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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
پزشکان  و پرستاراناست؟ یکدام گروه از افراد ضرور یبرا یماریاز ب یریشگیاستفاده از دستکش جهت پ  (1

موارد یهمه از ماسک کدام  است؟ حیاستفاده صح  (2

ی مواردهمه در هنگام ورود به منزل کدام است؟ رانهیشگیاقدامات پ  (3

گوشت تازه پرندگان از منابع معتبر جهت تغذیه کدام است؟ روسیکرونا و یماریاز ب یریشگیپ یبرا یا هیاقدامات الزم تغذ  (4

 خریداری شود

هر روز هوای اتاق چند بار تهویه گرددگردد،بجز: تیرعا ریموارد ز دیاتاق محل کار چند نفر کارمند حضور دارند با کیاگر در  (5

ی مواردهمه م؟یخود را شستشو ده یدست ها میتوان یم یبا چه مواد  (6

توان از....... استفاده کرد. یم 19 دیکوئ روسیبردن و نیازب یبرا  (7
 عیوما یشستن مرتب دست ها با آب جار

 ییدستشو

روز7شوند. یم یپس از ......... دچار مشکل حاد تنفس ابدی یکه شدت م یمارانیکرونا در ب یماریب  (8

مسنفراد اشود؟ یآلوده منتقل م ای ماریب یسن یاز گروه ها کیتوسط کدام  دیجد یکرونا یروسیو یماریب  (9
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موارد ب و ج درست استکدام است؟ ونیدرست در مورد واکسناس میتصم  (10

مواردهمه باشد. یازانتشار....... م یریبا جلوگ یماریاز ب یریشگیظور پبه من  یمدارس در ماه جار یلیتعط  (11

ی مواردهمه از ماسک استفاده کرد؟ دیبا یدر چه زمان  (12

ی مواردهمه باشد؟ ینم یخانگ نهیبه قرنط ازین یدر چه صورت  (13

 کرونا کدام مورد درست تر است؟ روسیبردن و نیکردن واز ب یدر خصوص ضد عفون(14
ی کردن سطوح می توان از ترکیباتضد عفونبرای 

استفاده کرد %75کلره و الکل اتانون 

بیبه ترت دیجد یکرونا روسیدر خصوص و  (15
covشکل و یتاج روسیو یبه معنnیبه معن 

 دیجد

کارمندان  درست ردرجلساتیهمه موارد ز تیمثل کرونا رعا یدار تنفس ریواگ یماریب یریدر زمان همه گ  (16

استفاده نمایند فقط افراد بیمار در جلسه از ماسکاست  بجز:

ی مواردهمه به  نسبت درمان افراد اقدام گردد ؟ عایسر دیبا یدر صورت وقوع چه عالئم  (17

ی مواردهمه توجه شود؟ دیبا ینمودن خانه به چه موارد یدر ضدعفون  (18

مواردهمه ؟ میکن یریجلوگ 19دیدر منزل چگونه از ابتالء به کوئ  (19
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همه موارد صحیح است باشد؟ ینم حیصح ریاز موارد ز کیکدام  یخانگ واناتیح قیاز طر 19 دیکوئ یماریدر مورد انتقال ب(20

درجه و اسهال و بدن درد 39سر درد، تب باالی  باشد بجز: یمراجعه به پزشک نم یبرا یازیو ن دیتواند در منزل استراحت نما یم ماریب ریز طیدر همه شرا(21

مواردهمه توجه نمود؟ دیبا یرفتن از خانه به چه موارد رونیدر هنگام ب  (22

ی مواردهمه توجه نمود دیبا ریاز موارد ز کیبه کدام  دکنندگانیبازد یهمراه رشیپذ ای یدرسفر کار  (23

است. حیموارد الف و ج صحچند روز است؟ دیجد  یکرونا  روسیو یدوره نهفتگ  (24

همه موارد باال درست استاست؟ یپس از ورود به منزل ضرور ریاز موارد ز کیکدام  تیرعا  (25

26)
 ینم یالزام یو مراکز درمان یمارستانیب ریاز موارد هنگام حضور کارمندان  در محل کار غ کیکدام  تیرعا

