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 گروه آزمون یار فرهنگیان
31TUhttps://t.me/joinchat/Hx5mskz4oKRqhfNnNRObdwU31T 

 

 با لمس لینک باال وارد گروه آزمون یار شوید.
 )تهراناستان (پیشگیري   هاي نوپدید و راه هاي بیماريآزمون سواالت 

Kourd & Teacher|genius 
 است؟ مورد کدام در مشکوك بیماران ارزیابی 1

 دار تب تنفسی بیماران
 .بگیرید فاصله ................ حداقل هستند عطسه و سرفه مانند تنفسی عالیم داراي که افرادي از 2

 متر 1 حداقل

 : ها بیماري شیوع کنترل در اختصاصی هاي فعالیت و اقدامات اهم از 3
 ب و الف

 .باشید داشته فاصله ..... حداقل ،)عطسه و سرفه نظیر( تنفسی عالیم به مبتال بیماران از 4
 متر یک

 :از عبارتند هستند آنفلوانزا و ویروس کرونا با مرتبط عوارض بیشتر خطر معرض در که افرادي 5
 ب و الف
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 است؟ نظر مورد بیشتر فراگیران آموزش از ویروس کرونا بیماري زمینه در هایی آگاهی چه افزایش 6
 موارد همه

 وزارت و پرورشو آموزش وزارت عهده بر تنفسی هاي بیماري مقابل در محافظت چگونگی زمینه در افرادي چه آموزش 7

 ؟ است درمان و بهداشت
 موارد همه

 .شود می محسوب................................ از انتقال قابل بیماري یک جدید بیماري این 8
 انسان به حیوان

 انجام نباید آموزشی اماکن تعطیلی زمینه در اقدامی هیچگونه .............. با هماهنگی نیز و ............. از تائیدیه اخذ بدون 9

 .پذیرد
 استانداري- پرورش و آموزش وزارت و پزشکی وآموزش درمان ، بهداشت وزارت مرکزي ستاد

 کنیم؟ استفاده چه از دستها کردن خشک براي 10
 همه موارد

 چه تحت عمومی سالمت ارتقاي و آموزش راستاي در آموزان دانش و آموزشی فراگیران توان از استفاده جهت ریزي برنامه 11

 است؟ شده گذاري نام عنوانی
 سالمت سفیر یا رابط

 ها بیماري از وسیعی طیف انتقال از جلوگیري و قرارگرفتن درمعرض کاهش بمنظور 12
 .است ضروري غذاییمواد بهداشت و تنفس دست، بهداشت رعایت

 .شود می منتقل ................... در بیماري 13
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 خود کمون دوره
 ؟ شود می منتقل انسان به طریقی چه از سارس بیماري 14

 انسان به بعد و گربه به خفاش از
 .شوند گیري همه یا و طغیان ایجاد باعث توانند می ........... هاي بیماري 15

 دار تب حاد تنفسی

 باشد؟ می نفر چند نفر 100 هر از کرونا به مبتالیان میر و مرگ تعداد 16

 نفر 2
 است؟ شده گذاري پایه محوري چه بر پایدار توسعه 17

 سالمت
 ..... تا باشند آنفلوانزا می یا ویروس کرونا بیماري عالیم داراي انفرادي بصورت که فراگیران یا آموزان دانش شود می توصیه 18

 :نیابند حضور مدرسه در تب قطع از بعد روز

1 
 عنوانی چه کنندتحت می مراجعه پزشک به یا منزل به که زمانی تا مدارس در سایرین از بیمار افراد جداسازي محل جانمایی 19

 شود؟ می گذاري نام

 sick room مراقبت تحت اتاق
 باید روز چند وحداقل گردند دار تب تنفسی بیماري دچار مدت چه طی و مدرسه یا کالس هر انسانی جمعیت از درصد چند 20
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 کرد؟ تعطیل را مدرسه یا کالس

 روز 7 حداقل ، روز 3 ، درصد 15
 هستند؟ پیشگیري قابل کنترلی هاي روش با ابتال موارد از درصد چند 21

 درصد 75
 کنند؟ استفاده ماسک از باید افرادي چه 22

 ب و الف گزینه
 باشند؟ می کرونا بیماري معرض در بیشتر افرادي چه 23

 ج و ب گزینه
 برد؟ می بین از بهتر را کرونا ویروس موادي چه 24

 ب و الف گزینه

 .آمد بوجود............. یک اثر در که شد شروع ووهان شهر در پنومونی طغیان ........... در 25

 .ویروس کرونا-  2019 آذر

 .اند نموده گزارش را ویروس کرونا بیماري موارد دنیا کشور چند حاضر حال در 26

 24 از بیش
 .اند نموده موقت گذاري نام............ اختصار به را ویروس کرونا حاضر حال در 27

nCoV-2019 
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 شود؟ می انجام مشکوك بیمار براي اقداماتی چه تریاژ زمان در 28

 و دهان پوشاندن مشکوك جهت فرد به توصیه . نمودن ایزوله .متر اندازه یک به بیماران بین فاصله .طبی ماسک تحویل

 .دستها مکرر شستشوي و سرفه عطسهو زمان در خود بینی

 : است صحیح کدامیک دست شستشوي در 29

 موارد همه
 :عمومی نقلیه وسایط با تردد یا سفر هنگام تنفسی حاد بیماري صورت در 30

 .کنید استفاده شده پخته خوب غذاهاي فقط
 .کنید مطلع خود ............ از اورا سفر حین در پزشک به مراجعه و تنفسی حاد بیماري صورت در 31

