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پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف
الف و ب  باشد ؟  ی م یاتاق تحت مراقبت به چه معن   (1

دهان و بینی  رد؟ یرا در برگ یی حداقل چه قسمت ها د یاستفاده از ماسک ها با  (2

استهمه موارد صحیح کدام است ؟  روس ی و کار در مقابله با کرونا و ط ی سالمت مح ی اقدامات کنترل  (3

الف و ب  باشد  ی و کار شامل چه کدام بخش ها م ط ی سالمت مح ی اقدامات کنترل  (4

ی م  هی توص ی آموزش  ی ها نیکدام کمپ ی و اجرا یز یبرنامه ر یروس یو ی ها یماریو کنترل ب ی ریشگ یپ یبرا  (5

الف و ب شود ؟ 

همه موارد صحیح است است ؟  ی کدام نکات ضرور تیحفظ و مراقبت از سالمت دانش آموزان و پرسنل شاغل در مدارس رعا یبرا  (6

همه موارد صحیح استتوان انجام داد ؟  ی م ی کار چه اقدامات ط یدر مح  ریپذ  بیآس  ی گروه ها یبرا  (7

تیبا استفاده از ظرف ی در مراکز و اماکن آموزش  یو فرد  ی سالمت عموم یارتقا  شیبه منظور افزا ی زی برنامه ر  (8

ومی گاهی و اطالعات عمافزایش آشامل کدام راهکار است ؟  رانیو سف  انی، مرب اءیانجمن اول یها

اقدامات مداخله ای کنترلی بهداشتی؟است ی چه نوع اقدام یکاف  زانیبه م ی و نظافت یبهداشت زاتیو تجه  لیوسا نیتام  (9

اقدامات مداخله ای کنترلی بهداشتی است ؟ یمداوم دستها چه نوع اقدام  ی دانش آموزان و کارکنان به شستشو ب یو ترغ قیتشو  (10





همه موارد صحیح است؟  د یدان ی م ی را ضرور ی اطالعات استفاده از کدام رسانه آموزش  شیجهت افزا  (11

همه موارد صحیح است مورد قبول است ؟  نه ی کدام گز ی و ضد عفون  ییجهت انجام عمل گندزدا  (12

دستکش قبل از روپوش درآورده شود  اشتباه است ؟  نه یکدام گز  یحفاظت فرد  یلباس ها  ضیجهت تعو  (13

گزینه الف و ج  است ؟  یبه چه معن یداشتن فاصله مناسب در روابط اجتماع  (14

؟ ستی ن  حیصح نه یدر خصوص استفاده از مواد گند زدا کدام گز  (15
از یک ماده گندزدا بر پایه کلر یا بر پایه الکل  

استفاده نشود 

؟  ستین حیکدام مورد صح  یی در خصوص انجام گندزدا  (16
محلول گندزدا را می توان به صورت هفتگی تهیه  

 کرد 

؟  ستین  حیجلسات کدام اقدام صح یدر خصوص برگزا   (17

متر از هم چید شده و    1-2صندلی ها به فاصله 

متر مکعب هوای تازه در سالن جریان    13حداقل 

 داشته باشد 

همه موارد صحیح استدر خصوص درآوردن لباس و لوازم حفاظت فردی کدام جمله صحیح است ؟   (18

همه موارد صحیح است است ؟  ی کدام نکات ضرور تیرعا یاجتماع یدر فاصله گذار  (19





الف و ب  است ؟  حیکدام اقدام صح یاجتماع یدر فاصله گذار  (20

گزینه الف و ب  باشد؟ ی اشتباه م نهیکدام گز یاجتماع یدر فاصله گذار  (21

الف و ب مهم است ؟   ی ماریکدام عوامل در انتقال ب  ریپذ  بیآسس ی در گروه ها  (22

همه موارد صحیح است است ؟  یچه اقدامات روس یشامل کرونا و ریواگ ی ها یماریجهت کنترل ب یاختصاص یراهکارها  (23

تا زمانی که بیماری در جامعه در چرخش باشد  است ؟  یضرور  یتا چه زمان یفاصله اجتماع تیرعا  (24

