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ردیف

ســـــــوالـات

)1

......درصد افرادیکه مبتال می شوند منجر به فوت می شوند

)2

احتمال ابتال به کوید  19ازطریق

)3

جهت پیشگیری از ابتال به کوید19

)4

چه کسانی باید به پزشک مراجعه کنند؟

)5

چه مدت کرونا ویروس جدید روی سطوح می ماند؟

)6

چه مواردی نیاز به استفاده ازماسک نمی باشد؟

)7

حد اقل فاصله ای که باید ازبیمار کوید  19گرفت

)8

حدود ......نفر از .......نفری که به کوید  19مبتال می شوند دارای بیماری جدی می شوند

)9

درخصوص کوید19کدام جمله صحیح نیست ؟

www.ltmsyar.ir

پــاسخ صحیح
%2
کاالهای تجاری آلوده پایین است
همه موارد
فردی که تب وسرفه به همراه تنگی نفس دارد
ممکن است چند ساعت یا چند روز روی سطوح
بماند
فرد سالم درمحیط عمومی
یک متر
 1نفر ازهر 6نفر
ب وج

@LTMSyarIR



)10

درصد مرگ ومیر در مبتالیان به کوید 19

)11

درمورد جهت ضد عفونی سطوح کدام صحیح نیست ؟

)12

دوره کمون بیماری :

)13

دوره کمون بیماری کوید  19چند روز است ؟

)14

راه اصلی انتشار وگسترش بیماری کوید 19

)15

راه انتقال عمده ویروس کوید 19عبارت است از:

)16

زمان تماس با مواد ضدعفونی وگندزدا (سفیدکننده ها )

)17

شایعترین عالئم کوید  19عبارت است از

)18

شرایط تعطیلی مدارس هنگام طغیان بیماریهای تنفسی:

الف و ب

)19

قبل از استفاده ازماسک باید :

الف و ب

)20

کدام اقدام ضروری است ؟

همه موارد

)21

کدام جمله درخصوص نحوه استفاده ازماسک صحیح نیست؟

www.ltmsyar.ir

 2درصد
ضرورتی به زدن برچسب تاریخ رقیق سازی نیست
الف و ب
ازیک تا چهارده روز ومعموال  5روز
الف و ج
انتقال ازطریق تماس با قطرات تنفسی
همه موارد
تب  ،خستگی وسرفه خشک

ازیک ماسک می توان چند روزمتوالی استفاده کرد

@LTMSyarIR



)22

کدام جمله صحیح است ؟

)23

کدام جمله صحیح نمی باشد

)24

کدام جمله صحیح نمی باشد

)25

کدام جمله صحیح نیست ؟

)26

کدام جمله صحیح نیست ؟

)27

کدام جمله صحیح نیست ؟

)28

کدام درست نیست ؟

همه موارد
خطر سرایت ازطریق مدفوع فرد آلوده بسیارزیاد
است
ویروس ازطریق لمس چشم وبینی منتقل نمی
شود
ازرقیق کردن  5قاشق وایتکس در  4لیوان آب می
توان برای ضدعفونی کردن سطوح محیطی با
آلودگی متوسط استفاده کرد(کلرفعال )%25
فقط موارد شدید بیماری که عالئم تنفسی دارند
باید دربیمارستان بستری شوند
درصورت احساس ناخوشی درخانه بمانید حتی
اگر عالئم خفیفی مانندسردرد مالیم یا آبریزش
بینی اندک دارید

www.ltmsyar.ir

قسمت فلزی ماسک باید درقسمت پایین (دهان و
چانه ) باشد

@LTMSyarIR



)29

کدام درست نیست ؟

همه بیماران عالمت خواهند داشت

)30

کدام درست نیست ؟

واکسن کرونا ویروس  ،وجود دارد

)31

کدام درست نیست ؟

قسمت فلزی ماسک باید درقسمت پایین )دهان و
چانه ( باشد

)32

کدام درمورد کوید  19صحیح است ؟

)33

کدام صحیح است ؟

همه موارد

)34

کدام صحیح است ؟

ماده ضدعفونی بر پایه سفید کننده درمکان خنک
ودور از نور خورشید نگهداری شود

)35

کدام صحیح است ؟

همه موارد

)36

کدام صحیح است ؟

الف و ج

)37

کدام صحیح است ؟

درمان عالمتی است

)38

کدام صحیح است ؟

همه موارد

www.ltmsyar.ir

ویروس سارس باعث سندرم تنفسی شدید می
شود

@LTMSyarIR



مصرف خود سرانه داروها مانند آنتی بیوتیک مضر

)39

کدام صحیح است ؟

)40

کدام صحیح نیست ؟

)41

کدام صحیح نیست ؟

)42

کدام صحیح نیست ؟

استفاده از ماسک برای هر شخص اقدام محافظتی
می باشد

)43

کدام صحیح نیست ؟

استفاده از ماسک ودستکش ولباس کار مناسب
توسط تمام پرسنل

)44

کدام صحیح نیست ؟

)45

کدام صحیح نیست ؟

)46

کدام صحیح نیست ؟

است
درکرونا عالیم گوارشی و اسهال اصال مشاهده نمی
شود
استفاده ازماسک برای کسی که مبتال به بیماری
است ضروری است

