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CCanna do Thuismitheoirí maidir le Foghlaim agus Cúram na Luath-Óige agus 

Cúram Leanaí ar Aois Scoile infheidhme ón 1 Feabhra go dtí an 5 Márta 2020 
 

Sábháilteacht leanaí, gairmithe cúraim leanaí agus tuismitheoirí 
  

1. Cén fáth a bhfuil cead ag seirbhísí Fhoghlaim agus Chúram na Luath-Óige [Early Learning and 

Care, ELC] agus seirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile [School Age Childcare, SAC] feidhmiú faoi 
na srianta Leibhéal 5 atá i bhfeidhm i láthair na huaire? Tá na scoileanna dúnta, ar cheart do 
sheirbhísí ELC agus SAC dúnadh freisin? 

 

Tá sé deimhnithe ag saineolaithe sláinte poiblí gur féidir le seirbhísí Fhoghlaim agus Chúram na 
Luath-Óige (ELC) agus seirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile (SAC) feidhmiú i rith na srianta Leibhéal 

5 atá i bhfeidhm i láthair na huaire. Ainneoin nach bhfuil aon timpeallacht saor ón riosca a 

bhaineann le Covid-19, agus is amhlaidh a bhí i rith na paindéime ar fad, is féidir le seirbhísí a 
leibhéal riosca a laghdú go suntasach tríd an tsaintreoir atá curtha ar fáil ag an HSE  a leanúint, a 
d’ullmhaigh An Lárionad Faire um Chosaint Sláinte (HPSC) go sonrach le haghaidh seirbhísí ELC 
agus SAC.  

 

Pointe tábhachtach freisin is ea go bhfuil teagmhas na gcásanna dearfacha Covid-19 i measc leanaí 

atá 12 bhliain d’aois agus níos óige i bhfad níos ísle ná teagmhas na gcásanna i measc an daonra 
trí chéile. Chinn an Rialtas moill a chur ar athoscailt scoileanna d’fhormhór na leanaí chun 

gluaiseacht daoine a íoslaghdú tráth a raibh leibhéil ardaithe d’ionfhabhtú Covid-19 sa phobal. 
Mar gheall ar an gcúis chéanna, tá athoscailt an chláir ECCE curtha ar athlá go dtí an 5 Márta, agus 
ní bheidh seirbhísí ELC/SAC ar oscailt ach do leanaí oibrithe riachtanacha agus do leanaí 

leochaileacha. 
 

 

2. An mbeidh cumhdach aghaidhe á chaitheamh ag an bhfoireann i mo sheirbhís? 

Tá an Roinn ag leanúint le hathbhreithniú a dhéanamh ar chomhairle sláinte poiblí i gcomhar leis 
an HSE, lena n-áirítear an chomhairle maidir le cumhdach aghaidhe a chaitheamh. Ag an tráth seo, 
níl aon athrú tagtha ar an treoir sláinte poiblí maidir le haghaidhmhaisc a chaitheamh i 
suíomhanna ELC/SAC i.e. ba cheart do bhaill foirne cumhdach aghaidhe a chaitheamh nuair nach 
bhfuil aire á tabhairt acu do leanaí. Tá an treoir sláinte poiblí le fáil anseo (ár leithscéal nach bhfuil 
leagan Gaeilge ar fáil).  
 
Nuair a bhíonn leibhéal ard ionfhabhtaithe i measc an phobail go háirithe, d’fhéadfadh baill foirne 
cinneadh a dhéanamh cumhdach aghaidhe a chaitheamh an t-am ar fad.  Tá iarrtha ag an Aire 
Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige gur cheart do sholáthraithe 
seirbhíse tacú le baill foirne ar mian leo cumhdach aghaidhe a chaitheamh, go dtí an 5 Márta 2021 
ar a laghad. 
  

3. An mbaineann riosca níos airde leis an athraitheach nua de Covid-19? Tugtar le fios i dtuairiscí 
ón Ríocht Aontaithe go leathann an t-athraitheach níos éasca agus go bhfuil na rátaí 

ionfhabhtaithe i measc leanaí níos airde ná mar atá i gcás tréithchineálacha eile de Covid-19.   

