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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
بسیار کمشده چقدر است؟ دیتول یدر زباله ها یماریب تیاحتمال سرا  (1

نباید استفاده شود چون نمی تواند از جهش چگونه است؟ انیمبتال ایو  نیدار در مظنون لتریف یاستفاده از ماسک ها  (2

 قطرات تنفسی جلوگیری کند

بایستی استفاده شود می تواند حفاظت کنددار در عامه مردم چگونه است؟ لتریف یاستفاده ماسک ها  (3

همه مواردکرونا ( وعی؟) در زمان ش ستیچ رونیب یاصول استفاده از غذا  (4

الف و بافراد باردار و کودکان چگونه ماسک انتخاب کنند؟  (5

توان یسطح آن ..... و م یبر رو روسیاز مناطق آلوده به دست شما برسد احتمال وجود و یاگر بسته ا  (6

اطمینان خاطر-کم گرفت لی......بسته را تحو

پیشنهاد می شود حیوان قرنطینه و آزمایش شود شود ؟ نهیقرنط دیبا ایسابقه تماس با موارد مشکوک را داشته باشد آ یخانگ وانیاگر ح(7

شود. یضد عفون نیماش یفضاباشد الزم است................ یماریمشکوک به ب یاگر شخص  (8

الف و جباشد؟یمحافظ م نکیبه زدن ع ازیروزمره ن یدر زندگ ایا  (9
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دهند. یانتقال نم ریخکرونا را انتقال دهند؟ روسیو یخانگ واناتیممکن است ح ایا  (10

الف و جمانند پله،نرده و.....وجود دارد؟ یعموم لیوسا یبر رو روسیامکان وجود و ایآ  (11

دهدمی تواند خطر بیماری را کاهش شود؟ 19 دیکوئ یرویرفتن و نیتواند باعث از ب یم قیحمام آب گرم و تعر ایآ  (12

ساخته شده است؟ روسیدارو موثر و ایآ  (13
روش موثری برای داروی ویروس کورونا تایید 

 نشده است

الف و جباشد؟یدستکش م دنیبه پوش ازیروزمره ن یدر زندگ ایآ  (14

شود ؟ یم یماریب تیسبب سرا مارانیشده توسط ب دیزباله تول ایآ  (15

احتمال آن بسیار کم است و توصیه می شود در 

لزوم از دستکش استفاده شود و دست ها صورت 

 شسته شود

با رعایت موارد پیشگیری ایرادی نداردخود را انجام دهند؟ یدوره ا ناتیمعا یماریب وعیتواننددر هنگام ش یزنان بادار م ایآ  (16

ب و جدارد؟ اجیاحت یبوده و به ضدعفون منیسالم و ا رونیب یغذا ایآ  (17

تمام مواردواکسن بزنند؟ یماریب وعیتوانند هنگام ش یکودکان م ایآ  (18

الف و بدارد؟ یبه ضد عفون ازیشده از سوپر مارکت ها ن یداریمواد خر ایآ  (19
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همه ی مواردم؟ییدست خود را بشو یبا چه مواد  (20

گزینه الف و بفرد؟ یستیبا یخانگ نهیخروج فرد از قرنط یبرا  (21

تواند از ماسک استفاده کرد یبه چه مدت م  (22
بستگی به میزان پاکیزگی ماسک و مدت زمان 

 مصرف دارد

پوشیدن دستکش ضروری است... یستیپرسنل امور حمل و نقل با  (23

الف و ج؟ ستیکرونا خوب ن یماریدر ب مارانیکدام ب یآگه شیپ  (24

کرونا روسیو وعیهوا در هنگام ش هیتهو  (25
ها را باز کنید تا هوا در بازه زمانی معین پنجره 

 جریان داشته باشد

ند؟یاستفاده نما لترداریاز ماسک ف توانندیچرا افراد مظنون نم  (26
چون فیلتر نمیتواند از پخش قطرات تنفسی به 

