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 پــاسخ صحیح ســـــــوالـات ردیف
 تیسبب بهبود وضع کیتیفاگوس یتجمع در سلول ها قیمحلول در آب است که از طر نیتامیو کی   -----  (1

 C نیتامیو شود؟ یها م روسیو و یبردن باکتر نیاز ب تیو در نها یکموتاکس

 B_cellروهی از اسیدهای چرب غیراشباع است که سیستم ایمنی بدن را از طریق بهبود فعالیت گی   -----  (2

 3امگا اسیدچرب  ها تقویت می نماید.

 درجه 56 دقیقه دمای .....................درجه سانتی گراد برای از بین بردن ویروس مناسب و کافی است 30  (3

 و ب صحیح استالف  نیست ؟19 -از بیشترین و رایج ترین عالیم کووید  (4

 صحیح نیست کدامهیچ  از چه ماسکی باید در مقابل ویروس کرونا استفاده استفاده شود؟  (5

 مواردهمه  استحمام با آب خیلی گرم باعث................................می شود  (6

 دهد یم شیافزا را ............................ یماریاحتمال انتقال ب یمرکز یهوا هیاستفاده از تهو  (7

 باشند. یم حیاول و دوم صح یها نهیگز ...روسیبه کرونا و رمادرمبتالیش قیطر رخوارازیبه کودک ش روسیانتقال و  (8

روش موثری برای داروی ویروس کورونا تایید  ساخته شده است؟ روسیدارو موثر و ایآ  (9

 نشده است



 



 

ها در تقویت سیستم ایمنی و مبارزه با عوامل بیماری زا مانند باکتریها و T- cell با حفظ یکپارچگی غشای  (10

 Eویتامین  کمک می نماید ویروس ها

 Eویتامین  بادام، بادام زمینی ، فندق و روغن های گیاهی مانند روغن آفتابگردان منابع کدام ویتامین هستند؟  (11

 باتایید مربی بهداشت انجام شودا دیبا یچه اقدامات ریواگ یها یماریمدرسه دراثرب کیشدن  لیتعط یبرا  (12

شود  یم هیو ... توص سی، فرودگاه ، متروها، پل مارستانیمانند ب تیپرجمع یکارمندان شاغل در مکان ها یبرا  (13

 استفاده کنند؟ ییاز چه ماسکها
و  N95 یمحافظ ذرات با استانداردها یماسکها

 باالتر

 مواردهمه  برای جلسات اداری کدام گزینه صحیح می باشد؟  (14

 الف و بموارد  برای گندزدایی محیط از چه موادی می توان استفاده کرد؟  (15

 زیبه منطقه تم فیاز منطقه کث انجام شود؟ گریبه منطقه د یااز چه منطقه دیبا شهیهم زکردنیتم ،یاز انتقال آلودگ یریبه منظور جلوگ  (16

 الف و ب درست است. : 19-دیکوو میعال نیتر جیو را نیشتریب  (17

 بیماران دیابتی هنگام مشاهده عالئمی شبیه به کرونا چه زمانی به پزشک مراجعه کنند؟  (18
 ایmd m 65/g /g Lقند خون شما کمتر از  

 باشدmd m 400/g /g Lاز   شیب

 یک هفته شوند؟ یم یچه مدت بعد دچار مشکل تنفس ابدی یدر آنها شدت م یماریکه ب یمارانیب  (19



 



 

 گروه های پرخطر شود؟ یم دهید دیبه فرم شد ییدر چه گروه ها 19 دیکوو یماریب  (20

 کرونا دیکوئ روسیبخور  سرکه از ابتال به و ایوسمه  شهیخوردن دمنوش ها ، ر ریتاث  (21

دمنوش ها و ریشه وسمه تاثیری بر ویروس کوئید 

سرکه نیز شیوه زدودن کوئید نداشته و بخور  19

 نیست 19

 موارد فوقهمه  در مدارس عبارت است از: یطیهای بهداشت مح هیتوص  (22

 شود؟ یانجام م یدرصد به چه روش70الکل  هیته  (23
درصد با یک  96پیمانه الکل  هس  مخلوط کردن

 پیمانه آب

 صابون مناسب تر است؟ کیدست کدام یجهت ضدعفون  (24

کنند ه با  دیو سطوح داخل کالس و البسه آلوده چه مقدار سف دیو کل زیو پر یو صندل زیم ییجهت گند زادا  (25

 گردد؟ یآب سرد مخلوط م
 99یک پیمانه محلول سفید کننده خانگی با 

 پیمانه آب سرد

 دیاسهال  و استفراغ و محل دفن زباله چه مقدار سف ،ی، اسهال ل خون یترشحات خون ییجهت گند زدا  (26

 گردد؟ یه با آب سرد مخلوط مکنند
پیمانه  4ول سفید کننده خانگی با یک پیمانه محل

 آب سرد



 



 

 نمی شوند ؟چه افرادی مشکوک به بیماری کورونا محسوب   (27

 ازمندینفس ن یتب، سرفه و تنگ لیکه به دل یفرد

 یزا یماریباشد و عامل ب مارستانیبه ب یبستر

 وجود ندارد. یو یماریب میعال هیتوج یبرا یگرید

 الف و بگزینه  چه افرادی الزم است که در قرنطینه خانگی بمانند؟  (28

 درجه 90تا  60 چه دمای آبی برای شستشوی لباس و رختخواب فرد قرنطینه شده مناسب و کافی است  (29

 به به پزشک مراجعه کنند یفور دیبا یچه کسان  (30
کسانی که عالئم تنفسی مثل سرفه وتنگی نفس 

 دارند

 کدامهیچ  ماند ؟ یبر روی سطوح زنده م19  دیکوو روسیو یچه مدت زمان  (31

 چه موقع شستن دستها ضروری است؟  (32
بعد از سرفه و عطسه/قبل از خوردن غذا/بعد از 

 استفاده سرویس بهداشتی

 الکل قابل اشتعال است خطرات استفاده  اتانول به چه صورت خواهد بود ؟  (33

در مدرسه حضور  دیباشد به مدت چند روز نبا یم یماریعالئم ب یدارا یکه به صورت انفراد یدانش آموز  (34

 یک روز بعد از قطع تب ابد؟ی

 در تولید سلول های سفید خون نقش حیاتی دارد و از این طریق سبب تقویت سیستم ایمنی می شود؟----  (35

 کوباالمین 

در زمان شیوع بیماری های حاد تنفسی، زمان مورد نیاز جهت شستشوی صحیح دست ها با آب و صابون   (36

 چقدر می باشد؟
 ثانیه 20حداقل 



 



 

 در زندگی روزمره آیا نیاز به پوشیدن دستکش می باشد؟  (37

پرسنل پرستاری و درمان، پرسنل امور حمل و 

نقل ودیگر کارکنان محل های پر رفت و آمد باید 

 بدانند که استفاده از

دستکش جایگزین بهداشت دستها نمی شود و 

 باید مرتب شستشو دهند

 دو هفته خارج شود نهیتواند از قرنط یدر فرد مشاهده نشود بعد از چند روز فرد م یماریاز ب یمیعال یدر صورت  (38

 منازل و اماکن خصوصیدر  ماسک نمی باشد؟ در کدام مورد نیاز به استفاده از  (39

 روز 14 دوره نهفتگی ویروس تا چند روز می تواند باشد ؟  (40

 د( همه موارد کرونا کدام است؟ روسیانتشار و انتقال و یراه ها  (41

 همه موارد کرونا کدام است روسیانتشار وانتقال و یراهها  (42

 ماسک زده شود و دست ها هم شسته شود نکات هنگام رد و بدل کردن مدارک تیرعا  (43

 الزامات پیشگیری در هتل و رستوران ها  (44
از برای صرف غذا اجتناب و تا حد ممکن هر نفر 

 در میز جداگانه به صرف غذا بپردازند

 مواردهمه  زمان شستشوی دستها کدام است؟  (45

 در اتاق مشترک باشند دیاعضای خانواده با شرایط قرنطینه در خانه شامل کدام مورد نیست؟  (46



 



 

 ردارو مواد کلالکل  :ضدعفونی محیط خانه را می توان با  (47

 سرفه خشک ،یتب، خستگ کدام است؟ یماریب نیا یعالمت اصل  (48

 روز 14تا  1 شود؟یبه بدن شروع م روسیکرونا چند روز پس از ورود و یماریعالئم ب  (49

 مواردهمه  عالئم بیماری کرونا ویروس کدام است  (50

 مزمن مارانیافراد مسن و ب است؟ دتریدر کدام افراد شد یماریعوارض ابتال به ب  (51

کار کارکنانی که دو هفته گذشته سابقه سفر و اقامت در مناطق شیوع بیماری دارند پس از چه مدت به کار   (52

 روز پس از ترک منطقه شیوع 14مدت به  خود باز می گردند

 کدام جمله در مورد هیپوکلریت سدیم (سفید کننده ) صحیح است ؟  (53
سفید کننده از در بین بردن باکتری و قارچ و 

 ویروس موثر است

 موارد درست استهمه  درمنزل مؤثر است ؟19کدام گزینه درجلوگیری ازکووید  (54

 گزینه الف و ب درست است -د درست است ؟19کدام گزینه درمورد استحمام وکووید   (55

 همه موارد باشد؟ یم حیصح ییموادغذا قیکرونا از طر روسیدرمورد انتقال و نهیکدام گز  (56

 ؟دیکن ینم شنهادیپبحرا ن  تیریبه مسوالن مدارس در مد هیرا در توص نهیکدام گز  (57
اطالعات را بطور صحیح به کودک بدهید به سن 

 آن کاری نداشته باشید



 



 

 الف و ج صحیح می باشدگزینه  گزینه صحیح است؟کدام   (58

 کدام مورد از عوامل ابتال به کرونا ویروس میباشد؟  (59
بیماریهای زمینهای مانند دیابت و بیماریهای 

ریوی، بیماریهای قلبی، سوء تغذیه و نداشتن 

 تغذیه صحیح

 عدم بررسی سالمت دانش آموزان ست؟یدر مدارس ن روسیانتقال و طیشرا نیکدام مورد جزو عمده تر  (60

را باخود  روسیتواند و یتماس دستها با سطوح م کدامیک جزء بهداشت سیستم تنفسی نیست؟  (61

 حمل کند

 درصد 75 کرونا مناسب است؟ روسینابود کردن و یالکل چند درصد برا  (62

الیه مسدود کننده آب برای جلوگیری از ورود  دارد : ییچه کارا یماسک استاندارد پزشک یرونیب هیال  (63

 قطرات به ماسک است

 دارد ؟ ییچه کارا یماسک استاندارد پزشک یداخل هیال  (64
جذب رطوبت و تنفس نزدیک هان و بینی و برای 

 شود می استفاده  بهتر

 الیهسه  ماسک پزشکی استاندارد چند الیه دارد؟  (65

 روزانه محلول گندزدا می بایست ............................تهیه گردد  (66



 



 

 سمی تولید می کندگاز  مخلوط کردن مواد ضدعفونی کننده حاوی کلر با هم ..................................؟  (67

 ثانیه40-20 مدت زمان الزم برای شستشوی دستها چقدر است؟  (68

 دقیقه 15جوشاندن به مدت با  مواد مقاوم در برابر حرارت چگونه ضدعفونی می شوند ؟  (69

نسبت رقیق سازی وایتکس با آب برای بی خطر کردن نمونه های بالینی مشکوک به میزان .................. قاشق   (70

 4به 10 لیوان آب می باشد................. وایتکس در

لیوان وایتکس در ................... نسبت رقیق سازی وایتکس با آب برای ترشحات خونی و اسهال به میزان  (71

 4به 1 آب می باشد .................لیوان

 تکسی........................قاشق وا زانیبه م ادیز یبا آلودگ یطیبا آب برای سطوح مح تکسیسازی وا قینسبت رق  (72

 4به 5 باشد یآب م وانیل .....................در

 ................ قاشق وایتکس درنسبت رقیق سازی وایتکس با آب برای سطوح محیطی با آلودگی کم به میزان   (73

 4به 1 لیوان آب می باشد ......................

 B6 نقش دارد2 -ها و اینترلوکین T-CELL ویتامین ............... در تولید سلولهای سفید خون از جمله  (74

 سارس طور کلی شبیه به کدام ویروس است؟به 19 ویروس جدید کوئید  (75

 ماوراء بنفش، گرما کرونا نسبت به ..................و................. حساس اس روسیو  (76



 



 

 ست؟یچ یخانگ نهیهدف از قرنط  (77
قرنطینه جسمی و فیزیکی و ممانعت از توقف و 

 بروز در  همچنین و  رفت آمد بیمار در جامعه

 کند می جلوگیری وسوم دوم نسل مبتالیان

 مواردهمه  ست؟یچ یخانگ نهیهدف از قرنط  (78

 باشد ؟ یحداقل بمدت ............ م یماریب مینگام بروز عالدر منزل در ه ماریاقامت فرد ب یبرا یهماهنگ  (79
 میقطع عال ایساعت تا بعد از قطع تب  24بمدت 

لتهب و قرمز تب )لرز، احساس گرم بودن، ظاهر م

 تب بر . ی( بدون استفاده از داروقی، تعر

و پنجره را باز  دیماسک زده ، مکالمه را کاهش ده باشد؟ یم حیصح نهیکدام گز  یهنگام سوار شدن در خودرو عموم  (80

 دیبگذار

ها بهبود T_ cell  تیفعال شیافزا قیبدن را از طر یمنیا ستمیس تیاست که فعال دیاس نویآم کی----  (81

 بخشدیم
 آرژنین

 

 


