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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
1)  

مواردهمه در چه مواقعی استفاده از ماسک توصیه می گردد؟

2)
 _ Bگروهی از اسیدهای چرب غیر اشباع است که سیستم ایمنی بدن را از طریق بهبود فعالیت    -----

cell  .ها تقویت می نماید 
3اسید چرب امگا 

3)
فاگوسیتیک سبب بهبود وضعیت یک ویتامین محلول در آب است که از طریق تجمع در سلول های    -----

 کموتاکسی و در نهایت از بین بردن باکتری و ویروس ها می شود؟
Cویتامین 

یغشا یکپارچگیبا حفظ   ------  (4

Eویتامین .دینما یها کمک م روسیو و هایباکتر

5)
در تولید سلول های سفید خون نقش حیاتی دارد و از این طریق سبب تقویت سیستم ایمنی می  - ----

 شود؟
کوباالمین

6)
بهبود   T- cellیک آمینو اسید است که فعالیت سیستم ایمنی بدن را از طریق افزایش فعالیت   ------

 میبخشد.
آرژنین

7)
سیستم ایمنی و مقابله با عفونت های ویروسی توصیه می افزایش پروتئین دریافتی به چه میزان جهت تقویت 

 شود؟
درصد 10

مواردهمه در مدارس عبارت است از : یبهداشت یاقدامات مداخله ا  (8
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9)
Eویتامین بادام، بادام زمینی، فندق و روغن های گیاهی مانند روغن آفتابگردان منابع کدام ویتامین هستند؟

وایتکس«ضدعفونی کردن سطوح» برای   (10

انجام شودا دیبا یچه اقدامات ریواگ یها یماریمدرسه دراثرب کیشدن  لیتعط یبرا  (11
باتایید پزشک معالج ومرکز بهداشت وتایید اداره 

 کل آموزش وپرورش وطبق دستورالعمل

واردمهمه است یهاضرور وهیبدن  خوردن کدام م یمنیا ستمیس تیتقو یبرا  (12

13)
پیمانه آب سرد 49پیمانه وایتکس و  0/1برای تهیه محلول با غلظت 

پیمانه آب سرد 9پیمانه وایتکس و 1 شود؟ یاستفاده م تکسیاز آب و وا یبیدرصد از چه ترک 5/0محلول کلر با غلظت  هیته یبرا(14

15)
پیمانه آب سرد 99پیمانه وایتکس و 1وایتکس استفاده می شود؟برای تهیه محلول کلر پنج صدم درصد از چه ترکیبی از آب و 

درصد 70الکل –وایتکس رودیبکار م یچه مواد بیسطوح مقاوم وحساس به ترت یضدعفون یبرا  (16

17)
برای مرحله انگل زدایی از چه محلولی و به چه مدت استفاده می شود؟

لیتر آب به  5قطره مایع ظرفشویی در  25تا  15

 دقیقه. 5مدت 

18)
برای مرحله ضدعفونی از چه محلولی و به چه مدت استفاده می شود؟

لیتر آب  به  5وایتکس در قاشق چایخوری  2

 دقیقه 5مدت 
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19)
بررسی مداوم و تاریخچه سالمتی دانش آموزان، تشخیص به هنگام و مداخالت سریع توسط مربیان بهداشت 

 مدارس مبتنی بر کدام سطح پیشگیری می باشد؟
پیشگیری سطح یک

20)
دقیقه 15ماند؟به طور معمول پس از شستن و یا ضدعفونی کردن دستها چند دقیقه تمییز می 

درسطح مدارس کدام است روسیاز کرونا و یریشگیراه پ نیبهتر  (21

آموزش به دانش آموزان وضدعفونی کردن مرتب 

سطوح وکالسها واستراحت دادن به دانش آموزان 

ار وراه ندادن دانش آموزان بیمار  به کالس بیم

درس

22)
به فرم شدید و حتی منجر به مرگ و میربیماری کرونا در گروههای پرخطر به چه صورتی دیده می شود؟

23)
الف( هر سنی ایجاد بیماری می نمایدبیماری کورونا در چه سنی ایجاد بیماری می نماید؟

سلنیوممنابع کدام امالح هستند؟ یقارچ ، برنج قهوه ا ات،یموز ، لبن ،یوانیح نیپروتئ  (24

د( همه مواردتعطیلی مدارس پس از طی چه مرحله ای صورت خواهد پذیرفت؟  (25

هستند تا ........ روز بعد از یماریب میعال یدارا یکه بصورت انفراد یهمکاران ایشود دانش آموزان  یم هیتوص  (26

روز/هفت روز کی.ابندیحضور ن لیتحص ایبمدت ........... روز در محل کار  یماریبطور متوسط از شروع ب ایقطع تب 

27)
همه موارد فوقتوصیه های بهداشت محیطی در مدارس عبارت است از:

