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 ویروس، کدام است؟ (BCM: Biological Cycle Management)زیستیِ  برنامۀ مدیریت چرخۀ مهمترین اصول  1سوال 

 ارزیابی ریسک -دیگر مراقبتی -خودمراقبتی الف

 ارزیابی ریسک -خودقرنطینگی -دیگر مراقبتی ب

 خودمراقبتی -دیگر مراقبتی -خودقرنطینگی ج

 فاصله گذاری اجتماعی-کاهش میزان تماس-ارزیابی ریسک د

 2سوال 
اند که شیوع باالی بیماری وجود اند یا در مناطقی بودهداشته 11-روز گذشته سابقۀ تماس نزدیک با فرد مبتال به کووید 11کنانی که طی برای کار

 استفاده شود. ................. از داشته است نیز بهتر است

 اصل خودقرنطینگی الف

 دیگر مراقبتیاصل  ب

 خودمراقبتیاصل  ج

 اری اجتماعیاصل فاصله گذ د

 .کدام روش در اولویت قرار دارد ،یستیزچرخۀ  تیریمدپیاده سازی  برای 3سوال 

 یسازفرهنگ و آموزش الف

 کرونا روسیو)شدت( مواجهه با  سطح کاهش ب

 یبهداشت حیصح یها با رفتارهاآن ینیگزیجا و یربهداشتیغ یرفتارها رییتغ ج

 کیوژولیب سکیر یابیارز و خطرات ییشناسا د

 :کرد یبندمیتقس ....شامل...... دسته به ....... توانیرا م یهای کارطیمواجهه، افراد شاغل در مح ۀنظر نحو از 1سوال 

 شاغل در مراکز درمانی و بهداشتی و نیز غیر از این دسته. -دو الف

 مراقبتی و بهداشتی و نیز کارکنان خدماتی کارکناندرمانی،  کارکنان -سه ب

 این دسته. از و نیز غیر 11-شاغل در مراکز درمانی دارای مواجهه با بیماران مبتال به کووید -ود ج

 .کارکنان مراقبتی و درمانی، کارکنان آزمایشگاهی و کارکنان خدماتی -سه د

 ؟شودبه محیط کار وارد  نبایدکارمند  ،های زیر طبق نتایج ارزیابی ریسک کدام وضعیت 5سوال 

 افراد با عالئم و سطح ریسک کم -افراد بدون عالئم و سطح ریسک باال -با عالئم و سطح ریسک باالافراد  الف

 افراد با عالئم و سطح ریسک کم -یی شناساقابلهای بدون ریسک مواجهه   -افراد با عالئم و سطح ریسک متوسط ب

 ییشناساقابلهای بدون ریسک مواجهه  -سطافراد بدون عالئم و سطح ریسک متو -افراد با عالئم و سطح ریسک کم ج

 افراد بدون عالئم و سطح ریسک باال -افراد با عالئم و سطح ریسک باال -یی شناساقابلهای بدون ریسک مواجهه د

 ؟ به جزء ،رندیقرار گبررسی مورد  باید ارزیابی ریسک کارکنان خدمات درمانیهنگام  همه گزینه های زیر در 6سوال 

 مدت زمان مواجهه –وضعیت استفاده از ماسک  -ئم سرفه و عطسهعال الف

 وضعیت استفاده از دستکش و شیلد محافظ صورت-وضعیت تهویه در محیط کار ب

  وضعیت تغذیه فرد -وضعیت استفاده از ماسک -عالئم سرفه و عطسه ج

 فاده از گان محافظوضعیت است-محافظ صورت شیلدوضعیت استفاده از -وضعیت تهویه در محیط کار د

 7سوال 
 شرح حال زیر بیانگر کدام سطح ریسک مواجهه است:

 "است N95 ماسک مشغول انجام وظایف خود برای بیمار بدون N95 با ماسکپرستاری که "

 Medium الف

 Low ب

 High ج

 .اطالعات فوق  برای تعیین سطح ریسک کافی نیست د

 کدام است؟ و ماسک جراحی N95 ماسک تفاوت 8سوال 
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 .گیردقرار می  Loose fit در دستهN95  ماسک الف

