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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
پخته شده و یآنها با غذاها تماس شوند تا از ینگهدار اطیبا احت دیخام با یوانیح یاندامها ای.......... .........،   (1

گوشت خام، شیرشود. یریغذا جلوگ یآلودگ

2)SICK ROOM  :یدر مراکز درمان نیریاز سا ماریافراد ب یجدا سازعبارت است از

الف و بکارساز است: یروسیو یها یماریدر کنترل ب یها نیاز کمپ کیکدام یاجرا  (3

الف و جتب دار توسط : یتنفس یهایماریمشکوک از نظر شک به ب مارانیب یابیارز  (4

مواردهمه : "روسیکرونا و یماریمراقبت و کنترل ب" یاز اهداف اختصاص  (5

همه موارد":روسیکرونا و یماریمراقبت و کنترل ب" یاز اهداف اختصاص  (6

یک متر.دیسرفه و عطسه(، حداقل .....  فاصله داشته باش ری)نظ یتنفس میمبتال به عال مارانیاز ب  (7

هیچ کداماز چه ماسکی باید در مقابل ویروس کرونا استفاده استفاده شود؟  (8

الف و بو آنفلوانزا هستند عبارتند از افرادی که در معرض خطر بیشتر عوارض مرتبط با کرونا ویروس  (9

روی سطح آن ..... و می توان ای از مناطق آلوده به دست شما برسد احتمال وجود ویروس براگر بسته   (10

اطمینان خاطر–کم ......بسته را تحویل گرفت
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در زمینه تعطیلی اماکن آموزشی بدون اخذ تائیدیه از ............. و نیز هماهنگی با .............. هیچگونه اقدامی  (11

نباید انجام پذیرد
ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

استانداری -پزشکی و وزارت آموزش و پرورش

انجام شودا برای تعطیل شدن یک مدرسه دراثربیماری های واگیر چه اقداماتی باید  (12
اداره  ومرکز بهداشت وتایید باتایید پزشک معالج

 وطبق دستورالعمل کل آموزش وپرورش

موارد الف و بچه موادی می توان استفاده کرد؟برای گندزدایی محیط از   (13

بیماریها بمنظور کاهش درمعرض قرارگرفتن وجلوگیری ازانتقال طیف وسیعی از  (14
رعایت بهداشت دست، تنفس وبهداشت مواد 

 غذایی ضروری است

یک هفتهتنفسی می شوند؟ بیمارانی که بیماری در آنها شدت می یابد چه مدت بعد دچار مشکل  (15

همه گروههاشود یم دهید دیبه فرم شد ییدر چه گروه ها19  دیکوو یماریب  (16

حاد تب دار تنفسیشوند. یریهمه گ ایو  انیطغ جادیتوانند باعث ا ی...........  م یهایماریب  (17

یا آنفلوانزا می بیماری کرونا ویروس توصیه می شود دانش آموزان یا فراگیران که بصورت انفرادی دارای عالیم  (18

3نیابند روز بعد از قطع تب در مدرسه حضور.....باشند تا 

 باشد: ینم حیصح کیغذا کدام منیا ی؛ در خصوص آماده ساز روسیاز ابتال به کرونا و یریشگیجهت پ(19
مرده یماریکه بعلت ب یواناتیو ح ماریب واناتیح

پخته شوند ادیاند، ز
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ر سفید کنندمحل دفن زباله چه مقدا استفراغ وجهت گند زدایی ترشحات خونی ، اسهال ل خونی، اسهال و   (20

ه با آب سرد مخلوط می گردد
 99یک پیمانه محلول سفید کننده خانگی با 

 پیمانه آب سرد

خدمه را مطلع و به شهر خود برگردیدشدید چنانچه حین سفر با هواپیما یا قطار متوجه عالیم بیماری کرونا ویروس  (21

پزشک مراجعه کنندچه کسانی باید فوری به به   (22
کسانی که عالئم تنفسی مثل سرفه وتنگی نفس 

 دارند

باعث مسمومیت می شودخطرات استفاده اتانول به چه صورت خواهد بود ؟  (23

24بیش از را گزارش نموده اند. روسیکرونا و یماریموارد ب ایدر حال حاضر چند کشور دن  (24

Ncov-2019اند ............نام گذاری موقت نمودهدر حال حاضر کرونا ویروس را به اختصار   (25

سابقه سفردی............ خود مطلع کن سفر اورا از نیو مراجعه به پزشک در ح یحاد تنفس یماریدر صورت ب  (26

سابقه بیماری.دیسفر اورا از ............ خود مطلع کن نیو مراجعه به پزشک در ح یحاد تنفس یماریدر صورت ب  (27

دیمصرف نکن یگوشت یغذاها:یعموم هینقل طیتردد با وسا ایهنگام سفر  یحاد تنفس یماریصورت بدر   (28

الف و بدر صورت عدم دسترسی به آب از ...... برای شستن دست استفاده کنید  (29
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مدت..........متوالی دچار بیماری جمعیت انسانی هر کالس یا مدرسه در طی..........در صورتیکه بیش از   (30

روز 3 -درصد 15 کالس یا مدرسه در دستور کار ستاد قرار می گیرد ویروس یا بیماری شبه آنفلوانزا گردند تعطیلی کرونا

آنفلوانزا بود، یماریمذکور مبتال به ب یکه کارمند شاغل در مجموعه ها یدر صورت یاماکن آموزش هیدر کل  (31

روز7شود. یم هیعدم حضور فرد حداقل بمدت  ..........  در محل کار توص

در مورد بیماری کرونا ویروس کدام گزینه صحیح نیست  (32
قابل درمان  2019بیماری کروناویروس جدید 

 است

ست؟ین حیصح نهیکدام گز روسیکرونا و یماریدر مورد ب  (33
قابل درمان  2019 دیجد روسیکرونا و یماریب

 .است

و ب فلااست: تیحائز اهم کی، کدام روسیکرونا و یماریومقابله با ب یریشگیدرپ  (34

همه موارداست: حیصح کیدست کدام یدرشستشو  (35

همه مواردزمان شستشوی دستها کدام است؟  (36

اعضای خانواده باید در اتاق مشترک باشندشرایط قرنطینه در خانه شامل کدام مورد نیست؟  (37

20:ردیصورت گ دیبا هیمرتب دست ها حداقل .......... ثان یشستشو  (38

2019درسال ووهان چین باردر: نیاول یبرا روسیکرونا و وعیش  (39
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الکل و مواد کلردارضدعفونی محیط خانه را می توان با  (40

باشد. ی............ و در افراد مسن تر .................. م روسیکرونا و یماریب یعموم میعال  (41
تشدید نارسایی  -تب ، سرفه و تنگی نفس

 احتقانی قلب یا تغییر سطح هوشیاری

روز 14تا  1 ورود ویروس به بدن شروع می شود عالئم بیماری کرونا ویروس ) بیماری تنفسی تب دار( چند روز پس از(42

همه موارد:یستیتره بار و گوشت با یکارگران بازارها  (43

هر سه گزینهواگیر حائز اهمیت می باشد کاهش و کنترل بیماریهایکدامیک از راهکارهای اختصاصی در   (44

جلب حمایت و مشارکت عمومیباشد: ینم روسیکرونا و یبهداشت یکنترل یجزء  اقدامات مداخله ا کیکدام  (45

کدامیک جزء بهداشت سیستم تنفسی نیست؟  (46
تماس دستها با سطوح می تواند ویروس را باخود 

 حمل کند

درصد 75الکل چند درصد برای نابود کردن ویروس کرونا مناسب است  (47

یک الیه فیلتر است برای تمیز کردن هوا می باشددارد؟الیه میانی ماسک استاندارد پزشکی چه کارایی   (48

گاز سمی تولید می کند..........................؟مخلوط کردن مواد ضدعفونی کننده حاوی کلر با هم  (49
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ثانیه 20-15مدت زمان الزم برای شستشوی دستها چقدر است؟  (50

دقیقه 45جوشاندن به مدت  بامواد مقاوم در برابر حرارت چگونه ضدعفونی می شوند ؟  (51

52)
در  تکسیوا وانی................... ل زانیو اسهال به م یترشحات خون یبا آب برا تکسیوا یساز قینسبت رق

4به 1باشد یآب م وانی.................ل

همه مواردنکات بهداشتی هنگام سفر شامل  (53

سازمان ملل متحد که نقش یک آژانسهای تخصصینهاد رسمی بین المللی در حوزه بهداشت ویکی از   (54

WHOجامعه جهانی ایفا میکند مرجعیت سازمان دهنده را بر بهداشت

همه مواردهنگام سفر یا تردد با وسائط نقلیه عمومی  (55
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