 بیرون جلوگیری کند

همه ی مواردکرد؟ ییزدا روسیکه فرد مبتال به کرونا وجود دارد را و یطیمح دیچگونه با  (27

تمام مواردکرد؟ یریجلوگ 19 دیتوان در منزل از کوئ یچگونه م  (28

تمام مواردخود بپردازند؟ یابیبه ارز دیبا یچه افراد  (29
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الف وببمانند ؟ یخانگ نهیالزم است در قرنط یچه افراد  (30

تمام مواردکرد؟ تیرعا دیبا ییغذا میرژ یبرا یاطیچه اقدامات احت  (31

از ماسک استفاده شود ؟ دیبا یچه زمان  (32
هنگام مالقات با مردم ، مکان های عمومی و 

استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی عمومی

ب و جاز ماسک استفاده شود؟ دیبا یچه زمان  (33

همه ی مواردم؟یکرونا نشو روسیکه مبتال به و مییخود را بشو یدست ها دیبا یچه زمان  (34

همه موارداستفاده کنند؟ دیمحافظت از ذرات با یماسک ها ای یپزشک یجراح یاز ماسک ها یچه کسان  (35

تمام مواردباشند؟ یمرتبط م ماریبا فرد ب یچه کسان  (36

همه مواردشوند؟ یافراد مشکوک محسوب م ای ماریب کینزد نیمرتبط یچه کسان  (37

همه مواردباشند؟یکرونا م یماریمستعد ب یچه کسان  (38

موارد ی همهماسک استفاده کرد؟ کیاز  توانیم یچه مدت  (39

همه ی مواردماسک استفاده کرد؟ کیاز  توانیم یچه مدت  (40
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دمنوش تاثیری ندارداست ؟ دیکرونا مف روسیاز ابتال و یریجلوگ یبرا ریخوردن دمنوش تاث  (41

خوردن دمنوش ها هیچ تاثیری بر ویروس کوئید کند یریجلوگ 19 دیکوئ روسیتواند از ابتال به و یبخور سرکه م ایوسمه  شهیخوردن دمنوش ها ، ر(42

ندارد 19

تمام موارد... یستیخودرو با کید ر هنگام سوار شدن چند نفر در   (43

گزینه الف و بالزم است؟ یچه اقدامات کینزد نیدر خصوص مرتبط  (44

ب وجاز.....استفاده کرد. دیکرونا با وعیدر زمان ش  (45

الف و بدقت شود؟ یبه چه نکات دیبا یدر سفر کار  (46

دارد؟ ازیبه درمان ن یدر صورت بروز چه عالئم  (47
درجه ،خستگی و سرفه خشک و  38تب باالی 

 تنگی نفس

توان استفاده کرد؟ یم یا هیتهو ستمیاز چه س یادار طیدر مح  (48
سیستم تهویه هوا و یک هواکش و باز گذاشتن در 

 و پنچره ها

تمام موارددقت شود؟ یندارد الزم است به چه نکات وعیش یماریکه ب یدر مناطق  (49
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دینادرست را انتخاب کن نهیدر مورد استفاده از ماسک گز  (50
ماسک توسط افراد مشکوک را داخل کیسه 

 پالستیکی بگذاریم

در مورد بانوان باردار و استفاده از ماسک  (51
با در نظر گرفتن و توجه به شرایط خود محصول 

 را انتخاب کنند

نیازی نیست فقط شستشوی مرتب دستهادیرا انتخاب کن حیصح نهیدستکش توسط عموم مردم گز دنیدر مورد پوش  (52

الف و بکدام است ؟ حیصح نهیدستکش گز دنیدر مورد پوش  (53

با پزشک متخصص مشورت کنندمارانیدر مورد سالمندان و ب  (54

همه موارددر مورد سرفه کردن درصورت نداشتن دستمال  (55

.دیرا انتخاب کن حیصح نهیدر مورد کودکان و استفاده از ماسک گز  (56
کودکان با توجه به شکل صورتشان باید ماسک 

