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 پــاسخ صحیح ســـــــوالـات ردیف
 ندارند. یریها تاث روسیو یها بررو کیوتیب یآنت آیا آنتی بیوتیک ها برای درمان بیماری موثر است؟  (1

 آب وصابون بهترین وساده ترین مواد برای شستشوی دستها کدامند؟  (2

 چه کسانی بیشتر مستعد ابتال به ویروس کرونا هستند؟  (3
سالمندان،افراد دارای بیماریهای زمینه ای 

 وکودکان

 چه مدت زمان ویروس کرونا در روی سطوح زنده می ماند؟  (4
 نیسطوح ازب یرا از رو روسیتواند و یم تکسیوا

 ببرد.

 در بیماریهای تنفسی واگیردار،هنگام تماس نزدیک رعایت چه نکاتی الزم است؟  (5
رعایت فاصله یک متری،دست ندادن وروبوسی 

 نکردن

 مواردهمه  در چه مواقعی استفاده از ماسک توصیه می گردد؟  (6

 «ج»و« ب» یها نهیگز راههای انتقال ویروس کرونا کدامند؟  (7

 «ب»و«الف» یها نهیگز است؟ کدام کرونا ویروس به  رژیم غذایی مناسب در هنگام ابتال به  (8

 مواردهمه  عادات خوب بهداشتی درکنترل بیماریهای تنفسی واگیردار کدامند؟  (9



 



 

 موارده هم عالیم ابتال به ویروس کرونا چیست ؟  (10

 عفونت ریه،سندرم تنفسی حاد،نارسایی کلیه عالیم در موارد شدید ابتال به ویروس کرونا چیست ؟  (11

 یدست دادن وروبوس مناسب نمی باشد؟ کدامیک از عادات بهداشتی به منظورپیشگیری از بیماریهای تنفسی واگیردار  (12

 مواردهمه  کدامیک از موارد زیر از اصول پیشگیری در مدارس می باشند؟  (13

 کدامیک ازموارد زیراز اصول پیشگیری از ابتال به کرونا ویروس نمی باشد؟  (14
 یم یماریدانش آموزان وکارمندان با وجود ب

 توانند در مدرسه حضور داشته باشند.

 کرونا ویروس چیست؟  (15

رده  نیکه هفتم روسهاستیاز و یخانواده بزرگ

 یلیشد وخ دایپ نیآن در شهر ووهان چ دیجد

 شود یمنتشر م عیسر

 مواردهمه  گروههای پرخطر در معرض ویروس کرونا چه کسانی هستند؟  (16

 درصد 2 کرونا در افراد مبتال......................درصداست. روسیو ریمرگ وم زانیم  (17

 نحوه درمان بیمار مبتال به ویروس کرونا کدام است؟  (18

درمان  یبرا روسیضدو یدارو ایتاکنون واکسن 

نشده وفقط درمان  افتی روسهایدسته از و نیا

 است. یعالمت



 



 

 مواردهمه  هنگام بیماریهای تنفسی ،چگونه از واگیران درمقابل بیماری محافظت نمائیم؟  (19

 مواردهمه  هنگام سفر یا تردد با وسایل نقلیه عمومی رعایت چه نکاتی الزم است؟  (20

 


