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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
موارد صحیح استهمه ست؟یچ یخانگ نهیهدف از قرنط -  (1

موارد صحیح استهمه کدامند؟ 19 دیکوئ روسیانتقال و یراه ها. 1(2

صحیح است بالف و گزینه شود؟ یم هیتوص یاستفاده از ماسک در چه زمان  (3

   شیو انجام آزما نهیقرنط کدام است حیسابقه تماس با موارد مشکوک به ابتال را داشته باشد، اقدام صح یخانگ وانیاگر ح(4

همه مواردچگونه از دیگران در مقابل کرونا ویروس محافظت کنیم؟  (5

تواند راه حل مشکل باشد؟ یانتخاب مهم م کیبه عنوان  یخانگ نهیقرنط یچه زمان  (6
 ایناقل بدون عوارض  یادیتعداد ز کهیدر صورت

 بالقوه وجود داشته باشد ماریب

همه مواردچه کسانی بیشتر مستعد کرونا ویروس هستند؟  (7

و ج صحیح است بگزینه استفاده کنند؟ لترداریاز ماسک ف دینبا یچه کسان  (8

موارد صحیح استهمه هستند؟ کینزد نیمرتبط یچه کسان 19 دیکوئ یماریدر ب  (9
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همه موارددر چه صورتی افراد دیابیتی باید سریعا به مراکز پزشکی مراجعه نمایند؟  (10

همه مواردباید از ماسک استفاده شود؟ در چه صورتی  (11

در صورت مواجهه با فرد مشکوک به کرونا ویروس چه باید کرد؟  (12
بدون نزدیک شدن به فرد سریعا با اورژانس تماس 

 بگیریم.

همه موارددرچه مواقعی باید دست ها شسته شود؟  (13

همه مواردکدام گزینه صحیح می باشد؟درهنگام سفرو تردد با وسایل نقلیه در صورت شیوع کرونا ویروس   (14

همه مواردراه های احتمالی انتقال کرونا ویروس چه می باشد؟  (15

  لیوسا یپنبه آغشته به الکل بر رو کی دنیبا کشبه چه صورت است؟ یادار زاتیلوازم و تجه یضدعفون  (16

گزینه الف و جعالئم شایع ویروس کرونا چیست؟  (17

الف و بکدام گروه از افراد ناتوان بیشتر در معرض خطر ویروس کرونا هستند؟  (18

کدام گزینه از نکات پیشگیری از ابتال بیماران قلبی و عروقی به کرونا نمی باشد؟  (19
داروهای قبلی خود را در صورت ابتال به کرونا 

 ویروس قطع کنید
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همه موارددیابتی به ویروس کرونا می باشد؟ کدام گزینه از نکات پیشگیری از ابتال بیماری  (20

این ویروس حیوانات را مبتال نمی کند.کدام گزینه اشتباه است؟  (21

الف و ج صحیح استگزینه را دارند؟ روسینابودکردن و تیکدام موارد قابل  (22

از تماس با حیوانات اهلی و وحشی بپرهیزید.راه های پیشگیری از کرونا ویروس نمی باشد؟کدام مورد از   (23

الف و بکدام مورد در تهیه غذا به صورت ایمن و بهداشتی باید رعایت شود؟  (24

دفع دیاز آنان چگونه با یو پرسنل مراقبت و پرستار یماریماسک استفاده شده توسط افراد مشکوک به ب  (25

الف و ج صحیح استگزینه شود؟

صحیح است بالف و گزینه باشد؟ دیچگونه با نهیقرنط طیمح  (26

الف و ج صحیح استگزینه کدامند؟ 19 دیکوئ روسیموارد پرخطر در ابتال به و  (27

با افراد  یمتر کیفاصله  تیرعاتوجه شود؟ دیبا یمنزل به چه نکاتهنگام خروج از   (28

الف و ج صحیح استگزینه توجه شود؟ دیبا یهنگام ورود به منزل به چه نکات  (29

 الزم است؟ یریشگیپ یابر یکنند چه اقدامات یدفتر با هم کار م کیچند نفر در  کهیهنگام(30
هیو نظافت محل کار و تهو یزگیاز پاک نانیاطم

مداوم 
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