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir



شود؟ یانجام م یدرصد به چه روش70الکل  هیته  (28
درصد با سه  96مخلوط کردن یک پیمانه الکل 

 پیمانه آب

 شود؟ یانجام م یدرصد( به چه روش 0.1 تکسی)وامیسد تیکلر پویکننده ه دهیمحلول سف هیته(29
درصد در 1سی سی وایتکس 50مخلوط کردن 

یک لیتر آب

مواردهمه شوند؟ یکورونا محسوب م یماریمشکوک به ب یچه افراد  (30

31)
متر 1حداقل چه فاصله ای را باید از افرادی که دارای عالئم تنفسی مانند سرفه و عطسه هستند رعایت کرد؟

به به پزشک مراجعه کنند یفور دیبا یچه کسان  (32
کسانی که عالئم تنفسی مثل سرفه وتنگی نفس 

 دارند

33)  
ونا هستند؟چه کسانی بیشتر مستعد ابتال به ویروس کر

سالمندان،افراد دارای بیماریهای زمینه ای 

 وکودکان

34)
آموزش بهداشت گروهیدر ارتقاء سطح سالمت مدرسه کدام برنامه بنیادی تر است؟

35)  
در بیماریهای تنفسی واگیردار،هنگام تماس نزدیک رعایت چه نکاتی الزم است؟

رعایت فاصله یک متری،دست ندادن وروبوسی 

 نکردن

مواردهمه در چه مواردی برای محافظت از خود در برابر بیماری به ماسک نیاز داریم ؟  (36

مواردهمه انجام شود؟ یستیبا یدست ها چه زمان یشستشو یحاد تنفس یها یماریب وعیدر زمان ش  (37
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و نمکآب .دیدهان خود را با ............... شستشو ده  ستیبایآنفلوانزا م هیدر صورت داشتن عالئم شب  (38

39)
آب و نمکدر صورت داشتن عالئم شبیه آنفلوآنزا دهان را با چه محلول باید شستشو داد؟

40)

در صورت عدم دسترسی به آب ، برای شستن دستها از چه موادی استفاده می شود؟
ژل های ضد عفونی کننده با پایه الکل که نیاز به 

 شستشو با آب ندارند

41)

صورت مرجعه دانش آموز با عالیم بیماری تنفسی به مدرسه مربی بهداشت چه فعالیتی می نماید؟در 

جداسازی دانش آموزان دارای عالئم سرماخوردگی 

از سایرین در اتاق تحت مراقبت/ اطالع به اولیا 

دانش آموزان جهت مراجعه دانش آموز به منزل و 

 انجام فعالیت معاینات بالینی توسط پزشک

مواردهمه است؟ یدر کدام موارد شستن دست ها ضرور  (42

مواردهمه است؟ یدر کدام موارد شستن دستها ضرور  (43

الف و بموارد مهم است؟ یماریدر انتقال ب یچه عوامل ریپذ بیآس یدر گروهها  (44

و بالف شود؟ تیرعا دیبا ریز یدر هنگام عطسه و سرفه کدام آداب بهداشت  (45

46)
درارتباط  با مراسم تجمعی و اردوهای دانش آموزی و استفاده از سالن های ورزشی در زمان شیوع بیماری 

 کرونا چه باید کرد؟
هردو تعطیل می شوند.
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درصد 2چنداست روسیکرونا و ریدرصد مرگ وم  (47

روزچهارده کرونا چند روز است یماریدوره کمون ب  (48

مواردهمه عبارت است از : یماریانتقال ب یراهها  (49

50)  
«ج»و« ب» یها نهیگزراههای انتقال ویروس کرونا کدامند؟

مواردهمه کرونا کدام است یماریازب یریشگیپ یراهها  (51

52)
موارد الف و بشست و شو و ضدعفونی دست ها........

53)
ثانیه 30تا  20حداقل شستشوی دست ها با آب و صابون حداقل چقدر زمان نیاز دارد؟

ثانیه 20بکشد دطولیبا هیدست ها حداقل چند ثان یشستشو  (54

چینووهان بارکجابود نیکرونا اول دیجد روسیو وعیش  (55

56)

ضدعفونی و گندزدایی اماکن آموزشی به چه روشی انجام می شود؟

نظافت سطوح دارای تماس مشترک، دستگیره ها، 

شوینده و سپس آب ژاول صندلی ها، میزها با مواد 

0.2% 
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57)  
مواردهمه عادات خوب بهداشتی درکنترل بیماریهای تنفسی واگیردار کدامند؟

58)
روز 14تا  1عالئم بیماری تنفسی تب دار چند روز پس از ورود به بدن شروع می شود؟

مواردهمه کدام است روسیکرونا و یماریعالئم ب  (59

یتنفس میتب و شروع حاد عالکرونا عبارت است از : یماریب یعالئم عموم  (60

مواردهمه کدام افراد بیشتر مستعد ابتال به بیماری هستند ؟  (61

خانم های باردارباشد؟ یکورونا نم یماریبه ب یشتریخطر ابتالب کدام افراد در معرض  (62

