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  جواب صحیح

1

استفاده مکرروطوالنی ازالکل به عنوان گندزدا، باعث چه تغییراتی درالستیک وپالستیک هاي خاص می شود؟
تغییررنگ

تورم
سخت شدن وترك خوردگی

  همه موارد

2

ذخیره صابون مایع ومحلولهاي مناسب ضدعفونی درمدارس براي چه باتوجه به شرایط کنونی شیوع بیماري،جهت بازگشایی مدارس،حداقل 
مدت بایدکافی باشد؟

روز14
روز20
روز30
  روز40

3

، ابتالي حداقل چندنفرباعدم رعایت فاصله مناسب دریک جمعیت می تواندبه 2019باتوجه به قابلیت انتقال باالي ویروس کروناي جدید
ویروس درافرادآن جمعیت شود؟طورانفجاري باعث انتقال 

یک نفر
نفر5

نفر10
  نفر100

4

می تواندباعث چه مشکلی شود؟19بازگشایی مدارس درزمان نامناسب درشرایط شیوع کووید
موج اول اپیدمی
موج دوم اپیدمی
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موج دوم وسوم اپیدمی
  رسیدن به عددي ثابت درروندبیماري

5

درطیف مالیم تاشدید باچه عالئمی می تواندبروزنماید؟ 2019دانسته هاي کنونی بیماري کروناجدید براساس
تب

سرفه
تنگی نفس

  همه موارد درست است

6

درطیف مالیم تاشدید باچه عالئمی می تواندبروزنماید؟ 2019براساس دانسته هاي کنونی بیماري کروناجدید
تب

سرفه
تنگی نفس

  همه موارد درست است

7

فعالیت چه مدارسی تااطالع ثانوي لغومی گردد؟ 19-براي مراقبت وکنترل بیماري کووید
مدارس روستا مرکزي

مداس مدارس شبانه روزي داراي خوابگاه براي پایه هایی که دانش آموزان داراي امتحان نهایی وکنکورهستند
همه مدارس

  استگزینه هاي ب وج درست 

8

، کدام گزینه درخصوص ایاب وذهاب دانش آموزان درست است؟2019براي مراقبت وکنترل کوروناویروس جدید
به والدین توصیه شودکه براي ایاب وذهاب دانش آموزان،حتی االمکان ازسرویس مدارس استفاده نمایند

دورازوسایل نقلیه عمومی استفاده نمایندبه والدین توصیه شودکه براي ایاب وذهاب دانش آموزان، درفواصل 
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نفرباراننده دریک خودروسواري4رعایت حداکثر
  بایدمالحظات مربوط به فاصله حداکثریک مترسرنشینان رعایت شود

9

، کدام گزینه درخصوص ایاب وذهاب دانش آموزان درست است؟2019براي مراقبت وکنترل کوروناویروس جدید
براي ایاب وذهاب دانش آموزان،حتی االمکان ازسرویس مدارس استفاده نمایندبه والدین توصیه شودکه 

به والدین توصیه شودکه براي ایاب وذهاب دانش آموزان، درفواصل دورازوسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند
نفرباراننده دریک خودروسواري4رعایت حداکثر

  رعایت شود بایدمالحظات مربوط به فاصله حداکثریک مترسرنشینان

10

، تازمان اعالم رسمی انتهاي اپیدمی ، کدام گزینه جزوبرنامه هایی است که باید لغوگردد؟19-براي مراقبت وکنترل کووید
کالس هاي فوق برنامه

برنامه صبحگاه
گزینه الف وب صحیح است

  هیچکدام

11

اعالم رسمی انتهاي اپیدمی ، کدام گزینه جزوبرنامه هایی است که باید لغوگردد؟، تازمان 19-براي مراقبت وکنترل کووید
کالس هاي فوق برنامه

برنامه صبحگاه
گزینه الف وب صحیح است

  هیچکدام

12

صحیح می باشد؟، کدام گزینه درموردفرم خوداظهاري فردجهت بازگشت به کار تحصیل 19-براي مراقبت وکنترل کووید
رانداشته ام19درسه روزاخیرسابقه تماس نزدیک بافردمبتالبه کووید

