
Teacht Aniar agus 
Téarnamh 2020-2021 
An Plean maidir le 
Maireachtáil le COVID-19 

Prepared by the Department of the Taoiseach 
gov.ie 







Teacht Aniar agus 
Téarnamh 2020-
2021 
An Plean maidir le Maireachtáil le 
COVID-19 



An Plean maidir le Maireachtáil le COVID-19 

5 

Clár Ábhar 
Réamhfhocal 6 

1. Rialachas agus Cumarsáid 14 
1.1 Creat Cinnteoireachta don Todhchaí 
1.2 Cumarsáid agus Rannpháirtíocht 

2. A Bheith Sábháilte 18 
2.1 Cosc: Bearta Sláinte Poiblí Reatha a Chur i bhFeidhm 
2.2 Iniúchadh, Comhlíonadh agus Forfheidhmiú  

3. A Bheith Ullamh agus Freagrúil 26 
 

3.1 Cur Chuige na Todhchaí maidir le Srianta Frithghníomhacha 
3.2 Teacht Aniar agus Freagrúlacht an Chórais Sláinte 
3.3 Tacaíochtaí Údarás Áitiúil 
3.4 Taighde, Teicneolaíochta agus Nuálaíocht 
3.5 An Cur Chuige maidir le Taisteal Idirnáisiúnta 

4. Soláthar Seirbhísí Poiblí a Thosú Arís 38 
4.1 Réamhfhocal 
4.2 An tSeirbhís Sláinte - Cúram Sóisialta agus Sláinte nach mbaineann le COVID 
4.3 Seirbhísí Sibhialta agus Seirbhísí Poiblí Níos Fairsinge 

5. Teacht Aniar Geilleagrach a Fhorbairt 47 
5.1 An Scéim Fóirdheontais Pá Fostaíochta agus an Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime 
5.2 Sochar Breoiteachta COVID 
5.3 Tacaíochtaí Gnó Reatha Eile 
5.4 Tacú le gnólachtaí a oibríonn i dtimpeallacht COVID-19 an cúnamh a theastaíonn 

uathu chun teacht slán a fháil 
5.5 Tionscnaimh inbhuanaitheachta geilleagraí ceantair áitiúil a fhorbairt a thacóidh le 

gnólachtaí áitiúla 

6. Ár dTeacht Aniar a Fhás 54 
6.1 Folláine Pobail 

7. Ag Cuimhneamh ar Dhaoine Éagtha 57 



An Plean maidir le Maireachtáil le COVID-19 

6 

Réamhfhocal 
Tá an phaindéim COVID-19 ag cur éilimh fíorthroma orainn ar fad, mar dhaoine aonair, 
mar thuismitheoirí, mar theaghlaigh, mar oibrithe agus mar úinéirí gnólachtaí. 

Ní raibh orainn riamh cheana plé leis na héilimh agus na castachtaí a chuireann COVID-19 
ar réimse amháin dár saol, gan trácht ar gach réimse dár saol ag an am céanna. Dar leis 
an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú, is maratón agus ní ráibrás í 
Paindéim COVID-19. 

Níl fasach ceart ann chun plé le paindéim dhomhanda den chineál seo agus ar an scála 
seo. Tá Rialtais – sa tír seo agus ar fud an domhain – ag déanamh cinntí bunaithe ar an 
bhfaisnéis is fearr atá ar fáil ag tráth ar bith. Bíonn an fhaisnéis sin ag athrú go seasta. 

Cé go bhféadfá a rá go raibh sé “níos éasca” ag an tús díriú isteach ar an ngalar a chur 
faoi chois agus a choinneáil faoi smacht, tá an saol níos casta ná sin. Dá fhaide an galar 
inár measc, is é is casta a éiríonn an cás agus is é is mó tionchair a bhíonn ag na srianta 
leanúnacha ar gach gné dár saol.  

Déanann an Rialtas monatóireacht ar thionchar geilleagrach agus sóisialta shrianta COVID-
19 ag céim den athoscailt agus foilsíonn an measúnú sin ag tús gach céime. Tugtar deis 
dúinn, dá bharr sin, na háiteanna is mó tionchair a shainaithint agus na háiteanna a 
mbeadh breis srianta nó athchur i bhfeidhm srianta ina mbuille dúbailte. Is gá 
cothromaíocht a bhaint amach i gcónaí idir na srianta agus an riosca do shláinte an 
phobail. 

Tá an t-uafás foghlamtha againn le sé mhí anuas agus tá an fhoghlaim sin á úsáid againn 
mar fhaisnéis don chur chuige a bheith againn amach anseo:  

◦ Is fúinn féin atá sé an phaindéim seo a choinneáil faoi smacht – mar dhaoine aonair
agus mar phobal

◦ Tá muintir na hÉireann sásta glacadh le comhairle sláinte poiblí chun iad féin agus
daoine eile a chosaint

◦ Tá comhoibriú agus dlúthpháirtíocht i ngach earnáil agus sa tsochaí riachtanach chun an
galar seo a choinneáil faoi smacht

◦ Ní leor aon bheart coisctheach amháin chun tarchur an víris a rialú — meascán beart an
rud atá tábhachtach

◦ Tá gá leanúnach leis an riosca cásanna/braislí a íoslaghdú agus le gníomhú go
cinntitheach nuair a thagann bagairtí/braislí nua chun cinn

◦ Sa chás go leathann an galar sa phobal, is ar dhaoine leochaileacha a bheidh an
tionchar is mó aige

◦ Cuid lárnach dár bhfreagairt iad cásanna nua a shainaithint go mear agus rianú
teagmhálaithe ina leith

Tá cúrsaí maidir leis an phaindéim thar a bheith neamhchobhsaí ar fud an domhain. Is 
ábhar imní iad na treochtaí atá ag teacht chun cinn in Éirinn agus is sa chomhthéacs sin 
atá an Rialtas ag leagan amach a chuir chuige maidir leis an tslí a mbainisteoimid COVID-
19 don 6-9 mí amach romhainn. 
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Is iad seo a leanas na roghanna casta nach mór dúinn a dhéanamh. Is beag cinnteachta 
atá ann. Is é aidhm phlean an Rialtais roinnt soiléire a sholáthar chun cabhrú le gach 
duine pleanáil a dhéanamh sa mheántéarma. Is iad na cuspóirí tacaíochta: 

A Bheith Sábháilte: COVID-19 sa daonra a bhainistiú go beacht agus go spriocdhírithe. 

A bheith Ullamh agus Freagrúil: A chinntiú go mbeidh freagairtí dea-phleanáilte a 
bhfuil dóthain acmhainní acu ar fáil do sheirbhísí sláinte poiblí, seirbhísí sláinte agus 
seirbhísí poiblí níos fairsinge le cur i bhfeidhm go mear nuair is gá, mar fhreagairt ar 
ráigeanna go dtí go mbeidh vacsaín in aghaidh COVID-19 againn. 

Soláthar Seirbhísí Poiblí a Thosú Arís: Seirbhísí poiblí ríthábhachtacha a thosú arís, 
lena n-áirítear oideachas agus seirbhísí sláinte chun tionchair thánaisteacha ó na srianta 
ar an tsochaí a sheachaint. 

Teacht Aniar Geilleagrach a Fhorbairt: Cabhrú le gnólachtaí oibriú go sábháilte i 
dtimpeallacht COVID-19 agus an cúnamh a theastaíonn uathu chun dul in oiriúint di agus 
teacht slán uaithi a fháil. 

Ár dTeacht Aniar a Fhás: Ár dteacht aniar mar dhaoine aonair agus mar phobal a 
chothabháil, chomh maith le muinín as ár gcumas tacú lena chéile déileáil le strus agus 
deacrachtaí agus freagairt dóibh. 

Ag Cuimhneamh ar Dhaoine Éagtha: Am a thógáil chun machnamh agus comóradh a 
dhéanamh.  
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Creatchóras na mBeart Srianta mar 
Fhreagairt ar COVID-19 
Is straitéis bainistithe riosca don 6-9 mí amach romhainn é Creatchóras na mBeart Srianta. 
Tá sé saincheaptha chun deis a thabhairt do dhaoine aonair, do theaghlaigh, do 
ghnólachtaí agus do sheirbhísí tuiscint níos fearr a fháil ar na bearta a d’fhéadfadh an 
Rialtas a thabhairt isteach chun géarú tharchur an ghalair a stopadh, a bheith ag súil leo 
agus ullmhú dóibh.  

Tá sé ceaptha tréimhsí ina mbíonn ráta tarlaithe íseal den ghalar, ina mbíonn braislí 
aonraithe agus tras-seoladh íseal pobail a chur san áireamh, chomh maith le cúinsí ina 
mbíonn ardráta tarlaithe nó tarlú a mhéadaíonn go mear, tras-seoladh forleathan pobail 
agus ina mbíonn géarú mear ar an bpaindéim in Éirinn agus ar fud an domhain. 
Aithnítear ann an gá le cead a thabhairt don tsochaí agus do chúrsaí gnó leanúint ar 
aghaidh ar an mbealach is normálta agus is féidir. Ar deireadh, tá an creat leagtha 
amach le gur féidir srianta a chur i bhfeidhm ar leibhéal náisiúnta nó ar leibhéal an 
chontae. 

Is é an galar a chur faoi chois, i gcomhréir le comhairle sláinte phoiblí, straitéis an Rialtais. 

Déileáil go Cothrom le Rioscaí agus Ord Tosaíochta a Leagan Síos 

Tá “ciseán” beart ar gach leibhéal agus tá siad beartaithe, i dteannta a chéile, 
rannchuidiú leis an riosca tras-seolta a laghdú i gcomhréir leis an leibhéal riosca an tráth 
sin. Ní thugann an tsraith beart, ar bhonn indibhidiúil, liosta de ghníomhaíochtaí ná 
áiteanna atá chomh sábháilte lena chéile. Ina ionad sin, is “ciseáin” de bhearta iad: 

◦ A bhfuil an tuiscint sláinte poiblí ar an ngalar mar bhonn eolais
◦ A aithníonn go bhféadfaimid agus go gcaithimid tosaíocht a thabhairt do

ghníomhaíochtaí thar a chéile

Rioscaí a Thuiscint 

◦ Is iad bearta simplí a thógann gach duine an chosaint is fearr in aghaidh an ghalair seo
◦ Ní oibríonn aon bheart amháin leis féin, is é an meascán atá tábhachtach
◦ Tá comhoibriú agus dlúthpháirtíocht ar fud earnála agus na sochaí

ríthábhachtach lena chinntiú go gcloíonn formhór na ndaoine leis an gcomhairle
is fearr, formhór an ama.

◦ Sa chás go leathann an galar sa phobal, is ar dhaoine leochaileacha a bheidh
an tionchar is mó aige

◦ Ar an tslí chéanna a mbíonn grúpaí áirithe buailte níos measa ag an ngalar ná grúpaí
eile, bíonn tionchar níos mó ag srianta ar ghrúpaí thar a chéile.

◦ Seans go bhfuil níos lú tábhachta ag ról na leanaí i dtras-seoladh agus i leathadh an
ghalair i gcomparáid le galair riospráide eile.

◦ Tá sé níos sábháilte taobh amuigh ná taobh istigh
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An Cur Chuige maidir le hOrd Tosaíochta a Leagan Síos 

Le linn na paindéime seo, tá cur i bhfeidhm na mbeart ón gcomhairle sláinte poiblí chun 
tras-seoladh an ghalair a chur faoi choisc beartaithe na rioscaí do shláinte an phobail a 
íoslaghdú agus an chothromaíocht cheart a bhaint amach maidir le: 

◦ tosaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí thar a chéile, lena n-áirítear seirbhísí
sláinte agus cúram sóisialta, oideachas agus riachtanais riachtanacha eile.

◦ gníomhaíocht oibre agus gheilleagrach a chosaint, agus príomhchúrsaí eile sa
tsochaí, amhail spórt agus teacht le chéile tábhachtach, agus ar an tslí sin
cead a thabhairt don mhéid is mó is féidir den tsochaí agus den ghnó leanúint
ar aghaidh ar an mbealach is normálta agus is féidir, fad a dhéantar gach
iarracht an víreas a chur faoi chois.

Déanann oideachas soláthar d’fhorbairt iomlánaíoch leanaí agus daoine óga agus is é 
an bonn é don fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus don fholláine. Tá oideachas agus 
cúram leanaí riachtanach maidir le cumas tuismitheoirí cothromaíocht a bhaint amach 
idir rath ag an obair agus freagrachtaí teaghlaigh, go háirithe do na daoine sin san 
fhórsa saothair a bhfuilimid ag brath orthu chun seirbhísí riachtanacha a sholáthar.  

◦ Is príomhthosaíocht é scoileanna, seirbhísí luathfhoghlama agus seirbhísí cúraim
leanaí a choinneáil oscailte.

Tá seirbhísí poiblí áirithe eile riachtanach chun ár sláinte agus grúpaí leochaileacha a 
chosaint, chun tacú le daoine le riachtanais bhreise agus chun seasamh le cearta 
daoine. Is é na seirbhísí sin a thosú arís agus rochtain leanúnach orthu a chinntiú chun 
na bunriachtanais sin a chomhlíonadh an dara tosaíocht, lena n-áirítear ach go háirithe: 

◦ Cúram sláinte nach mbaineann le COVID
◦ Seirbhísí cosantacha, Póilíneacht agus Inimirce
◦ Rochtain ar cheartas
◦ Seirbhísí riachtanacha Údarás Áitiúil

Ár dtodhchaí a chosaint: Scoileanna, Oideachas agus Cúram Luath-
Óige agus Seirbhísí Cúraim Leanaí 

Seirbhísí Sláinte, Seirbhísí Cúraim Sláinte agus Seirbhísí Poiblí
Riachtanacha a Chosaint, a Choimeád agus Tacú Leo
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Fostaíocht agus Slite Beatha a Chosaint 

Ní mór dúinn daoine a choinneáil ag an obair agus gnólachtaí a choinneáil ag imeacht, 
fad a mhairimid leis an bpaindéim. Gan geilleagar atá ag feidhmiú, ní féidir linn soláthar 
seirbhísí poiblí a choimeád ná tacú le gnólachtaí chun daoine a choinneáil i bhfostaíocht. 

◦ Léirítear sa chreat breithniú cúramach ar an tionchar a bheidh ag tabhairt
isteach srianta ar fhostaíocht agus ar shlite beatha, ar an oiread gnólachtaí a
choinneáil ar oscailt agus is féidir ag céimeanna éagsúla, fad a aithnítear go
bhfuil gnólachtaí agus seirbhísí áirithe riachtanach.

Ár dTeacht Aniar Pearsanta a Chosaint 

Tá spórt, na healaíona agus gníomhaíochtaí sóisialta eile lárnach dár bhfolláine. 
Cothaíonn gníomhaíocht coirp agus cruthaitheacht ár dteacht aniar. Is ionann spórt agus 
cruthaitheacht agus an obair le haghaidh go leor daoine inár bpobail. Is mian linn tacú le 
gníomhaíocht coirp, imeachtaí cultúir agus rannpháirtíocht in imeachtaí sóisialta rialaithe 
eile (e.g. seirbhísí eaglasta) mar chuid den ’fhreagairt ar an strus intinne atá ar an iliomad 
daoine. 

◦ Ach leibhéal éigin rochtana ar na gníomhaíochtaí sin a choimeád, tacófar linn
maireachtáil leis an ngalar agus leanúint orainn ár gcion a dhéanamh chun
slabhraí tras-seolta a bhriseadh.

Timpeallachtaí Rialaithe a Roghnú Thar Timpeallachtaí Neamhrialaithe 

Tá sé léirithe go dtarlaíonn an riosca is mó maidir le tras-seoladh an ghalair agus síolú 
an ghalair sa phobal níos leithne mar gheall ar líonta móra daoine ag bailiú le chéile i 
dtimpeallachtaí neamhrialaithe. 

◦ Tá tosaíocht á tabhairt d’imeachtaí spóirt agus ealaíon a eagraítear agus a
thionóltar i dtimpeallachtaí rialaithe, thar imeachtaí sóisialta lena mbaineann
riosca níos airde. Is amhlaidh sin mar gheall, i gcomhthéacs imeachtaí sóisialta
a bhaineann le cairde agus teaghlaigh, go mbíonn líonta níos mó daoine ag
bailiú le chéile, gur dhócha go mbeadh daoine ag meascadh níos mó lena
chéile agus go mbeadh siad i ndlúth-theagmháil fhisiceach lena chéile, agus
gur lú an seans go gcloíodh siad leis na bearta bunúsacha maidir le scaradh
sóisialta, sláinteachas, clúdach aghaidhe a chaitheamh agus bearta eile.

◦ Aithnítear gur ag “imeachtaí saoil” amhail póstaí agus sochraidí a bhíonn an
tosaíocht is airde nuair a bhíonn srian ar imeachtaí sóisialta, agus tá stádas
speisialta á thabhairt dóibh sin dá bharr, d’ainneoin na rioscaí sin.

◦ Aithnítear sa chreat an ról atá ag teacht le chéile príobháideach agus tras-
seoladh laistigh de theaghlaigh agus eatarthu ar an tras-seoladh foriomlán. Is
amhlaidh an scéal i gcás imeachtaí a thionóltar sa bhaile agus imeachtaí sóisialta
agus cóisirí a eagraítear go príobháideach, fiú sa chás go dtionóltar iad i
dtimpeallachtaí rialaithe, lena n-áirítear bialanna agus suíomhanna sóisialta eile.



Ítim Leibhéal 1 Leibhéal 2 Leibhéal 3 Leibhéal 4 Leibhéal 5

 Tithe Cónaithe 
Príobháideacha/ 
Gairdíní 
Príobháideacha.

Suas le 10 gcuairteoir as suas le 3 theaghlach. Cuairteoirí as teaghlach amháin eile nó suas le 6 
cuairteoir ó 2 theaghlach eile nó 3 theaghlach eile.
(ag brath ar an gcomhairle sláinte poiblí reatha don 
chontae sin nó limistéar sonrach tíreolaíochta eile)

Cuairteoirí ó theaghlach amháin eile
NÓ
An líon tí agus sin amháin
(ag brath ar an gcomhairle sláinte poiblí reatha don 
chontae sin nó limistéar sonrach tíreolaíochta eile)

Do líon tí féin agus sin amháin - Ní cheadaítear 
cuairteoirí 

Do líon tí féin agus sin amháin - Ní cheadaítear 
cuairteoirí

Suíomhanna Eile - 
seachas tithe cónaithe 
príobháideacha/ 
gairdíní príobháideacha 

Is féidir le daoine as teaghlaigh éagsúla leanúint ag 
bualadh le chéile ar bhonn sóisialta in áiteanna eile ach 

cloí go docht leis an treoir earnála maidir leis na 
háiteanna sin. Sa chás nach dtugtar treoir faoi leith 

maidir le cineál an teacht le chéile, níor cheart níos mó 
ná 50 duine a bheith i láthair. 

Is féidir le daoine as teaghlaigh éagsúla leanúint ag 
bualadh le chéile ar bhonn sóisialta in áiteanna eile 
suas le 6 duine taobh istigh, 15 amuigh faoin aer ó 1,2 
nó 3 theaghlach (ag brath ar an gcomhairle sláinte 
poiblí reatha don chontae sin nó limistéar sonrach 
tíreolaíochta eile)

Níor cheart go mbeadh imeachtaí sóisialta/imeachtaí 
teaghlaigh ar siúl in aon áit eile.

Níor cheart go mbeadh imeachtaí sóisialta/imeachtaí 
teaghlaigh ar siúl in aon áit eile.

Níor cheart go mbeadh imeachtaí sóisialta/imeachtaí 
teaghlaigh ar siúl in aon áit eile.

