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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
.از ماسک توجه شود یبه استفاده شخصتوجه کرد؟ دیبا یهنگام استفاده از ماسک به چه نکات(1

وباباشد؟ یبه انسان نم واناتیقابل انتقال از ح یها روسیها و و یاز باکتر(2

هفته 1شوند. یم ی، پس از گذشت ...... دچار مشکل تنفس ابدی یکرونا در آنها شدت م یماریکه ب یافراد  (3

.دیاستفاده کن یمرکز یهوا هیتهو ستمیاز س شود؟ ینم هیتوص لیاز اقدامات ذ کیکدام یادار طیکرونا در مح روسیو وعیاز ش یریشگیپ یبرا(4

محلول الکلتوان استفاده کرد. یپوست از ..... م یضدعفون یبرا  (5

الف و بموارد توان از .....استفاده کرد. یخانه م طیمح یضدعفون یبرا(6

یتوان با جوشاندن به مدت ...... ضدعفون یرا م لیوسا نینمودن مواد مقاوم در برابر حرارت ، ا یضدعفون یبرا  (7

قهیدق 15کرد.

اقدامات هنگام بازگشت به خانه ....... بیترت  (8
آویزان کردن آن در  -درآوردن لباس های رویی 

درآوردن  -شستن دست ها  -ورودی منزل

 استحمام -ماسک

مواردهمه باشند؟ یخانگ نهیالزم است در قرنط یچه افراد(9
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پس از لمس اشیاء شخصیم؟ییخود را بشو یدست ها دیبا یچه زمان  (10

مواردهمه شود؟ ضیماسک به سرعت تعو دیبا یچه زمان  (11

مواردهمه  درمان اقدام کند؟ یبرا ستیبای، م یو عالئم سرفه و خستگ یمنیا تمسینقص س یفرد دارا یدر چه صورت(12

هنگام حضور در مکان های شخصیشود؟ ینم هیاستفاده از ماسک توص یدر چه مواقع  (13

ست؟ین حیصح نهیکدام گز یهوا در اماکن عموم هیدر خصوص تهو  (14
استفاده  یمرکز هیاز تهو ستیبایم وعیدر زمان ش

 کرد.

قبل از درآوردن ماسکست؟یبه شستن دست ها ن ازین ریاز مواقع ز کیدر کدام   (15

موارذهمه م؟یکن یریجلوگ 19 دیدر منزل چگونه از ابتالء به کوئ  (16

موارد الف و بکرونا ....... است. روسیو یدوره نهفتگ  (17

کنند چه کنند؟ یم یکه با ماسک زدن احساس ناراحت یمارانین و بسالمندا  (18
 ییاز پزشک متخصص راهنما دیافراد با نیا

 .رندیبگ

مرحله6شستن دست ها شامل چند مرحله است؟  (19

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir





بیش از یک متر............. باشد؟ دیافراد با ریبا سا یفاصله فرد مشکوک به آلودگ  (20

افراد دارای سابقه بیماری قلبی و عروقیکرونا هستند؟ روسیبه و یدر معرض آلودگ شتریب لیکدام گروه از افراد ذ  (21

را مالقات کرده اند. ماریباز ب یکه در فضا یافرادشوند؟ یمحسوب نم کینزد نیکدام گروه از مرتبط  (22

یم هیوسمه توص شهیاستفاده از دمنوش ها و ر ست؟یاز کرونا مناسب ن یریشگیپ ی برا ییغذا میدر رژ یاطیاز اقدامات احت نهیکدام گز(23

شود.

تغذیهشود؟ یاز ابالء به کرونا در منزل محسوب نم یریشگیمهم پ یها وهیاز ش نهیکدام گز  (24

.دیده شیرا افزا ییغذا یوعده هاشود؟ یقطار محسوب نم ای مایاز نکات قابل توجه ، هنگام استفاده از هواپ نهیکدام گز  (25

شود. ینگهدار زیتم زریفر کیماسک داخل پالست باشد؟ ینم حیکه چند بار استفاده شده صح یماسک یدر مورد نحوه نگهدار نهیکدام گز(26

نادرست است. ییزدا روسیدر مورد و نهیکدام گز  (27
درجه  60تا  40شده را با آب  نهیالبسه فرد قرنط

 .دییبشو گرادیسانت

است؟ حیصح نهیکدام گز  (28
 سکیر یماسک مورد استفاده توسط افراد عاد

 کرونا را ندارد. روسیخطر پخش و

الف و بموارد باشد؟ یم حیصح نهیکدام گز  (29
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باشد؟ ینم حیصح نهیکدام گز  (30
تواند منبع  یم ینیبدون عالمت بال ماریفرد ب

 عفونت باشد.

لرزست؟یکرونا ن یماریاز عالئم ب کیکدام  (31

عموم مردم در زندگی روزمرهدستکش ندارند؟ دنیبه پوش ازین لیذ یاز گروهها کیکدام  (32

میانیالیه است؟ لترداری، ف یماسک پزشک یها هیاز ال کیکدام  (33

داخلیالیه استاندار د ، جاذب رطوبت است؟ یماسک پزشک یها هیاز ال کیکدام  (34

مواردهمه شود؟ ینم هیفرد مبتال به کرونا توص یبرا ریز یاز ماسک ها کیکدام  (35

ماسک پزشکی یکبار مصرفشود؟ یاز ابتال به کرونا استفاده م یعموم یریشگیدر پ ریز یاز ماسک ها کیکدام  (36

کلرهگزیدینفعال کند؟ ریکرونا را غ روسیتواند به طور موثر و ینم ریز یاز مواد ضدعفون کیکدام  (37

الیه3دارد؟ هیمصرف استاندار د چند ال کباری یماسک پزشک  (38

تاجیویروس ست؟یچ ncovدر  Covمفهوم   (39

پنومونی ریهشود، است. یم دهیکه ....... نام یفسسندروم حاد تن هیکرونا ، شب روسیو  (40
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قهیدق 30و پس از  گرادیدرجه سانت56رود؟ یم نیاز ب قهیو پس از چند دق ییدر چه دما 19 دیکوئ روسیو  (41

مواردهمه :................یخانگ نهیهدف از قرنط  (42
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