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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
بسیار کمشده چقدر است دیتول یدر زباله ها یماریب تیاحتمال سرا  (1

انیمبتال ایو  نیدار در مظنون لتریف یاستفاده از ماسک ها  (2
نباید استفاده شود چون نمی تواند از جهش 

قطرات تنفسی جلوگیری کن

بایستی استفاده شود می تواند حفاظت کنددار در عامه مردم لتریف یاستفاده ماسک ها  (3

مواردهمه تفاده از غذای بیرونی چیست؟ )در زمان شیوع کرونا(اساصول   (4

الف و بافراد باردار و کودکان چگونه ماسک انتخاب کنند؟  (5

توان یسطح آن ..... و م یبر رو روسیاز مناطق آلوده به دست شما برسد احتمال وجود و یاگر بسته ا  (6

اطمینان خاطر-کم گرفت لی......بسته را تحو

 اگر حیوان، سابقه تماس با مواد مشکوک به ابتدال را داشته باشد. آیا باید آن را قرنطینه کرد؟(7
نهیقرنط وانیشود ح یم شنهادیپ وع،یدر دوره ش

شود. شیو آزما

ماشین ضد عفونی شود.فضای شخصی مشکوک به بیماری باشد الزم است.......................اگر   (8

الف و جمانند پله،نرده و.....وجود دارد؟ یعموم لیوسا یبر رو روسیامکان وجود و ایآ  (9
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و بالف شود؟ 19 دیکوئ یرویرفتن و نیتواند باعث از ب یم قیحمام آب گرم و تعر ایآ  (10

برای عموم مردم الزم نیستباشد؟یدستکش م دنیبه پوش ازیروزمره ن یدر زندگ ایآ  (11

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

الف و جباشد؟یمحافظ م نکیبه زدن ع ازیروزمره ن یدر زندگ ایآ  (13

بلهبیماری معاینات دوره ای خود را انجام دهند؟ زنان باردار می تواننددر هنگام شیوعآیا   (14

مواردتمام کودکان می توانند هنگام شیوه بیماری واکسن بزنند؟آیا   (15

خیر انتقال نمی دهندکرونا را انتقال دهند؟ روسیو یخانگ واناتیممکن است ح ایآ  (16

الف و بدارد؟ یبه ضد عفون ازیشده از سوپر مارکت ها ن یداریمواد خر ایآ  (17

همه مواردم؟ییدست خود را بشو یبا چه مواد  (18

چه مدت می تواند از ماسک استفاده کردبه   (19
به میزان پاکیزگی ماسک و مدت زمان بستگی 

 صرف داردم

دستکش ضروری استپوشیدن امور حمل و نقل بایستی نل پرس  (20
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و جالف ونا خوب نیستآگهی کدام بیماران در بیماری کرپیش   (21

هوا در هنگام شیوع ویروس کروناتهویه   (22
بازه زمانی معین پنجره ها را باز کنید تا هوا در 

 جریان داشته باشد

ند؟یاستفاده نما لترداریاز ماسک ف توانندیچرا افراد مظنون نم  (23
تنفسی به چون فیلتر نمیتواند از پخش قطرات 

 بیرون جلوگیری کند

ب و جباشد؟ قیبه چه طر دیاست با ادیدر آن ز یماریب وعیکه ش یاز مناطق یارسال یبرخورد با بستها یچگونگ  (24

همه ی مواردکرد؟ ییزدا روسیکه فرد مبتال به کرونا وجود دارد را و یطیمح دیچگونه با  (25

مواردتمام دی باید به ازریابی خود بپردازند؟افراچه   (26

همه مواردبمانند؟ یخانگ نهیالزم است در قرنط یچه افراد  (27

وبالف بمانند؟ یخانگ نهیالزم است در قرنط یچه افراد  (28

تمام مواردکرد؟ تیرعا دیبا ییغذا میرژ یبرا یاطیچه اقدامات احت  (29

وجب زمانی باید از ماسک استفاده شود؟چه   (30
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مواردهمه ونا نشویم؟زمانی باید دست های خود را بشوییم که مبتال به ویروس کرچه   (31

موارده همکسانی از ماسک های جراحی پزشکی یا ماسک های محافظت از ذرات باید استفاده کنند؟چه   (32

مواردتمام کسانی با فرد بیمار مرتبط می باشند؟چه   (33

همه مواردشوند؟ یافراد مشکوک محسوب م ای ماریب کینزد نیمرتبط یچه کسان  (34

همه مواردباشند؟یکرونا م یماریمستعد ب یچه کسان  (35

مردم می توانند از ماسک فیلتر استفاده کنندعامه دار استفاده کنند ؟ لتریتوانند از ماسک ف یم یچه کسان  (36

موارده همدار استفاده کنند ؟ لتریتوانند از ماسک ف یم یچه کسان  (37

ی مواردهمه ؟مدت میتوان از یک ماسک استفاده کردچه   (38

تاثیری ندارددمنوش دمنوش تاثیر برای جلوگیری از ابتال ویروس کرونا مفید است؟خوردن   (39