Bainiseacha (beag 
beann ar an ionad)

Cás eisceachta: Suas le 100 aoi ag searmanas pósta 
agus ag fáiltiú

Cás eisceachta: Suas le 50 aoi ag searmanas pósta agus 
ag fáiltiú

Cás eisceachta: Suas le 25 aoi ag searmanas pósta agus 
ag fáiltiú

Cás eisceachta: Suas le 6 aoi ag searmanas pósta agus 
ag fáiltiú

Cás eisceachta: Suas le 6 aoi ag searmanas pósta agus 
ag fáiltiú

Suas le 100 duine Suas le 50 duine i ngrúpaí suas le 6 más mar sin a 
oireann ach socruithe i bhfeidhm lena chinntiú nach 
mbeidh na grúpaí ag meascadh lena chéile.

Ceadaítear suas le 200 duine in ionaid níos mó inar 
féidir scaradh sóisialta 2 mhéadar idir daoine atá ina 
suí chomh maith le gluaiseacht in aon treo amháin 
maidir le bealach isteach agus amach a chur i bhfeidhm 
go docht.

Ceadaítear suas le 100 duine in ionaid níos mó inar 
féidir scaradh sóisialta 2 mhéadar idir daoine atá ina 
suí chomh maith le gluaiseacht in aon treo amháin 
maidir le bealach isteach agus amach a chur i bhfeidhm 
go docht.

I gcás mórchuid na n-ionad, ceadaítear suas le 200 
duine.

I gcás mórchuid na n-ionad, ceadaítear suas le 100 
duine. 

Suas le 500 duine maidir le staid faoin aer nó ionad 
seasta eile faoin aer atá deimhnithe maidir le spás ag 
5,000 duine ar a laghad (le bearta diana cosanta i 
bhfeidhm de réir threoirlínte na hearnála)

Suas le 200 duine maidir le staid faoin aer nó ionad 
seasta eile faoin aer atá deimhnithe maidir le spás ag 
5,000 duine ar a laghad (le bearta diana cosanta i 
bhfeidhm de réir threoirlínte na hearnála)

Níor cheart go dtarlódh aon teacht le chéile eagraithe 
faoi dhíon 

Níor cheart go dtarlódh aon teacht le chéile eagraithe 
faoi dhíon

Teacht le Chéile Eagraithe faoi Dhíon (Timpeallachtaí rialaithe iad seo a bhfuil duine ainmnithe ina bhfeighil, dála eagraí imeachtaí, úinéir nó bainisteoir) 

Níor cheart go dtarlódh aon teacht le chéile eagraithe 
faoi dhíon

Is féidir teacht le chéile suas le 15 duine a eagrú. Is féidir teacht le chéile suas le 15 duine a eagrú.
Níor cheart go dtarlódh aon teacht le chéile eagraithe 
faoin aer

Teacht le Chéile Eagraithe Amuigh faoin Aer (Timpeallachtaí rialaithe iad seo a bhfuil duine ainmnithe ina bhfeighil, dála eagraí imeachtaí, úinéir nó bainisteoir) 

Mar shampla: imeachtaí 
Ealaíon amuigh faoin aer, 

imeachtaí traenála.

Teacht le chéile Sóisialta/Teaghlaigh

Mar shampla: gnó, 
imeachtaí traenála, 
comhdhálacha, 
imeachtaí in 
amharclanna nó i 
bpictiúrlanna nó 
imeachtaí Ealaíon eile 
(níl imeachtaí spóirt san 
áireamh).

 I gcás áiseanna rímhóra a tógadh d'aon ghnó d'imeachtaí (mar shampla: staideanna, hallaí éisteachta, ionaid 
chomhdhála/imeachtaí), déanfar treoir shonrach a ullmhú leis na hearnálacha cuí chun méid an ionaid agus 
gnéithe éagsúla a bhaineann le himeachtaí móra a ghlacadh san áireamh. 

I gcás áiseanna rímhóra a tógadh d'aon ghnó d'imeachtaí (mar shampla: staideanna, hallaí éisteachta, ionaid 
chomhdhála/imeachtaí), déanfar treoir shonrach a ullmhú leis na hearnálacha cuí chun méid an ionaid agus 
gnéithe éagsúla a bhaineann le himeachtaí móra a ghlacadh san áireamh. 



Faoin aer: is féidir traenáil a rith i ngrúpaí suas le 15 
duine (cás eisceachta maidir le spórt ar leibhéal 
gairmiúil/ sárchéime/ idirchontae/ craobhchomórtas 
sinsearach na gclubanna). 

Faoin aer -  Traenáil neamhtheagmhála amháin i 
ngrúpaí suas le 15 duine (cás eisceachta maidir le spórt 
ar leibhéal gairmiúil/ sárchéime/ idirchontae/ 
craobhchomórtas sinsearach na gclubanna). 

Faoin aer - Traenáil neamhtheagmhála amháin i 
ngrúpaí suas le 15 duine. 

Faoi dhíon - is féidir traenáil, aclaíocht agus ranganna 
damhsa a rith i ngrúpaí suas le 6 faoi dhíon (cás 
eisceachta maidir le spórt ar leibhéal gairmiúil/ 
sárchéime/ idirchontae/ craobhchomórtas sinsearach 
na gclubanna). 

Cluichí/Imeachtaí - Suas le 200 duine /lucht féachana 
faoin aer agus suas le 100 duine/lucht féachana faoi 
dhíon.

Cluichí/Imeachtaí - suas le 100 duine/ lucht féachana 
faoin aer agus suas le 50 duine/lucht féachana faoi 
dhíon.

Suas le 500 duine i staideanna faoin aer nó ionaid 
seasta eile faoin aer a bhfuil sé deimhnithe go bhfuil 
spás iontu do 5,000 duine ar a laghad

Suas le 200 duine i staideanna faoin aer nó ionaid 
seasta eile faoin aer a bhfuil sé deimhnithe go bhfuil 
spás iontu do 5,000 duine ar a laghad. 

Ionaid Aclaíochta/ 
Ionaid Fóillíochta/ 
Linnte Snámha

Féadfaidh ionaid aclaíochta/ionaid fóillíochta agus 
linnte snámha fanacht oscailte do thraenáil daoine 
aonair amháin, le bearta cosanta i bhfeidhm 

Seirbhísí Eaglasta
Eagrófar Seirbhísí ar líne
Beidh ionaid adhartha fanta oscailte le haghaidh urnaí 
phríobháideach amháin.

Eagrófar Seirbhísí ar líne
Beidh ionaid adhartha fanta oscailte le haghaidh urnaí 
phríobháideach amháin.

Eagrófar Seirbhísí ar líne
Beidh ionaid adhartha fanta oscailte le haghaidh urnaí 
phríobháideach amháin.

Cás eisceachta: Sochraidí -  Suas le 25 caointeoir Cás eisceachta: Sochraidí -  Suas le 25 caointeoir Cás eisceachta: Sochraidí -  Suas le 10 caointeoir

Gach ionad dúnta.

Cuirfidh na leabharlanna ríomh-sheirbhís agus seirbhís 
‘glaoigh agus bailigh’ ar fáil.

Daoine aonair amháin le bheith i mbun traenála.  Gan 
aon ranganna aclaíochta ná damhsa. 

Faoi dhíon - Daoine aonair amháin le bheith i mbun traenála. 
Gan aon ranganna aclaíochta/damhsa.

Ní cheadófar aon chluichí/imeachtaí

Gnáthsheisiúin traenála agus cluichí faoin aer agus faoi 
dhíon le bearta cosanta i bhfeidhm. 

Níor chóir aon chluichí/imeachtaí a reáchtáil 

Cás eisceachta:
spórt ar leibhéal 

gairmiúil/sárchéime/idirchontae/craobhchomórtas na 
gclubanna/rásaíocht chapall gan lucht féachana i 

láthair. 

Níor chóir aon chluichí/imeachtaí a reáchtáil 

Cás eisceachta:
spórt ar leibhéal 

gairmiúil/sárchéime/idirchontae/rásaíocht chapall gan 
lucht féachana i láthair. 

Seirbhísí Eaglasta

Beáir, Caiféanna & Bialanna (lena n-áirítear beáir/bialanna óstáin) agus Tithe Ósta nach gcuirtear bia ar fáil iontu

Gach ionad dúnta - seirbhísí ar líne ar fáil

Cluichí/ Imeachtaí

Aclaíocht agus imeachtaí spóirt

Traenáil

Músaeim, Gailearaithe & ionaid chultúir eile atá faoi dhíon ina bhfuil daoine ag bogadh timpeall agus inar féidir scaradh sóisialta a choinneáil.

Ionaid aclaíochta/ionaid fóillíochta/ linnte snámha dúnta  

Ar oscailt le bearta cosanta á gcur i bhfeidhm (mar shampla: scaradh sóisialta de réir mar is cuí, gluaiseacht in 
aon treo amháin istigh san ionad, gnéithe maidir le hurnaí pháirteach a fhágáil ar lár) suas le 50 adhraitheoir.   

Sa chás go bhfuil spás san ionad do líon is mó ná 50, d'fhéadfadh go gceadófaí sin i bhfoghrúpaí is lú ná 50 
duine an ceann a choinnítear ó chéile agus le bearta breise cosanta i bhfeidhm de réir na dtreoirlínte. 

Ar oscailt le bearta cosanta á gcur i bhfeidhm (mar shampla: uaslíon daoine ionas gur féidir scaradh sóisialta 2 
mhéadar, gluaiseacht in aon treo amháin istigh san ionad a dhéanamh) líon uasta na ndaoine ag brath ar an 
spás, ar an gcomhairle sláinte poiblí a thabhairt san áireamh.

Is féidir ionaid aclaíochta/ionaid fóillíochta/linnte snámha a bheith ar oscailt ach bearta cosanta a bheith i 
bhfeidhm i gcomhréir leis an gcomhairle sláinte poiblí lena n-áirítear scaradh sóisialta.

 I gcás áiseanna rímhóra a tógadh d'aon ghnó d'imeachtaí (mar shampla: staideanna, hallaí éisteachta, ionaid 
comhdhála/imeachtaí), déanfar treoir shonrach a ullmhú leis na hearnálacha cuí chun méid an ionaid agus 
gnéithe éagsúla a bhaineann le himeachtaí mar ócáidí móra náisiúnta agus idirnáisiúnta spóirt a ghlacadh san 
áireamh.



Beáir, caiféanna & 
bialanna (lena n-áirítear 
beáir/bialanna óstáin)  

Ar oscailt le bearta cosanta á gcur i bhfeidhm (mar 
shampla: scaradh fisiciúil, seirbhís ag boird amháin, 
réimeas glantacháin, smacht ar leibhéil torainn).  

Líon uasta na ndaoine ag brath ar an spás atá san 
ionad, ar an scaradh sóisialta de réir mar is cuí a 
thabhairt san áireamh, ach tá uasteorainn 6 as 3 
theaghlach ar a mhéid i bhfeidhm maidir le gach grúpa 
faoi leith nó na teorainneacha faoin gcomhairle reatha 
maidir le daoine as teaghlaigh éagsúla ag meascadh le 
teaghlaigh eile.

Srianta breise maidir le láthair itheacháin faoi dhíon 
Bia le breith leat nó a thugtar chuig an doras chugat. Ní 

bheidh aon láthair itheacháin taobh istigh ar oscailt.

15 duine ar a mhéid i láthair itheacháin faoin aer.

Bia le breith leat nó a thugtar chuig an doras chugat.

Beáir nach gcuirtear bia ar 
fáil iontu

Ar oscailt le bearta cosanta á gcur i bhfeidhm (mar 
shampla: scaradh fisiciúil, seirbhís ag boird amháin, 
réimeas glantacháin, smacht ar leibhéil torainn etc).

Líon uasta na ndaoine ag brath ar an spás atá san 
ionad, ar an scaradh sóisialta de réir mar is cuí a 
thabhairt san áireamh, ach tá uasteorainn 6 as 3 
theaghlach éagsúla i bhfeidhm maidir le gach grúpa 
faoi leith nó na teorainneacha faoin gcomhairle reatha 
maidir le daoine as teaghlaigh éagsúla ag meascadh le 
teaghlaigh eile.

Srianta breise Suíocháin taobh amuigh amháin, uasteorainn 15 
duine.

Bia le breith leat nó a thugtar chuig an doras chugat.

Clubanna oíche, 
Dioscónna, Caisíní

Óstáin, Tithe Lóistín, 
B&Banna etc.

Oscailte ach gur d’aíonna amháin a bheidh seirbhís ar 
fáil

Oscailte ach d'aíonna reatha amháin agus dóibh siúd a 
bhfuil cúis bhunriachtanach le lóistín acu nach 
mbaineann le cúrsaí sóisialta ná turasóireachta.

Oscailte dóibh siúd amháin a bhfuil cúis riachtanach le 
lóistín acu nach mbaineann le cúrsaí sóisialta ná 
turasóireachta.

Ionaid miondíolacháin agus gnólachtaí 
bunriachtanacha amháin atá amuigh faoin aer den 
chuid is mó. Gach ionad miondíolacháin agus 
seirbhísí pearsanta eile dúnta.

Ionaid miondíolacháin bhunriachtanacha amháin. 
Gach ionad miondíolacháin agus seirbhísí pearsanta 
eile dúnta. 

Obair

Déantar obair ón mbaile más féidir.  Dul chuig an ionad 
oibre nuair atá gá faoi leith leis sin nó ar bhonn 
sealaíochta.  

Obair ón mbaile más féidir 
Dul go dtí an t-ionad oibre maidir le cruinnithe 
bunriachtanacha ar an láthair, oiliúint tosaigh agus 
cúrsaí traenála.

Ba cheart oibriú ón mbaile mura bhfuil sé riachtanach 
go mbeifeá ar an láthair oibre 

Níor cheart d'aon duine nach oibrí bunriachtanach nó 
oibrí sonraithe eile dul chuig an ionad oibre 

Déantar obair ón mbaile murar obair bhunriachtanach 
maidir le cúrsaí sláinte, coimirce sóisialta nó seirbhís 
bhunriachtanach eile atá i gceist agus nach féidir í a 
dhéanamh ón mbaile.

Ar oscailt le bearta cosanta á gcur i bhfeidhm (mar 
shampla: scaradh sóisialta, seirbhís ag boird amháin, 
réimeas glantacháin, smacht ar leibhéil torainn etc). 

Líon uasta na ndaoine i gcaiféanna, i mbialanna agus i 
mbeáir ag brath ar an spás atá san ionad, ar an scaradh 
sóisialta de réir mar is cuí a thabhairt san áireamh.

Fan i do chontae féin (nó limistéar sonraithe eile) ach 
amháin maidir le cúiseanna oibre, oideachais agus eile 

a bhfuil bunriachtanas leo. 

Fan i do chontae féin (nó limistéar sonraithe eile) ach 
amháin maidir le cúiseanna oibre, oideachais agus eile 

a bhfuil bunriachtanas leo. 

Fanacht sa bhaile (aclaíocht i bhfoisceacht 5km don 
bhaile)

Dúnta

Ar oscailt le bearta cosanta á gcur i bhfeidhm (mar shampla: cumhdach éadain ar an lucht foirne, comharthaí, 
díghalrán láimhe, glantachán rialta ar dhromchlaí crua, tuairisc á choinneáil ar shonraí na gcustaiméirí mar 
chuid den phróiseas maidir le lucht comhchaidrimh a lorg). 

Miondíolachán/Seirbhísí (mar shampla: gruagairí, sciamheolaithe, bearbóirí)

Níl srianta ar bith i bhfeidhm

Obair

Ar oscailt le bearta cosanta á gcur i bhfeidhm (mar 
shampla: scaradh fisiciúil, seirbhís ag boird amháin, 
réimeas glantacháin, smacht ar leibhéil torainn etc).  

Líon uasta na ndaoine i mbeáir ag brath ar an spás atá 
san ionad, ar an scaradh sóisialta de réir mar is cuí a 
thabhairt san áireamh.

Taisteal in Éirinn 

Ar oscailt le bearta cosanta. 

Miondíolachán & 
Seirbhísí Pearsanta (mar 
shampla: gruagairí, 
sciamheolaithe, bearbóirí)

Cumhdaigh éadain éigeantach 

Lóistín  Íoctha

Srianta maidir le 
Taisteal in Éirinn

Scoileanna, Seirbhísí Luathoideachais agus Cúraim Leanaí, Oideachas Daoine Fásta agus Ardoideachas



Cuirtear bearta cosanta breise i bhfeidhm de réir mar 
is cuí i bhforais breisoideachais, i bhforais 
ardoideachais agus i bhforais oideachais do dhaoine 
fásta agus cuirtear srian oiread agus is féidir le cruinniú 
dhaoine le chéile.

Soláthar ar líne den chuid is mó a chuirfear ar fáil i 
bhforais breisoideachais, i bhforais ardoideachais agus 
i bhforais oideachais do dhaoine fásta agus beidh na 
bearta cosanta cuí i bhfeidhm sa chás go gcaitear 
teacht i láthair san ionad féin.

Siúil nó úsáid Rothar nuair is féidir Siúil nó úsáid Rothar nuair is féidir Siúil nó úsáid Rothar nuair is féidir Siúil nó úsáid Rothar nuair is féidir Siúil nó úsáid Rothar nuair is féidir

Teorainn 50% i bhfeidhm maidir le líon na ndaoine Teorainn 50% i bhfeidhm maidir le líon na ndaoine 

Oibrithe bunriachtanacha agus cúiseanna 
bunriachtanacha amháin ag na buaicthráthanna taistil  

D’oibrithe riachtanacha amháin iad nó do thurais atá ar 
chúiseanna riachtanacha 

Dóibh siúd atá os cionn 70 
bliain d'aois agus daoine 
atá leochaileach ó thaobh 
cúrsaí sláinte

Ba cheart dóibh siúd atá os cionn 70 bliain d'aois agus 
do dhaoine atá leochaileach ó thaobh cúrsaí sláinte a 
bheith cúramach maidir leis an méid caidrimh a bhíonn 
acu le daoine eile agus a mhéid a ghlactar páirt i 
ngníomhaíochtaí taobh amuigh den áras cónaithe.  

Cuairteanna ar ICCF
Ar oscailt le bearta cosanta forbheartacha á gcur i 
bhfeidhm
Leantar an treoir ón HPSC.

Ar oscailt le bearta cosanta á gcur i bhfeidhm
Leantar an treoir ón HPSC.

Ní cheadaítear cuairteoirí ach amháin i gcásanna géarghá agus comhbhá.

Daoine os cionn 70 bliain d'aois agus daoine atá leochaileach ó thaobh cúrsaí sláinte

Moltaí bunaithe ar an gcás agus fianaise bheacht ag an 
am

Ar oscailt le bearta cosanta.

Cuairteanna ar Ionaid Cúraim Cónaitheachta Fadtéarmacha

Cumhdaigh éadain éigeantach  

Teorainn 25% i bhfeidhm maidir le líon na ndaoine

Iompar

Is ceart taisteal taobh amuigh de na buaicthráthanna 
taistil nuair is féidir sin.

Uasteorainn le deimhniú de réir na comhairle sláinte 
poiblí reatha

Ar oscailt le bearta cosanta

Na scoileanna agus na naíonraí oscailte le bearta cosanta i bhfeidhm.

Scoileanna, Seirbhísí 
Luathoideachais agus 
Cúraim Leanaí & 
Ardoideachas agus 
Oideachas Daoine Fásta

Seachnaítear an córas iompair phoiblí - Oibrithe bunriachtanacha & cúiseanna bunriachtanacha amháin.

Na páirceanna spraoi, ionaid spraoi agus páirceanna, atá taobh amuigh

Ba cheart dóibh siúd atá os cionn 70 bliain d'aois agus do dhaoine atá leochaileach ó thaobh cúrsaí sláinte a bheith cúramach maidir leis an méid caidrimh a bhíonn acu le daoine eile agus a mhéid a ghlactar páirt i 
ngníomhaíochtaí taobh amuigh den áras cónaithe.  

Cuirfear treoir shonrach ar fáil. 

Iompar Poiblí 
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1.1 Creat Cinnteoireachta don Todhchaí 
Tá daoine aonair, teaghlaigh, pobail, seirbhísí agus gnólachtaí ag iarraidh níos mó 
cinnteachta, comhsheasmhachta agus soiléireachta. Cé go mbeimid ag maireachtáil in 
éineacht leis an ngalar, ní mór dúinn sin a dhéanamh leis an mothú cobhsaíochta is mó is 
féidir. 

Tá an plean seo forbartha ag an Rialtas chun plean láidir, inbhuanaithe a chur ar fáil don 
6-9 mí amach romhainn. Táimid ag aistriú ó chur chuige gearrthéarmach freagartha
éigeandála go dtí cur chuige meántéarmach ar bhainistiú riosca agus an damáiste atá
déanta ag COVID-19 den tsochaí agus den ghnó le sé mhí anuas a chur ina cheart.

Dá bharr sin, éilítear aon Chreatchóras Beart Srianta amháin atá éasca le tuiscint, mar a 
leagtar amach thall, chomh maith le comhdhlúthú agus cuíchóiriú ar na próisis 
chinnteoireachta agus aistriú chuig próiseas a bhfuil clár leagtha amach roimh ré ina 
leith. 

Leanfaidh an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí dá ról chun treoir, 
tacaíocht agus saineolas a sholáthar don fhreagairt náisiúnta fhoriomlán ar COVID-19. 
Buailfidh sí le chéile uair sa tseachtain, de ghnáth, chun breithniú a dhéanamh ar na 
measúnuithe riosca náisiúnta agus idirnáisiúnta is cothroime le dáta, agus ar impleachtaí 
ar bith don fhreagairt náisiúnta, etc. 

 Buailfidh Grúpa Maoirseachta COVID-19, faoi chathaoirleacht Rúnaí an
Rialtais, chun comhairle a chur ar an Rialtas faoi na freagairtí beartais
straitéiseacha geilleagracha agus sóisialta maidir leis an ngalar a bhainistiú agus
chun breithniú a dhéanamh ar mholtaí NPHET. Déanfaidh sé maoirseacht agus cur
i bhfeidhm díreach ar na freagairtí beartais. [Beidh Ranna Rialtais ábhartha, an
Príomhoifigeach Leighis agus Príomhfheidhmeannach Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte ar bhaill an ghrúpa.]

 Leanfaidh an Coiste Comh-aireachta ar COVID-19, faoi chathaoirleacht an
Taoisigh, de mheasúnú a dhéanamh ar na tionchair shóisialta agus
gheilleagracha a bheadh ag leathadh féideartha COVID-19 agus déanfaidh
maoirseacht ar an bhfreagairt thras-Rialtais.

 Tionólfaidh Roinn an Taoisigh Grúpaí oifigeach sinsearach agus foghrúpaí
chun cur i bhfeidhm an phlean seo a bhrú chun cinn; chun tacú le hullmhúcháin
don Choiste Comh-aireachta; agus don Mhaoirseacht ar COVID-19 de réir mar is
gá, lena n-áirítear (i) an galar a chosc i suíomhanna ardriosca agus i ngrúpaí
leochaileacha (ii) riachtanais reachtúla (iii) comhtháthú sonraí agus bainistiú
eolais.

 Déanfar athbhreithniú iomlán ar an Treochlár seo ag deireadh mhí an Mhárta 2021.
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1.2 Cumarsáid agus Rannpháirtíocht 
Tuigtear go maith gur ríthábhachtach í an chumarsáid i rith ghéarchéim sláinte chun 
beatha a shábháil agus chun réiteach éifeachtach ar an ngéarchéim a bhaint amach. Mar 
sin féin, táimid i mbun cumarsáide i gcomhthéacs ina bhfuil go leor éiginnteachta. 
Uaireanta, ní bhíonn an fhaisnéis a theastaíonn ón bpobal ar fáil go fóill nó chomh tapa 
agus is mian le daoine í a fháil, e.g. maidir le vacsaíní, leitheadúlacht áitiúil agus 
náisiúnta, tionchair na mbeart. 

Uaireanta, bíonn roghanna san áireamh – d’aon ghnó – sna cinntí a dhéantar. Aithnítear 
leis na cinntí sin cá háit a bhfuil an tionchar is mó sa tsochaí agus is ann dóibh chun 
grúpaí agus gníomhaíochtaí áirithe a chosaint ón tionchar a bheadh ag breis srianta. Is 
ann do ghníomhaíochtaí a bhfuil srianta á gcur againn orthu agus na rioscaí a bhaineann 
leo cosúil leis na rioscaí a bhaineann le gníomhaíochtaí atá ceadaithe. Agus sin á 
dhéanamh againn, tá an Rialtas ag tabhairt tosaíochta do na gníomhaíochtaí sin a 
gcreidimid a mbeidh an tairbhe foriomlán is mó acu don tsochaí agus don ghnó, fad a 
íoslaghdófar an riosca don phobal níos leithne ag an am céanna. Is dúshlánach agus is 
casta é sin agus dá bharr sin, is deacra é a chur in iúl. 

Ina ainneoin sin, is ceann dár straitéisí in aghaidh COVID-19 é cumarsáid agus muinín a 
bheith ag an bpobal as foinsí faisnéise. Sa chéad chéim eile seo dár mbainistiú ar 
COVID-19, ní mór na saintréithe seo a leanas a bheith ag an gcumarsáid: 

 Soiléire agus trédhearcacht: Beidh gach cumarsáid soiléir agus cruinn. De réir
mar a chuirfear an plean i bhfeidhm, oibreoidh an Rialtas lena chinntiú go
gcuirfear in iúl an réasúnaíocht leis na bearta, na cúiseanna sláinte poiblí is cúis
leis an leibhéal riosca a ardú agus na himpleachtaí do ghrúpaí, earnála
agus daoine áirithe.

 Comhleanúnachas agus Comhordú: Chun cumarsáid a dhéanamh i
gcomhthéacs paindéime, teastaíonn leibhéal ard comhordaithe idir comhlachtaí,
gníomhaireachtaí agus ár bpáirtithe leasmhara níos leithne ar fad. Dá dhúshlánaí
an teachtaireacht, is é is tábhachtaí é go gcuirimid deiseanna rannpháirtíochta
agus díospóireachta ar fáil, ach go gcinntímid ar deireadh go bhfaigheann an
pobal teachtaireachtaí soiléire, gan débhrí.

 Mearfhreagairt: De réir mar a chuirfear an plean i bhfeidhm, beidh sé
tábhachtach go mbeidh córas solúbtha ar bun chun déileáil le fiosruithe (ó na
meáin, ó ionadaithe earnála agus ón bpobal) chomh tapa agus is féidir.

 Bunaithe ar léargas: Déanfar gach cumarsáid a thástáil agus a thomhas lena
chinntiú go bhfuil siad ag baint amach na gcuspóirí a bheartaítear leo.
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Ní mór do chumarsáidí tacú linn agus cumhacht a thabhairt dúinn aire a thabhairt dár 
sláinte féin, ár n-ullmhú don gheimhreadh, ár dteacht aniar intinne a chothú agus a 
chinntiú go mbeidh a fhios againn conas úsáid a bhaint as na seirbhísí sláinte an 
geimhreadh seo. 

 Tá an creat cinnteoireachta nuashonraithe agus na pleananna cumarsáide
leagtha amach lena chinntiú go mbeidh go leor deiseanna ann chun faisnéis
thráthúil agus chuimsitheach a thabhairt do pháirtithe leasmhara, chun
rannpháirtíocht a dhéanamh leo, agus chun feachtais sna meáin/pacáistí
faisnéise a chur amach, de réir mar is gá, faoi stiúir na nAirí agus na Ranna
ábhartha.

 Tá athbhreithniú á dhéanamh ar na leathanaigh gov.ie/COVID ar mhaithe le
nascleanúint níos éasca chuig an bhfaisnéis ábhartha a chur ar fáil.

 Comhaontófar féilire struchtúrtha nó cruinnithe faisnéise lena mbainfidh Airí
ábhartha, i ndiaidh chinntí sonracha a dhéanfaidh an Chomh-aireacht,
nuashonruithe leathsheachtainiúla ó NPHET ar an ngalar agus nuashonrú oifigiúil
seachtainiúil ar fhorbairtí foriomlána agus ar chur i bhfeidhm an Treochláir nua.

 Leanfaidh an Coiste um Chumarsáidí Géarchéime ar aghaidh ag bualadh le
chéile chun an comhordú is mó agus is féidir a chinntiú idir feachtais agus
cumarsáidí tras-rialtais agus iad sin faoi stiúir earnála.
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2. A Bheith Sábháilte
Ní mór dúinn an galar a bhainistiú go réamhghníomhach ar bhonn 
leanúnach. Ar an gcéad dul síos, trí bhíthin an treoir sláinte poiblí 
riachtanach a chur i bhfeidhm ar leibhéal an duine aonair, an 
phobail agus an ghnó. Ar an dara dul síos, ní mór bainistiú mear 
agus spriocdhírithe ar ráigeanna a bheith ar bun, go háirithe chun 
cosc réamhghníomhach a chur ar thras-seoladh sna háiteanna 
agus sna grúpaí is mó riosca. Ar deireadh, ní mór dúinn tacú le 
comhlíonadh an phobail ach córas iontaofa de shrianta 
monatóireachta agus forfheidhmithe, agus prótacail earnála a 
bheith ar bun. 
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2.1 Cosc: Bearta Sláinte Poiblí 
Reatha a Chur i bhFeidhm 

2.1.1 Bonnlíne do Bhearta Buana 

Beidh athrú iompraíochta ag an duine aonair, comhpháirtíocht agus dlúthpháirtíocht 
ar feadh na n-earnálacha agus na sochaí ríthábhachtach dár straitéis. Gan vacsaín, 
tá bearta bonnlíne a mbeidh orainn leanúint dá gcur i bhfeidhm i ngach gné dár saol 
chun cosc a chur ar thras-seoladh COVID-19 sa phobal. 

Is féidir linn réamhchúraimí a ghlacadh ar bhonn aonair agus is iad sin an chéad bheart 
cosanta dúinn i gcónaí. Ní chuirfidh aon bheart amháin, leis féin, smacht ar leathadh 
COVID-19 agus is é an cur chuige is éifeachtaí, an ceann a bhaineann le meascán de 
bhearta cosanta don tsochaí agus don duine, lena n-áirítear: 

◦ Ár lámha a ní go minic agus go hiomlán.
◦ Cloígh le dea-chleachtas casachta agus sraotha.
◦ Cloígh le scaradh sóisialta
◦ Breithiúnas a dhéanamh ar na háiteanna a gcaithimid ár gcuid ama
◦ Súil a choinneáil ar cibé an bhfuil an treoir á cur i bhfeidhm go cuí ag gnólachtaí

agus ag soláthróirí seirbhísí.
◦ Ár gcaidreamh sóisialta a laghdú agus teorainn a chur ar dheiseanna leata COVID dá

bharr.
◦ A bheith ag obair go cianda nuair is féidir sin.
◦ Siúl agus rothaíocht nuair is féidir linn chun scaradh sóisialta ar iompar poiblí a éascú

dóibh siúd a bhfuil gá acu leis.
◦ Déan tú féin a leithlisiú agus déan teagmháil le do dhochtúir teaghlaigh má thagann

siomptóim ort.

Is réamhchúraimí simplí iad go leor díobh sin thuas a ghlacfaidh daoine go deonach. Tá 
glactha go maith le nósanna nua ag formhór na ndaoine cheana féin, rud a chabhróidh 
linn leanúint orainn ag dul i ngleic leis an mbagairt thromchúiseach seo atá orainn ar 
fad. Le go ndéanfaidh daoine cinntí maithe, teastaíonn faisnéis mhaith uathu faoi na 
rioscaí agus faoin tslí a bhféadfaidh siad na rioscaí sin a bhainistiú dóibh féin.    

 Leanfar d’fhaisnéis chothrom le dáta faoi rátaí leitheadúlachta, ospidéalú (ICU san
áireamh), rátaí báis agus gníomhaíochtaí tástála agus rianaithe, chomh maith le
faisnéis mhaith faoi rioscaí agus bearta maolaithe, a sholáthar don phobal, ar an
mbonn is imdhealaithe agus is féidir, ar bhealaí a bheidh éasca teacht orthu le go
bhféadfaidh siad a bheith mar chuid den chinnteoireacht phearsanta daoine.

I réimsí eile, tá soláthar déanta ag an Rialtas do chóras éigeantach chun tacú le 
comhlíonadh comhchoiteann, lena n-áirítear: 

◦ Clúdaigh aghaidhe a chaitheamh ar iompar poiblí, i siopaí agus in ionaid
siopadóireachta, agus i ngach suíomh faoi dhian ina mbíonn sé deacair scaradh
sóisialta a dhéanamh.

◦ Imeachtaí áirithe agus gníomhaíochtaí gnó agus seirbhíse a shrianadh ó am go
ham i gcomhréir leis an leibhéal reatha bagartha.
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Forbraíodh Treoir Earnála in éineacht leis an bPrótacal maidir le Filleadh ar an Obair go Sábháilte i 
raon leathan réimse chun cabhrú le gnólachtaí agus seirbhísí treoir leathan a chur i bhfeidhm lena 
ngníomhaíochtaí áirithe.  
 

Tugtar an liosta iomlán leibhéal srianta reatha, na mbearta reachtaíochta gaolmhara 
agus treoir earnála in Aguisín 1 atá ag gabháil leis an gcáipéis seo. 

 
 Tá/beidh an treoir earnála ar fad tugtha cothrom le dáta chun an creat nua a 

léiriú agus déanfaidh na Ranna agus na Gníomhaireachtaí ábhartha í a fhógairt trí 
bhíthin na ngrúpaí páirtithe leasmhara earnála. 

 Déanfaidh Ranna agus Gníomhaireachtaí réimsí breise gníomhaíochtaí ina 
dteastaíonn treoir a shainaithint agus cuirfidh an treoir in oiriúint de réir mar is gá i 
gcomhairle leis an Roinn Sláinte. 

 Is iad na prótacail agus na treoirlínte sin, in éineacht leis an gcreat géaraithe arna 
leagan amach ar leathanach 10, an staid bhonnlíne agus sinn ag tosú amach ar an 
Treochlár seo. 

 Mar a tharla go dtí seo, breithneoidh an Chomh-aireacht cur i bhfeidhm nó baint 
srianta, i gcomhréir leis an gcreat nua, ar bhonn leanúnach. Beidh eatramh trí 
seachtaine ann chun tionchar aon athrú ar na srianta a mheas.  

 
  2.1.2 Bainistiú Ráigeanna Ginearálta  

 

Is féidir le cás nó ráig COVID-19 tarlú i suíomh ar bith, e.g. sa bhaile, sa phobal, i 
saoráidí cúram cónaithe, in ospidéil agus san ionad oibre. Tá bainistiú rathúil na 
gcásanna agus na ráigeanna sin ag brath ar: 

 
◦ Feasacht an phobail faoi shiomptóim 
◦ Féin-leithlisiú mear ar shiomptóim a theacht ar dhuine 
◦ Mear-thástáil cásanna a bhfuiltear in amhras fúthu  
◦ Cumarsáid shoiléir agus teagmhálacha soiléire 
◦ Rianú teagmhálaithe láidre agus gníomh leantach; dlúth-theagmhálacha a thástáil 
◦ Bainistiú cuimsitheach agus réamhghníomhach ar ráigeanna bunaithe ar 

leathadh tánaisteach nó treasach. 
 

 Leanfar de bhainistiú cásanna agus ráigeanna COVID-19 a dhéanamh faoi stiúir 
sláinte poiblí agus faoi threoir ag an bhfianaise agus treoir eolaíochta a thiocfaidh 
chun cinn de réir an Lárionaid Eorpaigh um Ghalair a Chosc agus a Rialú agus na 
hEagraíochta Domhanda Sláinte. 

  2.1.3 Ionaid Oibre Ghinearálta  

Tá an Prótacal maidir le Filleadh ar an Obair go Sábháilte ceaptha tacú le fostóirí agus 
le hoibrithe bearta a chur ar bun a chuirfidh cosc ar leathadh COVID-19 san ionad 
oibre, de réir mar a osclófar an geilleagar. Ullmhaíodh teimpléid agus seicliosta an 
Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta maidir le COVID-19 – bunaithe ar an bPrótacal 
maidir le Filleadh ar an Obair go Sábháilte – chun cabhrú le fostóirí, le húinéirí gnó 
agus le bainisteoirí a ngnólachtaí a chur ar bun arís agus chun faisnéis a thabhairt 
d’oibrithe faoin méid is gá a dhéanamh chun cabhrú le cosc a chur ar leathadh COVID-
19 san ionad oibre. Tá Treoir Phraiticiúil chun an Ionad Oibre a Chosaint agus a 
Fheabhsú ar fáil do ghnólachtaí, treoir a thugann eolas faoin tslí le leanúnachas gnó a 
bhainistiú i rith Phaindéim COVID-19. 

 
 I gcomhairle le Grúpa Sainchomhairleoireachta an LEEF, foilseoidh an tÚdarás 
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Sláinte agus Sábháilteachta “Prótacal maidir le Filleadh ar an Obair go Sábháilte” 
nuashonraithe agus ath-ainmnithe, chun athrú ar bith ar an treoir sláinte poiblí a 
léiriú. 

 Cuirfear acmhainní breise ar fáil don Údarás Sláinte agus Sábháilteachta chun
iniúchadh agus bainistiú a dhéanamh ar earnálacha nuair a bhriseann
ráigeanna amach agus cuirfear ar chumas an Údaráis comhairle/tacaíochtaí
faoi chosc agus beartas a thabhairt maidir le sláinte ceirde a bhaineann le
COVID-19.

2.1.4 Bearta Coisctheacha Fócasaithe agus Bainistiú Ráigeanna 

Is é an galar a chosc agus a chur faoi chois sa phobal an chéad chéim ríthábhachtach 
chun grúpaí leochaileacha a chosaint, ach ní mór bearta sonracha a bheith ar bun 
freisin. Is é an líon cásanna COVID-19 a choinneáil chomh híseal agus is féidir a 
thugann an chosaint is mó do na daoine is leochaileacha maidir leis na tionchair is déine 
ón ngalar seo.  

Tá na coinníollacha ardriosca agus na háiteanna is mó ina leathann COVID-19 go 
héasca sainaitheanta againn cheana féin, chomh maith leis na grúpaí daoine is mó a 
mbeadh tionchar orthu agus is leochailí iad ó thaobh an ghalair. Ní mór dúinn na bearta 
reatha a chur i bhfeidhm agus bearta breise a bhrú chun cinn d’fhonn leathadh a chosc 
sna háiteanna ardriosca sin. I measc na gcúinsí a chuireann leis na suíomhanna 
ardriosca sin tá:  

◦ Nádúr sonrach gníomhaíochtaí oibre agus suíomhanna ionad oibre
◦ Neamhréireacht chleachtais ionad oibre ó thaobh treoir a chur i bhfeidhm
◦ Iompar comhroinnte á úsáid ag oibrithe áirithe
◦ Oibrithe in earnálacha áirithe atá ina gcónaí i suíomhanna plódaithe ar cíos

nó i láithreacha comhchónaithe
◦ Dídhreasachtaí eacnamaíochta d’oibrithe a chuireann iad féin i láthair le haghaidh

tástála, a mbíonn orthu srian a chur ar a ngluaiseachtaí nó a fhaigheann tástáil
dhearfach

◦ Dúshláin chumarsáide – maidir leis an raon faisnéise a theastaíonn, bacainní
teanga agus rochtain ar chainéil chumarsáide iomchuí do dhaoine nach
labhraíonn Béarla.

◦ Sainriachtanais trealamh cosanta pearsanta nó tacaíochtaí speisialtóra chun
ionfhabhtú a rialú – go háirithe i suíomhanna ionad oibre.

2.1.5 Timpeallachtaí Oibre, Tionscail agus Seirbhísí Ardriosca 

Leanfaidh an Buanchoiste Náisiúnta um Chásanna agus Ráigeanna COVID-19 i 
Suíomhanna Ardriosca – Próiseáil Bia agus Tógáil de dhlúthmhonatóireacht a dhéanamh 
ar chúrsaí sna suíomhanna oibre sin.  
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Leanfar leis an tástáil shrathach atá á déanamh cheana féin i monarchana móra bia agus 
déanfaidh an Buanchoiste Náisiúnta athbhreithniú ar an ngá leanúnach leis an gcur 
chuige sin ar thástáil shrathach agus ar réimsí nua ar bith i bhfianaise tarlú an ghalair 
sna háiteanna ardriosca sin. 

Maidir leis an Tionscal Bia, déanfaidh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara na nithe seo a 
leanas: 

◦ Athbhreithniú réamhghníomhach ar chur i bhfeidhm an Phrótacail maidir le
Filleadh ar an Obair go Sábháilte agus bearta eile san earnáil Bia, lena n-
áirítear faisnéis faoi theidlíochtaí leasa shóisialaigh (i gcomhar leis an Roinn
Coimirce Sóisialaí)

◦ Tuairisciú don Choiste Comh-aireachta ar COVID-19 maidir le comhlíonadh
phrótacail COVID-19 i monarchana feola agus oibriú le foirne rialaithe
ráigeanna áitiúla FSS sa chás go dtarlaíonn ráigeanna nó braislí i monarchana.

◦ Agus iad ag obair leis na Ranna agus Gníomhaireachtaí ábhartha, cuirfidh an
Grúpa Oifigeach Sinsearach cur chuige “rabhadh luath” i bhfeidhm maidir le
méadú ar chásanna ná ar bhraislí san earnáil, i gcomhar le foirne bainistithe
ráigeanna áitiúla FSS.

◦ Breis staidéir ar na cúinsí oibríochtúla agus timpeallachta a éascaíonn tras-
seoladh COVID-19 i monarchana feola a chomhordú agus a chinntiú go nglacfar
san earnáil le luathfhoghlaim nó le teicneolaíochtaí nua a chruthófar go n-
oibríonn siad i ndáil le rialú ionfhabhtuithe.

◦ Oibriú i gcomhthéacs próiseas an LEEF chun saineolas feabhsaithe sláinte ceirde
a bhrú chun cinn ar leibhéal gnó san earnáil seo agus cur chuige
comhpháirtíochta a fheidhmiú lena chur ar chumas oibrithe rannchuidiú go
háitiúil agus a dhearbhú go gcomhlíonfar prótacail agus comhairle go háitiúil.

 Oibriú le fostóirí lena chinntiú go dtacóidh coinníollacha, cinn maidir le baill foirne a
fhostaítear faoi chonarthaí gníomhaireachta san áireamh, le COVID-19 a smachtú
agus sealaíocht foirne idir shuíomhanna iolracha a íoslaghdú.

 Leanfaidh Ranna agus Gníomhaireachtaí ábhartha, tríd an nGrúpa Oifigeach
Sinsearach, de bheartais agus tionscnaimh a fhorbairt, a acmhainniú agus a chur
i bhfeidhm chun cúramóirí agus oibrithe cúram sláinte ar feadh na soláthróirí
seirbhísí sláinte agus cúram sóisialta a chosaint agus chun tacú leo. Áireofar ar
na beartais agus tionscnaimh sin socruithe oibre solúbtha, tacaíocht le sláinte
agus teacht aniar, cóiríocht, tacaíocht le cúram leanaí agus taisteal, íocaíochtaí
breoiteachta, etc.

2.1.6 Láithreacha Comhchónaithe 

Maidir le Soláthar Díreach, déanfaidh an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, 
Lánpháirtíochta agus Óige, i gcomhar le Ranna agus Gníomhaireachtaí ábhartha eile, 
nuashonrú ar phleananna le go dtiocfaidh siad leis an gcreat géaraithe arna leagan 
amach sa Phlean seo. Beidh mar aidhm leo na nithe seo a leanas a chinntiú: 
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◦ go gcosnófar cónaitheoirí leochaileacha sa Soláthar Díreach;
◦ go mbeidh na socruithe riachtanacha i bhfeidhm maidir le tástáil, bainistiú láidir

ráigeanna agus rianú teagmhálaithe i gcomhréir leis an gcomhairle sláinte poiblí
reatha agus le haon mholtaí ó NPHET maidir le tástáil shrathach;

◦ go mbainfear bacainní faisnéise agus teanga le go dtuigfidh agus go
gcomhlíonfaidh cónaitheoirí an chomhairle sláinte;

◦ go dtacófar le hionaid chóiríochta ó thaobh na hanailíse riosca de chun
bearta sláinte poiblí a chur i bhfeidhm,

◦ agus go ndéanfar cearta agus teidlíochtaí cónaitheoirí san ionad oibre a
fhógairt go leordhóthanach agus go dtuigfear iad.

 Go mbeidh tacaíochtaí sláinte poiblí leordhóthanacha ar fáil chun an riosca
a laghdú do gach cónaitheoir; go mbeidh cóiríocht ar fáil sa chás go
gcaithfí féin-leithlisiú a dhéanamh.

Maidir le Suíomhanna Cúram Fadtéarmach (Tithe Altranais agus Míchumas) 

◦ Cuirfear tacaíochtaí breise ar fáil chun na hathruithe acmhainneachta/
bonneagair a theastaíonn chun tacú le scaradh fisiceach agus le bearta
coisctheacha agus rialaithe ionfhabhtaithe i saoráidí poiblí a bhrú chun cinn.

◦ Soláthrófar socruithe maidir le tástáil, bainistiú láidir ráigeanna agus rianú
teagmhálaithe i gcomhréir leis an gcomhairle sláinte poiblí reatha agus le
haon mholtaí ó NPHET maidir le tástáil shrathach.

◦ Leanfar leis na tacaíochtaí agus bearta sláinte poiblí atá i bhfeidhm, lena n-
áirítear rochtain ar PPE, cóiríocht do bhaill foirne, oideachas agus oiliúint,
agus tacaíocht d’fhoirniú teagmhasach d’earnáil na dTithe Altranais, lena n-
áirítear síneadh naoi mí a chur leis an scéim airgeadais shealadach.

◦ An Creat um Fhoirniú Sábháilte a chur i bhfeidhm i suíomhanna cúram
fadtéarmach do dhaoine scothaosta.

◦ Cur i bhfeidhm na moltaí ón bPainéal Saineolaithe ar Thithe Altranais maidir le
COVID-19, ag díriú go háirithe ar mholtaí nach mór aird phráinneach a thabhairt
orthu láithreach lena chinntiú go ndéanfar gach beart atá ar fáil chun an cohórt
leochaileach seo a chosaint.

◦ Leanfar le ról comhlíonta agus dearbhaithe HIQA maidir le seirbhísí do dhaoine
scothaosta cláraithe agus do dhaoine faoi mhíchumas agus feabhsófar iad trí
bhíthin an reachtaíocht ábhartha a nuashonrú.

◦ Leanfar le cur chuige idirghníomhaireachta atá ríthábhachtach le haghaidh
pleanáil ullmhachta agus lena chinntiú go bhfuil bearta cosanta leanúnacha i
bhfeidhm

◦ Leanfar go sábháilte leis an gclár chun daoine faoi mhíchumas a aistriú as láithreacha
comhchónaithe

Déanfaidh Seirbhísí Príosúin a bpleananna teagmhasacha agus bainistiú riosca a 
nuashonrú i gcomhréir leis an gcreat géaraithe arna leagan amach sa phlean seo. 

2.1.7 Grúpaí Leochaileacha sa Phobal 

Ach taithí go dtí seo a úsáid, déanfaidh na Ranna ábhartha (an Roinn Leanaí, 
Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige, an Roinn Tithíochta, an Roinn 
Coimirce Sóisialaí, an Roinn Sláinte) i gcomhar lena gníomhaireachtaí, nuashonrú ar 
phleananna chun na daoine is leochailí a chosaint, le go mbeidh siad i gcomhréir leis an 
gcreat géaraithe arna leagan amach sa phlean seo. Beidh mar aidhm leo a chinntiú go 
ndéanfar bearta sonracha a spriocdhíriú ar dhaoine Gan Dídean agus ar phobail an Lucht 
Siúil agus na Romach lena chinntiú; 
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◦ go mbeidh tacaíochtaí sláinte poiblí leordhóthanacha ar fáil chun riosca a laghdú;
◦ go gcosnófar cónaitheoirí leochaileacha;
◦ go mbeidh cóiríocht ar fáil sa chás go gcaithfí féin-leithlisiú a dhéanamh;
◦ go mbainfear bacainní faisnéise agus teanga le go dtuigfidh agus go

gcomhlíonfaidh cónaitheoirí an chomhairle sláinte agus go ndéanfar a gcearta
san ionad oibre agus a gcearta maidir le seirbhísí poiblí a fhógairt go
leordhóthanach agus go dtuigfear iad.

Leanfaidh Údaráis Áitiúla de bheith ag obair le FSS chun sábháilteacht teaghlaigh a 
dhéanann rochtain ar chóiríocht éigeandála a chinntiú. 
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2.2 Iniúchadh, Comhlíonadh agus 
Forfheidhmiú  
Tá forlíonadh á dhéanamh ar fhoireann cigireachta an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta 
ag cigireachtaí ón gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre, ón Roinn Talmhaíochta agus 
Bia agus ó Oifigigh Sláinte Comhshaoil de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. 

Tá meabhráin tuisceana á gcomhaontú ag foirne cigireachta eile leis an Údarás Sláinte 
agus Sábháilteachta faoi láthair chun seiceálacha comhlíonadh prótacail a dhéanamh, 
lena n-áirítear an Chigireacht Iascaigh Mhara agus Cigirí ón Roinn Oideachais. 

 Tá baill foirne breise faofa don Aonad Teagmhála san Ionad Oibre de chuid an
Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta, a chuireann seirbhís náisiúnta faisnéise ar
fáil maidir le cúrsaí COVID-19 in ionaid oibre.

 Cuirfear acmhainní ar fáil don Údarás Sláinte agus Sábháilteachta chun
iniúchadh agus bainistiú a dhéanamh ar earnálacha nuair a bhriseann
ráigeanna amach agus lena chur ar chumas an Údaráis comhairle/tacaíochtaí
faoi bheartas agus cosc maidir le sláinte ceirde a bhaineann le COVID-19 a
sholáthar.

 Tionólfar Fóram Rialtóirí chun na rialtóirí ar fad, lucht Sláinte Poiblí, an Roinn
Fiontar, Trádála agus Fostaíochta agus daoine eile a thabhairt le chéile chun an
chaoi ar oibrigh comhlíonadh agus forfheidhmiú go dtí seo agus chun plé agus
pleanáil a dhéanamh ar na bearta reachtúla agus eile a theastaíonn don todhchaí.

 Déanfaidh an Grúpa Oifigeach Sinsearach athbhreithniú ar fhorálacha reachtúla
chun bearta reatha COVID-19 agus aon fheabhsuithe a bheadh de dhíth chun
tacú le comhlíonadh agus forfheidhmiú a dhaingniú.

 Forbrófar plean nua cumarsáidí lena chinntiú go bhforfheidhmeofar an
teachtaireacht sláinte poiblí/sláinte ceirde faoi ionaid oibre a fheidhmiú go
sábháilte chun leathadh COVID-19 a sheachaint agus nach gcaillfear é le
himeacht ama.

 Déanfar an plean seo a sheachadadh go náisiúnta, trí bheith ag obair le fostóirí
agus le ceardchumainn, mar ní féidir comhlíonadh agus cosc ar leathadh COVID-19
a bhaint amach ach amháin trí bhíthin chur chuige comhoibríoch i measc gach
duine atá ag obair agus ag bainistiú ionaid oibre, [ag díriú go sonrach ar na
hearnálacha lena mbaineann an riosca is airde, féach 2.1.4 thuas].
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3. A Bheith 
Ullamh agus 
Freagrúil 
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3.1 Cur Chuige na Todhchaí 
maidir le Srianta 
Frithghníomhacha 
Aithnítear i gCreatchóras na mBeart Srianta, arna leagan amach ar leathanach 11, an gá le cur 
chuige incriminteach, céim ar chéim a aithníonn na tionchair ar an tsochaí agus ar an 
ngeilleagar atá ag an bhfreagairt ar COVID-19. Caithfidh freagairtí caolchúiseacha agus earnála 
a bheith ar bun sa chás go dtagann borradh faoin ngalar arís lena chinntiú go gcoimeádfar an 
líon daoine a mbeidh tionchar aige orthu chomh íseal agus is féidir chun an galar a rialú, i 
bhfianaise éifeachtaí síceashóisialta an ghalair ar an daonra. 

 
Go dtí seo, is saintréith dár bhfreagairt í an tsolúbthacht – ag freagairt don taithí atá againn ar 
an ngalar in Éirinn agus don fhaisnéis agus don eolas atá ag teacht chun cinn go hidirnáisiúnta. 
Beidh orainn leanúint ar aghaidh ag sintéisiú fianaise agus í a úsáid chun cur lenár gcuid eolais 
faoin ngalar. 

 
Chuir an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí creat ar fáil don Rialtas chun an 
phaindéim a bhainistiú amach anseo, agus aird á tabhairt ar na nithe seo: 

 
◦ Tá an víreas fós ann 
◦ Tá daoine tuirseach den teachtaireacht agus den iompraíocht, rud a bheifeá ag súil leis i 

bhfianaise an éiginnteacht fhadtéarmach agus éifeachtaí na srianta ar an bpobal  
◦ Níl vacsaín ná cóireáil ann fós 
◦ D’fhéadfadh an dara ráig den ghalar tarlú ag an am céanna le scaipeadh an fhliú 

shéasúraigh. 
◦ Is riosca fós iad taisteal thar lear agus allmhairiú. 

 
Ghlac an Rialtas leis an gcreat seo agus chuir in oiriúint é le go mbeidh a fhios againn roimh 
ré cad iad na bearta sriantacha a dhéanfaidh sé nuair a bhainfear pointí áirithe amach. 

 
 Leanfaidh an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí de mhonatóireacht a 

dhéanamh ar an leibhéal riosca a bhaineann le COVID-19 bunaithe ar chreat 
monatóireachta de phríomhtháscairí lena dtacófar le measúnú riosca ar leibhéal áitiúil, 
réigiúnach agus náisiúnta agus a bheidh mar bhonn taca le cinnteoireacht agus freagairtí 
ar an staid eipidéimeolaíochta de réir mar a thagann athrú uirthi. Ar na critéir don 
mheasúnú beidh:- 

1. Líon, láthair agus scaipeadh, agus saintréithe cásanna agus braislí, lena n-áirítear an méid 
leata tánaistigh/treasaigh.   

2. Tarlú carnach 14-lá agus 7-lá, meán rollach cásanna 5-lá de réir an chontae agus go 
náisiúnta. 

3. Táscairí ar tras-seoladh an víris (lena n-áirítear an líon cásanna, ráta/rátaí dearfachta agus 
uimhir atáirgthe) 

4. Tarlú, acmhainn chosanta agus bainistiú ráigeanna i suíomhanna lena mbaineann riosca 
agus grúpaí leochaileacha  

5. Acmhainn agus feidhmíocht an chláir samplála, tástála, rianú teagmhálaithe agus 
faireachas galair 
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6. Acmhainn agus teacht aniar na seirbhíse sláinte i dtéarmaí
a. An líon daoine san ospidéal agus othair nua isteach
b. An líon daoine faoi chúram criticiúil agus othair nua isteach

7. An líon básanna
8. Bearta eile lena n-áirítear sonraí faoi chosc agus rialú ionfhabhtaithe, an líon
daoine a fhaigheann an vacsaín in aghaidh an fhliú shéasúraigh agus an staid
idirnáisiúnta.

Déanfar na critéir sin a mheas i dteannta a chéile, i gcomhthéacs agus in 
éineacht le treoir ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus ón Lárionad Eorpach 
um Ghalair a Chosc agus a Rialú chun treoir a thabhairt do mholtaí. Tá cur síos 
ar na pointí truicir do gach leibhéal leagtha amach thall.  

 Déanfaidh an Grúpa Maoirseachta COVID-19 athbhreithniú ar an
gcomhairle uile ó NPHET agus cuirfidh comhairle ar an Rialtas maidir leis
na freagairtí straitéiseacha geilleagracha agus sóisialta ar bhainistiú an
ghalair ar bhonn leanúnach i gcomhréir leis an gcreat géaraithe.
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Riosca/Táscairí Leibhéal 1 Leibhéal 
2 

Leibhéal 
3 

Leibhéal 
4  

Leibhéal 5 

Níl seasmhacht agus/nó cúrsa 
méadaitheach suntasach ann ó 
bogadh go dtí an leibhéal atá ann 
faoi láthair 

Cur Síos ar Leibhéal Riosca  Meánach: líon íseal cásanna 
le cnuasacha 
neamhcheangailte, 
scaipeadh íseal i measc an 
phobail, paindéim ar lean, in 
Éirinn agus ar fud an 
domhain 

Níos mó: líon níos mó cásanna le 
go leor cnuasacha, ardú ar 
scaipeadh i measc an phobail, 
paindéim ar lean agus ag géarú, in 
Éirinn agus ar fud an domhain. Leis 
an trí leibhéal seo déantar foráil do 
fhreagra céimnithe ar chúrsaí 
méadaitheacha 

Is mó: líon ard cásanna nó líon na 
gcásanna ag ardú go tapa, 
scaipeadh i measc an phobail go 
forleathan, paindéim ar lean agus 
ag géarú go tapa, in Éirinn agus ar 
fud an domhain  

Cnuasacha/Ráigeanna Cnuasach nó ráigeanna 
aonair nó neamhcheangailte 
a bhfuil tuiscint againn ar a 
mbunús i bhformhór na 
gcásanna 

Go leor cnuasacha a bhfuil 
scaipeadh tánaisteach i gceist leo. 

Go leor cnuasacha a bhfuil 
scaipeadh tánaisteach agus  
treasach i gceist leo.  

Ráta Carnach na dTeagmhás i 
14 lá agus táscairí  lena 
mbaineann. 

Tuiscint ar bhunús na 
gcnuasach nó ráigeanna i 
bhformhór na gcásanna, Ráta 
Carnach na dTeagmhás i 14 lá 
agus táscairí lena mbaineann 
íseal agus seasmhach. 

Leibhéal galair atá suntasach nó atá 
ag ardú 

Leibhéal galair atá ard nó atá ag 
ardú go tapa 

Táscairí maidir le scaipeadh 
an víris (lena n-áirítear an 
líon cásanna, ráta 
deimhneach agus uimhir 
athghiniúna)  

Tugann líon na gcásanna, ráta 
deimhneach agus uimhir 
athghiniúna le fios go bhfuil 
scaipeadh íseal i measc an 
phobail. 

Tugann le fios nach bhfuil scaipeadh 
i measc an phobail faoi chois go 
héifeachtach níos mó 

Tugann le fios go bhfuil scaipeadh 
suntasach i measc an phobail. 

Líon na gcásanna i 
suíomhanna sláinte 
cónaitheacha  

Seasmhach nó ag laghdú, ag 
tabhairt le fios go bhfuil 
scaipeadh i measc an phobail 
faoi chois. 

Ag ardú  Ag ardú go tapa  

Líon na mbásanna Seasmhach nó ag laghdú, ag 
tabhairt le fios go bhfuil  
scaipeadh i measc an phobail 
faoi chois. 

Ag ardú Ard nó ag ardú go tapa 

Daoine sna hospidéil agus in 
aonaid dianchúraim  

Seasmhach nó ag laghdú, ag 
tabhairt le fios go bhfuil 
scaipeadh i measc an phobail 
faoi chois. 

Méadú ar an líon daoine sna 
hospidéil  
Méadú ar an líon daoine sna 
haonaid dianchúraim 

Méadú suntasach nó tapa ar líon 
na ndaoine sna hospidéil agus sna 
haonaid dianchúraim 

Cásanna a bhain le taisteal 
thar sáile 

Níl an galar faoi smacht fós 
thar sáile. 

Cumas chun tabhairt faoi 
thástálacha agus rianú 
teagmhálacha  

Brú ar acmhainní i gcomhthéacs an 
éilimh reatha 

Brú ar acmhainní i gcomhthéacs an 
éilimh reatha 

Acmhainní na n-ospidéal nó 
na n-aonad dianchúraim á 
sárú 

Is dócha go mbeidh 
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3.2 Teacht Aniar agus Freagrúlacht an 
Chórais Sláinte 
Tá nósanna imeachta agus cleachtais nua tugtha isteach agus oiriúnaithe ag an gcóras 
sláinte atá in ann cur le teacht aniar an chórais sláinte sa todhchaí i gcás ionsaithe eile de 
COVID-19. Sna chéad chéimeanna den phaindéim, cuireadh maolú ar an mborradh ard 
othar le COVID-19 a rabhthas ag súil leis in ospidéil ghéarmhíochaine nuair a chloígh an 
pobal go dlúth leis an gcomhairle sláinte phoiblí. Tá bearta sláinte poiblí láidre fós i 
bhfeidhm. Mar chuid den phlean seo, cuirfear béim níos mó ar acmhainn ár lucht saothair 
sláinte poiblí a mhéadú agus ar phróisis chuimsitheacha, inbhuanaithe cheann go ceann 
maidir le tástáil agus rianú; grúpaí lena mbaineann riosca a vacsaíniú; agus a chinntiú go 
mbeidh bearta láidre um ghalar a chosc agus a rialú i bhfeidhm ar fud an chórais sláinte. 

Ar fud na seirbhísí ar fad, is gá pleananna a fhorbairt le haghaidh acmhainn bhorrtha 
trí bhíthin athbhreithniú ar sheirbhísí, acmhainn a fhorbairt nuair is féidir sin agus 
pleananna teagmhasacha a fhorbairt. Tá mionsonraí faoi forbairt acmhainne chun 
soláthar a dhéanamh do bhorradh COVID, chun seirbhísí a thosú arís i dtimpeallacht 
COVID agus le bheith “Ullamh don Gheimhreadh” leagtha amach i gCuid 4.2 thíos. 

3.2.1 An Lucht Saothair Sláinte Poiblí 

Tá plean don Lucht Saothair Sláinte Poiblí curtha le chéile, i gcomhlíonadh le moltaí san 
athbhreithniú a rinne Crowe Horwath ar speisialtóireacht an Leighis Sláinte Poiblí, i 
dtuarascáil an Dr Gabriel Scally ar an gClár Náisiúnta Scagthástála Ceirbheacs agus le 
forbairt an chórais sláinte i gcomhréir le Sláintecare. 

Earcóidh FSS suas go 150 ball foirne buan agus baill foirne sealadacha eile lena 
chinntiú go mbeidh an acmhainn ann chun déileáil go héifeachtach agus go 
héifeachtúil le héigeandálaí sláinte poiblí go tapa agus ar scála ceart, anois agus sa 
todhchaí.  

3.2.2 Tástáil agus Rianú 

Tá seirbhís tástála níos inrochtana agus níos inbhuanaithe á tabhairt isteach againn, 
seirbhís a fhreastalóidh ar riachtanais an daonra agus míonna an Fhómhair agus an 
Gheimhridh ag teannadh linn. Tá mar aidhm againn seirbhís níos comhleanúnaí a chur ar 
fáil do chách. Cuirfear na feabhsúcháin i bhfeidhm sna laethanta, sna seachtainí agus sna 
míonna amach romhainn.  

Difríocht mhór sa tseirbhís a bheidh i lucht saothair tiomnaithe a chur le chéile le 
haghaidh Tástáil Covid-19. Cuirfidh sin ar ár gcumas ár seirbhís sláinte agus ár dTástáil 
Covid a reáchtáil ag an am céanna. Beidh lucht saothair de 3,000 duine fostaithe ag an 
tseirbhís tástála. Tá os cionn 700 duine á n-earcú againn faoi láthair chun maipíní a 
thógáil agus os cionn 500 ball foirne don rianú teagmhálaithe. Tá na róil sin ar fáil ar fud 
na tíre. Tá tús curtha leis an dá fheachtas agus tá iarrthóirí á scagadh agus á gcur faoi 
agallamh againn le haghaidh post láithreach. 
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Ar phríomhghnéithe na seirbhíse tástála beidh: 
 

 Seirbhís thar a bheith inscálaithe, freagrúil agus inrochtana a chuirfidh rochtain 
éasca, saor in aisce ar atreoruithe tástála COVID-19 ar fáil 7 lá na seachtaine. 

 Tuilleadh rochtana ar choinní maipíneachta ar an lá céanna, laistigh d’achar taistil 
uair an chloig, le haghaidh formhór mór na ndaoine. 

 Ionad tástála amháin a bheith i ngach contae, acmhainn mhéadaithe maipíneachta 
i ngach ionad agus uaireanta oibre níos faide 7 lá na seachtaine. Beidh go leor 
ionad ar oscailt ar feadh 12 uair an chloig sa lá. Ina theannta sin, cuirfear ionaid 
shealadacha ar bun i gceantair ina bhfuil gá leo ar ghearrfhógra. 

 Agaí slánúcháin éifeachtúla ón am a thógtar an maipín go dtí an t-am a 
chuirtear an toradh in iúl, i gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta, chomh 
maith le príomh-mhéadracht eile amhail ó atreorú go dtí am coinne. 

 Lucht saothair lántiomnaithe, cobhsaí, ar mhéid cuí agus le scileanna cuí – breis 
agus 3,000 ball foirne. 

 Eastát tiomnaithe agus oiriúnach – os cionn 30 ionad tástála, 6 fhlít 
shealadacha, líon ionad tiomnaithe rianú teagmhálaithe agus cóiríocht 
riaracháin.  

 Próiseas agus teicneolaíocht cheannródaíoch ag tacú lenár seirbhís agus 
cur chuige d’fheabhsú leanúnach  

 Freastal a dhéanamh ar bhealaí úsáideora éagsúla, e.g. daoine sa phobal a bhfuil 
siomptóim orthu, dlúth-theagmhálaithe cásanna deimhnithe, daonraí 
leochaileacha, ráigeanna, tástáil shrathach agus tástáil ospidéal géarmhíochaine.  

I gcomhar le haimsiú agus tástáil ghníomhach cásanna, tá rianú teagmhálaithe ina 
chuid riachtanach de theagmhálaithe chásanna dóchúla nó deimhnithe COVID-19 a 
shainaithint agus a bhainistiú d’fhonn cásanna tánaisteacha a shainaithint go mear 
agus cur isteach ar a thuilleadh tras-seolta ar aghaidh. 

  3.2.3 Clár Vacsaínithe  
 

Cuirfidh clár feabhsaithe vacsaínithe cosc ar ghalracht/bhásmhaireacht ón bhfliú agus 
cuirfidh sé cosc ar na ráigeanna gaolmhara a chuirfeadh strus mór ar an tseirbhís sláinte 
i dtimpeallacht COVID-19. Tá maoiniú ceadaithe ag an Rialtas cheana féin don chlár 
feabhsaithe [€65m]. 

 
 Déanfar soláthar níos mó vacsaíní don fhliú séasúrach, lena n-áirítear iad a 

shíneadh chuig leanaí idir 2-12 bliana d’aois le Sprioc Ghlactha % - Leanaí (2-
12 bliana d’aois) – 60% agus Sprioc Ghlactha % - Grúpaí lena mbaineann 
riosca agus Oibrithe Cúram Sláinte – 75%. 

 Déanfar raon iarrachtaí chun an feachtas don fhliú séasúrach a chur chun cinn 
agus chun cur leis an nglacadh i measc oibrithe cúram sláinte. 
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3.2.4 Cosc agus Rialú Ionfhabhtaithe 

Tá Cosc agus Rialú Ionfhabhtaithe ríthábhachtach chun tacú le leanúnachas sábháilte 
cúraim agus ullmhú d’arduithe tobanna a d’fhéadfadh teacht ar chásanna COVID-19 
amach anseo. Tá rialachas agus infheistíochtaí nua de dhíth chun dearbhú a chur ar fáil 
agus chun aghaidh a thabhairt ar easnaimh sa chóras.  

 Tá togra comhtháite chun acmhainn cosc agus rialú ionfhabhtaithe a fhorbairt in
ospidéil ghéarmhíochaine agus i seirbhísí pobail curtha le chéile ag FSS. Is
príomhchumasóir é sin chun cúram COVID-19 agus cúram sláinte nach
mbaineann le COVID-19 a sholáthar, lena n-áirítear soláthar seirbhísí don
gheimhreadh amach romhainn.

 Is príomhghné é cur i bhfeidhm bearta arna sainordú ag NPHET i nGrúpaí
Ospidéal, ar feadh réimsí gníomhaíochta éagsúla, lena n-áirítear rialachas, riosca,
bainistiú ráigeanna, foirniú agus scaradh sóisialta.

 Leanfaidh FSS d’Fhoirne Freagartha COVID-19 a chur ar fáil chun tacú le Saoráidí
Cúram Fadtéarmach (lena n-áirítear do dhaoine scothaosta, daoine fásta faoi
mhíchumas agus saoráidí meabhairshláinte).

 Forbróidh FSS straitéis chomhtháite um chosc agus rialú ionfhabhtaithe COVID-19
chun gach teach altranais a chur san áireamh, de réir mar a mhol an Painéal
Saineolaithe ar Thithe Altranais.

3.2.5 Príomhsholáthairtí a Fháil 

D’fhonn leanúnachas sa soláthar PPE a chinntiú, teastaíonn cur chuige comhordaithe 
chun straitéis náisiúnta um shlabhra soláthair a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear 
déantúsaíocht dhúchasach. 

 Tá Samhail Oibríochta Dáileacháin forbartha ag FSS, atá deartha chun tacú le
soláthar agus leithdháileadh PPE i gcomhlíonadh le treoirlínte cliniciúla
seanbhunaithe.



An Plean maidir le Maireachtáil le COVID-19 

33 

 

 

 
 
 
 
 

3.3 Tacaíochtaí Údarás Áitiúil 
 

Is éard a bhí i ‘nGlao an Phobail’, clár uileghabhálach a ceapadh chun tacaíochtaí Stáit 
agus pobail agus deonach a chur ag obair do dhaoine leochaileacha. 

 
 Coinneofar struchtúir Ghlao an Phobail atá curtha ar bun ó mhí an Mhárta 2020 

mar chosaint chun déileáil le haon ghlaonna éigeandála i gcéimeanna 1 agus 2, 
agus leanfaidh na Fóraim Phobail de bhualadh le chéile ar bhonn rialta. Sa chás go 
mbogfaimid go céimeanna géaraithe níos airde, cuirfear struchtúir Ghlao an Phobail 
i mbun oibríochta go hiomláin láithreach agus buailfidh na Fóraim le chéile ar 
bhonn seachtainiúil ar a laghad.  

 I gcéimeanna 3-5, cuirfear tús leis na struchtúir réigiúnacha Bainistiú 
Móréigeandála leis na príomhghníomhaireachtaí freagartha (i.e. Údaráis Áitiúla, 
An Garda Síochána agus FSS), le hidirchaidreamh ar nithe oibríochtúla, le 
seirbhísí áitiúla a chomhordú, le straitéis cumarsáid áitiúil agus le socruithe 
lóistíochtúla ar bith eile a éilíonn comhoibriú idirghníomhaireachta. 
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3.4 Taighde, 
Teicneolaíochta agus 
Nuálaíocht 
Bhí taighde agus nuálaíocht ríthábhachtach mar bhonn faisnéise dár bhfreagairt beartais 
agus sláinte poiblí ar COVID-19 agus chun í a mhúnlú. Ach cóireálacha sábháilte agus 
éifeachtacha a shainaithint, laghdófar tionchar COVID-19 ar othair agus ar shochaí na 
hÉireann, agus laghdófar an gá a d’fhéadfadh a bheith le dianghlasáil sa todhchaí. 

 
Tá Éire páirteach in dhá thriail chliniciúla idirnáisiúnta ollmhóra faoi láthair, maidir le COVID-
19. 

 
◦ Is staidéar é REMAP-COVID a dhéanann meastóireacht ar chóireálacha, agus is 

é is fearr gealladh é, dar le saineolaithe a bhailigh an Eagraíocht Dhomhanda 
Sláinte le chéile, ó thíortha éagsúla. Mar chuid den triail, d’fhoilsigh brainse na 
hÉireann torthaí le déanaí inar taispeánadh gur laghdaíodh an ráta 
básmhaireachta ó 40% go 32%, ach an stéaróideach coitianta, hidreacortasón, 
a thabhairt d’othair a raibh drochbhail orthu in aonaid dianchúraim. 

◦ Is triail chliniciúil idirnáisiúnta í an Triail SOLIDARITY a sheol an Eagraíocht 
Dhomhanda Sláinte agus comhpháirtithe, chun comparáid a dhéanamh idir 
roghanna éagsúla cóireála do COVID-19. Tá an Roinn Sláinte ag feidhmiú mar 
urraitheoir thar ceann Rialtas na hÉireann agus tá maoiniú curtha ar fáil aige (suas 
go €2.5 milliún) lena chur ar chumas na hÉireann a bheith rannpháirteach sa Triail 
SOLIDARITY. Tá earcaíocht ghníomhach ar bun in ospidéil ar fud na tíre faoi láthair 
d’othair a bhfuil COVID-19 orthu, agus leanfar leis sin chomh fada le hEarrach 2021.  
A bhuíochas don triail, beifear in ann cóireálacha a shainaithint a laghdóidh déine 
an ionfhabhtaithe, a laghdóidh an gá le dianchúram agus a laghdóidh ráta 
básmhaireachta an ionfhabhtaithe. 

 
Tá taighde déanta chomh maith (an staidéar SCOPI) chun meastóireacht a dhéanamh ar 
an bhfíor-leitheadúlacht de COVID-19 i ndaonra na hÉireann. Measadh gur 1.7% a bhí sa 
séirileitheadúlacht (cion an daonra a bhfuil antasubstaintí in aghaidh SARS-CoV-2 acu) 
maidir le daoine a chónaíonn in Éirinn. Tá obair ar bun anois chun próiseas a bhunú chun 
suirbhéanna séirileitheadúlachta i ndiaidh a chéile a dhéanamh ach samplaí fola a úsáid, 
rud a chuirfidh faisnéis ar fáil go leanúnach chun ár n-idirghabhálacha sláinte poiblí a 
shaincheapadh de réir mar a thagann athrú ar leibhéil ionfhabhtaithe le himeacht ama. Ní 
féidir beag a dhéanamh den tábhacht a bhaineann le sonraí chun tacú leis an bpróiseas 
taighde. Thángthas ar chomhaontú idir an Phríomh-Oifig Staidrimh, an Roinn Sláinte, FSS 
agus níos mó chun tacú le sonraí a bhaineann le COVID-19 a bhailiú, a chur i dtoll a 
chéile agus chun anailís a dhéanamh orthu, fad a chosnófar cearta príobháideachta 
daoine. Tá obair an Bhoird Taighde Sláinte, na Roinne Sláinte agus na Príomh-Oifige 
Staidrimh go maith chun cinn maidir le sásra a chur ar bun chun rochtain shábháilte, 
dhaingean ar na sonraí sin a éascú chun críocha taighde. 

 
De réir mholadh i dTreochlár na hEagraíochta Domhanda Sláinte maidir le taighde agus 
forbairt, bhunaigh an tAire Sláinte Coiste Náisiúnta um Eitic Thaighde le haghaidh COVID-
19 d’fhonn próiseas brostaithe a sholáthar le haghaidh athbhreithniú láidir eiticiúil a 
dhéanamh ar gach staidéar taighde a bhaineann le COVID-19. Ó bunaíodh é i mí 



An Plean maidir le Maireachtáil le COVID-19 

35 

 

 

Aibreáin, tá cinntí déanta ag an gCoiste ar 93 thogra taighde. Tá deireadh tagtha le ré an 
Choiste Náisiúnta um Eitic Thaighde le haghaidh COVID-19 agus tá fochoiste buan ar bun 
anois chun athbhreithniú a dhéanamh ar iarratais ar leasuithe ar staidéir fhaofa.  

 
Tá raon leathan iarrachtaí taighde eile ar siúl ar fud na hÉireann. Ina measc tá tionscadal 
taighde faoi stiúir COBÁC, ina bhfuil Uisce Éireann ag éascú measúnú ar throime víris 
RNA i dtrí dhobharcheantar séarachais fuíolluisce lena fháil amach cibé an bhféadfadh sé 
a bheith mar chuid áisiúil de chlár faireachais sláinte an daonra iar-phaindéime, agus 
taighde ar thionchar srianta, agus ar an teicneolaíocht a chur i bhfeidhm ar bhealaí nua 
agus nuálacha chun seirbhísí a sholáthar i dtimpeallacht COVID-19. 

  
Agus sinn ag bogadh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den phaindéim: 

 
 Déanfaimid iarracht tógáil ar an obair thosaigh sin chun iarracht taighde náisiúnta 

chomhordaithe a sholáthar, a mbeidh an bonneagar agus an maoiniú riachtanach 
don taighde aici, d’fhonn iarmhairtí sláinte, sóisialta agus geilleagracha na 
paindéime a bhainistiú agus freagairt a thabhairt orthu, agus chun ár n-ullmhacht 
agus ár dteacht aniar a fheabhsú le haghaidh éigeandálaí sa todhchaí. 

 Beidh i gceist leis sin; breis acmhainne a thógáil don taighde sláinte poiblí, taighde 
chun tionchair shóisialta agus gheilleagracha COVID-19 ar leibhéal an tsaoránaigh 
agus na hearnála a mheas, samhaltú eipidéimeolaíochta agus acmhainn na 
heolaíochta iompraíochta a threisiú, samhaltú acmhainne agus éilimh, tacú leis an 
líonra trialacha cliniciúla, bonneagar chun tacú le staidéir bithbhainc agus naisc 
sonraí, feabhsuithe ar acmhainn iontaofa tástála agus rianaithe. 
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3.5 An Cur Chuige maidir le Taisteal 
Idirnáisiúnta 

Go dtí seo, tá iarracht déanta ag an gcur chuige maidir le taisteal idirnáisiúnta sláinte an 
phobail a chosaint agus an galar a smachtú, fad a thuigtear go mbeidh taisteal 
riachtanach i gcúinsí áirithe. 

Níl aon srian ar dhaoine teacht isteach sa tír faoi láthair. Ní mór dúinn aerfoirt a 
choinneáil ag imeacht agus bealaí taistil a choinneáil ar oscailt. Braitheann Éire ar 
chalafoirt agus ar aerfoirt le haghaidh slabhraí soláthair agus le haghaidh nascachta 
chun bia, cógais agus táirgí eile a thabhairt isteach go hÉirinn, nithe atá ríthábhachtach 
dár sláinte agus do ghníomhaíocht an gheilleagair. Anuas air sin, caithfidh daoine 
áirithe taistil ar chúiseanna riachtanacha, amhail obair riachtanach, cúram a thabhairt 
do dhaoine muinteartha thar lear, nó chun filleadh abhaile. 

Ag an am céanna, is tionscal suntasach é tionscal na heitlíochta, maidir le fostaíocht agus 
tionchair dhíreacha eile ar an ngeilleagar. Eascraíonn an tábhacht straitéiseach atá aige 
as an ról i bhfad níos suntasaí atá aige mar bhonn taca don turasóireacht agus don ghnó. 
Tabharfar tacaíocht d’atógáil an gheilleagair náisiúnta de réir mar a thagann cobhsaíocht 
éigin ar thionchair COVID-19, sa chás gur féidir an tionscal eitlíochta a atógáil go tapa. 
Murar féidir, beidh srian ar chúrsaí turasóireachta agus gnó.  

D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach togra le déanaí chun cur chuige coiteann ar shrianta taistil 
agus ar ghluaiseacht laistigh den LEE/AE a chur chun cinn. Tá na Ballstáit fós ag breithniú an 
togra, ina bhfuil trí chuid:  

a) Comh-úsáid a bhaint as na sonraí eipidéimeolaíochta lena chinneadh cén tír atá ar cén
liosta

b) Coraintín / féinsrianadh
c) Tástáil in aerfoirt.

Moltar go dtacóidh Éire go ginearálta le tograí an Choimisiúin Eorpaigh agus gur cheart di 
leanúint de chaidreamh a dhéanamh leis na Ballstáit agus leis an gCoimisiún chun córas a 
fhorbairt a bheidh i gcomhréir le riachtanais sláinte poiblí, a thabharfaidh aird ar acmhainní 
agus acmhainn an phobail, fad a dtacófar lenár riachtanas ó thaobh tacú le hiompar aeir.  

 Chomh luath agus a bheidh prionsabail chórais an Choimisiún Eorpaigh tugtha
chun críche, cuirfidh an Rialtas i bhfeidhm iad, agus iad curtha in oiriúint de réir
mar is cuí, d’fhonn glacadh le cur chuige comhchoiteann maidir le taisteal
idirnáisiúnta laistigh de LEE/AE.

 Déanfar comhairle faoin ngá le gluaiseachtaí srianta a chur i gcomhréir le moladh
an Choimisiúin agus déanfar í a chalabrú do leibhéal riosca na tíre a fhágfar agus
d’aon chóras tástála réamhimeachta nó ar theacht isteach a bheadh ar fáil.

 Ar feitheamh tabhairt chun críche thogra an Choimisiún Eorpaigh agus mar chéim i
dtreo a bheith i gcomhréir le togra an Choimisiún Eorpaigh, maidir leis na tíortha
sin a bhfuil ráta carnach tarlaithe galair 14-lá in aghaidh an 100,000 duine arb
ionann é agus 25 nó níos lú, ba chóir iad a mheas le bheith san áireamh ar an



An Plean maidir le Maireachtáil le COVID-19 

37 

 

 

liosta "Gnáth-Réamhchúraimí" (an liosta glas). Déanfar an chomhairle taistil reatha 
ón Roinn Gnóthaí Eachtracha, " Gnáth-Réamhchúraimí", a nuashonrú de réir mar 
is cuí. 

 Cinnteofar leis na hullmhúcháin do chur i bhfeidhm thogra an Choimisiúin 
Eorpaigh nach mbeidh tionchar ar bith ag bunú socruithe tástála réamhimeachta 
nó tástáil ar thaistealaithe a thagann isteach sa tír ar thástáil ná ar rianú othair a 
bhfuil siomptóim orthu, ná ar thástáil shrathach ar ghrúpaí ardriosca nó i 
dtimpeallachtaí ionaid oibre, mar a mholtar ag NPHET ó am go ham. 

 Seachas tíortha ar an liosta "Gnáth-Réamhchúraimí" (an liosta glas), leanfaidh 
an Rialtas de chomhairle a thabhairt gan taisteal neamhriachtanach a dhéanamh 
ó thíortha eile. 

 Leanfar den Fhoirm Leictreonach Aimsithe Paisinéirí a úsáid i ndáil le gach 
taistealaí (seachas daoine a bhfuil díolúine acu faoi láthair).   

 
Is cuspóir príomhthosaíochta eile é an Comhlimistéar Taistil, agus taisteal éasca laistigh 
de a chosaint. Tá idirchaidreamh leanúnach ar bun le Rialtas na Ríochta Aontaithe agus 
idir pháirtithe leasmhar ábhartha ina leith.  

 
Ar an 30 Meitheamh, ghlac an Chomhairle le Moladh maidir le srianta sealadacha ar 
thaisteal neamhriachtanach isteach san AE (as tríú tíortha) a chur i leataobh de réir a 
chéile. Tá srianta taistil i bhfeidhm le gach tríú tír eile seachas na cinn ar an liosta sa 
mholadh (de réir athbhreithnithe agus nuashonraithe). Ní chuireann Éire na srianta 
taistil sin i bhfeidhm faoi láthair.  

 
Leanfar de bhreithniú a dhéanamh ar an gcás maidir le tríú tíortha an Chomhlimistéir 
Taistil i gcomhthéacs socruithe nua ar bith.  
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4. Soláthar 
Seirbhísí 
Poiblí a  
Thosú Arís 
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4.1 Réamhfhocal 
 
 

Cuireann an Phaindéim bagairt fhíor-ama ar ár sláinte phoiblí agus go háirithe bagairt 
mharfach ar dhaoine scothaosta agus ar dhaoine atá leochaileach ó thaobh chúrsaí 
leighis de. Caithfear an riosca sin a bhainistiú. Ag an am céanna, mar is eol dúinn, 
cuireann na srianta iad féin bagairt ar ár sláinte agus ar ár bhfolláine, agus mar sin ní 
mór an t-ualach a chuirtear ar an meabhairshláinte agus an riosca a d’fhéadfadh a 
bheith á chur ar rochtain ar sheirbhísí eile sláinte nach mbaineann le COVID de bharr na 
srianta, a chur san áireamh agus cinntí á ndéanamh. 

 
Is ann do na seirbhísí poiblí níos leithne mar go bhfuil siad de dhíth ó dhaoine. Cruthaíonn 
siad na cúinsí ratha dár leanaí agus dár ndaoine óga; tugann siad sábháilteacht fhisiceach 
agus intinne do dhaoine; tacaíonn siad le bunchearta an duine – do dhaoine faoi 
mhíchumais, d’íospartaigh na coireachta agus do dhaoine eile a mbíonn tacaíocht agus 
cosaint de dhíth orthu. Cothaíonn siad pobail láidre.  

 
Tá deiseanna curtha ar fáil ag COVID-19 chun luasghéarú agus nuálaíocht a chur i 
bhfeidhm sa bhealach a sholáthraítear seirbhísí poiblí. 

 
◦ Is léir gur féidir forbairt agus úsáid na teicneolaíochta a bhrostú nuair atá gá 

práinneach leo agus ba chóir tógáil ar na struchtúir agus ar na caidrimh a 
cruthaíodh don téarnamh. 

◦ Tá poitéinseal sa ghéarchéim, sa suaitheadh agus sna athruithe dá bharr 
claochlú a chur ar ár n-institiúidí agus ar an mbealach a mhairimid. 

◦ Is féidir neamh-chomhtháiteacht inar seirbhís sláinte agus in áiteanna eile a 
bhriseadh síos agus a atógáil nuair atá cuspóir agus fócas soiléir i gceist.   

◦ Is féidir leis an tslí a ndearaimid ár n-áiteanna agus ár n-árais chónaithe 
tionchar a imirt ar thorthaí sláinte, ní hamháin ár gcumasú maireachtáil go 
sábháilte le bagairtí amhail COVID, ach chun sláinte agus folláine níos fearr a 
éascú chomh maith.  
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4.2 An tSeirbhís Sláinte: Cúram 
Sóisialta agus Sláinte nach 
mbaineann le COVID 

4.2.1 Seirbhísí Sláinte agus Cúram Sóisialta a Sholáthar – Éifeachtaí an Gheimhridh a 
Mhaolú 

Mar thoradh ar an bpaindéim COVID 19, tá cur isteach nach bhfacthas riamh cheana ar 
ghnáthghníomhaíocht cúram sláinte, agus tionchar ar shuíomhanna pobail agus 
géarmhíochaine. Bainfidh dúshlán faoi leith le seirbhísí sláinte agus cúram sóisialta a 
thosú arís, agus lenár gcumas agus lenár n-acmhainn a thógáil chun dul i ngleic le brúnna 
an gheimhridh 2020 - 21 agus níos faide anonn, ar bhealach nach bhfacthas sa tseirbhís 
sláinte le cuimhne na ndaoine. 

Mar fhreagairt air sin, tá plean curtha le chéile ag FSS (Seirbhísí Sláinte a Sholáthar i 
bPaindéim COVID-19). Áirítear sa phlean seo an gnáthphlean geimhridh ina mbeadh 
méadú ar sheirbhísí chun dul i ngleic le brúnna geimhridh, ach tá cur chuige níos straitéisí 
san áireamh freisin, trí bhíthin bhreithniú a dhéanamh ar na gníomhartha a mbeidh gá leo 
chun seirbhísí a thosú arís agus chun acmhainn a thógáil sa chaoi is go mbeidh an córas 
in ann déileáil leis an éileamh agus na brúnna a bhfuiltear ag súil leo go dtí deireadh 
2020/21. 

Cuireadh plean FSS i dtoll a chéile i gcomhthéacs éileamh méadaitheach ar chúram 
neamhsceidealta, an gá le tacaíocht a thabhairt do leanúnachas seirbhísí agus atosú 
seirbhísí, agus cúram sláinte riachtanach a sholáthar i gcomhthéacs COVID-19. Tá an 
plean comhdhéanta de thionscnaimh spriocdhírithe chun dul i ngleic le riachtanais sláinte 
poiblí, lena n-áirítear an gá le haistriú go dtí cúram baile agus timpeallachtaí cúram othar 
seachtrach, go háirithe maidir le cohóirt othar ardriosca, amhail daoine scothaosta agus 
daoine faoi bhreoiteacht ainsealach. Obair dheartha na gClár Cúram Cliniciúil a bhí mar 
fhaisnéis ag na tionscnaimh sin. Aithnítear sa phlean go n-éilíonn an riachtanas gan 
glacadh le róphlódú inár dtimpeallachtaí cúraim an geimhreadh seo acmhainn bhreise in 
ospidéil ghéarmhíochaine agus i gcúram pobail, agus go gcaitear díriú níos mó ar an tslí a 
ndéanann othair rochtain ar dhianchúram, agus ar an tslí a ndéantar sreabhadh othar a 
bhainistiú go héifeachtúil ar feadh an chontanaim cúram othar iomlán, chun róphlódú a 
sheachaint. 

Cuimsítear le gníomhartha an phlean, feabhsú ar sheirbhísí pobail, an gá le baill foirne bhreise 
agus úsáid níos mó a bhaint as seirbhísí digiteacha, mar a mholann Sláintecare. Dá bharr sin, 
ach an plean a chur i bhfeidhm, déanfar dul chun cinn ar chur i bhfeidhm phlean athchóirithe 
Sláintecare. 

Tá an Roinn ag obair le FSS i gcónaí lena chinntiú go mbeidh an plean cuimsitheach, agus 
gur féidir é a bhaint amach agus an tionchar a chainníochtú. Beartaítear go mbreithneofar 
an plean agus an infheistíocht lena mbaineann, i gcomhthéacs phróiseas Mheastacháin 
2021. Tá príomhghnéithe an phlean leagtha síos agus tá cur i bhfeidhm ag brath ar 
mhaoiniú agus ar acmhainní.   

Idir an dá linn, agus aitheantas á thabhairt don ghá le tús láithreach a chur leis na 
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tionscnaimh sin a mbeidh tionchar acu i rith an gheimhridh seo chugainn, beartaíonn an 
Roinn agus FSS Plean Geimhridh a fhoilsiú, a bheidh ina fo-thacar den phlean níos mó. Tá 
líon gníomhartha ón bplean sin sainaitheanta ag FSS, agus ord tosaíochta tugtha dóibh, 
faoi theorainn iomlán caiteachas €600m, le bheith mar bhunús don Phlean Geimhridh sin. 
 

  4.2.2 Forbairt Acmhainne agus Bealaí Nua Cúraim  
 

Soláthróidh FSS leibhéal suntasach, inbhuanaithe d’acmhainn bhreise le haghaidh 
Gheimhreadh 2020-21 agus níos faide anonn. Is cuid ríthábhachtach é sin de leibhéal 
mhéadaithe cúraim a sholáthar, i gcomhthreo le bealaí Covid agus neamh-Covid, go 
sábháilte agus go héifeachtach. 

 
 

Bainfear sin amach, go príomha, trí bhíthin infheistíocht sna nithe seo a leanas:  
 

◦ Leapacha Dianchúraim, Géir agus Meathghéir  
◦ Leapacha Athshlánúcháin 
◦ Leapacha pobail, arna bhfeabhsú leis na samhlacha cúram nua ‘Home First’  
◦ Rolladh amach na huirlise measúnaithe riachtanais chúraim chaighdeánach 

InterRai agus beartas maidir le seirbhísí do dhaoine scothaosta agus breis 
uaireanta tacaíochta faoi dheireadh 2021 

◦ Nósanna imeachta breise ar feadh an chórais phoiblí agus phríobháidigh 
(othar cónaitheach, cás lae, othar seachtrach, scóip ghastraistéigeach agus 
diagnóisic). 

 
Agus freagairt á thabhairt aige ar Phaindéim COVID-19 tá bealaí cúraim nua curtha i 
bhfeidhm ag FSS. Is gá na bealaí cúraim nua sin a scálú go mór le gur féidir seirbhísí a 
sholáthar i gcomhréir leis an éileamh orthu, agus bealaí pobail malartacha a fheabhsú, 
rud a laghdóidh othair isteach chuig ospidéil ghéarmhíochaine agus a thacóidh le 
hothair a scaoileadh amach. 

 
Cuirfear na tionscnaimh shonracha seo a leanas ar bun: - 

 
◦ Cinnteoireacht Shinsearach mhéadaithe agus cúram arna sholáthar ag lianna comhairleacha 
◦ Tuilleadh Mol Measúnaithe Pobail le hoscailt 
◦ Tuilleadh Foirne Speisialtóireachta Pobail a dhíreoidh ar dhaoine scothaosta agus ar bhainistiú galar 

ainsealach 
◦ Tuilleadh Foirne Idirghabhála Pobail, OPAT 
◦ Rochtain struchtúrtha ar sheisiúin diagnóisice do dhochtúirí teaghlaigh  
◦ Leanfaidh FSS de bheith ag obair le cleachtas ginearálta, cógaisíocht phobail agus 

fiaclóirí chun tacú le soláthar seirbhísí leanúnach agus freagairtí ar na dúshláin 
arna gcruthú ag COVID 

◦ Tionscnaimh na Seirbhíse Náisiúnta Otharcharranna chun an líon othar a 
thugtar chuig an ospidéal a laghdú. 

  4.2.3 Seirbhísí Meabhairshláinte agus Míchumais do Leanaí agus do Dhaoine Fásta  
 

Tá seirbhísí míchumais á dtosú arís le béim ar sheirbhísí lae agus ar chláir d’fhágálaithe 
scoile chun tacú le leanúnachas cúram duine-lárnach. 

 
Leanúint ar aghaidh go sábháilte leis an gclár chun daoine faoi mhíchumas a aistriú as láithreacha 
comhchónaithe. 

 
Tosófar seirbhísí meabhairshláinte arís le béim faoi leith ar na tacaíochtaí síceasóisialta 
atá ar fáil don phobal i gcoitinne, d’úsáideoirí seirbhísí agus do bhaill foirne, a fheabhsú.  
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Cuirfear baill foirne bhreise d’fhoirne pobail meabhairshláinte ar fáil, chomh maith le 
tuilleadh leapacha céim síos meabhairshláinte, chun dul i ngleic le héileamh breise ar bith 
ar sheirbhísí mar thoradh ar an bPaindéim.  

  4.2.4 Cúram Príomha  
 

Bhí ról lárnach ag Cleachtas Ginearálta, ag oibriú i ndlúth-chomhpháirtíocht le Seirbhísí 
Cúram Príomha FSS, maidir le sláinte agus folláine ár ndaonra a chinntiú le linn na 
paindéime. Ach comhairliúchán ar an teileafón a chur ar fáil don soláthar bealaí cúraim 
COVID-19 trí bhíthin Mhoil Mheasúnaithe Pobail, chabhraigh cúram príomha lena chinntiú 
go raibh an córas ospidéal géarmhíochaine in ann an t-éileamh air a láimhseáil.  

 
 Leanfaimid d’acmhainn cúram pobail agus cúram príomha a fhorbairt i gcomhréir 

le prionsabail SláinteCare, trí bhíthin clár struchtúrtha bainistithe galair a bhunú, i 
measc bearta eile. 

 

  4.2.5 Seirbhísí Ailse, lena n-áirítear Scagthástáil Ailse  
 

I rith thréimhse na géarchéime COVID-19, iarradh ar sheirbhísí ailse sa Stát tosaíocht a 
thabhairt do ghníomhaíocht ar feadh chosán an othair, i gcomhréir le treoir náisiúnta 
chliniciúil. Chinntigh an méid sin gur soláthraíodh seirbhísí éigeandála ailse go cuí, chomh 
maith le seirbhísí ailse a bhí criticiúil ó thaobh ama de agus seirbhísí siomptómacha. Thug 
sé cosaint freisin d’othair leochaileacha ailse ó nochtadh do COVID-19 i rith thréimhse na 
géarchéime. 

 
 Bainfear amach leanúnachas seirbhíse i seirbhísí ailse trí bhíthin feabhas a chur ar 

rochtain/iarsheirbhísí (via Telehealth/TF); teacht aniar a chruthú laistigh de na 
hionaid ailse / máinliachta/ luathdhiagnóise / diagnóisice ainmnithe; agus an cosán 
ceimiteiripe a chuíchóiriú. 

 Ach acmhainní breise a thabhairt do Chlinicí Mear-Rochtana Ailse Chíche, Ailse 
Scamhóg agus Ailse Phróstataigh, ardófar an líon othar a bhíonn ag freastal 
orthu, cabhrófar le dul i ngleic leis an riaráiste othar mar gheall ar COVID-19 
agus leis an tionchar atá ag srianta COVID-19 ar acmhainn ar fud na seirbhísí 
ailse. 

 
Atosaíodh CervicalCheck i mí Iúil le feachtas spriocdhírithe inar tugadh cuirí do 
dhaoine a dteastaíonn tástáil luath uathu, bunaithe ar ord tosaíochta an chláir. 
Atosaíodh Scagthástáil Reitiní do Dhiaibéitigh i mí Iúil chomh maith, agus tugadh 
cuirí do dhaoine incháilithe i gcomhréir le hord tosaíochta an chláir. Atosaíodh 
Scagthástáil Phutóige i mí Lúnasa, agus tugadh cuirí chuig scagthástáil do dhaoine ar 
bhonn céimnithe; 
 Leanfar leis an leanúnachas seirbhíse sa tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála trí bhíthin 

seirbhísí scagthástála BreastCheck a thosú arís i mí Mheán Fómhair / Dheireadh 
Fómhair. 
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  4.2.6 Seirbhísí Drugaí agus Alcóil  
 

Tá pleanáil idir lámha chun seirbhísí drugaí agus alcóil a thosú arís go sábháilte, lena n-
áirítear seirbhísí pobalbhunaithe, cláir chónaithe agus grúpaí tacaíochta athshlánúcháin. 

 
 Déanfar na feabhsúcháin ar rochtain ar sheirbhísí cóireála ionadaithe le 

hóipiamóidigh a rinneadh i rith na géarchéime COVID-19 a dhaingniú agus 
tabharfar tacaíocht do bhreis agus 700 cliant nua, a bhfuil riachtanais chasta ag go 
leor díobh, ar a gcosán cúraim.  

 Leanfar le gníomhartha chun an riosca ródháileog drugaí agus alcóil a íoslaghdú, 
lena n-áirítear fáil níos fairsinge ar nalocsón. 

 Déanfar athbhreithniú ar thionchar COVID-19 ar úsáid agus ar mhí-úsáid drugaí agus 
alcól, le súil agus freagairt seirbhísí a fheabhsú.  

 
 

  4.2.6 Infheistiú i Ríomhsheirbhísí Sláinte  
 

Cuirfear i bhfeidhm príomh-réitigh arna gcumasú ag teicneolaíocht, mar a chuirtear in iúl 
ag na seirbhísí is gá chun an fhreagairt ar COVID-19 a chothabháil, mar bhonn taca do na 
príomhthionscnaimh maidir le brúnna an gheimhridh agus filleadh ar an ngnó i 
dtimpeallacht cúraim chomhtháite a éascú. 

 
Chun é sin a dhéanamh, beidh gá le hinfheistiú i ndaoine agus i dteicneolaíocht chun  
Córais Ospidéal Géarmhíochaine (lena n-áirítear córais dianchúraim) a uasghrádú, chun 
Córais Bhainistithe Cúraim Pobail a sholáthar, chun feabhas a chur ar an Rianaire 
Cúraim Covid-19 agus ar an Aip Rianaithe Covid-19, chun Sceidealóir Coinní Fiontair a 
sholáthar, chomh maith le réitigh Anailísíochta agus Tuairiscithe Sonraí, lena n-áirítear 
Córais Léirshamhlú Feidhmíochta, córais a thacaíonn le himeachtaí a bhaineann le 
COVID-19 a thuairisciú go tráthúil, córais a thacaíonn le cúram comhtháite agus cur i 
bhfeidhm chosáin Cúraim COVID-19 atá ag teacht chun cinn, Córas Bainistithe Liostaí 
Feithimh Náisiúnta, Ríomhchóras um Ordú Oideas, Ríomhchóras um Scaoileadh le 
hOthair, Córais Imdhíonta, Cúram Cónaithe, Córais Tacaíochta Baile agus Tithe 
Altranais, agus úsáid níos mó a bhaint as córais chomhairle físe d’othair triáise agus do 
choinní othar seachtrach. 

 
 

 Déanfaidh FSS breis tionscadal tosaíochta a shainaithint agus a rolladh amach chun 
leasa an chórais sláinte le linn shaolré an Phlean seo. 
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4.3 Seirbhísí Sibhialta agus Seirbhísí 
Poiblí Níos Fairsinge 

 

  4.3.1 An Státseirbhís  
 

 Cuirfidh gach Roinn Grúpa um Bainistiú Freagartha COVID-19 ar bun. Beidh an 
grúpa sin freagrach as obair a bhfuil dul chun cinn déanta uirthi cheana féin a 
dhaingniú, i ndáil leis na nithe seo a leanas:  

Téarnamh: Riaráistí sa soláthar seirbhísí a shainaithint agus plean 
meántéarmach chun sin a chur ina cheart a fhorbairt, ag teacht leis na 
srianta reatha.  
Cumarsáidí: Grúpaí páirtithe leasmhara earnála a mhapáil agus a 
chomhdhlúthú chun idirphlé a dhéanamh, agus tacú le 
teachtaireachtaí sláinte poiblí a chur in iúl go tráthúil, ar bhealach 
comhordaithe, sna hearnálacha. 
Nuálaíocht: Dlús a chur faoi na príomh-athchóirithe agus nuálaíochta 
seirbhíse a phríomhshruthú. 
Reachtaíocht: Athruithe reachtúla a shainaithint chun tacú le 
cleachtais nuálaíochta de réir mar is gá. 
Bainistiú Daoine: Maoirseacht ar thinreamh, méid, agus socruithe le 
haghaidh sealanna oibre agaithe nó uainithe do bhaill foirne ag cloí go 
dlúth leis an treoir sláinte poiblí reatha. Áireofar air sin scrúdú ar 
fheidhmiú oifigí poiblí, deiseanna chun príomhsheirbhísí a dhigitiú go 
buan agus seirbhísí fíorúla a sholáthar do chliaint nuair is cuí sin, ar 
bhonn fadtéarmach. 
Teacht aniar: Glacadh le treochláir, nósanna imeachta agus 
pleananna teagmhasacha reatha maidir le réimsí tosaíochta seirbhísí 
poiblí agus príomhghníomhaireachtaí agus príomhchomhlachtaí i 
gcomhréir leis an gcreat géaraithe arna leagan amach in Aguisín 1. 
Deis tacú le téarnamh geilleagrach áitiúil: scrúdú a dhéanamh ar 
an tslí a bhféadfaí cleachtais oibre agus freastal, ag teacht le 
riachtanais sláinte poiblí, a eagrú chun an deis tacú le gnólachtaí, 
taitneamhachtaí agus seirbhísí áitiúla a léiriú. 

 
 Déanfaidh gach Roinn atá freagrach as soláthar seirbhísí nó gníomhaireachtaí a 

sholáthraíonn seirbhísí ráiteas tosaíochtaí ardleibhéil a fhorbairt, chomh maith le 
hamlínte ó thaobh seirbhísí a thosú arís go leanúnach.  

 Déanfaidh gach Roinn athbhreithniú agus nuashonrú ar na prótacail 
reatha sna hearnálacha agus cinnteoidh siad go mbeidh pleananna 
teagmhasacha i gcomhréir leis an gcreat do shrianta frithghníomhacha. 
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  4.3.2 Oideachas agus Cúram Leanaí  
 

Tá athoscailt ár scoileanna sainaitheanta ag an Rialtas mar thosaíocht agus aithnítear 
sa phlean seo an tionchar atá ag dúnadh scoileanna ar fhorbairt shóisialta agus 
mhothúchánach leanaí agus daoine óga, chomh maith le ar a ndul chun cinn acadúil. 
Déanann oideachas agus cúram luathóige soláthar d’fhorbairt iomlánaíoch 
riachtanais shóisialta, mhothúchánacha, chognaíocha agus fhisiceacha leanaí 
d’fhonn bunús fónta agus leathan a chruthú don fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus 
don fholláine. Is deiseanna i saolta leanaí agus daoine óga iad sin nach féidir 
cúiteamh a dhéanamh orthu níos déanaí.   
Tá oideachas agus cúram leanaí riachtanach maidir le cumas tuismitheoirí 
cothromaíocht a bhaint amach idir rath ag an obair agus freagrachtaí teaghlaigh, go 
háirithe do na daoine sin san fhórsa saothair a bhfuilimid ag brath orthu chun 
seirbhísí riachtanacha a sholáthar. 
 Is príomhthosaíocht an Rialtas i gcónaí a bheidh i scoileanna, seirbhísí cúraim 

agus oideachais luathóige, seirbhísí cúram leanaí agus seirbhísí feighlíochta 
leanaí a choinneáil oscailte i gcás ghéarú ar bith ar bhearta sriantacha, i 
gcomhréir le comhairle sláinte poiblí. 

 
  4.3.3 Seirbhísí Cosantacha, Póilíneacht agus Inimirce  

 
Is maith is eol dúinn nach i gcónaí a bhíonn grúpaí áirithe sa tsochaí sábháilte sa bhaile 
i rith na paindéime. Gan tacaíochtaí sóisialta áirithe a bheith mar chosaint dóibh, bíonn 
tionchar níos mó ag bearta sriantacha ar bith ar ghrúpaí thar a chéile. 

 
 Leanfaidh an Roinn Dlí agus Cirt, an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, 

Lánpháirtíochta agus Óige, An Garda Síochána agus Tusla le monatóireacht a 
dhéanamh ar thionchar i bpríomhréimsí riosca sna réimsí cosaint agus leas 
leanaí, foréigean teaghlaigh, foréigean gnéasach agus foréigean inscne. Beidh 
pleananna agus coigeartuithe láidre ar sholáthar seirbhísí i bhfeidhm chun an 
líon is mó seirbhísí agus is féidir a thosú arís agus chun seirbhísí a sholáthar go 
leanúnach trí bhíthin an chreata géaraithe.  

 I ngach céim, leanfaidh an Garda Síochána de ghlacadh le Freagairt Chéimnithe 
Phóilíneachta lena chinntiú go gcomhlíonfar na srianta a bheidh i bhfeidhm, ach 
úsáid a bhaint as na ceithre phrionsabal céimnithe de dhaoine a ghníomhú, a chur 
ar an eolas, a spreagadh agus mar rogha dheiridh - daoine a fhorfheidhmiú. 

 I dteannta na mbeart freagartha COVID-19, leanfaidh an Garda Síochána de bheith 
ag obair chun pobail a chosaint agus tacú leo, trí bhíthin coireacht a chosc agus a 
bhrath. Rinneadh urghabhálacha móra drugaí agus armán, gabhadh daoine i leith 
feithiclí a ghoid agus buirgléireachtaí, agus forfheidhmíodh cionta tráchta bóthair, 
lena n-áirítear tiomáint faoi thionchair alcóil agus drugaí. Cuirfear béim faoi leith ar 
choireanna in aghaidh daoine leochaileacha. 

 Déanfaidh seirbhísí inimirce a bpleananna teagmhasacha agus a mbainistiú 
riosca a nuashonrú chun soláthar leanúnach rialuithe teorann, agus 
feidhmeanna ríthábhachtacha eile maidir le hinimirce agus tearmann a chinntiú 
trí bhíthin an chreata géaraithe arna leagan amach sa phlean seo. 
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  4.3.4 Rochtain ar Cheartas  
 

Is é an cur chuige a úsáideadh go dtí seo, a chinntiú go gcoimeádtar feidhmeanna 
ríthábhachtacha cúirte ag imeacht, le béim faoi leith ar réimsí atá leochaileach ach go 
háirithe, amhail dlí teaghlaigh; foréigean teaghlaigh, coimeád leanaí, dócmhainneacht 
agus fiachas. 
 Tá an tSeirbhís Chúirteanna ag cur pleananna i bhfeidhm i gcónaí chun agaí 

feitheamh a bhaineann le COVID-19 a laghdú, lena n-áirítear cúirteanna coiriúla 
agus cúirteanna teaghlaigh a ullmhú, chomh maith le treochláir agus pleanáil maidir 
le riachtanais le haghaidh 2021. Déanfar athbhreithniú rialta ar na pleananna sin le 
soláthar leanúnach cúirteanna criticiúla agus feidhmeanna gaolmhara a chinntiú, trí 
bhíthin an chreata géaraithe arna leagan amach sa phlean seo. 

Tá struchtúir ar bun ag an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais chun leanúint de 
bheith ag obair leis na breithiúna, leis an tSeirbhís Chúirteanna, leis an tSeirbhís 
Dócmhainneachta agus leis an mBord um Chúnamh Dlíthiúil, d’fhonn bacainní faoi 
leith ar an dul chun cinn a shainaithint, chomh maith le tionscnaimh eile chun an gá le 
daoine dul chun cúirte a laghdú, amhail eadráin agus úsáid fhairsing a bhaint as 
teicneolaíocht.   
 Beidh obair na ngrúpaí sin mar fhaisnéis agus mar threoir d’aon reachtaíocht bhreise nó 

do bhearta eile de réir mar is gá.  
 

  4.3.5 Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean  
 

Déantar Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean a sholáthar i ranna agus gníomhaireachtaí 
rialtais éagsúla. Díríonn an tionscnamh maidir le daoine gan dídean ar chúram 
ardcháilíochta, inrochtana agus sábháilte, a fhreastalaíonn ar riachtanais áirithe an 
daonra gan dídean, a sholáthar.  
 Leanfar le Feabhsúcháin Soláthair Seirbhísí a cheap FSS mar fhreagairt ar COVID-

19, lena n-áirítear tacaíochtaí sláinte do dhaoine atá ag cocúnú nó i mbun féin-
leithlisithe. 

 Leanfaidh FSS de bheith ag obair le seirbhísí do dhaoine gan dídean chun sláinte 
agus sábháilteacht daoine aonair agus teaghlaigh a dhéanann rochtain ar 
chóiríocht éigeandála a chinntiú. 

 Feabhsófar tacaíochtaí cúram sláinte, lena n-áirítear fáil ar dhochtúirí teaghlaigh agus 
ar fhoirne meabhairshláinte. 

 Cuirfear leanúnachas cúraim ar fáil do dhaoine gan dídean atá á scaoileadh 
amach as an ospidéal nó a dteastaíonn cóireáil éigeandála uathu. 
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5. Teacht Aniar 
Geilleagrach  
a Fhorbairt 

Gan geilleagar atá ag feidhmiú, ní féidir linn soláthar seirbhísí poiblí a 
choimeád, tacú le gnólachtaí ná daoine a choinneáil i bhfostaíocht, agus ní 
féidir linn cabhrú leo siúd a bhfuil cúnamh uathu chun iad féin a chur ag 
imeacht arís. Mar sin, ní mór dúinn teacht ar bhealaí chun daoine a 
choinneáil i bhfostaíocht agus ár ngnólachtaí a choinneáil ar oscailt, fad a 
mhairimid le Paindéim COVID-19. Tá raon fairsing beart as cuimse déanta 
ag an Rialtas cheana féin chun tacú le hoibrithe agus le gnólachtaí ach 
aithnítear go dteastaíonn cur chuige a bheidh ag athrú go leanúnach. 
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5.1  Fóirdheontas Pá Fostaíochta 
agus an Íocaíocht Dífhostaíochta 
Paindéime 
Faoin Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá, soláthraíodh tacaíocht ioncaim os cionn  
€2.8bn d’fhostaithe idir mí an Mhárta agus mí Lúnasa. Tá an Scéim Fóirdheontais Pá 
Fostaíochta (EWSS) nua curtha ina háit anois, lena soláthraítear fóirdheontas suas go 
€203 sa tseachtain in aghaidh an fhostaí d’fhostóirí incháilithe. Beidh an EWSS i bhfeidhm 
go dtí an 31 Márta 2021, rud a thugann cinnteacht do ghnólachtaí agus dá bhfostaithe. I 
rith an ama sin, táthar ag súil go dtacófar le 350,000 post ar chostas €1.9bn. Déanfar 
dlúthmhonatóireacht ar éifeachtacht an EWSS agus déanfar í a leasú más gá. 

Cuireadh an Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime (PUP) ar fáil do gach duine fostaithe nó 
féinfhostaithe a chaill a phost de bharr Phaindéim COVID-19. Faoi Phacáiste Spreagtha 
Post mhí Iúil, cuireadh síneadh ama chuig mí Aibreán 2020 leis an PUP, le tacaíocht á cur 
i gcomhréir le rátaí reatha leasa shóisialaigh de réir a chéile ar bhonn céimnithe. Tá an 
íocaíocht le dúnadh d’iontrálaithe nua ón 17 Meán Fómhair 2020. 

 Tá cinneadh déanta ag an Rialtas anois go mbeidh an PUP oscailte d’iontrálaithe
nua go dtí deireadh 2020, i bhfianaise an ghá le leanúint ar aghaidh ag tacú le
daoine i rith na chéad chéime eile den phaindéim.

 Cuireadh síneadh le halt 12 den Acht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta a chur ar
fionraí go dtí deireadh mhí na Samhna.

 Déanfar socruithe chun an tréimhse feithimh 3-lá ar an Liúntas
Cuardaitheora Poist agus ar an Sochar Cuardaitheora Poist a tharscaoileadh a
shíneadh chomh fada le deireadh 2020.
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5.2  Sochar Breoiteachta COVID 
Tugadh an Sochar Breoiteachta COVID isteach d’fhostaithe a mbíonn orthu féin-leithlisiú a 
dhéanamh nó a fhaigheann diagnóis COVID-19. Baineadh an tréimhse feithimh sé lá sula 
bhfaightear an sochar breoiteachta seo chomh maith. Go dtí seo, tá an íocaíocht sin faighte ag 
beagnach 60,000 duine. 

 
 Beidh an Sochar Breoiteachta COVID i bhfeidhm go dtí deireadh mhí an Mhárta 2021. 
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5.3  Tacaíochtaí Gnó Reatha Eile 
Raon gan fasach iasachtaí, deontas, dearbhán agus scéimeanna tacaíochta eile chun tacú 
le gnólachtaí a bhfuil tionchar ag an bpaindéim orthu, amhail an Deontas Atosaithe; an 
Ciste Cobhsaíochta agus Téarnaimh Paindéime ar fiú €2bn é; an Scéim um Iasachtaí 
Caipiteal Oibre de chuid CBSÉ, agus an Scéim um Iasachtaí don Fhás Amach Anseo; 
Iasachtaí Gnó COVID-19 ó Mhicrea-Airgeadas Éireann; Ciste Fiontar Cothaitheach 
d’Fhiontair Bheaga de chuid Fhiontraíocht Éireann; tacaíochtaí chun cabhrú le gnólachtaí 
trádáil ar líne; dliteanais chánach a thrádstóráil; agus tarscaoileadh sé mhí i dtaca le rátaí 
tráchtála ó na hÚdaráis Áitiúla. 

D’fhógair an Rialtas a Phacáiste Spreagtha Post i mí Iúil, pacáiste atá comhdhéanta de €4 
bhilliún i gcaiteachas díreach, €1 billiún i mbearta cánachais, agus €2 bhilliún i ráthaíochtaí 
creidmheasa, rudaí a thugann cinnteacht faoi thacaíochtaí d’fhostóirí agus d’oibrithe isteach 
go 2021. Áiríodh sa Phacáiste Spreagtha: 

◦ Deontas Atosaithe feabhsaithe; cúnamh d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide;
◦ infheistíocht €200 milliún i mbearta oiliúna, forbairt scileanna agus

gníomhachtaithe do dhaoine a chaill a bpost
◦ Tionscnamh nua Fan agus Caith, chun cabhrú leis an earnáil fáilteachais

agus turasóireachta, ó mhí Dheireadh Fómhair go dtí mí Aibreáin;
◦ Laghdú sé mhí ar an ngnáthráta CBL ó 23% go 21%, le héifeacht ó thús

mhí Mheán Fómhair;
◦ Ciste Oiriúnaithe Turasóireachta; agus
◦ Clár caipitiúil oibreacha luathaithe, dírithe ar phoist, ar fiú €500m é, le

tosaíocht ag caiteachas le déanamh i mbliana.

 Leanfaidh na Ranna agus Gníomhaireachtaí ar fad den c.€7bn de bhearta sa
Phacáiste Spreagtha Post mhí Iúil a chur i bhfeidhm agus an tionchar a bheidh
aige a uasmhéadú, chun tacú le gníomhaíocht gheilleagrach agus le gnólachtaí
sna míonna amach romhainn.

I mí Lúnasa, i ndiaidh tuilleadh beart sriantach a thabhairt isteach i gCill Dara, i Laois 
agus in Uíbh Fhailí, tugadh pacáiste eile de bhearta spriocdhírithe isteach do 
ghnólachtaí, lenar áiríodh íocaíochtaí faoin Scéim Atosaithe, tosaíocht do dheontais, 
iasachtaí agus dearbháin reatha, agus maoiniú le haghaidh Fáilte Éireann. Ina theannta 
sin, cuireadh tacaíochtaí spriocdhírithe arbh fhiú €16m iad le haghaidh tithe tábhairne, 
beáir agus bialanna ar fud na tíre, ar bun trí bhíthin íocaíocht níos airde faoin Deontas 
Atosaithe agus táillí ceadúnais a tharscaoileadh.    

 Déanfaidh an Rialtas machnamh ar cibé an bhfuil gá le haon bhearta tacaíochta
gnó spriocdhírithe breise, ag tógáil ar na bearta fairsinge i bPacáiste Spreagtha
mhí Iúil, sa chás go dtabharfaí srianta nua isteach.
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5.4  Tacú le gnólachtaí a oibríonn i dtimpeallacht 
COVID-19 an cúnamh a theastaíonn uathu chun 
teacht slán a fháil   

5.4.1 Téarnamh Gnó 

 I gcomhthéacs an Bhuiséid agus na forbartha ar an bPlean Geilleagrach Náisiúnta,
déanfaidh an Rialtas athbhreithniú agus mionleasú ar na tacaíochtaí atá ann
cheana féin agus déanfaidh sé machnamh ar cibé an bhfuil gá le haon bhearta
riachtanacha eile agus sinn ag déanamh mionleasú ar bhainistiú COVID-19.

 Sa bhreis air sin, cuirfidh an Rialtas dúshláin eile san áireamh, go háirithe an
tionchar a bheidh ag an mBreatimeacht. Maidir leis na tacaíochtaí fairsinge atá i
bhfeidhm chun cabhrú le gnólachtaí tionchair ó Phaindéim COVID-19 a bhainistiú,
Is féidir leas a bhaint as go leor díobh chun méadú a chur ar ullmhacht gnólachtaí
agus iad á gcur féin in oiriúint do na hathruithe a chruthófar ag an mBreatimeacht.

 Leanfaidh an Rialtas d’athbhreithniú a dhéanamh ar bhearta tacaíochta, le béim
faoi leith ar an tslí is fearr le tacú leis na hearnálacha is mó tionchair ag COVID-19
orthu sa mheántéarma.

 Cuirfear deis ar fáil leis an bPlean Geilleagrach Náisiúnta chun machnamh a
dhéanamh ar thionchair fadmharthanacha COVID-19 ar an ionad oibre agus ar
ghnólachtaí, lena n-áirítear bheith ag obair go cianda a bheith ag éirí níos coitianta
agus luasghéarú ar an digitiú.

5.4.1 Teacht Aniar i gcúrsaí Gnó 
Más gá tuilleadh srianta ar ghníomhaíocht gheilleagrach a thabhairt isteach ar chúiseanna 
sláinte poiblí, mar a leagadh amach thuas, cuirfear an tionchar a bheadh acu ar 
fhostaíocht agus ar shlite beatha daoine san áireamh, chomh maith leis na maolaithe nó 
tacaíochtaí cuí a bheadh de dhíth. Déanfar measúnú ar líon cúinsí, lena n-áirítear: 

◦ An baol go ndéanfadh srianta breise damáiste buan don earnáil.
◦ An tionchar geilleagrach ar an earnáil, arna thomhas le hOll-bhreisluach agus

fostaíocht.
◦ Na costais fhioscacha a d’fhéadfadh a bheith ag srianta ar earnálacha ag eascairt as

na tacaíochtaí a bheadh de dhíth;
◦ An tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag srianta ar earnálacha eile agus ar

ghníomhaíocht gheilleagrach de bharr idirspleáchas earnála (slabhraí soláthair,
tionchar ar an éileamh, earnálacha a chumasú, e.g. cúram leanaí, iompar).

◦ An tionchar a d’fhéadfadh a bheith ar spriocanna beartais níos leithne arna leagan
amach i bpríomhbheartais agus i bpríomhstraitéisí Rialtais.

◦ Comhchruinniú/scaipeadh geografach fostaíochta (de réir an ionaid oibre) san
earnáil, de réir an chontae más féidir (teacht ar shonraí á dhearbhú) nó de réir
réigiúin.

Déanfar machnamh cúramach ar thionchar bhearta ar bith ar shlabhraí soláthair a 
bhainistiú. Go dtí seo, tá teacht aniar as cuimse léirithe ag príomhshlabhraí soláthair gnó 
agus miondíola. Chuir ról na n-oibrithe criticiúla sna hearnálacha déantúsaíochta, 
talmhaíochta, iompair, dáilte, mórdhíola agus miondíola go mór leis sin.  

 Leanfaidh an Rialtas de bheith ag obair go dlúth le leasanna gnó agus le leasanna
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earnála eile chun rioscaí do shlabhraí soláthair arna n-eascairt as cur isteach de 
bharr COVID-19 a mhaolú, agus cuirfear dúshláin a thiocfaidh chun cinn, amhail an 
Breatimeacht, san áireamh. 
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5.5 Tionscnaimh Inbhuanaitheachta 
Geilleagraí ceantair áitiúil a 
fhorbairt a thacóidh le gnólachtaí 
áitiúla. 

Tá deis ann leas a bhaint as na struchtúir agus an dea-thoil atá ann faoi láthair chun 
tionscnaimh ghnó agus inbhuanaitheachta áitiúla saincheaptha a bhrú chun cinn.  

 Déanfaidh na hÚdaráis Áitiúla atá ag obair leis na Coistí um Fhorbairt Pobail
Áitiúil agus leis na Líonraí Rannpháirtíochta Pobail tionscnaimh téarnaimh a
fhorbairt, lena n-áirítear leasuithe ar lár bhailte/ríochtaí poiblí, scéimeanna
dreasachta agus cúnamh comhairleach

 Bainfidh Údaráis Áitiúla úsáid shonrach as gach ionstraim agus gach
gníomhaireacht atá ar fáil dóibh, amhail Oifigí Fiontair Áitiúil, Oifigigh
Turasóireachta, tionscnaimh forbartha gheilleagracha áitiúla, grúpaí bainistithe lár
bhailte, etc.

 Tabharfaidh an Roinn Tithíochta agus Rialtais Áitiúil, an Roinn Forbartha Tuaithe
agus Pobail agus an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta tacaíocht don
phróiseas.

 Oibreoidh na Ranna i gcomhair le Bainisteoirí Cathrach agus Contae chun
próiseas agus amlíne a cheapadh maidir le rannpháirtíocht áitiúil agus
pleananna áitiúla a thabhairt chun críche, ag tarraingt ar na próisis atá ann
cheana féin chun Pleananna Áitiúla Eacnamaíochta agus Pobail a fhorbairt, agus
á luasghéarú.

 Fiosrófar struchtúir fiontair áitiúla agus acmhainní tacaíochta gnó suntasacha,
agus bainfear leas astu, le bheith mar bhonn taca agus treallús do phleananna
téarnaimh phobail áitiúla agus chun athbhreithniú a dhéanamh ar na Pleananna
Áitiúla Eacnamaíochta agus Pobail atá ann cheana féin, ag cuardach deiseanna
chun úsáid nua a bhaint as acmhainní sa chomhthéacs nua atá ann de bharr
COVID-19.
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6. Ár dTeacht
Aniar a Fhás

Beidh sé ríthábhachtach ár dteacht aniar a chothú, mar dhaoine aonair agus 
mar phobal, chun teacht as na míonna amach romhainn. Tagann teacht 
aniar as muinín a bheith againn as ár gcumas tacaíocht a thabhairt dá chéile, 
freagairt ar an strus agus ar na deacrachtaí, agus nascacht agus dóchas a 
choinneáil beo inár bpobail. Tuigimid an ról atá ag gníomhaíochtaí sóisialta, 
cultúir agus spóirt chun ár bhfolláine intinne agus fhisiceach a chothabháil.  

Cé nach ionadh go bhfuil daoine ag éirí tuirseach, tá solúbthacht as 
cuimse léirithe againn freisin. I dteannta a chéile, tá an t-uafás 
foghlamtha againn le míonna beaga anuas, ní hamháin faoin tslí le 
maireachtáil le COVID-19, ach faoin tslí leis an tionchar uaidh a 
láimhseáil, agus is rud é an t-eispéireas seo a bhfuilimid in ann 
leanúint orainn ag tógáil air agus leas a bhaint as. 
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6.1 Folláine Pobail 
Tá dúshláin mhóra dúinn ar fad cruthaithe ag an bpaindéim seo agus ag a hiarmhairtí. 
Tá strus agus imní leanúnach orainn agus tá tionchar ar an ngnáthshaol. Is tábhachtach 
a aithint gur normálta é strus agus imní a mhothú agus dúshláin mar sin romhainn, ach 
is tábhachtach fios a bheith againn freisin go bhfuil tacaíochtaí ar fáil inár bpobail féin. 

6.1.1 Teacht Aniar i bPobail a Chur Chun Cinn 

Tá roinnte ag daoine cad é a chabhraigh leo a bhfolláine a chothabháil sna chéad 
mhíonna den phaindéim; cén fhaisnéis agus tacaíochtaí a bheadh áisiúil dóibh chun iad a 
choinneáil folláin, amhail a bheith gníomhach, gnáthaimh laethúla sláintiúla a bheith acu, 
strus a bhainistiú, gníomhaíochtaí amuigh faoin aer, fanacht i dteagmháil le cairde agus 
daoine muinteartha, a bheith rannpháirteach sa phobal agus obair dheonach a 
dhéanamh, gníomhaíochtaí cruthaitheacha agus tosú ar chaitheamh aimsire nua.  

Déantar teacht aniar pearsanta agus pobail a neartú ach páirt a ghlacadh sna 
gníomhaíochtaí sóisialta a mbainimid ar fad sult astu. Tá ról ríthábhachtach ag 
rannpháirtíocht shábháilte sna spóirt agus sna himeachtaí cultúir is fearr linn, nó 
féachaint orthu, ar bhonn pearsanta agus pobail, chun ár meabhairshláinte agus ár 
bhfolláine a chosaint. Éascófar na gníomhaíochtaí sin ar an mbealach is sábháilte agus is 
féidir faoin bPlean. Féachtar leis na hócáidí suntasacha cultúir agus spóirt i saol na 
hÉireann a éascú agus a chaomhnú, ar leibhéal áitiúil agus náisiúnta araon.  

Is mian leis an Rialtas cur chuige a fhorbairt lena gcuirfear pobail agus contaetha i 
gcroílár na réiteach dá gceantar féin, maidir le téarnamh. Oibreoidh an téarnamh agus 
an teacht aniar fadtéarmach – agus a bhfuil i gceist leo – níos fearr más iad na pobail 
féin atá ina mbun, le tacaíocht ón rialtas áitiúil agus náisiúnta. Tá an bhéim sin ar thacú 
le folláine fhisiceach agus intinne i gcomhréir le tosaíochtaí eile an Rialtais, amhail 
Sláintecare, lena gcuirtear béim ar dhaoine agus ar phobal a chumhachtú chun iad féin a 
choinneáil folláin. 

 Feachtas athbheochana Rialtais a fhorbairt agus a sholáthar, faoi na téamaí
Folláine/Le Chéile/Teacht Aniar, agus leanúint d’fhaisnéis faoi na hacmhainní agus
na tacaíochtaí atá ar fáil a chur in iúl via gov.ie

 Soláthróidh na hÚdaráis Áitiúla gné áitiúil den fheachtas chun feasacht faoi
chláir, tionscnaimh agus taitneamhachtaí áitiúla agus rannpháirtíocht iontu a
chur chun cinn.

 Soláthróidh na hÚdaráis Áitiúla agus comhpháirtithe áitiúla, le tacaíocht ó
Sláintecare trí bhíthin chiste Éire Shláintiúil, clár gníomhaíochtaí agus tionscnaimh
folláine "chun saoránaigh a chumhachtú". Ina measc beidh gníomhaíochtaí a
thacaíonn le maireachtáil fholláin, gníomhaíocht coirp, bia pobail, cruthaitheacht,
galair ainsealacha a bhainistiú agus aosú dearfach, lena n-áirítear do dhaoine atá
ina gcónaí in ionaid chúraim go fadtéarmach.

 I bhfianaise a thábhachtaí atá sé a bheith gníomhach, go háirithe amuigh faoin aer,
don fholláine fhisiceach agus intinne, soláthróidh Éire Shláintiúil agus Spórt Éireann
feachtas náisiúnta chun é sin a chur chun cinn i rith mhíonna an gheimhridh.
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6.1.2 Pobail ag Oibriú Le Chéile 

Tá Údaráis Áitiúla agus Coistí um Fhorbairt Pobail Áitiúil, atá comhdhéanta de bhaill tofa, 
gníomhaireachtaí Stáit lena n-áirítear FSS agus Boird Oideachais agus Oiliúna, agus 
ionadaithe ar phobail áitiúla agus ar eagraíochtaí deonacha arna dtoghadh trí na Líonraí 
Rannpháirtíochta Pobail, in ann pointe lárnach a chur ar fáil don teacht aniar pearsanta 
agus pobail i rith na tréimhse seo, ach leas a bhaint as a dtaitneamhachtaí, seirbhísí agus 
tacaíochtaí pobail ar fad don teacht aniar pearsanta agus pobail. 

 Tabharfaidh an Roinn Forbartha Pobail agus Tuaithe tacaíocht do Choistí um
Fhorbairt Pobail Áitiúil chun cabhrú le grúpaí pobail agus deonacha a gcuid
seirbhísí agus oibríochtaí a chur in oiriúint don staid nua le COVID-19, e.g. áitribh
a leasú chun scaradh sóisialta a éascú; gníomhaíochtaí ar líne a thairiscint;
tacaíochtaí sóisialta agus glaonna gutháin cairdiúla a chur ar fáil, etc.

 Leanfaidh leabharlanna de sheirbhísí digiteacha agus ar líne a thairiscint agus
déanfaidh siad a seirbhísí seachadadh leabhar a shíneadh chuig cliaint scothaosta
agus leochaileacha.

 Ag tarraingt ar an bhfreagairt mhór ó oibrithe deonacha atá le feiceáil ó mhí an
Mhárta i leith, bunófar “cúltaca deonach” i ngach ceantar. Beidh eagraíochtaí
pobail agus deonacha agus na hÚdaráis Áitiúla in ann glao orthu de réir mar is gá.

6.1.3 Tacaíochtaí Meabhairshláinte 
Tá tionchar diúltach ag Paindéim COVID-19 ar mheabhairshláinte chuid mhaith den 
daonra. Tá cúiseanna struis eile sa saol, amhail dífhostaíocht, easpa cóiríochta agus 
méala in ann drochthionchar a imirt ar an meabhairshláinte chomh maith. 

Lean seirbhísí meabhairshláinte ag feidhmiú mar is gnách le linn na paindéime. Tairgeadh 
tacaíochtaí tánaisteacha go cianda lena chinntiú go bhféadfadh daoine ar leithlis teacht ar 
chúnamh nuair ba ghá. Le rochtain bhreise ar fhaisnéis ar líne, comhairleoireacht 
dhigiteach a sholáthar agus téacslíne géarchéime atá ar fáil go náisiúnta, 24/7, cinntíodh 
go raibh daoine aonair agus teaghlaigh in ann teacht ar thacaíochtaí láithreach.  

 Leanfaidh an Roinn Sláinte agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte de
réitigh síceasóisialta chomhtháite bhreise a sholáthar, chun tacú leis na
hidirghabhálacha a cuireadh ar fáil go dtí seo. Déanfar tacaíochtaí
meabhairshláinte a shaincheapadh chun freastal ar riachtanais shainiúla an
duine, nuair is féidir sin.

 Leanfaidh an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an
Coimisiún Meabhair-Shláinte de mhonatóireacht a dhéanamh ar sheirbhísí a
sholáthar go sábháilte ar an leibhéal is airde agus is féidir sa phaindéim, maidir
le seirbhísí pobail agus cónaithe.
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  6.1.4 Tacaíochtaí do Dhaoine Óga  
 
 

I samhradh 2020, rinne an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, in éineacht leis an Roinn 
Sláinte agus earnáil na hóige, comhoibriú le SpunOut.ie, chun suirbhéanna ar líne a 
dhéanamh ar thaithí dhaoine óga ar COVID-19. Fuarthas amach gurb iad daoine óga an 
grúpa is mó a bhfuil tionchar ag COVID-19 orthu. Cé gur mhothaigh daoine óga uathu 
na cineálacha rudaí céanna leis an gcuid eile den daonra, bhí tionchar níos mó ag easpa 
na rudaí sin orthu.  

 
Ba ar mheabhairshláinte agus ar fholláine daoine óga na tionchair dhiúltacha ba 
choitianta, go háirithe i measc roinnt grúpaí imeallaithe. Mhothaigh daoine óga cairde 
agus daoine muinteartha uathu, agus chuir siad imní in iúl faoi uaigneas agus leithlisiú; 
easpa gnáthaimh; oideachas, obair agus airgead; rochtain ar sheirbhísí. Bhí daoine óga a 
ghlac páirt i ngrúpaí/clubanna/seirbhísí óige níos dóchasaí agus níos díocasaí faoina 
dtodhchaí.  

 
Beidh torthaí an chomhairliúcháin ar fáil i gceann roinnt seachtainí agus beidh siad mar 
fhaisnéis ag freagairt don tsochaí uile ar COVID-19 mar a bhaineann le daoine óga, agus 
beidh siad mar fhaisnéis ag beartais agus seirbhísí sonracha do dhaoine óga a cheapadh 
agus a sholáthar, lena n-áirítear feachtais faisnéise faoi bheith ag maireachtáil in éineacht 
le COVID-19. Is ceart na nithe seo a leanas a bheith san áireamh sna gníomhartha: 

 
 Díospóireacht faoi stiúir na Roinne Leanaí, Míchumais, Comhionannais agus 

Lánpháirtíochta le Ranna agus Gníomhaireachtaí ábhartha, lena chinntiú go n-
oibreoidh seirbhísí meabhairshláinte, forais oideachais, seirbhísí óige, clubanna 
spóirt, etc. i gcomhar lena chéile, ionas go mbeidh gach ceann díobh ar an eolas 
faoi na dúshláin atá roimh dhaoine óga agus go bhféadfaidh siad iad a threorú go 
réidh ar ais chuig an ngnáthshaol agus tacú lena dteacht aniar sa chéad chéim eile 
den phaindéim agus níos faide anonn. 

 Leanfaidh an Roinn Leanaí, Míchumais, Comhionannais agus Lánpháirtíochta de 
thacú le seirbhísí óige a gcion a dhéanamh chun a meabhairshláinte agus a 
sláinte fhisiceach a chothabháil. 
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7. Ag Cuimhneamh 
ar Dhaoine 
Éagtha 
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Tá brón agus cailliúint tugtha ag COVID-19 dúinn ar bhealach nár mhothaigh formhór na 
ndaoine riamh cheana. Tá tuiscint níos fearr againn anois ar a thábhachtaí agus atá na próisis 
agus na deasghnátha a bhaineann le méala, le bás a fháil agus leis an mbás.  

 
Is tábhachtach dúinn mar phobal stopadh agus machnamh a dhéanamh, an t-am a 
thógáil chun cuimhneamh ar na daoine a cailleadh agus meas a léiriú orthu, agus ar 
gach duine a chabhraigh leis an tslí ar thugamar agus a dtugaimid aghaidh ar na 
dúshláin atá romhainn, le chéile. 

 
 Forbrófar clár imeachtaí náisiúnta agus áitiúla chun comóradh a dhéanamh ar na 

daoine a cailleadh, chun na daoine ar fad a chabhraigh linn maireachtáil agus 
fulaingt a cheiliúradh, agus lena chinntiú go dtabharfar tacaíocht do gach duine a 
mhothaíonn uaigneach nó caillte. Déanfaidh an Rialtas comhoibriú leis na meáin 
náisiúnta agus áitiúla, le heagraíochtaí sibhialta agus le grúpaí eaglasta chun cur 
chuige agus amanna a chinneadh do na himeachtaí. 

Tá taithí agus cuimhní thar a bheith difriúla ag gach duine againn faoinar tharla sa 
bhliain 2020. Tugadh faoi thionscnaimh i réimsí éagsúla chun ár dtaithí ar COVID-19 a 
thaifeadadh. Beidh sé tábhachtach sa todhchaí a bheith in ann breathnú siar agus 
machnamh a dhéanamh ar an méid a d’fhoghlaimíomar fúinn féin mar shochaí.  

 
 Sa tréimhse amach romhainn, déanfaidh an Roinn Turasóireachta, Cultúir, 

Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, i gcomhar leis an gCartlann Náisiúnta, Éire 
Ildánach agus an gComhairle Ealaíon, clár tionscnamh a fhorbairt chun an taithí ar 
COVID-19 in Éirinn a thaifeadadh. 
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