 مورد تایید قرار گرفته است. NIOSHتوسط نیازی ندارد چون  Fittestبه  N95ماسک جراحی بر خالف  ب

 .نیاز دارد Seal Check به    بر خالف ماسک جراحی N95ماسک ج

 را دارد. ،ریزماسک جراحی قادر به محافظت افراد از ذرات بسیار  د

 ؟به جزءهمه گزینه های زیر در خصوص ماسک های حفاظتی در مقابل کرونا ویروس بطور کامل صحیح است  1سوال 

 سوپاپدار استفاده کنند. N95های افراد بیمار نباید از ماسک الف

 طور کامل روی صورت کیپ شوند.باید به N95های ماسک ب

 شستشو ضدعفونی کرد.شود با را میFFP2 های ماسک ج

  .توانند استفاده شوندساعته میتنها برای یک نوبت کاریِ هشت FFP2در شرایط عادی  د

 برای اطمینان از کدام ویژگی ماسک است؟ FIT TEST 11سوال 

 کارایی فیلتراسیون ماسک الف

 اندازه و شکل ماسک ب

 استحکام بندهای ماسک ج

 مقاومت تنفسی د

 ترین گزینه در خصوص تجهیزات حفاظت تنفسی مناسب ویروس کرونا، عبارت است از؟ صحیح 11سوال 

 دار، برای محافظت در برابر کرونا ویروس کارایی خوبی دارد.های کارتریجصورت یا ماسکهای نیمماسک الف

 ، برای محافظت در برابر کرونا ویروس کارایی خوبی دارد.PAPRهای ماسک ب

 ج
شود،که در استانداردهای اروپایی به رنگ ارغوانی است ، برای محافظت در برابر کرونا که روی کارتریج گازها و بخارات اضافه میفیلتر ذراتی 

 ویروس کارایی خوبی دارد.

 د
در برابر کرونا  تشود،که در استانداردهای آمریکایی به رنگ سفید است ، برای محافظفیلتر ذراتی که روی کارتریج گازها و بخارات اضافه می

 ویروس کارایی خوبی دارد.

 12سوال 
های نیم صورت کارتریج دار یا  مجهز به فیلتر ذرات برای حفاظت در برابر کروناویروس، فیلتر آنها چه زمانی باید در صورت استفاده از ماسک

 تعویض شود ؟

 فیلتر مرطوب شود یا تنفس در آن سخت شود الف

 شود قابل استفاده است.تا زمانی که پاره ن ب

 هر سه روز  یکبار  ج

 اصال این نوع ماسک ها مناسب محافظت در برابر کرونا ویروس نیستند. د

 برای انجام آزمون فشار مثبت کیپی، کدام گزینه صحیح و کاملتر است؟ 13سوال 

 ی ورودی هوا را با کف دست و انجام عمل دم پوشاندن دریچه الف

 ی خروجی هوا را با کف دست و انجام عمل بازدم هپوشاندن دریچ ب

 ی ورودی هوا را با کف دست و انجام عمل بازدم پوشاندن دریچه ج

 ی خروجی هوا را با کف دست و انجام عمل دم پوشاندن دریچه د

 11سوال 
ه بویروس، همه گزینه های زیر صحیح است های پارچه ای مختلف بر روی ماسک جهت محافظت در برابر کرونا در خصوص اضافه کردن الیه

 ؟ جزء

 می تواند سبب شود که هوا به جای عبور از فیلتر از لبه های ماسک وارد سیستم تنفسی شود. الف

 ممکن است سبب افزایش کارایی ماسک شود . ب
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 به دلیل ایجاد مقاومت تنفسی اینکار را نباید انجام داد.  ج

 شود.باق ماسک میموجب بهتر شدن آزمون انط د

 کدام گزینه در خصوص استفادهاز ماسک های حفاظتی بطور کامل صحیح است؟ 15سوال 

 از این جهت که می توان مانع از انطباق کامل ماسک بر روی صورت کاربران شود، مجاز نیست N95های پوشیدن ماسک جراحی در زیر ماسک الف

 شود. به جهت انطباق بیشتر با صورت کاربر، توصیه می N95های پوشیدن ماسک جراحی بر روی ماسک ب