 کودکان استفاده کنند

ب و جم؟یتوجه کن دیبا یرفتن از منزل به چه نکات رونیدر هنگام ب  (57

درجه وجود ندارد 56امکان استحمام در دمای کدام است؟ حیصح نهیکرونا گز وعیدر زمان ش قیدر هنگام حمام گرفتن و تعر  (58

آرنج یا دستمال.در هنگام سرفه یا عطسه صورت خود را باید با............بپوشانیم  (59
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یک تا چهارده روزچند روز است ؟ روسیو یدوره نهفتگ  (60

همه مواردد؟یرا نام ببر روسیانتقال و یراه ها  (61

همه موارد؟ ستیکرونا چ روسیانتقال و یراه ها  (62

همه مواردکدامند ؟ ییزدا روسیو و یضد عفون یروش ها  (63

الف و بقابل اجرا در خانه کدامند؟ یضدعفون یروش ها  (64

در هتل ها و رستورانها چگونه است؟ یریشگیالزامات پ  (65
 لیجداگانه و با وسا زیاجتناب و در م یاز دورهم

 .جداگانه به سرو غذا بپردازد ییرایپذ

همه موارداستفاده از ماسک چه زمان است؟زمان   (66

در مکان های شخصی ویا فردیروسیزمان استفاده نکردن ازماسک در هنگام بروز کورونا و  (67

ب و جماسک ضیزمان تعو  (68

همه موارددستها کدام است؟ یزمان شستشو  (69

از پزشک متخصص راهنمایی بگیرند انجام دهند؟ دیبا یچه کار کنندیم یکه با ماسک زدن احساس ناراحت یمارانیسالمندان و ب(70
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دوره ایشود؟ ینظافت وضد غفون دیهوا چگونه با هیتهو ستمیس  (71

الکل و مواد کلردارتوان با : یخانه را م طیمح یضدعفون  (72

ویروس تاجی-جدیدیسازمان بهداشت جهان فیطبق تعر  (73

تب، خستگی و سرفه خشکپاسخ ( ؟ نیعمدتا شامل ) کاملتر یماریب میعال  (74

تب،خستگی،سرفه خشک،سردردست؟یکرونا چ یماریب میعال  (75

تب،خستگی،سرفه خشک،سردردست؟یکرونا چ یماریب میعال  (76

افراد مسن ومبتالیان به بیماری های مزمناست؟ دتریشد ریاز افراد ز کیکورونا در کدام  روسیعوارض و  (77

تمام موارددارد؟ ازیبه درمان ن یدر صورت وقوع چه موارد فرد  (78

را دارندچگونه به سرکار خود یماریب وعیروز گذشته سابقه سفر و اقامت در مناطق ش 14که  یکارکنان  (79

تمام مواردبرگردند؟

هیچ کدامغلط است؟ یعموم هینقل لیکدام مورد در رابطه با وسا  (80

همه مواردکرونا است ؟ یماریاز عالئم ب کیکدام   (81
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باشد ؟ یم حیصح ریاز موارد ز کیکدام   (82

برای کارمندان و همین طور افرادی که در خانه 

دارای بیمار قرنطینه شده هستند توصیه می شود 

از ماسک ها ی جراحی پزشکی یا محافظ ذرات و 

 باالتر استفاده کنند

باشد . ینم حیصح ریاز موارد ز کیکدام   (83
در آسانسور های کابین دار به خوبی  جریان هوا

 برقرر است و نیاز به استفاده از ماسک نیست

ب و جباشد. یبه ......... حساس م روسیکرونا و  (84

د؟ییدرست انتخاب نما نهیگز  (85
محدوده مشترک با فرد بیمار با سایر اعضای 

خانوار رعایت نمی گردد

د؟ییدرست را انتخاب نما نهیگز  (86
قرنطینه خانگی یک انتخاب مهم است و می تواند 

 راه حل مشکل ما باشد

الف و ب. دیرا انتخاب کن حیصح نهیگز  (87

د؟یرا انتخاب کن حیصح نهیگز  (88
برای ضدعفونی الکل را در مساحت زیاد اسپری 

 نکنید
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.دینادرست را انتخاب کن نهیگز  (89
ضد عفونی کردن کلیه محصوالت خریداری شده 