 سفر سابقه
 .دهید شستشو را خود دهان ......... با آنفوالنزا شبیه عالیم داشتن صورت در 32

 نمک و آب
 . کنید استفاده دست شستن براي ...... از آب به دسترسی عدم صورت در 33

 ب و الف
 کرد؟ استفاده توان می دیگري چیز چه از دست شستشوي جهت آب به دسترسی عدم صورت در 34

 الکل پایه بر ضدعفونی هاي ژل
 یا ویروس کرونا بیماري دچار متوالی..........مدت طی در مدرسه یا کالس هر انسانی جمعیت ..........از بیش صورتیکه در 35



 

6 
 

 .گیرد می قرار ستاد کار دستور در مدرسه یا کالس تعطیلی گردند آنفلوانزا شبه بیماري

 روز 3 -درصد 15
 روز .........مدت حداقل به کودکستان تعطیلی آنفلوانزا، یا ویروس کرونا بیماري مثبت مورد 2 مشاهده با کودکستان در 36

 .گردد می توصیه
7 

 نیست؟ صحیح گزینه کدام ویروس کرونا بیماري مورد در 37

 .است باال چین بسیار جدید ویروس کرونا بیماري کشندگی میزان
 : است ضروري مورد کدام رعایت )حیوانات گوشت ( غذایی مواد پخت و درخرید 38

 ب و الف
 است؟ روز چند متوسط بطور بیماري احتمالی کمون دوره 39

 . روز 14 حداکثر تا 3 بین
 است؟ کدام کرونا بیماري کنترل و مراقبت دستورالعمل اختصاصی هاي راه 40

 موارد همه
 چیست؟ کرونا ویروس به شدن مبتال از پیشگیري و جلوگیري هاي راه 41

 موارد همه
 : از است عبارت تنفسی آداب رعایت 42

 موارد همه
 است؟ ثانیه چند حداقل صابون و آب با دستها شستشوي جهت مناسب زمان 43
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 ثانیه 20
 .نمود اعالم ................ یک را کرونا گیري همه بهداشت جهانی سازمان 44

 بهداشتی فوریت
 شود؟ شسته باید دست از قسمتهایی چه و مرحله چند در دستها صحیح شستشوي 45

 ها ناخن انگشتان،مچ دست،زیر ، دست کف شستن و مرحله 6 طی
 :گیرد صورت باید ثانیه .......... حداقل ها دست مرتب شستشوي 46

20 
 :در بار اولین براي ویروس کرونا شیوع 47

  2019 درسال چین ووهان
 میشود؟ شروع بدن به ویروس ورود از پس روز چند کرونا بیماري عالئم 48

 روز 14 تا 1
 .شود می شروع بدن به ویروس ورود از پس روز چند )دار تب تنفسی بیماري ( ویروس کرونا بیماري عالئم 49

 14 تا 1
 .باشد می .................. تر مسن افراد در و ............ ویروس کرونا بیماري عمومی عالیم 50

 هوشیاري سطح تغییر یا احتقانی قلب نارسایی تشدید -نفس تنگی و سرفه ، تب
 .باشد می .............. به بسته ملی سطح و ایی منطقه سطح در بیماري میر و مرگ عوارض 51

 ویروس سرایت قدرت و حد
 باشد؟ نمی ویروس کرونا بیماري کنترل و مراقبت وزارتی دستورالعمل اختصاصی اهداف جزء ذیل موارد از یک کدام 52
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 .آموزان دانش و جامعه آحاد آگاهی ارتقاء
 .باشد می اهمیت حائز واگیر هاي بیماري کنترل و کاهش در اختصاصی راهکارهاي از کدامیک 53

 مورد سه هر
 :باشد نمی ویروسی هاي بیماري درمقابل دیگران از حفاظت هاي روش از کدامیک 54

  کنید خودداري از خانه خروج و سایرین با ارتباط از سالمت، درصورت
 .باشد نمی 2019 جدید ویروس کرونا بیماري عالیم از کدامیک 55

 دماغ خون
 کنند؟ مراجعه پزشک به که کنند توصیه باید کسانی چه به مربیان 56

 موارد همه
 .است .................. چین جدید ویروس کرونا بیماري کشندگی میزان 57

 کم بسیار
 : شامل سفر هنگام بهداشتی نکات 58

 موارد همه
 سازمان یک مرجعیت نقش که متحد ملل سازمان تخصصی آژانسهاي از ویکی بهداشت حوزه در المللی بین رسمی نهاد 59

 .میکند ایفا جهانی جامعه بهداشت بر را دهنده
WHO 

 ؟ باشد می ............ بمدت حداقل بیماري عالیم بروز هنگام در منزل در بیمار فرد اقامت براي هماهنگی 60
 از استفاده بدون )تعریق قرمز، و ملتهب ظاهر بودن، گرم احساس لرز،( تب عالیم قطع یا تب قطع از بعد تا ساعت 24 بمدت
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 بر تب داروي
 :عمومی نقلیه وسائط با تردد یا سفر هنگام 61

 .پرهیزکنید دهان و بینی ، ها چشم به زدن دست از
 ماند؟ می سطوح روي حداکثر و متوسط طور به روز چند کرونا ویروس 62

 روز 9 تا 5
 شد؟ مشاهده چین از شهري چه و تاریخ چه در کرونا ویروس 63

 ووهان – دسامبر 31
 