 ای خانگی استفاده شود. های پارچهدر مراکز عمومی که امکان رعایت فاصله اجتماعی نیست به هیچ عنوان نباید از ماسک CDC مطابق توصیه  ج

 ود.ای می تواند از یک الیه پارچه تشکیل شهای پارچهماسک CDC مطابق توصیه  د

 ؟نیستکدام گزینه در خصوص ضدعفونی کردن سطوح در محیط کار صحیح  16سوال 

 تنها سطوحی باید ضدعفونی شوند که امکان تماس کارکنان با آنها زیاد است. الف

 بایست ضدعفونی شوند.ها در محیط کار میتمامی سطوح و کف اتاق ب

 طوح و کف باید پرهیز کرد.های ضدعفونی در حجم زیاد روی ساز ریختن محلول ج

 اسپری کردن محلول ضدعفونی در هوا تاثیری در ضدعفونی کردن هوا ندارد. د

 17سوال 
ن خارج کند ای که باید از تیک پزشک یا پرستار در بخش بیماران کرونایی پس از پایان کار، هنگام درآوردن وسایل حفاظت فردی، اولین وسیله

 کدام است:

 یعینک حفاظت الف

 گان ب

 ماسک ج

 دستکش د

 کدام گزینه در خصوص پیشگیری از ابتالء به ویروس کرونا صحیح است: 18سوال 

 تواند ویروس کرونا را از بین ببرد.نور خورشید نمی الف

 برد.هوای گرم و با رطوبت باال )شرجی( ویروس کرونا را از بین می ب

 پیشگیری نماید. 11-تواند از ابتال به کوویدبه میخوردن لیمو شیرین، انبه، سیر، یا زردچو ج

 پیشگیری نماید. 11-تواند از ابتال به کوویدنوشیدن مقادیر زیاد آب در روز می د

 محلول های ضدعفونی برای دست باید حداقل چند درصد الکل اتانول داشته باشند: 11سوال 

 درصد 15 الف

 درصد 55 ب

 درصد 61 ج

 درصد 71 د

 ؟به جزء، صحیح است 11-همه گزینه ها در مراکز درمانی مختص بیماران مبتالء به کووید 21سوال 

 استفاده شود. HEPAشود و یا در صورت بازگشت از فیلتر به خارج منتقل می کامالًهوای اتاق های بستری بیماران  الف

 ها بستری شوند.کرونا را در این بخش دشدهییتأشکوک یا های جداسازی مواد عفونی هوابرد، بیماران ماتاق در صورت وجود ب

 ج
تفاده کردن بیماران اسبرای بستری حملساختارهای مهار قابل های جداسازی مواد عفونی هوابرد، از چادرهای جداسازی یا دیگردر صورت نبود اتاق

 کنید.

 بیمار و هم برای کادر درمان است . مناسب هم برای PPEدر این اتاق ها، تنها راه کنترلی استفاده از  د

 شود ؟کدام گزینه جزء اقدامات پیشگیرانه مناسب برای کارکنان حراست و نگهبانی محسوب می 21سوال 

 الف
که دارای میکروفن و اسپیکر هستند، برای جداسازی کارمندان حراست و انتظامی از  جداکنندههای های فیزیکی، مانند شیشهباید از حفاظ

 رمندان و بازدیدکنندگان دیگر استفاده کنید.کا
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 ب
ی معمول، دفترچۀ راهنما تهیه شود و در اختیار مراجعین قرار گیرد؛ تا سطح ارتباطات و مکالمات به حداقل هاسؤالبرای راهنمایی افراد دربارۀ 

 ممکن برسد

 نفر فقط یک وظیفۀ خاص را انجام دهد. در صورتیکه تعداد کارکنان حراست در یک شیفت چند نفر باشد بهتر است هر ج

 هر سه گزینه صحیح است. د

 شود ؟کدام گزینه جزء اقدامات پیشگیرانه مناسب برای کارکنان آزمایشگاهی محسوب می 22سوال 

 هوای خروجی آزمایشگاه در مناطق دیگر ساختمان، می توان استفاده کرد. الف

 نگهداری شود. BSCتولید قطرات یا آئروسُل مواد آلوده در  توانند باعث پاشش،هایی که میفعالیت ب

 ، دستکش بیرونی را از دست خود خارج کنید. BSCکنید، هنگام استفاده از اگر از دو دستکش استفاده می ج

 هر سه گزینه صحیح است. د

 جزء.........؟دار زیر برای حفاظت در برابر کرونا مناسب هستند به ی کارتریجهاماسکهمه  23سوال 

 الف

 

 ب

  

 ج

 

  

 د

  
 ها باید به کف صابون آغشته باشند چقدر است؟ها با آب و صابون، حداقل زمانی که دستدر شستن دست 21سوال 

 ثانیه 11 الف

 ثانیه 21 ب

 ثانیه 31 ج
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 یک دقیقه د

 است؟ بیشتر شغلی هایگروه کدام در  کرونا به ابتال ریسک 25سوال 

 کارکنانی که مستعد حادثه شغلی هستند فال

 کارکنان جوان ب

 کارکنانی که طبق معاینات طب کار سال های اخیر،نتیجه ریوی سنجی و عکس ریه آنان، طبیعی نیست. ج

 کارکنانی که در محیط کارمدام مرتبک اعمال نا ایمن می شوند د

 26سوال 
شده است. دوره نهفتگی )زمان آلوده شدن به ویروس تا زمان پیدایش عالئم بیماری( چه مدت 11-کارمندی در محیط کار مبتالء ه بیماری کووید

 است؟

 روز 11  الف

 روز 11  ب

 روز 7  ج

 روز 5  د

 در صورتی که کارمندی در محیط کار کدام مجموعه از عالئم ذیل را داشت، باید به مراکز درمانی مراجعه نماید: 27سوال 

 د، سوزش گلوسرفه، سردر الف

 سرفه، اسهال، آبریزش بینی ب

 سرفه، تب، تنگی نفس  ج

 آبریزش بینی، عطسه، سردرد د

 28سوال 
 دستکش از عنو کدام کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز درمانی قصد ضدعفونی کردن با اتانول و استفاده مجدد از دستکش ها را دارد با اینکار در

 یابد؟ می افزایش ویروس نفوذ قابلیت ، زیر های

  نایلونی و نیتریل الف

    نایلونی و التکس ب

    نایلونی و وینیل ج

               وینیل و التکس   د

 21سوال 
 کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز درمانی قصد انتخاب و تهیه دستکش های حفاظتی مناسب در برابر ویروس کرونا برای کارکنان را دارد. عمر

 باشد؟ می ساعت 16 زیر های دستکش از یک مکدا مصرف

   نیتریل الف

  التکس ب

  وینیل   ج

  نایلونی د

 در محیط کار را دارد؟ 11-بر اساس سلسله اقدامات کنترلی خطر، کدامیک از اقدامات زیر نقش مهمتری در پیشگیری از ابتالء به کووید 31سوال 

 رعایت فاصله اجتماعی الف

 دستکش های مناسباستفاده از  ب

 N95استفاده از ماسک   ج

 استفاده از شیلد محافظت صورت د

 ؟به جزءهمه گزینه های زیر در مورد اصول ایمنی کار با آب ژاول صحیح است  31سوال 

 باید اجتناب کرد.گاز بسیار سمی وکشنده کلر  به دلیل تولیدز بکار بردن آن به همراه جوهر نمک ا الف

 .وریه ها را تحریک می کند وبه آنها آسیب می رساند پوست ،چشم ب

 شود از آن استفاده کرد.و بدون تهویه میدر محیط های بسته  ج
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 .باید آن را در ظروف مات ونیز دور از گرما نگهداری کرد د

 32سوال 
-در تامین ماسک ها، کدام ماسک توصیه میندارند، با فرض مشکل  aerosol generationبرای کارکنان مراکز درمانی بهداشتی که فعالیت 

 شود؟

 N95 الف

 ماسک جراحی ب

 FFP2 ج

 KN95 د

 در استانداردهای اروپایی و چین به ترتیب)راست به چپ( عبارتست از ؟ N95ماسک معادل  33سوال 

 KN95- FFP2 الف

 P100 - FFP2 ب

 FFP2-  KN95 ج

 -DS FFRs KN95 د

 در استفاده از ماسک تنفسی چیست؟  SEAL CHECKمنظور از  31سوال 

 تست عملکرد فیلتراسیون ماسک الف

  چک کردن کیفیت و اصل بودن ماسک ب

 FIT TEST ج

 آزمون های فشار مثبت و منفی برای اطمینان از جاگیری و تنظیم صحیح ماسک بر روی صورت  د

 ؟به جزءای حفاظت در برابر کرونا ویروس صحیح است، همه عبارت های  زیر در مورد ماسک های سوپاپ دار بر 35سوال 

 منظور از فیلتر همان سوپاپ است. الف

 گیرد.حذف آلودگی توسط سوپاپ صورت می ب

 وظیفه سوپاپ خروج هوای بازدمی است. ج

 های سوپاپدار استفاده کنند.افراد بیمار نباید از ماسک د

 نمی باشد؟ NIOSHمورد تایید   N95عنوان ماسک  کدامیک از انواع ماسک های زیر به 36سوال 

 دو بندی باشد. الف

 شماره تاییدیه بر روی فیلتر یا بند ماسک درج شده باشد ب

 بند آنها دور گوش بیفتد. ج

 بند آنها دور سر بیفتد. د

 شود؟عادی در چه شرایطی توصیه میافراد  به  از ماسک تنفسیاستفاده  37سوال 

 عی که به ناچار باید در فضاهای سربسته حضور پیدا کنند.در مواق الف

 در مواقعی که امکان حفظ فاصله اجتماعی)حداقل دو متر( مقدور نباشد. ب

 در مواقعی که تهویه محیط مقدور نباشد. ج

 هر سه گزینه د

 کار باید کرد؟برای یکی از کارکنان در محیط کار مثبت اعالم شده است. چه  11-آزمایش کووید 38سوال 

 اند را به منزل بفرستید.تمامی کارکنانی که حین کار با این شخص در تماس نزدیک بوده الف

 اند را به نزدیکترین مرکز درمانی بفرستید.تمامی کارکنانی که حین کار با این شخص در تماس نزدیک بوده ب

 رسانید تا با وی مواجهه نداشته باشند. نام فردی که آزمایش وی مثبت شده است را به اطالع همگان ب ج

 هر سه گزینه د
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 است، اما ابتالی وی به بیماری هنوز تأیید نشده است. چه کار باید کرد؟ 11-یکی از کارکنان در محیط کار مشکوک به ابتال به کووید 31سوال 

 تیاطی الرم را اجرا می کنیم.است و اقدامات اح 11-ی کوویدکنیم که این شخص یک مورد تأیید شدهفرض می الف

 اند را به منزل یا به نزدیکترین مرکز درمانی بفرستید.تمامی کارکنانی که حین کار با این شخص در تماس نزدیک بوده ب

 نام فردی که آزمایش وی مثبت شده است را به اطالع همگان برسانید تا با وی مواجهه نداشته باشند.  ج

 هر سه گزینه د

 تصویر سمت چپ:فرد ناقل( -شود؟ )تصویر سمت راست: فرد سالم   در کدام گزینه احتمال سرایت ویروس، زیر دو درصد می 11سوال 

 الف

 

 ب

 

 ج

 

 هیچکدام د

 

 

 (فایل منابع نیز در سایت منتشر شده است) :منابع               

  در محیط کار، تالیف  91ای شغلی پیشگیری از بیماری کووید کتاب راهنمای بهداشت حرفه

دانشجویان و اعضاء هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انتشارات حک، 

 9911فروردین 

  فایل پاسخ به پرسش های پرتکرار در خصوص استفاده از ماسک های تنفسی جهت حفاظت در برابر

 نوشته دکتر مهدی جهانگیری کرونا ویروس ویرایش پنجم،

  در محیط  91فایل پرسش های متدوال در خصوص نکات بهداشتی در پیشگیری از بیماری کووید

 نوشته دکتر اسماعیل سلیمانی  –کار، ویرایش اول 
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