تمام مواردیستیخودرو با کید ر هنگام سوار شدن  چند نفر در   (40

گزینه الف و بالزم است؟ یچه اقدامات کینزد نیدر خصوص مرتبط  (41

کردن تهویه هوا و باز گذاشتن پنجرهضدعونی کرد..استفاده ...... زمان شیوع کرونا باید ازدر   (42
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وج بکرد..استفاده ...... زمان شیوع کرونا باید ازدر   (43

و بالف ه نکاتی دقت شود؟سفر کاری باید به چدر   (44

صورت بروز چه عالئمی به درمان نیاز دارد؟در   (45
درجه،خشتگی و سرفه خشک و  38باالی تب 

 تنگی نفس

توان استفاده کرد؟ یم یا هیتهو ستمیاز چه س یادار طیدر مح  (46
سیستم تهویه هوا و یک هواکش و باز گذاشتن در 

 و پنچره ها

الف و بتوجه شود؟ دیبا یبه چه نکات دیخر یدر مکانها  (47

تمام موارددقت شود؟ یندارد الزم است به چه نکات وعیش یماریکه ب یدر مناطق  (48

استفاده شده در مورد افراد عادی ، ریسک ماسک مورد استفاده از مایک گزینه نادرست را انتخاب کنیددر   (49

 پخش توزیع ویروس کرونا را ندارد

در مورد بانوان باردار و استفاده از ماسک  (50
با در نظر گرفتن و توجه به شرایط خود، محصول 

 کنند  را انتخاب

نیازی نیست فقط شستشوی مرتب دستهادیرا انتخاب کن حیصح نهیدستکش توسط عموم مردم  گز دنیدر مورد پوش  (51
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الف و بکدام است ؟ حیصح نهیدستکش گز دنیدر مورد پوش  (52

با پزشک متخصص مشورت کنندمارانیدر مورد سالمندان و ب  (53

در مورد کودکان و استفاده از ماسک  (54
کودکان با توجه به شکل صورتشان باید ماسک 

 کودکان استفاده کنند

.دیرا انتخاب کن حیصح نهیدر مورد ماسک گز  (55
 بایستی درمان کادر و ها  فقط در بیمارستان

استفاده می  ذرات محافظ های ماسک از بایستی

 شود

و جب ید توجه کنیم؟هنگام بیرون رفتن از منزل به چه نکاتی بادر   (56

... حیصح نهیکرونا گز وعیدر زمان ش قیدر هنگام حمام گرفتن و تعر  (57
 30درجه به مدت  56امکان استحمام در دمای 

 دقیقه کرونا ویروس را از بین می برد

آرنج و دستمال.میبا............بپوشان دیعطسه صورت خود را با ایدر هنگام سرفه   (58

تا چهارده روز کیچند روز است ؟ روسیو یدوره نهفتگ  (59

و جب چند روز است ؟ روسیو یدوره نهفتگ  (60
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روز 14-1باشد؟یچند روز م19 دییکو روسیو ینهفتگ یدوره   (61

همه مواردد؟یرا نام ببر روسیانتقال  و یراه ها  (62

همه مواردکدامند ؟ ییزدا روسیو و یضد عفون یروش ها  (63

مالیدن الکل و یا غوطه ور کردن پوست در الکلپوست در خانه یضدعفون یروش ها  (64

در هتل ها و رستورانها چگونه است؟ یریشگیالزامات پ  (65
از دورهمی اجتناب و در میز جداگانه و با وسایل 

 پذیرایی جداگانه به سرو غذا بپردازد

همه موارداستفاده از ماسکزمان   (66

در مکان های شخصی ویا فردیروسیزمان استفاده نکردن ازماسک در هنگام بروز کورونا و  (67

مواردهمه روسیزمان استفاده نکردن ازماسک در هنگام بروز کورونا و  (68

ب و جماسک ضیزمان تعو  (69

همه موارددستها کدام است؟ یزمان شستشو  (70

دوره ایشود؟ ینظافت وضد غفون دیهوا چگونه با هیتهو ستمیس  (71
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خانواده باید در اتاق مشترک باشنداعضای ه شامل کدام مورد نیستقرنطینه در خانشرایط   (72

و مواد کلردارالکل محیط خانه را می توان با:ضدعفونی   (73

ویروس تاجی -یدجدتعریف سازمان بهداشت جهانطبق   (74

تب،خستگی،سرفه خشک،سردردست؟یکرونا چ یماریب میعال  (75

مسن ومبتالیان به بیماری های مزمنراد افویروس کرونا در کدام یک از افراد زیر شدیدتر است؟عوارض   (76

مواردتمام در صورت وقوع چه مواردی به درمان نیاز دارد؟ فرد  (77

78)
را دارندچگونه به سرکار خود  یماریب وعیروز گذشته سابقه سفر و اقامت در مناطق ش 14که  یکارکنان