درفضاي سربسته مشترك19متربافردمبتالبه کووید2دقیقه درفاصله کمتراز10تماس شغلی حداقل
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گزینه هاي الف وب صحیح است
  رانداشته ام19درسه روزگذشته عالئم کووید

13

،درمدارس بامحدودیت زیرساخت وفضاي مناسب، براي هرپایه چندروزدرهفته بایدکالس هادایرباشد؟19کوویدبراي مراقبت وکنترل 
دو روز درهفته
سه روز درهفته
چهارروزدرهفته
  پنج روز درهفته

14

هرپایه چندروزدرهفته بایدکالس هادایرباشد؟،درمدارس بامحدودیت زیرساخت وفضاي مناسب، براي 19براي مراقبت وکنترل کووید
دو روز درهفته
سه روز درهفته
چهارروزدرهفته
  پنج روز درهفته

15

،کدام گزینه درمورد روش درست شستشوي دستهادرست است؟19براي مراقبت وکنترل کووید
استفاده ازصابون جامدمانعی ندارد

مرحله صورت می گیرد8شستن دستهادر روش درست
گزینه الف وب صحیح است

  دستهابه مدت بیست ثانیه شسته شوند

16

  پس ازبازگشایی مدارس، براي اطمینان ازحفظ آمادگی الزم مطابق چک لیست 
مربوطه، ارزیابی دوره اي هرچند وقت الزم است؟

هرهفته یکبار
هردوهفته یکبار
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هرماه یکبار
  فصلی یکبار

17

پس ازبازگشایی مدارس، براي اطمینان ازحفظ آمادگی الزم مطابق چک لیست مربوطه، ارزیابی دوره اي هرچند وقت الزم است؟
هرهفته یکبار
هردوهفته یکبار

هرماه یکبار
  فصلی یکبار

18

، کدام گروه نباید درمدرسه حاضرشوند؟19-کوویدتااعالم رسمی پایان همه گیري بیماري 
بیماران باشاخص توده بدنی بیست

درروزکمترازیک هفته 12,5بیماران تحت درمان باکورتیکواستروئیدبیش ازپردنیزولون یک میلیگرم
افرادي که پیونداعضاءشده اند

  همه مواردصحیح است

19

برعهده کیست؟ 19مدارس درشرایط شیوع کوویدتصمیم گیري براي بازگشایی 
ستادملی مدیریت بیماري کرونا

ستادهاي استانی زیرمجموعه ستادملی مدیریت بیماري کرونا
استانداري
  فرمانداري

20

محیط وبهداشت  ،کدامیک ازگزینه هاي زیردرخصوص آماده سازي مدارس وکانون هاي برگزاري آزمون بارویکردبهداشت19درزمان شیوع کووید
فردي صحیح می باشد؟

.جهت اطمینان از حفظ سالمت دانش آموزان باید به تعداد یک درصد افراد حوزه آزمون، ماسک تهیه گردد
.اي باشد که فاصله یکمتربین آزمون دهندگان رعایت گرددگونههاباید بهچینش صندلی

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir



گزینه هاي الف وب صحیح است
مون به عمل آید و در صورت نیاز به تکرار آزمون براي گروه بعدي با فاصله حداقل دو ساعت بعد و پس از ضدعفونی انجام بار آزدر هر مکان یک

  .گردد

21

  ،کدام درس است که نیازمندتعامل بیشترمعلم بادانش آموزبوده و19-درشرایط شیوع کووي
ساعات حضوربایدبه آن اختصاص یابد؟ 

دروس مهارتی
شناسیزیست 
ریاضی

  گزینه هاي الف وب وج صحیح است

22

،کدام درس است که نیازمندتعامل بیشترمعلم بادانش آموزبوده و ساعات حضوربایدبه آن اختصاص یابد؟19-درشرایط شیوع کووي
دروس مهارتی
زیست شناسی

ریاضی
  گزینه هاي الف وب وج صحیح است

23

، کدام گزینه جزومواردي است که بایدروزانه درمحل مخصوصی درمدرسه ثبت شود؟19-کوویددرشرایط شیوع 
وضعیت مدرسه بارویکردبهداشتی
تعداد دانش آموزان مشکوك یابیمار