 از سوپر مارکت

شود ؟ ختهیدور ر دیچگونه با نهیلوازم آلوده فرد قرنط  (90
در اتاق بیمار جمع شده ، عالمت گذاری شود و 

 جداگانه دور ریخته شود

سه الیهدارد؟ هیچند ال یپزشک یماسک ها  (91

همه ی مواردچگونه باشد؟ دیدر خانه با نهیقرنط طیمح  (92

همه ی مواردچگونه باشد؟ دیمبتال به کرونا با ماریمراقبت از ب  (93

الف و بتوجه کنند؟ یبه چه موارد دیبا ماریبا ب کینزد نیمرتبط  (94

عمدتا بیماران مبتال به ویروس می باشندست؟یچ روسیمشاهده شده در کورونا و یآلودگمنبع و منشاء   (95

به صورت دوره ایشوند؟ یضدعفون دچگونهیبا وتریکامپ بوردی، تلفن ثابت و ک لیموبا  (96

همه مواردکدام است؟ روسیعوامل انتقال و نیمهمتر  (97

ضد عفونی گرددکامال ... یستیاز حضور فرد مشکوک با هینقل لهیوس  (98

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir





مسدود کننده آب می باشندست؟یماسک ها چ یرونیب هیال فهیوظ  (99

برای جذب رطوبت استست؟یماسک ها چ یداخل هیال فهیوظ  (100

دارای یک الیه فیلتر استست؟یماسک ها چ یانیم هیال فهیوظ  (101

همه مواردباشد؟ ریز طیشرا یدارا یستیبا ییزدا روسیو  (102

درجه 56 یدما قهیدق 30رود؟ یم نیکرونا توسط ...... از ب روسیو  (103

الف و بمنتقل شود؟ شتریب یقیاز چه طر تواندیکرونا م روسیو  (104

ست؟یچ یخانگ نهیهدف از قرنط  (105
قرنطینه جسمی و فیزیکی و ممانعت از توقف و 

رفت آمد بیمار در جامعه و همچنین در بروز 

 می کندمبتالیان نسل دوم وسوم جلوگیری 

همه مواردست؟یچ یخانگ نهیهدف از قرنط  (106

همه ی مواردست؟یچ یخانگ ی نهیقرنط تیهدف و اهم  (107

درجه 96الکل کرونا هستند بجز روسیو ینابود کننده ها یهمگ  (108
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کلرهگزیدینکرونا هستند بجز روسیو ینابود کننده ها یهمگ  (109

درجه 56 یدما قهیدق10کرونا هستند بجز روسیو ینابود کننده ها یهمگ  (110

تمام مواردتوجه کرد؟ یبه چه نکات دیاستفاده از قطار با ایو  مایهنگام پرواز با هواپ  (111

الف و بدقت کرد؟ یبه چه نکات دیخودرو با کیهنگام سوار شدن چند نفر در   (112

همه ی مواردم؟یتوجه کن یبه چه نکات دیهنگام سوار شدن در آسانسور با  (113

تمام مواردم؟یده دانجامیبا ییدرجلسات چه کارهاهنگام شرکت   (114

توجه کرد؟ دیبا یدرمان به نکات یهنگام مراجعه برا  (115
استفاده نکرده و ماسک زده  یعموم هینفل لیازوسا

 نیآست ایعطسه با دستمال  ایو در هنگام سرفه 

 .ردیخود را بگ ینیدهان و ب یخود جلو

تمام موارد م؟یانجام ده دیبا یریشگیپ یبرا یکنند چه اقدامات یکار با هم کار م طیمح کیکه چند نفر در  یهنگام(116
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