تمام موارد برگردند؟

همه مواردکرونا است ؟ یماریاز عالئم ب کیکدام   (79

باشد ؟ یم حیصح ریاز موارد ز کیکدام   (80
دارند باید از  فقط افرادی که با فرد بیمار ارتباط

ماسک های جراحی ، محافظ و باالتر استفاده 

 کنند

باشد ینم حیصح ریاز موارد ز کیکدام   (81
جریان هوا در آسانسور های کابین دار به خوبی 

 برقرر است و نیاز به استفاده از ماسک نیست
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سرکهبخور از مواد ضدعفونی کردن ویروس کرونا نیست؟کدامیک   (82

ب و جباشد یبه ......... حساس م روسیکرونا و  (83

د؟ییدرست  انتخاب نما نهیگز  (84
اعضای خانواده بایستی از فرد بیمار جدا باشند و 

 مجزا زندگی کنند

قرنطینه خانگی یک انتخاب مهم است و می تواند د؟ییدرست را انتخاب نما نهیگز  (85

 راه حل مشکل ما باشد

الف و بدیرا انتخاب کن حیصح نهیگز  (86

کردن کلیخ محصوالت خریداری شده از ضدعفونی دییدرست را انتخاب نمانا نهیگز  (87

 مارکت سوپر

شود ؟ ختهیدور ر دیچگونه با نهیلوازم آلوده فرد قرنط  (88
در اتاق بیمار جمع شده ، عالمت گذاری شود و 

 ریخته شودجداگانه دور 

خت؟یدور ر دیرا چگونه با ماریفرد ب یلوازم آلوده   (89
یک جا جمع کرده ،عالمتگذاری کنیم و دور 

 ریخته شود

سه الیهدارد؟ هیچند ال یپزشک یماسک ها  (90
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هداری کنیم؟که چند بار مصرف شده را چگونه نگماسکی   (91
ر جداگانه نگهداری شود و از تماس ان ها به طوبه 

 یکدیگر اجتناب گردد

همه مواردچگونه باشد؟ دیدر خانه با نهیقرنط طیمح  (92

همه ی مواردچگونه باشد؟ دیمبتال به کرونا با ماریمراقبت از ب  (93

الف و بتوجه کنند؟ یبه چه موارد دیبا ماریبا ب کینزد نیمرتبط  (94

فرد ناقل بدون عالمت می باشندست؟یچ روسیمشاهده شده در کورونا و  یمنبع و منشاء آلودگ  (95

بدون عالمتبیمار مبتال به ویروس و فرد ناقل ست؟یکرونا چ روسیو یمنشاء و منبع آلودگ  (96

گزینه الف و بدست ها کدام است؟ یمواد مناسب شستشو  (97

به صورت دوره ایشوند؟ یضدعفون دچگونهیبا وتریکامپ بوردیتلفن ثابت و ک ل،یموبا  (98

ورزش و تحرکعدم بهداشتی در خصوص اقامت در منزل شامل کدام مورد نیستنکات   (99

ضدعفونی گرددکامال ستینقلیه از حضور فرد مشکوک بایوسیله   (100

مسدود کننده آب می باشندست؟یماسک ها چ یرونیب هیال فهیوظ  (101
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برای جذب رطوبت استست؟یماسک ها چ یداخل هیال فهیوظ  (102

همه مواردباشد؟ ریز طیشرا یدارا یستیبا ییزدا روسیو  (103

درجه 56 یدما قهیدق 30رود؟ یم نیکرونا توسط ...... از ب روسیو  (104

الف و بمنتقل شود؟ شتریب یقیاز چه طر تواندیکرونا م روسیو  (105

همه موارد؟ ستیچ یخانگ نهیهدف از قرنط  (106

درجه 56 یدما قهیدق 10کرونا هستند بجز روسیو ینابود کننده ها یهمگ  (107

درجه 35الکل کرونا هستند بجز روسیو ینابود کننده ها یهمگ  (108

تمام مواردتوجه کرد؟ یبه چه نکات دیاستفاده از قطار با ایو  مایهواپهنگام پرواز با   (109

و بالف سوار شدن چند نفر در یک خودرو باید به چه نکاتی دقت کرد؟هنگام   (110

عه برای درمان به نکاتی باید توجه کرد؟جامرهنگام   (111

وسایل نقلیه عمومی استفاده نکرده و ماسک از 

و در هنگام سرفه یا عطسه با دستمال یا  زده

آستین خود جلوی دهان و بینی خود را بگیرد
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همه مواردتوجه شود ؟ دیبا یهنگام ورود به منزل به چه نکات  (112

تمام موارد م؟یانجام ده دیبا یریشگیپ یبرا یکنند چه اقدامات یکار با هم کار م طیمح کیکه چند نفر در  یهنگام  (113
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