سواالت دوره :پیشگیری از بیماری های تنفسی حاد
کد دوره99506759 :

تاریخ آزمون 15 :اسفند 98

استان :مرکزی

مدت دوره 8 :ساعت

ساعت آزمون 8 :تا  12و  14تا 16

( ) Ltms.medu.ir
گروه و کانال دوره های ضمن خدمت فرهنگیان ( برای ورود به گروه کلیک کنید )

ng0https://t.me/joinchat/AAAAAECCsvidlMlQLgT
@ltms_online

مدیران گروه:
خانم ها:

آقایان:

 شیخی

 نواندیش

 مهدی پور

 نیکوکار
 طوفانی



ردیف

ســـــــوالـات

)1

درصد مرگ ومیر کرونا ویروس چنداست

)2

ازبیماران مبتال به عالئم تنفسی (نظیر عطسه وسرفه)حداقلچندمترباید فاصله گرفت

)3

استفاده ازماسک چه موقع ضرورت دارد

)4

برای تعطیل شدن یک مدرسه دراثربیماری های واگیر چه اقداماتی باید انجام شود

)5

برای تقویت سیستم ایمنی بدن خوردن کدام میوه ها ضروری است

)6

برای ضدعفونی سطوح مقاوم وحساس به ترتیب چه موادی بکار میرود

)7

بهترین راه پیشگیری از کرونا ویروس درسطح مدارس کدام است

پــاسخ صحیح
 4درصد
 1متر
فقط بیماران وکسانی که از بیماران مراقبت می
کنند ماسک بزنند
باتایید پزشک معالج ومرکز بهداشت وتایید اداره
کل آموزش وپرورش وطبق دستورالعمل
همه موارد
وایتکس –الکل  70درصد
آموزش به دانش آموزان وضدعفونی کردن مرتب
سطوح وکالسها واستراحت دادن به دانش آموزان
بیمار وراه ندادن دانش آموزان بیمار به کالس
درس



کسانی که عالئم تنفسی مثل سرفه وتنگی نفس

)8

چه کسانی باید فوری به به پزشک مراجعه کنند

)9

دوره کمون بیماری کرونا چند روز است

چهارده روز

)10

راههای انتشار وانتقال ویروس کرونا کدام است

همه موارد

)11

راههای پیشگیری ازبیماری کرونا کدام است

همه موارد

)12

شستشوی دست ها حداقل چند ثانیه بایدطول بکشد

 20ثانیه

)13

شیوع ویروس جدید کرونا اولین بارکجابود

)14

عامل بیماری سارس وراه انتقال به انسان وکشور مربوطه کدام است

)15

عالئم بیماری کرونا ویروس کدام است

همه موارد

)16

کدام دارو درچین اکنون برعلیه کرونا به کار میرود

داروی ایدز

)17

کدام گروه بیشتر درمعرض خطر کرونا ویروس هستند

)18

کدام گزینه اشتباه است.

دارند

ووهان چین
کرونا ویروس –خفاش به گربه به انسان –چین

افراد بابیماری زمینه ای خاص
غذای خام وپخته نشده رابخوریم



)19

کدام گزینه درمورد کرونا ویروس صحیح است کدام گزینه درمورد کرونا ویروس صحیح است

)20

کدام نوع بیماری ازطریق شیرشتربه انسان منتقل شد

همه موارد
مرس



