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ACHOIMRE FHEIDHMEACH 
Leis an bpaindéim COVID-19 cuireadh dúshláin nach raibh a leithéid ann cheana roimh Rialtais ar 
fud an domhain. I sochaí domhandaithe, tá na naisc agus na spleáchais idir thíortha agus réigiúin níos 
soiléire ná riamh, i dtéarmaí na nasc atá eadrainn de réir mar a scaipeadh an galar ar fud an domhain agus freisin an 
cumas atá againn dul i gcion ar a chéile, tacaú lena chéile agus comhoibriú lena chéile chun oarrachta a dhéanamh é a 
chloí agus a thionschair a mhaolú. In ainneoin sin, níl an phaindéim thart, lean an galar ag forbairt agus tá dúshláin 
nua ginnte aige. 

I gCUID 1 den doiciméad déantar athbhreithniú ar a bhfuil foghlamtha ónár dtaithí go dtí seo maidir 
le bainistiú ar ár bhfreagra ar COVID-19. Déantar machnamh ann ar gach rud atá foghlamtha 
againn faoin ngalar seo in Éirinn agus ar fud an domhain. Ní mór do na ceachtanna seo a bheith 
mar bhonn lenár gcur chuige sna míonna seo atá romhainn. Ní mór dúinn leanúint de bheith aclaí 
agus solúbtha inár bhfreagra ach a aithint, agus bliain amháin caite, go gcuirtear ualach olllmhór 
orainn go léir nuair a leagtar srianta agus nuair a chloítear leo. 

Leagtar amach ann, ar thaobh amháin den scéal, go léiríonn an taithí le míonna beaga anuas an 
tionchar is féidir a bheith ag na athraithigh núíosacha ar chúrsa an ghalair, agus cé chomh tapa is 
féidir leis an tionchar sin teacht chin cinn, agus ar an taobh eile den scéal tá ár gclár vacsaínithe 
ar bun. 

Is éard atá foghlamtha againn ón mbliain a chuaigh thart go mbeidh an tréimhse seo atá 
romhainn mar an gcéanna agus go mbeidh a dúshláin agus a héiginnteachtaí féin i gceist.  

I gCUID 2 den doiciméad déantar machnamh ar na tionchair ollmhóra a bhí ag ár n-iarrachtaí leis 
an ngalar a bhainistiú agus a cheannsú ar ár ngeilleagar agus ar ár sochaí. 

• I dtéarmaí an gheilleagair, chuir an Rialtas raon leathan de bhearta ar bun chun maolú a dhéanamh 
ar an tionchar eacnamaíoch suaithinseach a bhí ag COVID-19 ar Éirinn. Ó Mhárta 2020, áiríodh 
leo seo raon leathan de scéimeanna agus cláir atá bunaithe de réir mar a d’fhorbair an 
phaindéim, ag cur san áireamh na tionchair ar leibhéal earnála. Aithníonn an Rialtas go mbeidh 
tionchar ar leith aige seo ar ghnólachtaí agus ar dhaoine. Le cur i bhfeidhm leanúnach srianta 
beidh caillteanais aschuir bhuana agus téarnamh moillithe in earnálacha áirithe, dá fhad a bhíonn 
srianta ar bun is ea is mó na drochthionchair ar oibrithe agus gnólachtaí araon. Braithfear an tionchar 
freisin in infheistíocht chaillte nó mhoillithe, go háirithe i réimsí amhail tithíocht, agus tionchair ina 
dhiaidh sin ar sholáthar agus táirgtheacht. 

 
• Maidir leis na tionchair shóisialta agus tionchair ar sholáthar seirbhíse poiblí, bíonn tionchar ag 