همه موارد صحیح است اشد ؟رعایت کدام نکته در خصوص درآوردن ماسک ضروری می ب  (25

همه موارد صحیح است کرونا از انسان به انسان چگونه است ؟   روس ی و ی ماریانتقال بعامل   (26

روز  14یک الی شود؟  ی چند روز پس از ورود به بدن مشخص م یحاد تنفس  یها ی ماریعالئم ب  (27

یتبسته به حدت و قدرت سرا ندارد  یبستگ  ی به چه عوامل ی ماریب ر یعوارض و مرگ و م  (28

حداقل یک متر  از ابتال به کرونا چقدر است یریشگ یپ ی امن برا یکیزی فاصله ف  (29

منجر به رعایت فاصله ایمن ، کاهش تماس افراد و  شود که ...  ی اطالق م یو اقدامات ر یبه مجموعه تداب یاجتماع یفاصله گذار   (30

 جلوگیری از انتقال بیماری گردد 





درصد   80چه حد در کنترل بیماری نقش دارد ؟  فاصله گذاری اجتماعی تا  (31

اختصاصی کارهایراه باشد ؟  یجزء کدام مورد م ی ماریاز ب یناش  ریاز مرگ و م یریشگ یکاهش موارد ابتال , عوارض و پ  (32

همه موارد صحیح استباشند ؟  یم روس یدر معرض خطر ابتال به کرونا و شتر یب مارانیکدام ب  (33

همه موارد صحیح است است ؟  حیصح نه ی کدام گز  (34

همه موارد صحیح است باشد ؟ یاجتماع ی اقدامات در فاصله گذار نیکدام موارد مهمتر  (35

همه موارد صحیح است کدام مورد جزء بهداشت ساختمان است ؟  (36

درب و پنجره ها در سالن ها بسته باشد  باشد ؟ یو کار نم   ط یو سالمت مح یکدام مورد جزو اقدامات کنترل   (37

؟  ستین  زاتیکدام مورد جزو بهداشت ابزار و تجه  (38

در صورت وجود محلی برای استراحت از پتو حوله  

و ملحفه شخصی استفاده شود و بعد از جا به  

جایی یا تعویض فرد استفاده کننده ، شستشو و  

 گند زدایی شود 

؟  ستین حیصح یاجتماع ی کدام مورد در فاصله گذار  (39
عاعت کاری در مواقعی که منجر به تولید  کاهش س 

نگردد صف برای اربات رجوع 





؟  ست ین ییکدام نکته جزو دستورات گندزدا  (40
استفاده از مواد گندزدا در محیط بسته سبب  

 مسمومیت افراد نمی شود 

؟ ستی ن ح یصح روس یاز انشار کرونا و ی ریکدام نکته جهت جلوگ   (41
استفاده از ضدعفونی کننده ها بر پایه الکل بدون  

 نیاز به آب 

ماسکرد؟ یمورد استفاده قرار گ  افتیباز ی تواند برا  ی استفاده مجدد م تیدر صورت قابل  یحفاظت لهیکدام وس   (42

ستهمه موارد صحیح ا کدام یک از موضوعات آموزشی برای گروه های هدف مناسب است ؟   (43

هیچکدام ؟  ستین ی حفاظت فرد لیوسا دنیپوش  ت یجزو اولو ک یکدام   (44

باشد ؟  ینم ی حفاظت فرد لی جزو در آوردن وسا ک یکدام   (45
برای برداشتن ماسک حتما قسمت جلوی ماسک  

 را بگیرید 

است؟  حیصح نه ی گدام گز  (46

قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای  به دلیل 

گندزدایی سطوح کوچک محدود و در فضای هایی  

 با تهویه استفاده می گردد 

همه موارد صحیح است؟  ستیچ یاجتماع یاقدامات در فاصله گذار نیمهمتر  (47





 باشد؟ ی کدام مورد م روس یکرونا و وع یروش آموزش بهداشت در زمان ش  نیمهمتر  (48
ی شبکه ها قی) از طر  یصورت مجازآموزش به 

ها و ...  تی، وب سا یمجاز

اقدامات مداخله ای کنترلی بهداشتی است ؟  یشامل چه اقدام یماری در منزل در هنگام بروز ب ماریاقامت فرد ب یبرا یهماهنگ   (49




