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ردیف

ســـــــوالـات

پــاسخ صحیح

)1

 -هدف از قرنطینه خانگی چیست؟

همه موارد صحیح است

)2

 .1راه های انتقال ویروس کوئید  19کدامند؟

همه موارد صحیح است

)3

استفاده از ماسک در چه زمانی توصیه می شود؟

)4

اگر حیوان خانگی سابقه تماس با موارد مشکوک به ابتال را داشته باشد ،اقدام صحیح کدام است

)5

چگونه از دیگران در مقابل کرونا ویروس محافظت کنیم؟

)6

چه زمانی قرنطینه خانگی به عنوان یک انتخاب مهم می تواند راه حل مشکل باشد؟

)7

چه کسانی بیشتر مستعد کرونا ویروس هستند؟

)8

چه کسانی نباید از ماسک فیلتردار استفاده کنند؟

)9

در بیماری کوئید  19چه کسانی مرتبطین نزدیک هستند؟
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گزینه الف و ب صحیح است
قرنطینه و انجام آزمایش
همه موارد
در صورتیکه تعداد زیادی ناقل بدون عوارض یا
بیمار بالقوه وجود داشته باشد
همه موارد
گزینه ب و ج صحیح است
همه موارد صحیح است
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)10

در چه صورتی افراد دیابیتی باید سریعا به مراکز پزشکی مراجعه نمایند؟

همه موارد

)11

در چه صورتی باید از ماسک استفاده شود؟

همه موارد

)12

در صورت مواجهه با فرد مشکوک به کرونا ویروس چه باید کرد؟

)13

درچه مواقعی باید دست ها شسته شود؟

همه موارد

)14

درهنگام سفرو تردد با وسایل نقلیه در صورت شیوع کرونا ویروس کدام گزینه صحیح می باشد؟

همه موارد

)15

راه های احتمالی انتقال کرونا ویروس چه می باشد؟

همه موارد

)16

ضدعفونی لوازم و تجهیزات اداری به چه صورت است؟

)17

عالئم شایع ویروس کرونا چیست؟

)18

کدام گروه از افراد ناتوان بیشتر در معرض خطر ویروس کرونا هستند؟

)19

کدام گزینه از نکات پیشگیری از ابتال بیماران قلبی و عروقی به کرونا نمی باشد؟
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بدون نزدیک شدن به فرد سریعا با اورژانس تماس
بگیریم.

با کشیدن یک پنبه آغشته به الکل بر روی وسایل
گزینه الف و ج
الف و ب
داروهای قبلی خود را در صورت ابتال به کرونا
ویروس قطع کنید
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)20

کدام گزینه از نکات پیشگیری از ابتال بیماری دیابتی به ویروس کرونا می باشد؟

)21

کدام گزینه اشتباه است؟

)22

کدام موارد قابلیت نابودکردن ویروس را دارند؟

)23

کدام مورد از راه های پیشگیری از کرونا ویروس نمی باشد؟

)24

کدام مورد در تهیه غذا به صورت ایمن و بهداشتی باید رعایت شود؟

)25

ماسک استفاده شده توسط افراد مشکوک به بیماری و پرسنل مراقبت و پرستاری از آنان چگونه باید دفع
شود؟

گزینه الف و ج صحیح است

)26

محیط قرنطینه چگونه باید باشد؟

گزینه الف و ب صحیح است

)27

موارد پرخطر در ابتال به ویروس کوئید  19کدامند؟

گزینه الف و ج صحیح است

)28

هنگام خروج از منزل به چه نکاتی باید توجه شود؟

رعایت فاصله یک متری با افراد

)29

هنگام ورود به منزل به چه نکاتی باید توجه شود؟

گزینه الف و ج صحیح است

)30

هنگامیکه چند نفر در یک دفتر با هم کار می کنند چه اقداماتی برای پیشگیری الزم است؟
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همه موارد
این ویروس حیوانات را مبتال نمی کند.
گزینه الف و ج صحیح است
از تماس با حیوانات اهلی و وحشی بپرهیزید.
الف و ب

اطمینان از پاکیزگی و نظافت محل کار و تهویه
مداوم
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