 باشد؟
از ماسک در محیط های کاری شخصی و ستفاده ا

انفرادی که ارباب رجوع ندارد

کامال شسته شود ییظرف شو عیبا آب و ما...........شود.دیبا ماریشده در منزل پس از استفاده فرد ب نهیظروف فرد قرنط  (27

کامال شسته شود ییظرف شو عیبا آب و ما...........شود.دیبا ماریشده در منزل پس از استفاده فرد ب نهیظروف فرد قرنط  (28  

مواردهمه کدام است؟ دیجد  یکرونا  روسیاز و یناش یآلودگ یماریم بعالئ  (29

بجز....... ریموارد ز تیتوانند با رعا یکرونا را دارند م یماریب وعیکه سابقه سفر و اقامت در مناطق ش یکارکنان  (30

روز قرنطینه شوند 14به مدت ید بابه محل کار خود باز گردند.
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سردرد، تب  و عفونت دارند میکه عال یافرادندارند؟ نهیبه قرنط ازین ریکدام دسته از افراد ز  (31

. میریخود را بگ ینیدهان و ب یبا دست جلوکدام عبارت درباره آدات سرفه نادرست است؟  (32

کدام عبارت نادرست است ؟  (33
که از دستکش و  یپرسنل حمل و نقل عموم

به ششتن دست  یازیکنند ، ن یماسک استفاده م

 ندارند.

ب وج درست استند؟یدار استفاده نما لتریتوانند از ماسک ف یکدام گروه از افراد نم  (34

الف و ب درست استکند؟ یم انیرا ب روسیکرونا و یماریاز مبتال شدن به ب یریشگیپ یراهها  نهیکدام گز  (35

ماریو بستگان فرد ب لیافراد فامباشد؟ ینم ییکرونا مارانیبه ب کیافراد مرتبط نزد فیتعر نهیکدام گز  (36

خانواده  یاعضا ریتواند کنار سا یم نهیفرد قرنطنادرست است؟ یخانگ نهیدر ارتباط با قرنط نهیکدام گز  (37

 غذا بخورد.

میانیالیه الیه از ماسک استاندارد پزشکی نقش فیلتر را دارد؟کدام   (38

روشن کردن تهویه مرکزی در زمان شیوع بیماری؟ ستیافراد شاغل در ادارات مناسب ن یبرا یریشگیاز اقدامات پ کیکدام   (39

نیکلرهگزست؟ین روسیو یفعال ساز ریقادر به غ ریکننده ز یاز ماد ضدعفون کیکدام   (40
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استاندارد یپزشک یماسک هاتوان شست؟ یاز ماسک ها را نم کیکدام   (41

ست؟یدر خصوص شستن دست ها درست ن ریاز موارد ز کیکدام   (42
دست ها را می توان با مایع دستشویی آغشته 

 ل فرو برد و شستنمود و در آب راکد سط

نادرست است ؟ نهیگدام گز  (43
کرونا   یکن شهیدمنوش ها و بخور سرکه در ر

 ؤثر است.م دیجد روسیو

ماسک پزشکی یکبار مصرفافراد شاغل در سوپر مارکت ها و رستوران ها است؟ یماسک مناسب برا  (44

.میزیآن را باز کرده و دور بر یبسته بندکدام است ؟ یماریاز مناطق آلوده به ب یافتیدر یبرخورد با بسته ها حیصح ینحوه   (45

قهیدق 30درجه پس از  56 یدمارود ؟ یم نیاز ب یو پس از چه مدت  ییدر چه دما 19دیکوئ روسیو  (46

و ب درست استالف از قرنطینه خانگی چیست؟هدف   (47

 همه وسایل خریداری شده باید ضد عفونی گردداز سوپرمارکت ها درست است بجز: لیوسا دیدر مورد خر ریز یهمه موارد بهداشت  (48

از ماسک ضرورتی ندارداستفاده  بیرون رفتن از منزل و حضور در جاهای شلوغ و پر تراکم باید به موارد زیر توجه کرد به جز:هنگام (49

ی مواردهمه توجه نمود ؟ دیبا یهنگام شرکت در جلسات به چه موارد  (50
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ی مواردهمه د؟یتوجه نما دیبا یبه چه موارد 19دیمراجعه جهت درمان، فرد مشکوک به ابتالء به کوئ هنگام  (51
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