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ردیف

ســـــــوالـات

پــاسخ صحیح

)1

اگرنیازبه استفاده چندباره ازماسک هست ،باید:

)2

Covبه عنی چیست؟

)3

برای پیشگیری ازکووید ،19درسفرکاری  ،پذیرش وهمراهی بازدیدکنندگان ،کدام گزینه درست است

)4

برای پیشگیری ازکووید ،19هنگام پروازباهواپیمایااستفاده ازقطار ،کدام گزینه درست است؟

)5

برای پیشگیری ازکووید ،19هنگام خروج ازخانه به چه گزینه ای بایدتوجه کنید؟

)6

برای پیشگیری ازکووید ،19هنگام ردوبدل کردن مدارک ،کدام گزینه درست است؟

گزینه های ب وج درست است

)7

برای پیشگیری ازکووید ،19هنگام سوارشدن به آسانسور ،کدام گزینه درست است؟

برای ترددبین طبقات ،تاحدامكان ازپله استفاده
شودوازآسانسوراستفاده نگردد

)8

برای پیشگیری ازکووید ،19هنگام سوارشدن چندنفردریک خودرو ،کدام گزینه درست است؟

)9

برای پیشگیری ازکووید ،19هنگام شرکت درجلسات ،کدام گزینه درست است؟

گزینه های الف وب درست است
ویروس تاجی
همه موارد
با کارکنانی که دمای بدن افراد را اندازه گیری می
کنند  ،همكاری کنید .
لباس های دارای گردوغباررابه اتاق خواب نبرید

گزینه های الف وب درست است
بازنگهداشتن پنجره ها برای حفظ جریان هوا



)10

برای پیشگیری ازکووید،19چه ورزش هایی رامی توان درخانه انجام داد؟

همه موارددرست است

)11

برای پیشگیری ازکووید،19درچه موردی بایددست هارابامایع دستشویی شست؟

همه موارددرست است

)12

برای چه افرادی توصیه می شودکه ازماسک پزشكی یكبارمصرف استفاده کنند؟

عموم مردم(بجز کادرپزشكی وکادردرگیر بابحران)

)13

برای کووید ،19چه افرادی الزمست درقرنطینه خانگی بمانند؟

)14

پیشنهادمی شودفرددرصورت وقوع مواردزیرسریعابرای درمان کووید 19اقدام نماید؟

)15

توصیه شده افراد مرتبط با بیمار قرنطینه شده بخاطرکووید ،19ازچه ماسكی استفاده نماید؟

گزینه های الف وب درست است

)16

در مورد پیش آگهی بیمارمبتالبه کووید 19کدام گزینه درست است ؟

گزینه های الف وب درست است

)17

درخصوص کووید 19کدام گزینه درست است؟

هردوگزینه الف وب درست است

)18

درزمان ظهورعوارضی شبیه به بیماری کووید،19درصورتی که فردشامل مواردذیل باشدپیشنهادمی شوددر
منزل استراحت کرده وشرایط خویش راتحت نظرقراردهدومایعات وداروهای سرماخوردگی استفاده نماید؟

)19

درکووید ،19هدف ازقرنطینه خانگی  ،کدام گزینه می باشد؟

)20

درموردتهویه هوابرای پیشگیری از کووید 19کدام گزینه درست است؟

افرادی که طی14روزگذشته سابقه مسافرتیااقامت در شهرهای آلوده راداشته اند
تماس با حیوانات وحشی

دارای بیماری های زمینه ای( قلبی -ریوی)
همه موارد درست است
هنگام ضرورت دراستفاده ازسیستم تهویه هوا،
همزمان یک هواکش روشن گردد



)21

دوره نهفتگی کووید 19بیشتر..........تا..........روزمی باشد؟

)22

عوارض ابتالبه کووید 19درچه افرادی شدیدتراست؟

)23

کدام گزینه ازالزامات پیشگیری ازکووید 19درمكان های خریدمی باشد؟

)24

کدام گزینه جزوعالیم کووید 19نمی باشد؟

)25

کدام گزینه درجلوگیری ازکووید19درمنزل مؤثر است ؟

)26

کدام گزینه درخصوص زباله تولیدشده توسط بیمارکووید 19درست نیست؟

)27

کدام گزینه درخصوص قرنطینه خانگی درموردکووید 19درست است؟

)28

کدام گزینه درخصوص موادغذایی وکووید 19درست است؟

)29

کدام گزینه درمورد استحمام وکووید 19درست است؟

)30

کدام گزینه درمورد ویروس کووید 19درست است؟

)31

کدام گزینه درمورداستفاده صحیح ازماسک درست است؟

1-14
گزینه های الف وب درست است
همه موارددرست استاسهال
همه موارد درست است
احتمال سرایت بیماری ازطریق زباله تولیدشده
توسط بیمارکووید 19بسیارزیاداست
گزینه های الف وب درست است
اجتناب ازخوردن حیوانات وحشی  ،درپیشگیری
ازکووید 19اثردارد
د-گزینه الف وب درست است
کودکان درخطر ابتالبه ویروس کووید 19هستند
گزینه های الف وب درست است



هنگام عطسه بادست جلوی دهان وبینی
خودرانگیریم

)32

کدام گزینه درموردآداب سرفه درست نیست؟

)33

کدام گزینه درمورددستكش درست است؟

)34

کدام گزینه درموردراه های انتقال ویروس درست است؟

)35

کدام گزینه درموردضدعفونی محیط درست است؟

)36

کدام گزینه درموردماسک درست است؟

الیه های ماسک به بیرون تامی شوند

)37

کدام گزینه درموردماسک درست است؟

الیه های جاذب رطوبت،فیلترومسدودکننده آب
درماسک پزشكی استاندارد وجود دارد

)38

کدام گزینه درموردویروس زدایی درست است؟

حالل های چربی می توانند به طور مؤثر ویروس
را غیرفعال کنند

)39

کدامیک ازمواردذیل بر کووید19تأثیرنداردوازابتالبه آن جلوگیری نمی کند؟

)40

ماسک محافظتی استانداردمصرف

)41

هنگام شیوع بیماری کووید ،19کدام گزینه درست است؟

پرسنل حمل ونقل الزم است ازدستكش استفاده
نمایند
گزینه های الف وب درست است
غلظت اتانول درهواباعث آتش سوزی می شود

ریشه وسمه
الیه های جاذب رطوبت،فیلترومسدودکننده آب
درماسک پزشكی استاندارد وجود دارد
گزینه های ب وج درست است



)42

هنگام مراجعه فردمشكوک به کروناویروس برای درمان کووید،19کدام گزینه درست است؟

گزینه های الف وب درست است