na bearta riachtanacha don tsláinte poiblí atá ar bun mar fhreagra ar an bpaindéim ar an 
bhfolláine lena n-áirítear iarmhairtí síceolaíochta, mothúchánácha agus sóisialta. Thar gach réimse 
tacaíochta (sláinte, cúram sóisialta, oideachas, póilíneachta, cosaint agus tacaíocht do leanaí 
agus teaghlaigh, soláthar díreach) agus gach réimse den tseirbhís phoiblí ghinearálta (iompar, 
cosaint shóisialta, inimirce, sábháilteacht ar bhóithre) rinneadh oiriúnaithe agus nuálaíochtaí. 
Athruithe san éileamh ar sheirbhís agus athruithe go socruithe digiteacha, socruithe ó chian agus 
socruithe fíorúla eile, bíonn tionchar measctha acu ar sholáthar seirbhísí do chustaiméirí do 
ghnólachtaí agus don phobal freisin. I roinnt réimsí bhí an deis ann an soláthar a dhéanamh 
níos digití agus agus seirbhísí fíorúla agus ó chian a thairiscint, rud a chuir feabhas ar amanna 
próiseála, a laghdaigh an gá le teagmhálacha iolracha agus a chuir feabhas ar an soláthar i 
gcoitinne. I roinnt réimsí ní raibh aon iarmhairtí diúltacha ann agus, go deimhin, tá feabhas 
tagtha ar amanna soláthair agus gearradh siar scuainí próiseála. Ach tá riaráistí ag tarlú i raon 
leathan de sheirbhísí poiblí, go háirithe na cinn sin nach meastar gur seirbhísí riachtanacha iad, 
agus is dócha go mbeidh éileamh suntasach, riachtanas nár sásaíodh nó dúshláin eile ann dá 
bharr. 

 
• Rinne an phaindéim méadú freisin ar na héagothroimí a d’fhulaing neart de na pobail atá 

leochaileach agus faoi mhíbhuntáiste amhail pobal na dTaistealaithe, pobal na Romach, 
inimircigh, iad siúd atá gan dídean, iad siúd a bhfuil cónaí orthu sa Soláthar Díreach agus 
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iad siúd atá ag streachailt leis an andúil, Cé nach ndeachaigh an víreas féin i gcion orthu 
chomh mór agus a chuaigh ar ghrúpaí eile, bhí tionchar ollmhór ag na bearta chun an 
tsochaí a chosaint ar leanaí agus ar dhaoine óga, go háirithe iad siúd atá leochaileach. 

 
• Chuir an phaindéim dúshláin ar leith roimh ár saoránaigh go léir i dtéarmaí a meabhairshláinte 

agus a bhfolláine. Tá feasacht ard ar an tionchar a bhíonn ag teagmhálacha laghdaithe sóisialta 
agus ag leithlisiú ar gach duine sa tsochaí. Bhí an bhéim ar thacú le daoine fanacht chomh nasctha 
agus chomh sláintiúil agus is féidir, cuidiú le teacht aniar aonair agus pobail a neartú, dóchas a 
athbhunú gur féidir linn téarnamh agus go ndéanfaimid é sin, agus go dtiocfaimid slán as seo, 
le chéile. Bíodh sin mar atá, tá a fhios ag an Rialtas go gcuirtear treise leis na hiarmhairtí mar 
thoradh ar fhad na mbeart sláinte poiblí atá ar bun agus iad á gcur i bhfeidhm go leanúnach 
ar shaolta agus slite beatha daoine. 

 
I gCUID 3 leagtar amach ár gcur chuige i dtaca leis an gcéad Chéim eile – conas a chuirfimid 
gach a bhfuil foghlamtha againn i bhfeidhm, gach atá ar eolas againn agus leagtar amach an 
bóthar atá romhainn. 
 
Cuspóirí 

 
Seo a leanas na cuspóirí an phlean leasaithe seo: 
• Dul chun cinn seasta a dhéanamh, ag tosú le cúram leanaí agus scoileanna, agus ráig eile eile 

den ghalar agus athbhunú srianta a sheachaint. 
• Na daoine is leochailí a chosaint trí chun i bhfeidhm éifeachtach an chláir vacsaínithe. 
• Fanacht airdeallach agus aclaí i dtaca leis na héiginnteachtaí in aghaidh athraitheach nua 

agus tairbhe a bhaint as fianaise atá ag teacht chun cinn i dtaca le vacsaíní atá ar fáil. 
• Bonn a cur síos don téarnamh iomlán den saol sóisialta, seirbhísí poiblí agus an 

geilleagar. 
 
Cé go bhfuil cúis mhaith dóchais againn go dtiocfaidh feabhas ar chúrsaí i rith na bliana, tá measúnú ar 
threo an ghalair amach anseo faoi réir ag éiginnteachtaí agus rudaí anaithnid i dtaca le hathraithigh 
agus éifeachtúlacht vacsaíní agus leibhéil glactha. 
 