تماس با اورژانس کدام اقدامات زیر در مدارس پیرامون شناسایی دانش آموزان دارای عالئم بیماری تنفسی الزامی نیست؟(63

تب دار یتنفس یهایماریبشوند؟ یریهمه گ ایو  انیطغ جادیتواند باعث ا یم یماریکدام ب  (64

مواردهمه باشد؟ یدر مدارس م دیجد روسیاز ابتال به کورونا و یریشگیکدام موارد از اصول مراقبت و پ  (65

خوننمی باشد؟ 19کدام موارد از راههای اصلی انتقال ویروس کووید   (66

هیکل یینارسانمی باشد ؟ 19کدام موارد از عالیم شایع ابتال به ویروس کووید   (67

روز 9باشد؟ یم حیسطوح صح یبر رو 19 دیکوو روسیدت زمان زنده ماندن وکدام مورد در خصوص م  (68
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مرسانسان منتقل شد رشتربهیش قیازطر یماریکدام نوع ب  (69

70)
B6ویتامین کدام ویتامین در تولید سلول های سفید خون از جمله 

71)
Aویتامین کدام ویتامین محلول در چربی است که کمبود آن زمینه را برای بروز عفونت فراهم می کند؟

72)  
دست دادن وروبوسی کدامیک از عادات بهداشتی به منظورپیشگیری از بیماریهای تنفسی واگیردار مناسب نمی باشد؟

73)  
مواردهمه کدامیک از موارد زیر از اصول پیشگیری در مدارس می باشند؟

74)
Dویتامین بویژه عفونت های ویروسی جلوگیری می نماید؟کدامیک از ویتامین ها از ابتال به عفونت های تنفسی 

75)
Eویتامین کدامیک از ویتامین های محلول در چربی است که عملکرد آنتی اکسیدان قوی دارد؟

76)  
کدامیک ازموارد زیراز اصول پیشگیری از ابتال به کرونا ویروس نمی باشد؟

 یم یماریدانش آموزان وکارمندان با وجود ب

 .توانند در مدرسه حضور داشته باشند

77)
موارد الف و باست؟ B6کدامیک منابع ویتامین 

78)  
کرونا ویروس چیست؟

خانواده بزرگی از ویروسهاست که هفتمین رده 

جدید آن در شهر ووهان چین پیدا شد وخیلی 

 سریع منتشر می شود
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79)
رویسیستم ایمنی بدن می شود؟از طریق کاهش تعداد ماکروفاژها و منوسیت ها باعث تضعیف   ------کمبود 

80)
B12ویتامین کمبود کدام ویتامین باعث پیشرفت سریع عفونت های ویروسی می شود؟

مواردهمه پرخطر درمدارس عبارتند از: یگروهها  (81

82)

گزارش دهی درمدارس به چه صورت  می باشد؟

جدا سازی دانش آموزان دارای عالئم 

سرماخوردگی از سایرین دراتاق تحت مراقبت/ 

مراجعه دانش اطالع به اولیا دانش آموزان جهت 

آموز به منزل و انجام معاینات بالینی توسط 

 پزشک

83)
Dویتامین ماهی های چرب، لبنیات، زرده تخم مرغ منابع کدام ویتامین هستند؟

ساعت 24استفاده شود؟ دیسطوح ظرف چه مدت با ییگندزدا یشده آب ژاول برا هیمحلول ته  (84

85)
سطوح عادیدرصد برای ضدعفونی چه سطوحی استفاده می شود؟ 0/1با غلظت محلول کلر 

عادیسطوم شود؟ یاستفاده م یچه سطوح یضد عفون یدرصد برا 1/0محلول کلر با غلظت   (86

87)
لباس های فرد بیمارمی شود؟محلول کلر پنج صدم درصد برای چه مواردی استفاده 
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88)

مراحل شستشو و ضدعفونی میوه و سبزیجات:
شستشوی  –ضدعفونی  -انگل زدایی -پاک سازی

 نهایی و آبکشی

89)
مراقب سالمت بدون بیماری در اتاق مجزامراقبت از دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی در منزل توسط چه فردی انجام می شود؟

90)
آبدر بیماری های ویروسی توصیه می شود؟مصرف کدام یک 

91)  
نحوه درمان بیمار مبتال به ویروس کرونا کدام است؟

درمان  یبرا روسیضدو یدارو ایتاکنون واکسن 

نشده وفقط درمان  افتی روسهایدسته از و نیا

 است. یعالمت

92)
Aویتامین نقش کدام ریز مغذی زیر در تقویت سیستم ایمنی مهم تر میباشد؟

93)
غذاهای فرآورده شدههنگام ابتال به بیماری های ویروسی مصرف کدام یک توصیه نمیشود؟
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