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ردیف

ســـــــوالـات

پــاسخ صحیح

)1

هنگام استفاده از ماسک به چه نکاتی باید توجه کرد؟

)2

از باکتری ها و ویروس های قابل انتقال از حیوانات به انسان نمی باشد؟

)3

افرادی که بیماری کرونا در آنها شدت می یابد  ،پس از گذشت  ......دچار مشکل تنفسی می شوند.

 1هفته

)4

برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در محیط اداری کدامیک از اقدامات ذیل توصیه نمی شود؟

از سیستم تهویه هوای مرکزی استفاده کنید.

)5

برای ضدعفونی پوست از  .....می توان استفاده کرد.

)6

برای ضدعفونی محیط خانه می توان از .....استفاده کرد.

)7

برای ضدعفونی نمودن مواد مقاوم در برابر حرارت  ،این وسایل را می توان با جوشاندن به مدت  ......ضدعفونی
کرد.

)8

ترتیب اقدامات هنگام بازگشت به خانه .......

)9

چه افرادی الزم است در قرنطینه خانگی باشند؟

به استفاده شخصی از ماسک توجه شود.
وبا

محلول الکل
موارد الف و ب
 15دقیقه
درآوردن لباس های رویی  -آویزان کردن آن در
ورودی منزل -شستن دست ها  -درآوردن
ماسک -استحمام

www.ltmsyar.ir

همه موارد

@LTMSyarIR



)10

چه زمانی باید دست های خود را بشوییم؟

)11

چه زمانی باید ماسک به سرعت تعویض شود؟

همه موارد

)12

در چه صورتی فرد دارای نقص سیستم ایمنی و عالئم سرفه و خستگی  ،میبایست برای درمان اقدام کند؟

همه موارد

)13

در چه مواقعی استفاده از ماسک توصیه نمی شود؟

)14

در خصوص تهویه هوا در اماکن عمومی کدام گزینه صحیح نیست؟

)15

در کدام یک از مواقع زیر نیاز به شستن دست ها نیست؟

)16

در منزل چگونه از ابتالء به کوئید  19جلوگیری کنیم؟

)17

دوره نهفتگی ویروس کرونا  .......است.

)18

سالمندان و بیمارانی که با ماسک زدن احساس ناراحتی می کنند چه کنند؟

)19

شستن دست ها شامل چند مرحله است؟

www.ltmsyar.ir

پس از لمس اشیاء شخصی

هنگام حضور در مکان های شخصی
در زمان شیوع میبایست از تهویه مرکزی استفاده
کرد.
قبل از درآوردن ماسک
همه موارذ
موارد الف و ب
این افراد باید از پزشک متخصص راهنمایی
بگیرند.
6مرحله
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)20

فاصله فرد مشکوک به آلودگی با سایر افراد باید  .............باشد؟

)21

کدام گروه از افراد ذیل بیشتر در معرض آلودگی به ویروس کرونا هستند؟

)22

کدام گروه از مرتبطین نزدیک محسوب نمی شوند؟

افرادی که در فضای باز بیمار را مالقات کرده اند.

)23

کدام گزینه از اقدامات احتیاطی در رژیم غذایی برای پیشگیری از کرونا مناسب نیست؟

استفاده از دمنوش ها و ریشه وسمه توصیه می

)24

کدام گزینه از شیوه های مهم پیشگیری از ابالء به کرونا در منزل محسوب نمی شود؟

تغذیه

)25

کدام گزینه از نکات قابل توجه  ،هنگام استفاده از هواپیما یا قطار محسوب نمی شود؟

وعده های غذایی را افزایش دهید.

)26

کدام گزینه در مورد نحوه نگهداری ماسکی که چند بار استفاده شده صحیح نمی باشد؟

ماسک داخل پالستیک فریزر تمیز نگهداری شود.

)27

کدام گزینه در مورد ویروس زدایی نادرست است.

)28

کدام گزینه صحیح است؟

)29

کدام گزینه صحیح می باشد؟

بیش از یک متر
افراد دارای سابقه بیماری قلبی و عروقی

شود.

www.ltmsyar.ir

البسه فرد قرنطینه شده را با آب  40تا  60درجه
سانتیگراد بشویید.
ماسک مورد استفاده توسط افراد عادی ریسک
خطر پخش ویروس کرونا را ندارد.
موارد الف و ب

@LTMSyarIR



فرد بیمار بدون عالمت بالینی می تواند منبع

)30

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

)31

کدامیک از عالئم بیماری کرونا نیست؟

)32

کدامیک از گروههای ذیل نیاز به پوشیدن دستکش ندارند؟

)33

کدامیک از الیه های ماسک پزشکی  ،فیلتردار است؟

الیه میانی

)34

کدامیک از الیه های ماسک پزشکی استاندار د  ،جاذب رطوبت است؟

الیه داخلی

)35

کدامیک از ماسک های زیر برای فرد مبتال به کرونا توصیه نمی شود؟

همه موارد

)36

کدامیک از ماسک های زیر در پیشگیری عمومی از ابتال به کرونا استفاده می شود؟

ماسک پزشکی یکبار مصرف

)37

کدامیک از مواد ضدعفونی زیر نمی تواند به طور موثر ویروس کرونا را غیر فعال کند؟

کلرهگزیدین

)38

ماسک پزشکی یکبار مصرف استاندار د چند الیه دارد؟

)39

مفهوم  Covدر  ncovچیست؟

ویروس تاجی

)40

ویروس کرونا  ،شبیه سندروم حاد تنفسی که  .......نامیده می شود ،است.

پنومونی ریه

www.ltmsyar.ir

عفونت باشد.
لرز
عموم مردم در زندگی روزمره

3الیه
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)41

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

)42

هدف از قرنطینه خانگی................:

www.ltmsyar.ir

56درجه سانتیگراد و پس از  30دقیقه
همه موارد

@LTMSyarIR
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