Don chéad dá mhí eile tá na bearta láithreacha ceaptha lena chinntiú go mbeidh i bhfad níos mó 
roghanna againn sa mheántéarma go dtí an fadtéarma. 
Leibhéal Srianta 
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Suas go dtí an 5 Aibreán: 

• Cuirfear síneadh leis na srianta reatha Leibhéal 5 go dtí an 5 Aibreán 2021. 
• Ar an gcoinníoll go mbíonn feabhas leanúnach ar phróifíl an ghalair go dtí deireadh mhí 

Feabhra: 
(i) tá scóip ann le filleadh sábháilte ar oideachas ionscoile agus seirbhísí cúram leanaí ach 

ní mór dó seo a bheith ar bhonn cúramach agus céimnithe; 
(ii) déantar seirbhísí sláinte agus cúram sóisialta nach mbaineann le COVID a athosú chomh 

tapa agus is féidir, faoi réir ag measúnuithe riosca náisiúnta. 
Tá leibhéal ard nach féidir a ghlacadh leis den ghalar fós sa phobal. Mar sin tá sé riachtanach go 
leanfaimid den ghalar a chur faoi chois sa tréimhse atá romhainn, agus éileoidh sé seo go 
bhfanfaidh na srianta eile ar fad ar bun fad is a atosaítear ar na seirbhísí seo. Dá ísle a bhíonn tras-
seoladh an ghalair sula mbíonn fiú athoscailt chéimnithe ann, is ea is mó an seans gur féidir linn dul 
chun cinn leanúnach a dhéanamh leis an maolú ar shrianta. 

• Tá sé riachtanach nach mbreathnófar ar athoscailt na seirbhísí poiblí tábhachtacha seo 
mar chomhartha ar athoscailt níos leithne agus go mbeidh cineálacha eile 
d’idirghníomhaíocht nó soghluaiseacht inghlactha nó iomchuí anois. 

• Ní mór leanúint den obair ón mbaile, ach amháin más seirbhís nó gníomhaíocht riachtanach sláinte, 
cúram sóisialta nó eile an obair nach féidir a dhéanamh ón mbaile.1 

• Ba chóir gach iarracht a dhéanamh lena chinntiú go dtagann an filleadh ar oideachas ionscaoile 
agus cúram leanaí in éineacht leis an leibhéal is ísle de shoghluaiseacht nasctha agus go seachnófar 
meascadh idir theaghlaigh, agus go leanann na daoine sin atá ag obair ón mbaile á dhéanamh 
sin. 

• Ní mór leanúint den bhéim a leagan ar bhearta reatha de scaradh sóisialta, níochán lámh agus cloí 
le húsáíd masc aghaidhe (lena n-áirítear in áiteanna poiblí plódaithe amuigh faoin aer) mar chuid de 
theachtaireacht chomhleanúnach agus shoiléir ó na hearnálacha go léir i dtaca leis an ngá le cloí 
go leanúnach le bearta sláinte poiblí 

 
 

Is iad ár n-iarrachtaí leanúnacha i ngach réimse eile leis an ngalar a choinneáil faoi chois a 
mhéadóidh ár roghanna do na míonna amach romhainn. 

 

An staid i ndiaidh an 5 Aibreán 

Beidh an staid faoi réir ag athbhreithniú leanúnach ag cur san áireamh an staid 
eipidéimeolaíochta atá ag forbairt agus an fhianaise atá ar fáil i dtaca le húsáid, glacadh agus 
éifeachtúlacht vacsaíní. 

Ach is í an chomhairle sláinte poiblí go bhfuil sé róluath a rá conas agus cathain ba chóir srianta 
eile a mhaolú i bhfianaise na n-éiginnteachtaí reatha. 

Tiocfaidh an Rialtas le chéile roimh an 5 Aibreán chun athbhreithniú a dhéanamh ar leibhéal na 
srianta. 

Beidh béim an mheasúnaithe, bunaithe ar an gcomhairle sláinte poiblí, ar an méid seo a leanas a 
bhaint amach sular féidir smaoineamh ar aon mhaolú suntasach ar bhearta: 

1. Tugtar leitheadúlacht an ghalair (líon/minicíocht na gcásanna) chuig leibhéil i bhfad níos ísle gur féidir a 
bhainistiú agus a rialú ag sláinte phoiblí agus go bhfuil an uimhir atáirgthe (uimhir “R”) sa dóigh gur 
féidir linn bheith muiníneach gur féidir linn leanúint den ghalar a chur faoi chois e.g. ag 1 nó 
faoin bhun2. 

2. Laghdaítear líon na ndaoine sna hospidéil agus faoi chúram criticiúil chuig leibhéil ísle chun an 
                                                

1 Mar atá leagtha amach sna Rialacháin ábhartha 
 
2 NB Nuair a bhíonn líon na gcásanna faoi bhun 100, is féidir le R a bheith ina thomhas níos lú iontaofa ar tharchur galair. 
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tseirbhís sláinte a chosaint agus chun cuidiú le hatosú sábháilte cúraim nach cúram COVID-19 é. 
3. Dul chun cinn leanúnach seasta ar an gclár vacsaínithe sa chaoi is go gcosnaítear na daoine 

is leochailí trí vacsaíniú. 
4. Eolas atá ag teacht chun cinn maidir le hathraithigh is ábhar imní. 

 

Tá an tréimhse idir an dá linn ann le measúnú níos iomláine a dhéanamh ar stádas an ghalair, 
lena n-áirítear an tionchar atá ag athoscailt na seirbhísí tosaíochta i gcomhthéacs an 
athraithigh níos in-tarchurtha. 

Beidh i bhfad níos mó sonraí ann freisin i dtaca le vacsaíní a chuideoidh le samhaltú níos 
mionsonraithe. 

• Ba chóir aon mhaolú ar bhearta a dhéanamh go mall agus de réir a a chéile lena dhóthain 
ama idir na céimeanna chun measúnú a dhéanamh ar thionchar agus chun freagairt dá 
mbeadh an staid eipidéimeolaíochta ag dul in olcas. 

• Cuirfear san áireamh fianaise agus taithí idirnáisiúnta agus náisiúnta atá ag teacht chun 
cinn agus beidh béim ar leith ar thacú le meabhairshláinte agus folláine. 

• I measc na réimsí a ndéanfar machnamh orthu má thagann feabhas ar an staid tá: 
o Maolú éigin ar shrianta ar imeachtaí amuigh faoin aer agus teacht le chéile le níos mó ná 

teaghlach amháin eile. 
o Machnamh ar an teorainn reatha 5km a shíneadh. 
o Tosú céimnithe ar mhaolú ar réimsí gníomhaíochta eile le béim ar ghníomhaíochtaí 

amuigh faoin aer lena n-áirítear spórt agus roinnt réimsí tógála. 
• Arís, leanfar den riachtanas leanúint den obair ón mbaile, ach amháin más seirbhís nó 

gníomhaíocht riachtanach sláinte, cúram sóisialta nó eile an obair nach féidir a dhéanamh ón 
mbaile.3 

• Aon mhaolú breise atá le bheith ar shrianta i ndiaidh an 5 Aibreán, beidh gá le tréimhse 
eile 3-4 seachtaine chun measúnú a cheadú ar thionchar na n-athruithe. 

blic 
Sláinte Phoiblí 

• Déanfar neartú a thuilleadh ar bhearta coisc agus idirghabhála i dtaca le hacmhainneacht 
sláinte poiblí, freagra sláinte poiblí maidir le faireachas, rianú, úsáid teicneolaíochtaí tástála 
nua, aerú agus taighde agus nuálaíocht. 

• Cuirfear plean i dtaca leis an úsáid is fearr de thástáil antaiginí i gcrích le plé ag an Rialtas faoi 
lár Mhárta. 

 
• Cuirfear comhairle bhreise i dtaca le haerú chun tacú le bearta eile i gcrích faoi dheireadh 

Mhárta. 
Clár Vacsaínithe 

• Foilseoidh an Rialtas Seicheamh Dáilithe Vacsaíní agus Amchlár leasaithe chun an chomhairle 
is déanaí ó NIAC a chur san áireamh. 

