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ردیف

ســـــــوالـات

پــاسخ صحیح

)1

احتمال سرایت بیماری در زباله های تولید شده چقدر است؟

)2

استفاده از ماسک های فیلتر دار در مظنونین و یا مبتالیان چگونه است؟

)3

استفاده ماسک های فیلتر دار در عامه مردم چگونه است؟

)4

اصول استفاده از غذای بیرون چیست ؟( در زمان شیوع کرونا )

همه موارد

)5

افراد باردار و کودکان چگونه ماسک انتخاب کنند؟

الف و ب

)6

اگر بسته ای از مناطق آلوده به دست شما برسد احتمال وجود ویروس بر روی سطح آن  .....و می توان
......بسته را تحویل گرفت

)7

اگر حیوان خانگی سابقه تماس با موارد مشکوک را داشته باشد آیا باید قرنطینه شود ؟

)8

اگر شخصی مشکوک به بیماری باشد الزم است................

فضای ماشین ضد عفونی شود.

)9

ایا در زندگی روزمره نیاز به زدن عینک محافظ میباشد؟

الف و ج

بسیار کم
نباید استفاده شود چون نمی تواند از جهش
قطرات تنفسی جلوگیری کند
بایستی استفاده شود می تواند حفاظت کند

کم -اطمینان خاطر
پیشنهاد می شود حیوان قرنطینه و آزمایش شود



)10

ایا ممکن است حیوانات خانگی ویروس کرونا را انتقال دهند؟

)11

آیا امکان وجود ویروس بر روی وسایل عمومی مانند پله،نرده و.....وجود دارد؟

الف و ج

)12

آیا حمام آب گرم و تعریق می تواند باعث از بین رفتن ویروی کوئید  19شود؟

می تواند خطر بیماری را کاهش دهد

)13

آیا دارو موثر ویروس ساخته شده است؟

)14

آیا در زندگی روزمره نیاز به پوشیدن دستکش میباشد؟

)15

آیا زباله تولید شده توسط بیماران سبب سرایت بیماری می شود ؟

)16

آیا زنان بادار می تواننددر هنگام شیوع بیماری معاینات دوره ای خود را انجام دهند؟

)17

آیا غذای بیرون سالم و ایمن بوده و به ضدعفونی احتیاج دارد؟

)18

آیا کودکان می توانند هنگام شیوع بیماری واکسن بزنند؟

تمام موارد

)19

آیا مواد خریداری شده از سوپر مارکت ها نیاز به ضد عفونی دارد؟

الف و ب

خیر انتقال نمی دهند.

روش موثری برای داروی ویروس کورونا تایید
نشده است
الف و ج
احتمال آن بسیار کم است و توصیه می شود در
صورت لزوم از دستکش استفاده شود و دست ها
شسته شود
با رعایت موارد پیشگیری ایرادی ندارد
بوج



)20

با چه موادی دست خود را بشوییم؟

همه ی موارد

)21

برای خروج فرد از قرنطینه خانگی بایستی فرد؟

گزینه الف و ب

)22

به چه مدت می تواند از ماسک استفاده کرد

)23

پرسنل امور حمل و نقل بایستی ...

)24

پیش آگهی کدام بیماران در بیماری کرونا خوب نیست ؟

)25

تهویه هوا در هنگام شیوع ویروس کرونا

)26

چرا افراد مظنون نمیتوانند از ماسک فیلتردار استفاده نمایند؟

)27

چگونه باید محیطی که فرد مبتال به کرونا وجود دارد را ویروس زدایی کرد؟

)28

چگونه می توان در منزل از کوئید  19جلوگیری کرد؟

تمام موارد

)29

چه افرادی باید به ارزیابی خود بپردازند؟

تمام موارد

بستگی به میزان پاکیزگی ماسک و مدت زمان
مصرف دارد
پوشیدن دستکش ضروری است
الف و ج
در بازه زمانی معین پنجره ها را باز کنید تا هوا
جریان داشته باشد
چون فیلتر نمیتواند از پخش قطرات تنفسی به
بیرون جلوگیری کند
همه ی موارد



)30

چه افرادی الزم است در قرنطینه خانگی بمانند ؟

)31

چه اقدامات احتیاطی برای رژیم غذایی باید رعایت کرد؟

)32

چه زمانی باید از ماسک استفاده شود ؟

)33

چه زمانی باید از ماسک استفاده شود؟

)34

چه زمانی باید دست های خود را بشوییم که مبتال به ویروس کرونا نشویم؟

)35

چه کسانی از ماسک های جراحی پزشکی یا ماسک های محافظت از ذرات باید استفاده کنند؟

همه موارد

)36

چه کسانی با فرد بیمار مرتبط می باشند؟

تمام موارد

)37

چه کسانی مرتبطین نزدیک بیمار یا افراد مشکوک محسوب می شوند؟

همه موارد

)38

چه کسانی مستعد بیماری کرونا میباشند؟

همه موارد

)39

چه مدتی میتوان از یک ماسک استفاده کرد؟

همه ی موارد

)40

چه مدتی میتوان از یک ماسک استفاده کرد؟

همه ی موارد

الف وب
تمام موارد
هنگام مالقات با مردم  ،مکان های عمومی و
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی عمومی
بوج
همه ی موارد



)41

خوردن دمنوش تاثیر برای جلوگیری از ابتال ویروس کرونا مفید است ؟

)42

خوردن دمنوش ها  ،ریشه وسمه یا بخور سرکه می تواند از ابتال به ویروس کوئید  19جلوگیری کند

)43

د ر هنگام سوار شدن چند نفر در یک خودرو بایستی ...