Tá súil ghéar á coimeád ar an athraitheach nua de Covid-19 ón Ríocht Aontaithe. Sonraítear sa 
mheasúnú riosca is déanaí ón Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú go bhfuil in-
tarchurthacht mhéadaithe luaite le hathraitheach nua na Ríochta Aontaithe i gcomparáid leis na 
hathraithigh a tugadh faoi deara roimhe seo. Ní léir cibé an mbaineann nó nach mbaineann an in-

https://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/guidance/childcareguidance/Guidance%20for%20services%20providing%20childcare%20services.pdf
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tarchurthacht mhéadaithe le gach aoisghrúpa sa daonra. Níl aon fhianaise ann a thugann le fios 

go mbíonn daoine níos breoite mar thoradh ar an athraitheach seo.    

  

4. Ar cheart do sholáthraithe seirbhíse, baill foirne agus tuismitheoirí a bheith ag faire amach do 

shiomptóim nua? An bhfuil aon athrú tagtha ar an gcomhairle maidir le srón shilteach?  

Níl aon siomptóim nua sonraithe ar cheart do sholáthraithe, baill foirne nó tuismitheoirí a bheith 
ag faire amach dóibh. Moltar do sheirbhísí, baill foirne agus tuismitheoirí, áfach, cur chuige 

réamhchúramach a ghlacadh sa chás go bhfuil aon siomptóim de Covid-19 ag ball foirne nó leanbh 
nó duine éigin ina dteaghlach nó ina n-aonad teaghlaigh féin. Níor cheart dóibh freastal ar an 
tseirbhís má tá siomptóim orthu nó ar a gcuid leanaí. Ba cheart dóibh fanacht sa bhaile agus 
teagmháil a dhéanamh lena ndochtúir teaghlaigh. Má éiríonn leanbh tinn gan choinne, má 

thosaíonn a shrón ag sileadh mar shampla, ansin ní mór cur chuige réamhchúramach a ghlacadh 
agus súil a choinneáil ar an leanbh sa bhaile le haghaidh 48 uair an chloig, lena fháil amach cibé an 
bhforbraíonn nó nach bhforbraíonn aon siomptóim eile. Ba cheart aon siomptóim ar ábhar imní 

iad a phlé le dochtúir teaghlaigh.  

 

5. Táimid díreach tar éis filleadh ó thaisteal thar lear. An féidir le mo leanbh freastal ar an tseirbhís? 

Tá comhairle mhionsonraithe ón Rialtas maidir le cúrsaí taistil le fáil ar gov.ie, lena n-áirítear treoir 
shonrach maidir le taisteal ón mBreatain: https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-

to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/ (ár leithscéal nach bhfuil leagan Gaeilge ar fáil). 

 

  

Céard iad na seirbhísí cúraim leanaí atá oscailte, atá dúnta, agus conas a 

bheidh a fhios agat cé acu ar cheart nó nár cheart dom mo leanbh a thabhairt 

chomh fada le seirbhís?  
 

6. Seirbhísí atá dúnta  

Beidh seirbhísí a bhfuil an Clár ECCE amháin acu nó an clár ECCE móide 30 nóiméad breise dúnta.  

  

7. Seirbhísí atá oscailte, agus na leanaí a bhfuil cead acu freastal orthu  

Is féidir le cineálacha eile seirbhísí leanúint ar aghaidh ag feidhmiú, lena n-áirítear seirbhísí a 

sholáthraíonn cúram don lá iomlán, cúram lae pháirtaimseartha, seirbhísí cúraim leanaí ar aois 
scoile neamhspleácha agus feighlithe leanaí.   

  

I láthair na huaire, níl na seirbhísí seo ar fáil ach do leanaí incháilithe. Cuimsítear:  

 ▫ leanaí ag a bhfuil tuismitheoir atá ag obair i seirbhís riachtanach1 agus   

▫ leanaí leochaileacha.  Tá cur síos déanta ar leanaí leochaileacha thíos.   

  

8. Más mian le tuismitheoirí atá ag obair i seirbhísí riachtanacha nó tuismitheoirí leanaí 

leochaileacha tairbhe a bhaint as uaireanta breise soláthair nó seirbhís nua a rochtain, an féidir 
leo é sin a dhéanamh?  

Is féidir, ach tá sé faoi réir infhaighteachta agus comhaontaithe leis an soláthraí.   

  

9. Cén fáth nach bhfuil tús á chur an athuair leis an gClár ECCE go dtí mí an Mhárta?  

Is í an réasúnaíocht a bhaineann le gan tús a chur an athuair leis an gclár ECCE, gluaiseacht daoine 

a laghdú, de réir na comhairle sláinte poiblí.  Tá seirbhísí eile fós oscailte chun cur ar chumas 

                                                           
1 Tá liosta de sheirbhísí riachtanacha i rith Leibhéal 5 le fáil ar anseo   

https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/
https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/feach-ar-liosta-na-seirbhisi-bunriachtanacha-maidir-leleibheal5/
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oibrithe riachtanacha leanúint lena gcuid oibre agus seirbhísí luachmhara a chur ar fáil do leanaí 

leochaileacha.   

