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ردیف

ســـــــوالـات

پــاسخ صحیح

)1

استفاده از حمام آب گرم چه تاثیری بر روند بیماری کرونا دارد؟

همه موارد

)2

افراد مستعد ابتال به ویروس کرونا چه کسانی می باشند؟

همه موارد

)3

اقدامات احتیاطی برای رژیم غذایی در جهت پیشگیری از ابتال به کرونا کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

)4

اهمیت و هدف از قرنطینه خانگی چیست؟

)5

آیا زباله تولید شده توسط بیماران سبب سرایت بیماری می شود؟

)6

تمامی گزینه ها به جز گزینه .....در مورد ارزیابی شرایط فردی که نیاز به قرنطینه خانگی ندارد ،صحیح می
باشد.

)7

چه افرادی نمی توانند از ماسک فیلتردار استفاده نمایند؟

)8

چه کسانی جزء مرتبطین نزدیک محسوب می شوند؟

)9

در چه صورت فرد می بایست سریعا نسبت به درمان اقدام نماید؟

)10

در زمان رفت وبرگشت از بیمارستان رعایت چه نکاتی ضروری است؟
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گزینه های الف و ج
همه موارد
احتمال آن بسیار کم است ولی باید نکات ایمنی و
بهداشتی رعایت شود
استفاده از مایعات زیاد وداروهای سرماخوردگی
افراد مظنون یا مبتال به این بیماری
همه موارد
تمامی گزینه ها
پرهیز از حضور در اماکن پرازدحام و رعایت
بهداشت فردی
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)11

در زمان رفت وبرگشت از بیمارستان رعایت چه نکاتی ضروری است؟

)12

در زمان ورود به منزل به چه نکاتی باید توجه نمود؟

)13

در هنگام سوار شدن چندنفر در یک خودرو چگونه می توان از خود مراقبت کرد؟

)14

در هنگام شرکت در جلسات رعایت چه نکاتی ضروری است؟

)15

رعایت نکات ایمنی در استفاده از آسانسور جهت پیشگیری از کرونا ویروس کدام یک از گزینه های زیر می
باشد؟

)16

رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در هنگام قرار گرفتن و استفاده از وسایل عمومی کدام می باشد؟

)17

روش های ضد عفونی قابل اجرا در محیط خانه کدامند؟

)18

شیوه های پیشگیری از ابتال به کوئید  19در منزل چیست؟

)19

کارکنانی که طی دوهفته گذشته سابقه سفر یا اقامت در مناطقی که این بیماری شایع بوده است،داشته اند
در زمان برگشت به محل کار خود چه اقداماتی می بایست انجام دهند؟

)20

کدام یک از گزینه های زیر جزء راه های انتقال ویروس کوئید  2019می باشد؟
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پرهیز از حضور در اماکن پرازدحام و رعایت
بهداشت فردی
تمامی گزینه ها صحیح است.
تمامی گزینه ها
گزینه های الف وج
همه موارد
تمام گزینه ها
استفاده از الکل ضدعفونی یا مواد ضدعفونی
کننده دارای کلر
همه موارد
کاهش فعالیت های برون شهری به ویژه پرهیز از
انجام فعالیت در مکان های عمومی پرتردد
همه موارد

@LTMSyarIR



)21

کدام یک از گزینه های زیر در مورد انتقال ویروس کوئید  19از طریق حیوانات خانگی صحیح نمی باشد؟

)22

کدامیک از گزینه های زیر جزء مراحل ویروس زدایی نمی باشد؟

شستشوی البسه  ،لباس و رختخواب فرد قرنطینه
شده با آب سرد به صورت جداگانه

)23

کدامیک از موارد زیر جزء شرایط مهم قرنطینه خانگی می باشد.

همه موارد

)24

ماسک را تا چه زمانی می توان استفاده کرد؟

همه موارد

)25

مواردی که هنگام بیرون رفتن از خانه به منظور پیشگیری از کرونا باید مورد توجه قرار گیرند کدام است؟

)26

موثرترین روش در تهویه هوا کدام یک از گزینه های زیرمی باشد؟

)27

نحوه شستشوی صحیح دست ها به چه صورت می باشد؟

)28

واکسیناسیون بیماران در هنگام شیوع بیماری چگونه انجام می شود؟

)29

همه گزینه ها به جز گزینه .................جزء عالئم ابتال به بیماری کرونا محسوب می شوند.

)30

هنگام مراجعه برای درمان به چه مواردی باید توجه نمود؟

)31

هنگامی که چندنفر به صورت مشترک دریک اتاق با هم کار می کنند چه اقداماتی برای پیشگیری الزم است؟
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بازی با حیوانات در بیرون از خانه مجاز نیست

تمامی موارد صحیح می باشد
باز کردن پنجره ها در بازه زمانی معین
تمامی گزینه ها
تمامی گزینه ها صحیح می باشد.
تب  ،خشتگی و سرفه های خلط آور
تمامی موارد صحیح می باشد.
تمامی گزینه ها
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