تعدادمعلمان وکارکنان مدرسه مشکوك یابیمار
  گزینه هاي الف و ب وج صحیح است
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24

معلمان ازکدام شهرهابه شهرهاي سفیدممنوع است؟جابجایی 19-درشرایط کووید
ازشهرهاي باوضعیت سفید
ازشهرهاي باوضعیت زرد
ازشهرهاي باوضعیت فرمز

  گزینه هاي ب وج درست است

25

حاضرشوند؟اعم ازدانش آموزوکارکنان مدرسه، حداقل تاچندروزپس ازبهبودعالئم نبایددرمدرسه 19-درصورت ابتالبه بیماري کووید
یک هفته
دوهفته

روز20
  یک ماه

26

اعم ازدانش آموزوکارکنان مدرسه، حداقل تاچندروزپس ازبهبودعالئم نبایددرمدرسه حاضرشوند؟19-درصورت ابتالبه بیماري کووید
یک هفته
دوهفته

روز20
  یک ماه

27

بهداشت محیط وبهداشت فردي درمدارس، کدام گزینه صحیح است؟، جهت 19-درمراقبت وکنترل کووید
سطوحی که توسط افرادزیادي لمس می شوندبایدحداقل روزي یک مرتبه تمیزوگندزدایی شوند
آبخوري، دستشویی هاوتوالت هاروزانه حداقل یکباردرطول ساعت کارمدرسه بایدگندزدایی شوند

گزینه هاي الف وب صحیح است
  ن دانش آموزان گچ/ماژیک وایت بردشخصی به همراه داشته باشنددرصورت امکا
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28

، جهت بهداشت محیط وبهداشت فردي درمدارس، کدام گزینه صحیح است؟19-درمراقبت وکنترل کووید
سطوحی که توسط افرادزیادي لمس می شوندبایدحداقل روزي یک مرتبه تمیزوگندزدایی شوند

هاروزانه حداقل یکباردرطول ساعت کارمدرسه بایدگندزدایی شوندآبخوري، دستشویی هاوتوالت 
گزینه هاي الف وب صحیح است

  درصورت امکان دانش آموزان گچ/ماژیک وایت بردشخصی به همراه داشته باشند

29

، کدام گزینه درمدرسه نادرست است؟19-درمراقبت وکنترل کووید
بماندترجیحاوسایل دانش آموزان نباید درمدرسه 

استفاده ازشبکه هاي اجتماعی براي برگزاري جلسات حتی براي کارکنانی که درداخل یک ساختمان هستنداستفاده شود
درخصوص وارد نکردن لباس مدرسه به فضاي عمومی خانه به والدین تأکیدگردد

  درس قرارداده شوددرصورت امکان ژل یامحلول باپایه الکل ضدعفونی کننده دست درهمه کالس هاي 

30

،کدام گزینه مربوط به دانش آموزداراي ریسک باالمی باشد؟19-درمراقبت وکنترل کووید
مبتالبه بیماري هاي اتوایمون

دانش آموزان بامصرف داروهاي ایمونوساپرسیو
گزینه هاي الف وب صحیح است

  هیچکدام

31

،باتوجه به جمعیت دانش آموزي، حداقل چندنفرنیروي خدماتی آموزش دیده موردنیازمی 19کوویدکزآزمون وامتحانات درشرایط شیوع زدرم
باشد؟
یک نفر

نفر2
سه نفر
  چهارنفر
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32

، کدام گزینه درخصوص غربالگري مربوطه درست است؟19درهنگام برگزاري آزمون درزمان شیوع کووید
بیماري زمینه اي به حوزه آزمون ممانعت به عمل می آیدازورود دانش آموزان مبتالبه 

،آزمون به صورت انفرادي انجام می گردد19براي دانش آموزان مشکوك به عالئم کووید
گزینه هاي الف وب صحیح است

  ت می گیرد،دراسرع وقت اطالع رسانی به والدین جهت انتقال دانش آموز به خانه صور19درخصوص دانش آموزان مشکوك به کووید