• Leanfar den mhéadú ar an gClár Vacsaínithe lena chinntiú nach gcuirfear de shrian ar an gcur 
i bhfeidhm ach an soláthar leis an gcéad chéim eile ag díriú ar na socruithe d’ionaid vacsaínithe, 
lucht saothair a earcú agus a chur ag obair agus feabhas leanúnach ar an ardán TFC. 

• Bainfear úsáid as an réiteach TF atá forbartha do theastas vacsaíne le húsáid in Éirinn i 
gcomhar le haon socruithe a d’fhéadfaí a aontú ar leibhéal an AE. 

•  
Taisteal Idirnáisiúnta 

                                                
3 Mar atá leagtha amach sna Rialacháin ábhartha 
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• Leanfar de thuilleadh bearta a chur chun cinn chun cosaintí a thabhairt don tsláinte phoiblí agus chun 
taisteal neamhriachtanach a dhíspreagadh. 

• Beidh gá le hathbhreithniú leanúnach ar na srianta ar thaisteal idirnáisiúnta lena chinntiú nach 
mbeidh taisteal ina lúb ar lár inár bhfreagra de réir mar a chuitear smacht ar thras-seoladh 
intíre. 

• Leanfaidh an Rialtas de chothromaíocht a dhéanamh idir cur i bhfeidhm srianta dá leithéid, 
chomh maith leis an tionchar a bhíonn aige sin ar ghlaracht agus ar bhásmhaireacht a 
bhaineann leis an ngalar, agus saoirsí sibhialta a chosaint. 

Bearta Eacnamaíocha 

• Sa tréimhse seo atá ag teacht, leanfaidh an Rialtas de thacú le hooibrithe trí na nithe seo 
a leanas: 
o An Scéim Fóirdheontais Pá Fostaíochta, a bhí ceaptha le dúnadh an 31 Márta 2021, a 

shíneadh go dtí an 30 Meitheamh 2021. 
o An Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime, a bhí ceaptha le dúnadh an 31 Márta 2021, a 

shíneadh go dtí an 30 Meitheamh 2021 d’fhaighteoirí reatha, agus leanúint ag ligean 
d’iontrálaithe nua dul isteach san Íocaíocht. 

o Sochar Feabhsaithe Breoiteachta COVID-19, a bhí ceaptha le críochnú an 31 Márta 
2021, a shíneadh go dtí an 30 Meitheamh 2021. 

• Ina theannta sin, leanfaidh an Rialtas de thacú le gnó trí na bearta seo a leanas: 
o Scéim Tacaíochta um Shrianta Covid, a bhí ceaptha le dúnadh an 31 Márta 2021, a 

shíneadh go dtí an 30 Meitheamh 2021 agus déanfar measúnú ecnamaíoch ar an scéim i gcomhar 
leis na riachtanais reachtúla maidir le tionchar, dearadh agus inbhuanaitheacht na tacaíochta tábhachtaí seo. 

o Leanúint de thacaíochtaí suntasacha a chur ar fáil, trí iasachtaí, deontais, dearbháin 
agus scéimeanna tacaíochta do ghnólachtaí a raibh tionchar ag an bpaindéim orthu, 
agus athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar thacaíochtaí den chineál sin de réir mar 
a bheidh an scéal ag forbairt. 

o Síneadh a chur le cur ar fionraí na bhforálacha iomarcaíochta a chur ar fionraí, atá i 
bhfeidhm faoi láthair go dtí an 31 Márta 2021, go dtí an 30 Meitheamh 2021, d'fhonn 
cuidiú le tuilleadh caillteanais bhuana post a sheachaint tráth a bhfuil tuairim is 475,000 
duine ag fáil Íocaíochtaí Dífhostaíochta Paindéime. 

o Síneadh a chur leis an tarscaoileadh reatha atá ar rátaí tráchtála go ceann trí mhí eile 
dona gnólachtaí is mó a bhfuil tionchar ag na srianta orthu. 

 

Seirbhísí Sláinte 

• Sna seachtainí seo atá romhainn, ar an gcoinníoll go dtagann feabhas ar tháscairí an ghalair 
COVID-19, féachfaidh FSS le seirbhísí cliniciúla sceidealaithe a thabhairt isteach arís ar 
bhealach tosaíochta agus céimnithe bunaithe ar riachtanas atá cinnte go cliniciúil. 

