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ردیف

ســـــــوالـات

پــاسخ صحیح

)1

استفاده از دستکش جهت پیشگیری از بیماری برای کدام گروه از افراد ضروری است؟

)2

استفاده صحیح از ماسک کدام است؟

همه ی موارد

)3

اقدامات پیشگیرانه در هنگام ورود به منزل کدام است؟

همه ی موارد

)4

اقدامات الزم تغذیه ای برای پیشگیری از بیماری کرونا ویروس کدام است؟

)5

اگر دریک اتاق محل کار چند نفر کارمند حضور دارند باید موارد زیر رعایت گردد،بجز:

)6

با چه موادی می توانیم دست های خود را شستشو دهیم؟

)7

برای ازبین بردن ویروس کوئید  19می توان از .......استفاده کرد.

)8

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

)9

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

پزشکان و پرستاران

گوشت تازه پرندگان از منابع معتبر جهت تغذیه
خریداری شود
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هر روز هوای اتاق چند بار تهویه گردد
همه ی موارد
شستن مرتب دست ها با آب جاری ومایع
دستشویی
7روز
افراد مسن
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)10

تصمیم درست در مورد واکسناسیون کدام است؟

)11

تعطیلی مدارس در ماه جاری به منظور پیشگیری از بیماری با جلوگیری ازانتشار .......می باشد.

)12

در چه زمانی باید از ماسک استفاده کرد؟

همه ی موارد

)13

در چه صورتی نیاز به قرنطینه خانگی نمی باشد؟

همه ی موارد

)14

در خصوص ضد عفونی کردن واز بین بردن ویروس کرونا کدام مورد درست تر است؟

)15

در خصوص ویروس کرونای جدید به ترتیب

)16

در زمان همه گیری بیماری واگیر دار تنفسی مثل کرونا رعایت همه موارد زیردرجلسات کارمندان درست
است بجز:

موارد ب و ج درست است
همه موارد

برای ضد عفونی کردن سطوح می توان از ترکیبات
کلره و الکل اتانون  %75استفاده کرد
covبه معنی ویروس تاجی شکل وnبه معنی
جدید
فقط افراد بیمار در جلسه از ماسک استفاده نمایند

)17

در صورت وقوع چه عالئمی باید سریعا به نسبت درمان افراد اقدام گردد ؟

همه ی موارد

)18

در ضدعفونی نمودن خانه به چه مواردی باید توجه شود؟

همه ی موارد

)19

در منزل چگونه از ابتالء به کوئید 19جلوگیری کنیم ؟
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همه موارد
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)20

در مورد انتقال بیماری کوئید  19از طریق حیوانات خانگی کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟

)21

در همه شرایط زیر بیمار می تواند در منزل استراحت نماید و نیازی برای مراجعه به پزشک نمی باشد بجز:

)22

در هنگام بیرون رفتن از خانه به چه مواردی باید توجه نمود؟

)23

درسفر کاری یا پذیرش همراهی بازدیدکنندگان به کدام یک از موارد زیر باید توجه نمود

)24

دوره نهفتگی ویروس کرونای جدید چند روز است؟

موارد الف و ج صحیح است.

)25

رعایت کدام یک از موارد زیر پس از ورود به منزل ضروری است؟

همه موارد باال درست است

)26

رعایت کدام یک از موارد هنگام حضور کارمندان در محل کار غیر بیمارستانی و مراکز درمانی الزامی نمی
باشد؟

)27

ظروف فرد قرنطینه شده در منزل پس از استفاده فرد بیمار باید...........شود.

)28

ظروف فرد قرنطینه شده در منزل پس از استفاده فرد بیمار باید...........شود.

)29

عالئم بیماری آلودگی ناشی از ویروس کرونای جدید کدام است؟

)30

کارکنانی که سابقه سفر و اقامت در مناطق شیوع بیماری کرونا را دارند می توانند با رعایت موارد زیر بجز.......
به محل کار خود باز گردند.
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همه موارد صحیح است
سر درد ،تب باالی  39درجه و اسهال و بدن درد
همه موارد
همه ی موارد

استفاده از ماسک در محیط های کاری شخصی و
انفرادی که ارباب رجوع ندارد
با آب و مایع ظرف شویی کامال شسته شود
با آب و مایع ظرف شویی کامال شسته شود
همه موارد
باید به مدت  14روز قرنطینه شوند
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)31

کدام دسته از افراد زیر نیاز به قرنطینه ندارند؟

افرادی که عالیم سردرد ،تب و عفونت دارند

)32

کدام عبارت درباره آدات سرفه نادرست است؟

با دست جلوی دهان و بینی خود را بگیریم .

)33

کدام عبارت نادرست است ؟

)34

کدام گروه از افراد نمی توانند از ماسک فیلتر دار استفاده نمایند؟

)35

کدام گزینه راههای پیشگیری از مبتال شدن به بیماری کرونا ویروس را بیان می کند؟

)36

کدام گزینه تعریف افراد مرتبط نزدیک به بیماران کرونایی نمی باشد؟

)37

کدام گزینه در ارتباط با قرنطینه خانگی نادرست است؟

)38

کدام الیه از ماسک استاندارد پزشکی نقش فیلتر را دارد؟

)39

کدام یک از اقدامات پیشگیری برای افراد شاغل در ادارات مناسب نیست ؟

)40

کدام یک از ماد ضدعفونی کننده زیر قادر به غیر فعال سازی ویروس نیست؟

پرسنل حمل و نقل عمومی که از دستکش و
ماسک استفاده می کنند  ،نیازی به ششتن دست
ندارند.
ب وج درست است
الف و ب درست است
افراد فامیل و بستگان فرد بیمار
فرد قرنطینه می تواند کنار سایر اعضای خانواده
غذا بخورد.
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الیه میانی
روشن کردن تهویه مرکزی در زمان شیوع بیماری
کلرهگزین
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)41

کدام یک از ماسک ها را نمی توان شست؟

)42

کدام یک از موارد زیر در خصوص شستن دست ها درست نیست؟

)43

گدام گزینه نادرست است ؟

)44

ماسک مناسب برای افراد شاغل در سوپر مارکت ها و رستوران ها است؟

)45

نحوه ی صحیح برخورد با بسته های دریافتی از مناطق آلوده به بیماری کدام است ؟

)46

ویروس کوئید 19در چه دمایی و پس از چه مدتی از بین می رود ؟

)47

هدف از قرنطینه خانگی چیست؟

)48

همه موارد بهداشتی زیر در مورد خرید وسایل از سوپرمارکت ها درست است بجز:

)49

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

)50

هنگام شرکت در جلسات به چه مواردی باید توجه نمود ؟
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ماسک های پزشکی استاندارد
دست ها را می توان با مایع دستشویی آغشته
نمود و در آب راکد سطل فرو برد و شست
دمنوش ها و بخور سرکه در ریشه کنی کرونا
ویروس جدید مؤثر است.
ماسک پزشکی یکبار مصرف
بسته بندی آن را باز کرده و دور بریزیم.
دمای  56درجه پس از  30دقیقه
الف و ب درست است
همه وسایل خریداری شده باید ضد عفونی گردد
استفاده از ماسک ضرورتی ندارد
همه ی موارد
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)51

هنگام مراجعه جهت درمان ،فرد مشکوک به ابتالء به کوئید 19به چه مواردی باید توجه نماید؟
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همه ی موارد
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