33

زمان موردنیازبراي اثرگذاري گندزداهاچقدراست؟
ثانیه60تا10

دقیقه60تا01
دقیقه100تا80

  دقیقه120 

34

سفید کننده رقیق شده بالاستفاده راپس ازچه مدتی بایددورریخت؟
ساعت6

ساعت12 
ساعت18
  ساعت24

35

بالاستفاده راپس ازچه مدتی بایددورریخت؟سفید کننده رقیق شده 
ساعت6

ساعت12 
ساعت18
  ساعت24
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36

طبق مطالعات جدید،فاصله گذاري اجتماعی شدیدشامل تعطیلی مدارس درچه مدت زمانی میتواندنقش مهمی درتوقف روندصعودي مبتالیان به 
بیماري داشته باشد؟ورسیدن به عددي ثابت ومتعاقباروندنزولی 19-کووید

ماه3
ماه4
ماه5
  ماه6

37

فاصله زمان اجراي بازگشایی مدارس بازمان انعقادتصمیم بازگشایی مدارس چقدر باید باشد؟
روز7

روز14
روز20
روز30

38

)حداقل چقدراست؟19-فاصله فیزیکی امن براي جلوگیري ازابتالبه بیماري کرونا(کووید
متر یک

یک ونیم متر
دومتر

  همه موارد

39

صحیح است؟19-کدام گزینه براي تغذیه دانش آموزان جهت مراقبت وکنترل کووید
سروعذاي گرم براي معلمان درمدرسه مانعی ندارد

مصرف میوه باپوست، پس ازشستشوي کامل بالمانع است
مصرف فرآورده کنسروي بالامانع است

  کروناویروس ازطریق بسته هاي موادغذایی وجودداردامکان انتقال 
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40

کدام گزینه جزونیروي انسانی آموزشی ونظارتی دراموربهداشت مدارس درشرایط شیوع کرونامی باشد؟
مراقب سالمت درآموزش وپرورش

کارشناس بهداشتی ازمرکزخدمات جامع سالمت
خریدخدمات بهداشتی ازاشخاص حقیقی/حقوقی

  موارد درست است همه

41

صحیح است؟ 19کدام گزینه درخصوص فردبی عالمت درکووید
می توانندبیماري رابه سایرین منتقل کنند
عمومابه عنوان فردسالم فرض می شوند

گزینه الف وب درست است
به صورت بالقوه نمی توانندبراي سایریندخطرناك ترباشند

42

است؟کدام گزینه درست 
درصدبهتراست70الکل ایزوپروپیل درمیکرب کشی ازالکل

سفیدکننده هابه سختی باسایرموادشیمیایی واکنش نشان می دهند
سفید کننده هابرسطوح رنگ شده صدمه نمی زند

  هزارپی پی ام کلرقابل دسترس دارد50درصد5آب ژاول

43

کدام گزینه درست است؟
شوند19است مبتالبه عفونت کوویدکودکان کمترازبزرگساالن ممکن 
دربزرگساالن بسیارکمترازکودکان است19عموماعالئم بالینی بیماري کووید
گزینه هاي الف وب درست است

  قراردهند19کودکان میتوانندبالقوه والدین رادرمعرض ابتالبه انواع پرعارضه بیماري کووید

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir



44

کدام گزینه درست است؟
شوند19ممکن است مبتالبه عفونت کوویدکودکان کمترازبزرگساالن 

دربزرگساالن بسیارکمترازکودکان است19عموماعالئم بالینی بیماري کووید
گزینه هاي الف وب درست است

  قراردهند19کودکان میتوانندبالقوه والدین رادرمعرض ابتالبه انواع پرعارضه بیماري کووید

45

صحیح است؟ کدام گزینه درموردایزوالسیون موقت درمدارس
کودکان به مراکزخدمات جامع سالمت ارجاع داده می شوند

کودکان به خانه فرستاده می شوند
گزینه هاي الف وب درست است

  براي ویزیت کودك درمرکزخدمات جامع سالمت به والدین اطالع رسانی می شود

46

است؟کدام گزینه درموردایزوالسیون موقت درمدارس صحیح 
کودکان به مراکزخدمات جامع سالمت ارجاع داده می شوند

کودکان به خانه فرستاده می شوند
گزینه هاي الف وب درست است

  براي ویزیت کودك درمرکزخدمات جامع سالمت به والدین اطالع رسانی می شود

47

درروزاول بازگشایی مدارس صحیح است؟19وکنترل کوویدکدام گزینه درموردآموزش سالمت فردي وعمومی براي مراقبت 
آموزش به صورت حضوري وتئوري
آموزش به صورت حضوري وعملی