  

  

Cur síos ar ‘oibrí riachtanach’  
  

10. Céard é oibrí riachtanach?   

Is éard atá i gceist le hoibrí riachtanach duine atá ag obair i seirbhís riachtanach.  Tá liosta iomlán 

de sheirbhísí riachtanacha le fáil anseo.  D’fhéadfadh go mbeadh oibrí riachtanach ag obair ón 
mbaile.   
  

11. An gá gur oibrithe riachtanacha iad an dá thuismitheoir?   

Ní gá.  Más oibrí riachtanach tuismitheoir amháin, tá a leanbh incháilithe chun an tseirbhís a 

rochtain.   
  

Coinneoidh an Roinn súil ghéar ar leibhéal úsáide na seirbhísí ar bhonn leanúnach agus beidh na 
coinníollacha a bhaineann le hincháilitheacht leanaí seirbhísí a rochtain i rith na tréimhse seo faoi 
réir athbhreithniú leanúnach.   

 

Cur síos ar ‘leanaí leochaileacha’  
  

12. Céard é leanbh leochaileach?   

Sainmhínítear leanaí atá páirteach i socruithe urraíochta na Scéime Náisiúnta Cúraim Leanaí [National 

Childcare Scheme, NCS] faoi láthair mar leanaí leochaileacha chun críche cinneadh a dhéanamh maidir 
le hincháilitheacht le haghaidh seirbhísí sa tréimhse idir seo agus an 5 Márta.  Seo a leanas na catagóirí 

atá i gceist:   

 Leanaí óna dteastaíonn cúram breise agus cosaint bhreise mar chuid de na seirbhísí cúraim 

leanaí agus tacaíochta teaghlaigh atá á cur ar fáil ag Tusla, agus leanaí a mheasann Tusla óna 
dteastaíonn seirbhísí cúraim leanaí ar mhaithe lena leas  

 Leanaí a bhfuil a dteaghlaigh ag fáil tacaíochta faoi Meitheal  

 Leanaí atá cláraithe sa chóras cosanta leanaí (leibhéal 2 nó leibhéal 3)  

 Leanaí i gcúram      

 Leanaí atá níos óige ná 4 bliana d’aois a bhfuil Measúnú ar Riachtanais Sláinte Leanaí agus 
Teaghlaigh déanta ag Altra Sláinte Poiblí lena n-aghaidh agus cinneadh déanta go bhfuil luath-

idirghabháil ag teastáil ón leanbh agus tacaíochtaí breise i ndáil le riachtanais fhorbarthacha 

an linbh, cumas tuismitheoirí agus fachtóirí timpeallachta, agus sa chás go bhfuil riachtanas 
sainaitheanta le haghaidh cúraim leanaí mar thacaíocht bhreise don timpeallacht baile chun 
freastal ar riachtanais fhorbarthacha an linbh.  

 Leanaí dídeanaithe Cláir laistigh de bhrí alt 59 d’Acht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015 
(iarratasóirí IRPP) chun cur ar chumas tuismitheoirí nó leanaí rochtain a fháil ar oideachas, 

tacaíochtaí lánpháirtíochta agus tacaíochtaí ábhartha eile  

 Leanaí a bhfuil a dtuismitheoirí gan dídean nó atá ag bogadh chuig áit chónaithe   

 Leanaí a bhfuil a dtuismitheoirí faoi 18 mbliana d’aois ionas gur féidir lena dtuismitheoirí 

fanacht i mbun cúrsaí oideachais nó oiliúna trí rochtain a bheith acu ar sheirbhísí cúraim leanaí.  

  

D’fhéadfadh go mbeadh leanaí leochaileach mar gheall ar fhachtóirí a bhaineann lena bhforbairt 
phearsanta, gnéithe dá saol teaghlaigh, nó mar gheall ar fhachtóirí níos ginearálta a mbíonn tionchar 

acu orthu laistigh dá bpobal féin.  

