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ردیف

پــاسخ صحیح

ســـــــوالـات

)1

.......... ،.........یا اندامهای حیوانی خام باید با احتیاط نگهداری شوند تا از تماس آنها با غذاهای پخته شده و
آلودگی غذا جلوگیری شود.

)2

 SICK ROOMعبارت است از:

)3

اجرای کدامیک از کمپین های در کنترل بیماری های ویروسی کارساز است:

الف و ب

)4

ارزیابی بیماران مشکوک از نظر شک به بیماریهای تنفسی تب دار توسط :

الف و ج

)5

از اهداف اختصاصی "مراقبت و کنترل بیماری کرونا ویروس" :

)6

از اهداف اختصاصی "مراقبت و کنترل بیماری کرونا ویروس":

)7

از بیماران مبتال به عالیم تنفسی (نظیر سرفه و عطسه) ،حداقل  .....فاصله داشته باشید.

یک متر

)8

از چه ماسکی باید در مقابل ویروس کرونا استفاده استفاده شود؟

هیچ کدام

)9

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

الف و ب

)10

اگر بسته ای از مناطق آلوده به دست شما برسد احتمال وجود ویروس بر روی سطح آن  .....و می توان
......بسته را تحویل گرفت

www.ltmsyar.ir

گوشت خام ،شیر
جدا سازی افراد بیمار از سایرین در مراکز درمانی

همه موارد
همه موارد

کم –اطمینان خاطر
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)11

بدون اخذ تائیدیه از  .............و نیز هماهنگی با  ..............هیچگونه اقدامی در زمینه تعطیلی اماکن آموزشی
نباید انجام پذیرد

)12

برای تعطیل شدن یک مدرسه دراثربیماری های واگیر چه اقداماتی باید انجام شودا

)13

برای گندزدایی محیط از چه موادی می توان استفاده کرد؟

)14

بمنظور کاهش درمعرض قرارگرفتن وجلوگیری ازانتقال طیف وسیعی از بیماریها

)15

بیمارانی که بیماری در آنها شدت می یابد چه مدت بعد دچار مشکل تنفسی می شوند؟

)16

بیماری کووید 19در چه گروه هایی به فرم شدید دیده می شود

)17

بیماریهای  ...........می توانند باعث ایجاد طغیان و یا همه گیری شوند.

)18

توصیه می شود دانش آموزان یا فراگیران که بصورت انفرادی دارای عالیم بیماری کرونا ویروس یا آنفلوانزا می
باشند تا .....روز بعد از قطع تب در مدرسه حضور نیابند

)19

جهت پیشگیری از ابتال به کرونا ویروس ؛ در خصوص آماده سازی ایمن غذا کدامیک صحیح نمی باشد:

www.ltmsyar.ir

ستاد مرکزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و وزارت آموزش و پرورش -استانداری
باتایید پزشک معالج ومرکز بهداشت وتایید اداره
کل آموزش وپرورش وطبق دستورالعمل
موارد الف و ب
رعایت بهداشت دست ،تنفس وبهداشت مواد
غذایی ضروری است
یک هفته
همه گروهها
تنفسی حاد تب دار
3
حیوانات بیمار و حیواناتی که بعلت بیماری مرده
اند ،زیاد پخته شوند
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)20

جهت گند زدایی ترشحات خونی  ،اسهال ل خونی ،اسهال و استفراغ و محل دفن زباله چه مقدار سفید کنند
ه با آب سرد مخلوط می گردد

)21

چنانچه حین سفر با هواپیما یا قطار متوجه عالیم بیماری کرونا ویروس شدید

)22

چه کسانی باید فوری به به پزشک مراجعه کنند

)23

خطرات استفاده اتانول به چه صورت خواهد بود ؟

)24

در حال حاضر چند کشور دنیا موارد بیماری کرونا ویروس را گزارش نموده اند.

)25

در حال حاضر کرونا ویروس را به اختصار ............نام گذاری موقت نموده اند

)26

در صورت بیماری حاد تنفسی و مراجعه به پزشک در حین سفر اورا از  ............خود مطلع کنید

سابقه سفر

)27

در صورت بیماری حاد تنفسی و مراجعه به پزشک در حین سفر اورا از  ............خود مطلع کنید.

سابقه بیماری

)28

در صورت بیماری حاد تنفسی هنگام سفر یا تردد با وسایط نقلیه عمومی:

)29

در صورت عدم دسترسی به آب از  ......برای شستن دست استفاده کنید

www.ltmsyar.ir

یک پیمانه محلول سفید کننده خانگی با 99
پیمانه آب سرد
خدمه را مطلع و به شهر خود برگردید
کسانی که عالئم تنفسی مثل سرفه وتنگی نفس
دارند
باعث مسمومیت می شود
بیش از 24
Ncov-2019

غذاهای گوشتی مصرف نکنید
الف و ب

@LTMSyarIR



)30

در صورتیکه بیش از ..........جمعیت انسانی هر کالس یا مدرسه در طی مدت..........متوالی دچار بیماری
کرونا ویروس یا بیماری شبه آنفلوانزا گردند تعطیلی کالس یا مدرسه در دستور کار ستاد قرار می گیرد

)31

در کلیه اماکن آموزشی در صورتی که کارمند شاغل در مجموعه های مذکور مبتال به بیماری آنفلوانزا بود،
عدم حضور فرد حداقل بمدت  ..........در محل کار توصیه می شود.

)32

در مورد بیماری کرونا ویروس کدام گزینه صحیح نیست

)33

در مورد بیماری کرونا ویروس کدام گزینه صحیح نیست؟

)34

درپیشگیری ومقابله با بیماری کرونا ویروس  ،کدامیک حائز اهمیت است:

)35

درشستشوی دست کدامیک صحیح است:

همه موارد

)36

زمان شستشوی دستها کدام است؟

همه موارد

)37

شرایط قرنطینه در خانه شامل کدام مورد نیست؟

)38

شستشوی مرتب دست ها حداقل  ..........ثانیه باید صورت گیرد:

)39

شیوع کرونا ویروس برای اولین باردر:

www.ltmsyar.ir

 15درصد 3 -روز
7روز
بیماری کروناویروس جدید  2019قابل درمان
است
بیماری کرونا ویروس جدید  2019قابل درمان
است.
الف و ب

اعضای خانواده باید در اتاق مشترک باشند
20
ووهان چین درسال 2019
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)40

ضدعفونی محیط خانه را می توان با

)41

عالیم عمومی بیماری کرونا ویروس  ............و در افراد مسن تر  ..................می باشد.

)42

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

 1تا  14روز

)43

کارگران بازارهای تره بار و گوشت بایستی:

همه موارد

)44

کدامیک از راهکارهای اختصاصی در کاهش و کنترل بیماریهای واگیر حائز اهمیت می باشد

)45

کدامیک جزء اقدامات مداخله ای کنترلی بهداشتی کرونا ویروس نمی باشد:

)46

کدامیک جزء بهداشت سیستم تنفسی نیست؟

)47

الکل چند درصد برای نابود کردن ویروس کرونا مناسب است

)48

الیه میانی ماسک استاندارد پزشکی چه کارایی دارد؟

)49

مخلوط کردن مواد ضدعفونی کننده حاوی کلر با هم..........................؟

www.ltmsyar.ir

الکل و مواد کلردار
تب  ،سرفه و تنگی نفس -تشدید نارسایی
احتقانی قلب یا تغییر سطح هوشیاری

هر سه گزینه
جلب حمایت و مشارکت عمومی
تماس دستها با سطوح می تواند ویروس را باخود
حمل کند
 75درصد
یک الیه فیلتر است برای تمیز کردن هوا می باشد
گاز سمی تولید می کند
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)50

مدت زمان الزم برای شستشوی دستها چقدر است؟

)51

مواد مقاوم در برابر حرارت چگونه ضدعفونی می شوند ؟

)52

 20-15ثانیه
با جوشاندن به مدت  45دقیقه

نسبت رقیق سازی وایتکس با آب برای ترشحات خونی و اسهال به میزان  ...................لیوان وایتکس در
.................لیوان آب می باشد

)53

نکات بهداشتی هنگام سفر شامل

)54

نهاد رسمی بین المللی در حوزه بهداشت ویکی از آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد که نقش یک
مرجعیت سازمان دهنده را بر بهداشت جامعه جهانی ایفا میکند

)55

هنگام سفر یا تردد با وسائط نقلیه عمومی

www.ltmsyar.ir

1به 4
همه موارد
WHO
همه موارد
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