آموزش به صورت غیرحضوري وتئوري
  آموزش به صورت غیرحضوري وعملی
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،صحیح نمی باشد؟19کوویدکدام گزینه درموردپروتکل نحوه برگزاري آزمون وامتحانات درشرایط شیوع 
می باشد2019باهدف ایجادمحیطی امن براي پیشگیري ازسرایت ویروس کروناي جدید
برپایه اصل فاصله گذاري اجتماعی ،باتأکیدبراقدامات هوشمندمی باشد

دستورالعمل بازگشایی مدارس درشرایط فاصله گذاري اجتماعی می باشد03براساس نسخه
  ت استهمه موارددرس

49

،صحیح نمی باشد؟19کدام گزینه درموردپروتکل نحوه برگزاري آزمون وامتحانات درشرایط شیوع کووید
می باشد2019باهدف ایجادمحیطی امن براي پیشگیري ازسرایت ویروس کروناي جدید
برپایه اصل فاصله گذاري اجتماعی ،باتأکیدبراقدامات هوشمندمی باشد

دستورالعمل بازگشایی مدارس درشرایط فاصله گذاري اجتماعی می باشد03نسخهبراساس 
  همه موارددرست است

50

، 19کدام گزینه درموردروش استفاده ازعالئم در آموزش واطالع رسانی درخصوص الزامات بهداشتی برگزاري امتحانات درزمان شیوع کووید
صحیح می باشد؟

وارتباطیاستفاده ازظرفیت هاي رسانه اي 
استفاده ازعالئم وتابلوهاي اطالع رسانی وهشداردهنده

استفاده ازپوستروبنر
  همه موارددرست است

51

کدام گزینه درموردسفید کننده هاصحیح است؟
باشوینده خانگی، کارآیی سفیدکننده افزایش می یابد

برباکتري وقارچ وفلزاتاثري ندارد
موجب فعال شدن سفیدکننده می شودموادآلی 

  نورخورشیدوگذشت زمان باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم سفیدکننده می شود
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کدام گزینه درموردکودکان صحیح است؟
19فوق پخش کننده بیماري کووید
فاصله گذاران خوبی نیستند

گزینه هاي الف وب درست است
  درجامعه ومنازل خودباشند19اصلی گسترش عفونت کوویدنمی توانندازعوامل 

53

است؟ صحیحکدام گزینه درموردموادگندزدا
سفیدکننده برپایه الکل است

پراکسیدهیدروژن جزوموادگندزداي برپایه الکل است
گندزداهاي داراي موادکواترنرآمونیوم یکنوع اکسیدان هستند

  است ایزوپروپیل گندزداي برپایه الکلی

54

 می19-کووید اپیدمی درزمان هاوامتحانات آزمون برگزاري نظارت شوراي زیرجزواعضاي هاي ازگزینه کدامیک
  باشد؟

پزشکی علوم دانشگاه روان سالمت نماینده 
پزشکی علوم دانشگاه بابیماریهاي مبارزه نماینده 
پزشکی علوم دانشگاه محیط بهداشت نماینده 

  پزشکی علوم دانشگاه شبکه گسترش نماینده

55
الکل براي گندزدایی کدامیک ازمواردزیراستفاده نمی شود؟

براي سطوح بزرگ
براي سطوح کوچک
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براي سطح خارجی استنوسکوپ وونتیالتورها
  براي درپوش الستیکی ویال هاي دارویی مولتیپل دوز

56

ویروس هادرچه هوایی انتقال سریع تري دارند؟
سردوخشک
سردومرطوب
گرم وخشک
  گرم ومرطوب

57

ویروس هادرچه هوایی انتقال سریع تري دارند؟
سردوخشک
سردومرطوب
گرم وخشک
  گرم ومرطوب

58

میگردند؟  چه طریقی منتقلبه ویروس هاي تنفسی به طورعمده 
ریزقطرات

سرفه یاعطسه
لمس اشیاءآلوده

  مه مواردصحیح استه
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همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را  
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
       ( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید. )  

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir