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/feach-ar-liosta-na-seirbhisi-bunriachtanacha-maidir-leleibheal5/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/feach-ar-liosta-na-seirbhisi-bunriachtanacha-maidir-leleibheal5/
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Chomh maith leis sin, d’fhéadfadh go mbeadh roinnt leanaí nach bhfuil san áireamh sna catagóirí 

thuasluaite leochaileach mar gheall ar roinnt cúiseanna éagsúla.  D’fhéadfaí go n-áireofaí i measc na 
gcúiseanna sin:  

 Leanaí a bhfuil a dteaghlaigh ag déileáil le bochtaineacht;   

 Leanaí agus teaghlaigh ag a bhfuil riachtanais chasta tacaíochta;   

 Leanaí atá ina gcónaí i dteaghlaigh ina bhfuil foréigean teaghlaigh ag tarlú;   

 Leanaí a bhfuil tionchar suntasach díobhálach ag drochshláinte nó ag méala ar a dteaghlaigh.  

  

Iarrtar ar sholáthraithe gach iarracht is féidir a dhéanamh chun freastal ar leanaí leochaileacha.  

  

13. Conas a thacófar le leanaí leochaileacha seirbhísí a rochtain?   

I gcás na dteaghlach sin atá i dteideal tacaíocht NCS (trí shocruithe urraíochta, fóirdheontais tástáilte 
ó thaobh acmhainne nó fóirdheontais uilíocha) nó tacaíocht ó na scéimeanna maoinithe leagáide, 

leanfar leis an tacaíocht seo a sholáthar ar bhonn uaireanta am neamhthéarma idir an 1 Feabhra agus 
an 5 Márta. Táthar ag leanúint ar aghaidh ag glacadh le hiarratais nua ar NCS i rith na tréimhse seo.  

Tá socruithe á ndéanamh chun cur ar chumas leanaí atá sainaitheanta mar leanaí óna dteastaíonn 
soláthar seirbhíse chun rochtain a fháil ar áiteanna urraithe ar bhonn brostaithe.    

 

Tá tuilleadh eolais maidir le hiarratas a dhéanamh ar NCS le fáil anseo agus is féidir le Coistí Contae 
agus Cathrach i gCúram Leanaí cabhrú le socruithe a dhéanamh le haghaidh leanaí urraithe.  Tá sonraí 

teagmhála le haghaidh gach Coiste Contae agus Cathrach i gCúram Leanaí le fáil anseo (ár leithscéal 
nach bhfuil leagan Gaeilge ar fáil).  

        
 

Seirbhísí a rochtain  
  
14. Céard ba cheart dom a dhéanamh má shílim go bhfuil mé i dteideal seirbhísí a rochtain (de bhrí 

gur oibrí riachtanach tú nó go bhfuil leanbh leochaileach agat) agus má deir mo sholáthraí go 

bhfuil sé dúnta nó nach féidir leis freastal orm?  

I gcásanna mar seo, moltar do thuismitheoirí teagmháil a dhéanamh lena gCoiste Contae agus 

Cathrach i gCúram Leanaí áitiúil. Tá sonraí teagmhála na gCoistí le fáil anseo (ár leithscéal nach 
bhfuil leagan Gaeilge ar fáil).  

  

Táillí Tuismitheoirí  
 

15. An gá dom táillí a íoc mura bhfuil seirbhís in úsáid agam faoi láthair? 

Tuigeann an Roinn go bhfuil cinneadh déanta ag go leor soláthraithe cheana féin táillí a aisíoc, a 
tharscaoileadh nó a chreidiúnú do theaghlaigh nach bhfuil seirbhís fhoghlaim agus chúram na 

luath-óige in úsáid acu faoi láthair agus d’fháiltigh an tAire Leanaí roimh an méid seo. D’fhonn 

tuilleadh spreagtha agus tacaíochta a thabhairt do sholáthraithe (cuid acu atá ag brath níos mó ar 
tháillí), tá maoiniú feabhsaithe breise curtha ar fáil ag an Roinn le haghaidh na seirbhísí sin agus tá 
coinníollacha áirithe curtha i bhfeidhm le haghaidh seirbhísí ar mian leo tairbhe a bhaint as an 
maoiniú feabhsaithe seo. 

 
Sa chás go bhfuil cinneadh déanta ag soláthraí tairbhe a bhaint as an maoiniú feabhsaithe seo, 

ceanglaítear air táillí a tharscaoileadh le haghaidh leanaí nach bhfuil ag freastal ar an tseirbhís. 
Baineann sé seo le seirbhísí atá oscailte agus dúnta.  
 

https://www.ncs.gov.ie/ie/
https://www.ncs.gov.ie/ie/
https://myccc.ie/
https://myccc.ie/
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Beidh do sholáthraí in ann a dheimhniú má tá maoiniú feabhsaithe faighte aige, agus ina dhiaidh, 

na socruithe maidir le táillí atá bunaithe aige. Beidh an soláthraí in ann eolas maidir le socruithe 
aisíocaíochta nó creidmheasa le haghaidh aon táillí réamhíoctha a shoiléiriú freisin. Beidh na 
socruithe seo i bhfeidhm idir an 1 Feabhra agus an 5 Márta.  

  

 

16. Is oibrí riachtanach mé, ach tá cinneadh déanta agam gan mo leanaí a chur chuig seirbhís 

fhoghlaim agus chúram na luath-óige. An gá dom táillí a íoc fós?  

Braithfidh sé seo ar bheartas táillí do sholáthraí agus ar cibé acu atá nó nach bhfuil an soláthraí ag 

baint tairbhe as maoiniú feabhsaithe. Sa chás go bhfuil cinneadh déanta ag soláthraí tairbhe a 

bhaint as an maoiniú feabhsaithe seo, ceanglaítear air táillí a tharscaoileadh le haghaidh leanaí 

nach bhfuil ag freastal ar an tseirbhís. Féach ceist 15 thuas. 

  

17. Má tá mo leanbh ag freastal ar sheirbhís fhoghlaim agus chúram na luath-óige go lánaimseartha 
agus má tá tairbhe á baint aige as uaireanta mar chuid den chlár ECCE freisin, an mbeidh 
uaireanta an chláir ECCE fós á maoiniú?  

Beidh. 

 

18. An féidir le mo leanbh tairbhe a bhaint as uaireanta lánaimseartha fós?  

Is féidir. 

 

19. An leanfar leis an maoiniú don chlár ECCE a asbhaint ó mo chuid táillí?  

Leanfar. 

 

  

Vacsaínithe le haghaidh Gairmithe Cúraim Leanaí  
  
20. Cathain a bheidh vacsaín á fáil ag gairmithe cúraim leanaí?  

Sonraítear liosta sealadach grúpaí a bhfuil an vacsaín le fáil acu i Straitéis Leithdháilte Vacsaín 

COVID-19. Ba é an Coiste Comhairleach Náisiúnta um Imdhíonadh (NIAC) agus An Roinn Sláinte, le 

tacaíocht ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí (NPHET), agus arna bhfaomhadh ag 

an Rialtas ar an 8 Nollaig 2020, a d’fhorbair an Straitéis. I láthair na huaire, tá cleachtóirí fhoghlaim 
agus chúram na luath-óige luaite i nGrúpa Tosaíochta 11 le haghaidh vacsaínithe, roimh dhaoine 
atá san aoisraon 55-64 agus oibrithe eile atá i mbun gairmeacha lena mbaineann tábhacht i ndáil 

le feidhmiú na sochaí. 

 

Déanfar athbhreithniú leanúnach ar an bhfianaise atá mar bhonn leis an ord tosaíochta agus 
d’fhéadfaí na grúpaí leithdháilte a nuashonrú, más gá, bunaithe ar fhianaise nua a bheith ar fáil. 
Tá an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige ag leanúint leis an bplé 
leis an Roinn Sláinte agus leis an HSE  maidir le hord tosaíochta chleachtóirí fhoghlaim agus chúram 
na luath-óige ar an liosta vacsaínithe. 
   

  

Feighlíocht leanaí agus ‘bolgáin feighlíochta leanaí’  
  
21. An féidir le feighlithe leanaí a gcuid oibre a dhéanamh fós?   
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Is féidir le feighlithe leanaí (rialaithe agus neamhrialaithe) a gcuid oibre a dhéanamh ar an mbonn 

céanna le seirbhís atá á soláthar in ionad i.e. seirbhísí a sholáthar díreach do leanaí oibrithe 
riachtanacha agus do leanaí leochaileacha.   

  

 

 

22. An féidir le seantuismitheoirí nó le gaolta gairide/dlúthchairde aire a thabhairt do leanaí?  

Is féidir le teaghlach oibrí riachtanaigh bolgán a bhunú le teaghlach eile chun críche cúraim leanaí 

a sholáthar.  Iarrtar ar thuismitheoirí, áfach, an riosca méadaithe a bhaineann le Covid-19 i gcás 
daoine scothaosta a chur san áireamh.  


