتام رونیماسک به ب یها هیالازماسک درست است؟ حیدرمورد استفاده صح نهیکدام گز  (75

همه موارد درست استافراد مختلف درست است؟ یدرمورد انتخاب ماسک برا نهیکدام گز  (76

درمورد دستکش درست است؟ نهیکدام گز  (77
پرسنل حمل ونقل الزم است از دستکش استفاده 

 نمایند

درست است؟ طیمح یدرمورد ضدعفون نهیکدام گز  (78
می توان از ترکیبات کلر دار برای ضد عفونی 

 محیط استفاده کرد
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هستن 19دیکوو روسیکودکان درخطرابتالبه ودرست است؟ 19دیکوو روسیدرمورد و نهیکدام گز  (79

ست؟یدرموردآداب سرفه درست ن نهیکدام گز  (80
هنگام عطسه بادست جلوی دهان وبینی خودرا 

 نگیریم

درموردماسک درست است؟ نهیکدام گز  (81
مسدودکننده آب الیه های جاذب رطوبت،فیلتر و 

 درماسک پزشکی استاندارد وجود دارد

ها، فرودگاه ها، رستوران ها و... مناسب مارستانیمانند ب تیپر جمع یکارمندان در مکان ها یکدام ماسک برا  (82

ست؟ین
یو پزشک یماسک جراح

همه موارداست؟ کینزد نیکدام مورد جزء مرتبط  (83

ست؟ین حیمحافظ صح نکیکدام مورد در خصوص ع  (84
اگر دست آلوده با چشم تماس نداشته باشد نیاز به 

.عینک محافظ نیست

استفاده از دمنوش و ریشه وسمهست؟یدر منزل ن 19 دیاز ابتال به کوئ یریشگیکدام مورد مربوط به پ  (85

کدام مورد نادرست است؟-  (86
مانند  یعموم لیوسا یرو روسیامکان وجود و

 نرده ها وجود ندارد.

کلرهگزیدینرا نابود کند؟ روسیتواند به صورت موثر و ینمکدام مورد   (87
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نادرست است؟ یپزشک یدر مورد ماسک ها کیکدام   (88
 یتوان با مواد ضد عفون یرا م یماسک پزشک

 نمود. یکننده، ضد عفون

درمان بیماریباشد؟ ینم 19دیکوو روسیو یماریدر ب یخانگ نهیاز اهداف قرنط کیکدام  (89

همه مواردکند؟ ینم یریندارد و از ابتال به آن جلوگ ریتأث19 دیبرکوو لیاز موارد ذ کیکدام  (90

همه موارد درست استباشد؟ یزدا م روسیو ریز یها نهیازگز کیکدام  (91

قابل پیشگیری استاست؟ حیصح 19دیکوو روسیو یماریدر مورد ب کیکدام  (92

نهیمالقات فرد قرنطباشد؟ ینم حیصح 19دیکوو یماریشده ب نهیو فرد قرنط طیدر مورد مح کیکدام  (93

سه الیهاست؟ هیچند ال یاستاندارد دارا یماسک پزشک  (94

مواردهمه کنند که به پزشک مراجعه کنند؟ هیتوص دیبا یبه چه کسان انیمرب  (95

همه موارددر مدارس کدام است ؟ یماریاز انتقال ب یریشگیاقدام جهت پ نیمهمتر  (96

همه موارددر مدارس کدام است ؟ یماریاز انتقال ب یریشگیاقدام جهت پ نیمهمتر  (97

ضد عفونی دست ها با الکل و ژلست؟یچ 19 دیکوو یماریاز ب یریشگیپ یاقدام در مدارس برا نیمهمتر  (98
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ضد عفونی دست ها با الکل و ژلست؟یچ 19 دیکوو یماریاز ب یریشگیپ یاقدام در مدارس برا نیمهمتر  (99

شستشوی مکرر دست ها؟ ستیچ 19 دیکوو یماریاز انتقال ب یریشگیراه پ نیمهمتر  (100

باشد ؟ یحداقل بمدت ............ م یماریب میدر منزل در هنگام بروز عال ماریاقامت فرد ب یبرا یهماهنگ  (101

 میقطع عال ایساعت تا بعد از قطع تب  24بمدت 

تب )لرز، احساس گرم بودن، ظاهر ملتهب و قرمز 

 تب بر ی( بدون استفاده از داروقی، تعر

است؟ یرفتن کدام مورد ضرور رونیب هنگام  (102
باال ماسک  تیو تراکم جمع یعموم یدر مکان ها

.میبزن

هنگام پرواز و استفاده از قطار....  (103
 ینیاز تماس مکرر دست با چشم، دهان و ب

 .دیکن یخوددار

. دییبرگزار نما یجلسات را به صورت گروههنگام شرکت در جلسات :  (104

گزینه های ب وج درست استدرست است؟ نهی، کدام گز19دیکوو یماریب وعیهنگام ش  (105

از مترو و اتوبوس استفاده نکنید: مارستانیب ریدر مس 19دیدرمان کوو یهنگام مراجعه برا  (106

مستقیما به بخش تب مراجعه کنید درست است؟ نهی،کدام گز19دیدرمان کوو یبرا روسیهنگام مراجعه فرد مشکوک به کروناو(107

 درست است؟ نهی، کدام گز19دیازکوو یریشگیپ یکنند برا یدفترکارم کیکه چند نفر با هم در یهنگام(108
دستگیره ، درها ، 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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