)44

در خصوص مرتبطین نزدیک چه اقداماتی الزم است؟

)45

در زمان شیوع کرونا باید از.....استفاده کرد.

ب وج

)46

در سفر کاری باید به چه نکاتی دقت شود؟

الف و ب

)47

در صورت بروز چه عالئمی به درمان نیاز دارد؟

)48

در محیط اداری از چه سیستم تهویه ای می توان استفاده کرد؟

)49

در مناطقی که بیماری شیوع ندارد الزم است به چه نکاتی دقت شود؟

دمنوش تاثیری ندارد
خوردن دمنوش ها هیچ تاثیری بر ویروس کوئید
 19ندارد
تمام موارد
گزینه الف و ب

تب باالی  38درجه ،خستگی و سرفه خشک و
تنگی نفس
سیستم تهویه هوا و یک هواکش و باز گذاشتن در
و پنچره ها
تمام موارد



)50

در مورد استفاده از ماسک گزینه نادرست را انتخاب کنید

)51

در مورد بانوان باردار و استفاده از ماسک

)52

در مورد پوشیدن دستکش توسط عموم مردم گزینه صحیح را انتخاب کنید

)53

در مورد پوشیدن دستکش گزینه صحیح کدام است ؟

)54

در مورد سالمندان و بیماران

)55

در مورد سرفه کردن درصورت نداشتن دستمال

)56

در مورد کودکان و استفاده از ماسک گزینه صحیح را انتخاب کنید.

)57

در هنگام بیرون رفتن از منزل به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

)58

در هنگام حمام گرفتن و تعریق در زمان شیوع کرونا گزینه صحیح کدام است؟

)59

در هنگام سرفه یا عطسه صورت خود را باید با............بپوشانیم.

ماسک توسط افراد مشکوک را داخل کیسه
پالستیکی بگذاریم
با در نظر گرفتن و توجه به شرایط خود محصول
را انتخاب کنند
نیازی نیست فقط شستشوی مرتب دستها
الف و ب
با پزشک متخصص مشورت کنند
همه موارد
کودکان با توجه به شکل صورتشان باید ماسک
کودکان استفاده کنند
بوج
امکان استحمام در دمای  56درجه وجود ندارد
آرنج یا دستمال



)60

دوره نهفتگی ویروس چند روز است ؟

)61

راه های انتقال ویروس را نام ببرید؟

همه موارد

)62

راه های انتقال ویروس کرونا چیست ؟

همه موارد

)63

روش های ضد عفونی و ویروس زدایی کدامند ؟

همه موارد

)64

روش های ضدعفونی قابل اجرا در خانه کدامند؟

الف و ب

)65

الزامات پیشگیری در هتل ها و رستورانها چگونه است؟

)66

زمان استفاده از ماسک چه زمان است؟

)67

زمان استفاده نکردن ازماسک در هنگام بروز کورونا ویروس

)68

زمان تعویض ماسک

)69

زمان شستشوی دستها کدام است؟

)70

سالمندان و بیمارانی که با ماسک زدن احساس ناراحتی میکنند چه کاری باید انجام دهند؟

یک تا چهارده روز

از دورهمی اجتناب و در میز جداگانه و با وسایل
پذیرایی جداگانه به سرو غذا بپردازد.
همه موارد
در مکان های شخصی ویا فردی
بوج
همه موارد
از پزشک متخصص راهنمایی بگیرند



)71

سیستم تهویه هوا چگونه باید نظافت وضد غفونی شود؟

)72

ضدعفونی محیط خانه را می توان با :

الکل و مواد کلردار

)73

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی  n ،و  covدر  ncov-2019به چه معناست؟

جدید-ویروس تاجی

)74

عالیم بیماری عمدتا شامل ( کاملترین پاسخ ) ؟

)75

عالیم بیماری کرونا چیست؟

تب،خستگی،سرفه خشک،سردرد

)76

عالیم بیماری کرونا چیست؟

تب،خستگی،سرفه خشک،سردرد

)77

عوارض ویروس کورونا در کدام یک از افراد زیر شدیدتر است؟

)78

فرد در صورت وقوع چه مواردی به درمان نیاز دارد؟

تمام موارد

)79

کارکنانی که  14روز گذشته سابقه سفر و اقامت در مناطق شیوع بیماری را دارندچگونه به سرکار خود
برگردند؟

تمام موارد

)80

کدام مورد در رابطه با وسایل نقلیه عمومی غلط است؟

هیچ کدام

)81

کدام یک از عالئم بیماری کرونا است ؟

همه موارد

دوره ای

تب ،خستگی و سرفه خشک

افراد مسن ومبتالیان به بیماری های مزمن



برای کارمندان و همین طور افرادی که در خانه
)82

کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد ؟

)83

کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد .

)84

کرونا ویروس به  .........حساس می باشد.

)85

گزینه درست انتخاب نمایید؟

)86

گزینه درست را انتخاب نمایید؟

)87

گزینه صحیح را انتخاب کنید .

)88

گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

دارای بیمار قرنطینه شده هستند توصیه می شود
از ماسک ها ی جراحی پزشکی یا محافظ ذرات و
باالتر استفاده کنند
جریان هوا در آسانسور های کابین دار به خوبی
برقرر است و نیاز به استفاده از ماسک نیست
بوج
محدوده مشترک با فرد بیمار با سایر اعضای
خانوار رعایت نمی گردد
قرنطینه خانگی یک انتخاب مهم است و می تواند
راه حل مشکل ما باشد
الف و ب
برای ضدعفونی الکل را در مساحت زیاد اسپری
نکنید



ضد عفونی کردن کلیه محصوالت خریداری شده

)89

گزینه نادرست را انتخاب کنید.

)90

لوازم آلوده فرد قرنطینه چگونه باید دور ریخته شود ؟

)91

ماسک های پزشکی چند الیه دارد؟

)92

محیط قرنطینه در خانه باید چگونه باشد؟

همه ی موارد

)93

مراقبت از بیمار مبتال به کرونا باید چگونه باشد؟

همه ی موارد

)94

مرتبطین نزدیک با بیمار باید به چه مواردی توجه کنند؟

)95

منبع و منشاء آلودگی مشاهده شده در کورونا ویروس چیست؟

)96

موبایل  ،تلفن ثابت و کیبورد کامپیوتر بایدچگونه ضدعفونی شوند؟

)97

مهمترین عوامل انتقال ویروس کدام است؟

)98

وسیله نقلیه از حضور فرد مشکوک بایستی ...

از سوپر مارکت
در اتاق بیمار جمع شده  ،عالمت گذاری شود و
جداگانه دور ریخته شود
سه الیه

الف و ب
عمدتا بیماران مبتال به ویروس می باشند
به صورت دوره ای
همه موارد
کامال ضد عفونی گردد



)99

وظیفه الیه بیرونی ماسک ها چیست؟

مسدود کننده آب می باشند

)100

وظیفه الیه داخلی ماسک ها چیست؟

برای جذب رطوبت است

)101

وظیفه الیه میانی ماسک ها چیست؟

دارای یک الیه فیلتر است

)102

ویروس زدایی بایستی دارای شرایط زیر باشد؟

)103

ویروس کرونا توسط  ......از بین می رود؟

)104

ویروس کرونا میتواند از چه طریقی بیشتر منتقل شود؟

)105

هدف از قرنطینه خانگی چیست؟

)106

هدف از قرنطینه خانگی چیست؟

)107

هدف و اهمیت قرنطینه ی خانگی چیست؟

همه ی موارد

)108

همگی نابود کننده های ویروس کرونا هستند بجز

الکل  96درجه

همه موارد
 30دقیقه دمای  56درجه
الف و ب
قرنطینه جسمی و فیزیکی و ممانعت از توقف و
رفت آمد بیمار در جامعه و همچنین در بروز
مبتالیان نسل دوم وسوم جلوگیری می کند
همه موارد



)109

همگی نابود کننده های ویروس کرونا هستند بجز

کلرهگزیدین

)110

همگی نابود کننده های ویروس کرونا هستند بجز

10دقیقه دمای  56درجه

)111

هنگام پرواز با هواپیما و یا استفاده از قطار باید به چه نکاتی توجه کرد؟

تمام موارد

)112

هنگام سوار شدن چند نفر در یک خودرو باید به چه نکاتی دقت کرد؟

الف و ب

)113

هنگام سوار شدن در آسانسور باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

)114

هنگام شرکت درجلسات چه کارهایی بایدانجام دهیم؟

)115

هنگام مراجعه برای درمان به نکاتی باید توجه کرد؟

)116

هنگامی که چند نفر در یک محیط کار با هم کار می کنند چه اقداماتی برای پیشگیری باید انجام دهیم؟

همه ی موارد
تمام موارد
ازوسایل نفلیه عمومی استفاده نکرده و ماسک زده
و در هنگام سرفه یا عطسه با دستمال یا آستین
خود جلوی دهان و بینی خود را بگیرد.
تمام موارد