ماسک به تنهایی باعث حفاظت دربرابر ابتال به
کوید  19می باشد
بوج
به کار بردن همزمان سفید کننده به همراه مواد
شوینده دیگر موجب افزایش اثرشده اما واکنش
شیمایی خطرناک ایجاد می شود

www.ltmsyar.ir
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)47

کدام صحیح نیست ؟

)48

کدام صحیح نیست؟

)49

کدام صحیح نیست؟

مصرف آنتی بیوتیک درمناطقی که دارای شیوع
باال است می تواند اقدام پیشگیرانه موثری باشد

)50

کدام ضروری نیست ؟

تامین ماسک ودستکش به همه پرسنل

)51

کدام گروه درمعرض خطر کمتری هستند؟

کودکان زیر 9سال

)52

کدام مورد می تواندمنجر به انتقال بیماری کوید  19شود؟

فرد به ظاهر سالم

)53

کدام نکته صحیح نیست ؟

)54

کدام یک ازموارد زیر ازاشکاالت مصرف سفید کننده ها بعنوان ضدعفونی کننده و گند زدا نیست ؟

)55

کدام یک صحیح نیست ؟

هیچکدام
کاهش غلظت عامل عفونت درهوا  ،سطوح و اشیا
ازطریق رعایت بهداشت فردی ،تهویه مناسب
رعایت فاصله  2مترازفردمبتالالزم است

www.ltmsyar.ir

سفید کننده باید با آب گرم مخلوط گردند
تحریک غشا های مخاطی  ،پوست ومجاری

استفاده از آنتی بیوتیک دربعضی موارد اقدام
پیشگیرانه موثری است

@LTMSyarIR



استفاده ازماسک ودستکش توسط مدیرو تمام

)56

کدامیک از اصول پیشگیری از ابتال به کوید  19درمدارس نیست ؟

)57

کدامیک از افراد زیربیشتر درمعرض خطرند

همه موارد

)58

کدامیک از اقدامات پیشگیرانه زیر ضروری است؟

همه موارد

)59

کدامیک از روشهای زیر درشرایط بحرانی درکاهش استرس موثر است ؟

همه موارد

)60

کدامیک ازافراد زیر هرچه سریعتر باید به پزشک مراجعه کنند؟

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

)61

کدامیک ازعالئم کوید  19نیست ؟

)62

کدامیک جز مواد گند زدا وضد عفونی کننده است ؟

)63

کدامیک جز و راه های انتقال بیماری نیست ؟

)64

کدامیک جزو عالیم شایع کوید  19نیست ؟

)65

کدامیک درمورد شستشوی دستها صحیح نمی باشد؟

معلمان

گلو درد  ،اسهال  ،مشکالت قلبی
ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد
استنشاق قطرات کوچکی که هنگام سرفه ،عطسه
یا بازدم فرد مبتال به کوید 19پخش می شود

www.ltmsyar.ir

خونریزی گوارشی
شستشو با آب خالی کفایت می کند

@LTMSyarIR



)66

کدامیک درمورد کرونا ویروس صحیح نیست ؟

)67

کدامیک درمورد کوید 19صحیح نیست؟

)68

کدامیک درمورداستفاده ازماسک صحیح است ؟

)69

کدامیک صحیح است ؟

)70

کدامیک صحیح است ؟

)71

کدامیک صحیح نیست ؟

)72

کدامیک صحیح نیست ؟

)73

کدامیک صحیح نیست ؟

)74

کدامیک صحیح نیست؟

www.ltmsyar.ir

کرونا ویروس می تواند باعث آنفلوآنزاشود
عالئم بطورناگهانی شروع می شوند
دراستفاد ازماسک باید توجه کرد که قسمت رنگی
ماسک به سمت بیرون باشد
همه موارد
این بیماری هم در انسان وهم در حیوان می تواند
باعث بیماری گردد
استفاده ازسیستم تشخیص چهره نگاری برای ثبت
حضور وغیاب
متوقف کردن فعالیت های خارج ازمنزل
کرونا ویروس فقط درانسان می تواند باعث بیماری
گردد
پرهیز از تماس با افرادیکه عالئمی شبیه آنفلوآنزا
دارند

@LTMSyarIR



)75

مدت ماندگاری کوید 19بر روی سطوح

)76

موثرترین روش برای حفاظت خود ودیگران

www.ltmsyar.ir

بوج
همه موارد

@LTMSyarIR
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