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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
تب، خستگی، کوفتگی بدن:کرونا ...... ؟ یماریعالئم ب .1(1

مواردهمه کرونا ؟ یماریعالئم ب .1(2

ب و ج:...... ؟ قیاستفاده از حمام گرم و تعر  (3

و جب ؟ قیاستفاده از حمام گرم و تعر  (4

مواردهمه کرونا ؟ روسیافراد مستعد و پرخطر در معرض و  (5

و بالف باشد ؟ یم حیصح نهیدست شستن  در کدام گز تیاهم  (6

از سیستم تهویه هوای مرکزی استفاده کنند؟ ستیکنند کدام اقدام الزم ن یدفترکار با هم کار م کیچند نفر که در  یبرا  (7

 ؟ ستین حیصح نهیکدام گز ماریفرد مرتبط با ب یبررس ایکرونا مثبت  مارانیب ییشناسا یبرا(8
فامیل و آشنایان دور بیمار که با او ارتباط نزدیک

نداشته اند

ماسک های جراحی پزشکی استاندارد سه الیه شود؟ یم هیتوص ییفرودگاه و .... چه ماسک ها مارستان،یمانند ب تیپرجمع یکارمندان در مکان ها یبرا(9
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کلراستفاده شود؟ دیبا یکردن سطوح از چه ماده ا یو ضد عفون ییزدا روسیو یبرا  (10

ست؟یاقدام هنگام سرفه کردن چ نیبهتر  (11
با استفاده از آستین پیراهن یا یک دستمال جلوی 

 دهان و بینی خود را بگیریم

ست؟یچ 19 دیکوئ یماریدرمان ب یمورد استفاده برا یدارو نیبهتر  (12
کدام مورد  چیاست که ه دیدر حال تول ییداروها

.ستین دییتا

N95/KN95مطابق با استاندارد ییماسک ها فرودگاه و .... کدام است؟ مارستان،یمانند ب تیپرجمع یکارمندان در مکان ها یاسک برانوع م نیبهتر(13

نقلیه شخصی وسایلکدام است؟ یماریشروع ب امیحمل و نقل در ا لهیوس نیبهتر  (14

قبل از خواباست؟ یچه زمان یماریازابتال ب یریشگیپ یزمان استحمام برا نییبهتر  (15

جریان هوا در اسانسورهای کابین دار کم استم؟یماسک بزن دیچرا هنگام سوار شدن به آسانسور با  (16

مواردهمه ؟ مینمائ یریشگیو ابتال آن پ روسیچگونه از انتقال و  (17

مواردهمه بمانند ؟ یخانگ نهیالزم است در قرنط یچه افراد  (18

.افرادی که سرفه می کنندندارند؟ یخانگ نهیبه قرنط یلزوم یچه افراد  (19
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شود؟ یم هیتوص یخانگ نهیدر زمان قرنط ییها تیچه فعال  (20
فعالیت در رسانه های اجتماعی، پخت و پز، کباب 

 وفعالیت های غنی کننده اوقات فراغت

و بالف کرونا هستند ؟ روسیمستعد ابتال به و شتریب یچه کسان  (21

: الف و بمیریفاده از ماسک در نظر بگرا هنگام است یچه نکات  (22

تاجیویروس  به چه معناست؟  COVنموده است،  یمعرف یجهان بهداشت سازمان که – NCOV2019در اصطالح (23

گردد ؟ تیرعا دیبا یچه نکات کیهنگام تماس نزد روسیکرونا و یماریدر ب  (24
متر نباشد، دست و  1فاصله افراد با هم کمتر از 

 روبوسی ممنوع

.همه موارد باال درست استرد؟یمورد توجه قرار گ دیهوا کدام مورد با هیدر تهو  (25

است؟ یاستفاده از ماسک ضرور یدر چه موارد  (26
از ماسک استفاده  دیدر همه موارد ذکر شده با

 .میکن

مواردهمه ه شود ؟الزم است از ماسک استفاد یدر چه مواقع  (27

همه موارد:کرونا ؟ روسیو وعیدر هنگام ورود به منزل در زمان ش  (28

و جب کرونا چند روز است ؟ یماریب یدوره نهفتگ  (29
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مواردهمه آن کدام است ؟ وعیو ش روسیو نیانتقال ا یراه ها  (30

و بالف ؟ ستیچ روسیدر هنگام ابتال به و ییغذا میرژ  (31

.همه موارد باال باید رعایت شودشستن دست ها کدام است؟ حیروش صح  (32

کدام گروه مناسب تر است ؟ یبرا لترداریاستفاده از ماسک ف طیشرا  (33
عامه مردم می توانند از ماسک فیلتردار استفاده 

 کنند

مواردهمه ؟ ستیچ روسیکرونا و یماریعالئم ابتال به ب  (34

و جب شود ؟ یبه بدن شروع م روسیچند روز پس از ورود و یکرونا ط یماریعالئم ب  (35

؟ ستین حیکرونا صح یماریهوا بر ب هیکدام جمله در مورد تهو  (36
با روشن نمودن تهویه هوا احتمال انتقال بیماری 

 .وجود ندارد

در سالن های ورزشیتسال فوشود؟ ینم هیتوص یورزش تیکدام فعال  (37

: بیهوشی؟ ستیکرونا ن روسیو عیاز عالئم شا نهیکدام گز  (38

19همسایه دیوار به دیوار شخص مبتال به کوئید ستند؟ین 19 دیبه افراد مبتال به کوئ کینزد نیاز مرتبط نهیکدام گز  (39
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را نابود کند؟ 119 دیکوئ روسیتواند به طور موثر و یکدام موارد م  (40

دی اتیل اتر،  سانتی گراد ، 56دقیقه گرمای  30

درصد، مواد ضد عفونی کننده دارای  75اتانول 

و کلروفرم و سایر حالل های  کلر، پراستیک اسید

 چربی

.است شتریب یماریدر کودکان عالئم بست؟ین حیصخ 19 دیکوئ یماریکدام مورد  راجع به ب  (41

نیمرو و تخم مرغ نیم پزست؟ین ییغذا میرژ یبرا یاطیکدام مورد از اقدامات احت  (42

استراحت بیمارست؟ین یکیزیو ف یجسم نهیکدام مورد از اهداف قرنط  (43

است؟ روسیکرونا و یماریاز ب یریشگیدر پ یدیکدام مورد از نکات کل  (44
قرنطینه خانگی ،ماسک،دستکش، عینک محافظ، 

 میکروب زدایی، شستن دست ها

انجام فعالیت خارج از منزل به صورت عادیشود؟ ینم هیتوص 19 دیاز کوئ یریکدام مورد در جلوگ  (45

باشد؟ ینم حیکدام مورد صح  (46
ضد عفونی کردن محصوالت خریداری شده از 

.سوپر مارکت ضروری است

شود؟ یم هیمورد هنگام ورزش توصکدام   (47
انجام ورزش هایی که می توان در خانه انجام داد 

 مانند: بدنسازی، یوگا و ایروبیک
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شستن مداوم دست ها با آب و صابونکند؟ یم یریجلوگ 19 دیکوئ روسیکدام مورداز ابتال به و  (48

و بالف شود ؟ تیرعا دیرفتن از منزل با رونیکدام نکات در مورد ب  (49

، سرفه ی خشک، تبخستگیباشد؟ یم روسیکرونا و یماریب میاز عال ریاز موارد ز کیکدام   (50

مواردهمه باشد؟ یم روسیکرونا و یماریب میاز عال ریاز موارد ز کیکدام   (51

مواردهمه کرونا هست؟ روسیعامل  انتقال و ریاز موارد ز کیکدام   (52

مدفوع فرد مبتالست؟ین 19دیکوئ روسیعامل  انتقال و ریاز موارد ز کیکدام   (53

مواردهمه باشد ؟ یکرونا م روسیانتقال و یاصل یاز راه ها کیکدام  (54

باشد ؟ یکرونا نم یماریب یریشگیاز اصول پ ریاز موارد ز کیکدام  (55
سفرکردن به مناطق دوردست برای پیشگیری از 

 بیماری

باشد ؟ ینم حیصح ریاز موارد ز کیکدام  (56
در مواقع استفاده از مواد ضدعفونی حاوی کلر 

 نیازی به رقیق سازی نیست

؟ ستین حیهوا صح هیجمله در مورد تهو کیکدام  (57
با روشن نمودن تهویه هوا احتمال انتقال بیماری 

 وجود ندارد
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؟ ستیچ روسیکرونا و  (58
شبیه سندرم تنفسی سارس است ولی به هیچ 

 وجه یکسان نیستند

و جالف ؟ ستیچ روسیکرونا و  (59

گراد یدرجه سانت 90تا  60شستشو داده شود؟ دیاز آب با ییدر چه دما نهیلباس و رختخواب فرد قرنط  (60

.همه موارد باال درست می باشدم؟یکن یم یچند بار مصرف را چگونه نگهدار یماسک ها  (61

ببرد نیرا از ب روسیتواند و یحمام آب گرم مرود بجز ؟ یم نیاز ب ریموارد ز ریکرونا تحت تاث روسیو  (62

آب گرمحمام رود بجز ؟ یم نیاز ب ریموارد ز ریکرونا تحت تاث روسیو  (63

درجه سانتیگراد 56دقیقه در دمای  30پس از رود؟ یم نیاز ب قهیو پس از چند دق ییدر چه دما 19 دیکوئ روسیو  (64

(SARS) سندرم حاد تنفسیاست؟ یماریکدام ب هیشب 19 دیکوئ روسیو  (65

ست؟یچ یکیزیو ف یجسم نهیهدف از قرنط  (66
ممانعت از رفت و آمد بیمار در جامعه و جلوگیری 

 .از بروز مبتالیان نسل دوم و سوم است

موارد فوقهمه ؟ یخانگ نهیقرنط تیهدف و اهم  (67
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از راه مدفوعانتقال کرونا هستند بجز ؟ روسیانتقال و یراهها ریز همه موارد  (68

است به جز ؟ حیصح ریهمه موارد ز  (69
تماس با سطوح آلوده می تواند باعث انتقال می 

 شود

استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیست؟ین دیمورد تاک نهیرفتن از منزل کدام گز رونیهنگام ب  (70

.شود تیرعا دیهمه موارد باال باتوجه شود؟ دیخروج از قطار به کدام موررد با ای مایهنگام پرواز با هواپ  (71

شود؟ تیرعا دیکدام مورد با یادار یها لیهنگام رد و بدل کردن مدارک و فا  (72
ان هنگام تحویل گرفتن ماسک زده و بعد دست

 .خود را بشوئیم

مراجعه فوری به پزشکاقدام کدام است؟ نیبهتر 19 دیکوئ یماریهنگام ظهور عوارض ب  (73
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