Folláine & Meabhairshláinte 

• Leanfaimid d’fheachtas an Rialtais i dtaca le Folláine agus Teacht Aniar agus leanfaimid d’eolas 
maidir le gacmhainní agus tacaí a chur ar fáil trí gov.ie agus raon d’ardáin eile. 

• Cuirfidh Údaráis Áitiúla feachtas agus rannpháirtíocht chun cinn i dtaca le cláir, tionscnaimh 
agus áiseanna áitiúla agus leanfaidh siad den tacú leis an líne chabhrach Glao an Phobail. 
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1 Márta 2021: Scoileanna speisialta le hatosú le tinreamh 100%. 

Na chéad cheithre bliana sa bhunleibhéal i.e. Naíonáin bheaga agus 
mhóra, ranganna 1 agus 2 le filleadh ar oideachas ionscoile. 
Ranganna Ardteistiméireachta sa 6ú bliain iar-bhunscoile le 
filleadh ar oideachas ionscoile. 

15 Márta 2021: Filleadh spriocdhírithe ranganna 3, 4, 5 agus 6 ar leibhéal bunscoile. 
Lucht na 5ú bliana ar leibhéal iar-bhunscoile. 

12 Aibreán 2021: Tagann deireadh leis an téarma an 26 Márta agus atosaíonn na 
scoileanna ag feidhmiú an 12 Aibreán 2021. Tuilleadh athoscailt 
spriocdhírithe do lucht na blianta 1 go 4 ar leibhéal na hiar-bhunscoile 
ag an bpointe sin. 

 
Luathbhlianta agus Cúramh Leanaí in Aois Scoile 

Beidh atosú céimnithe ann ar sheirbhísí luathfhoghlama agus cúraim leanaí sna céimeanna seo a 
leanas: 

Atosú ar Chlár ECCE agus leanaí in aois ECCE ag filleadh ón 8 Márta.  

Atosú ar na seirbhísí eile ar fad luathfhoghlama agus cúram leanaí ón 29 Márta. 

I gcoitinne tá atosú ar an gClár ECCE ón 8 Márta ailínithe leis an atosú ar bhunscolaíocht ar an láthair. Tá 
sé ag teacht freisin leis an tsúilíocht i measc soláthraithe agus tugann sé a dhóthain ama do 
sholáthraithe ullmhú don athoscailt. 
Pobail Áitiúla agus Seachadadh Áitiúil 

• Cuirfear breisiú €10 milliún sa Chiste Cobhsaíochta ar fáil d’fhonn cuidiú le leanúnachas 
i seachadadh seirbhísí criticiúla a do ghrúpaí de dhaoine leochaileacha. 

Freagra an Rialtais Iomláin 

• Leanfaidh struchtúir tras-rialtais de thacú, comhordú agus cur i bhfeidhm ar na bearta a leagtar 
amach sa phlean leasaithe. 

• Ullmhóidh gach Roinn Rialtais plean gníomhaíochta i dtaca le seachadadh na stáitseirbhíse 
agus na seirbhíse poiblí dá n-earnálacha chun riaráistí a mhaolú agus chun bheith réidg 
d’éileamh atá carnaithe nó riachtanas nár sásaíodh ag eascairt as srianta. 

• Déanfaidh an ardbhainistíocht sna Ranna Rialtais athbhreithniú ar dheiseanna ar fud an chórais 
chun cleachtais nuálaíocha, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le seachadadh digiteach, a 
phríomhshruthú. 

• Déanfaidh an ardbhainistíocht sna Ranna Rialtais scrúdú freisin ar an gcumas le ceachtanna ó 
“ghlao an phobail” agus tionscnaimh eile de chuid na nÚdarás Áitiúil a chur i bhfeidhm lena 
mheas conas samhailtí d’fhorbairt beartais chomhoibríoch agus seachadadh a forbraíodh 
le linn na paindéime a chothú a thuilleadh agus a phríomhshruthú 

Leanfar d’oscailt chéimnithe na scoileanna. 

Oideachas Bunscoile agus Iar-Bhunscoile 

Déanfaidh na hÚdaráis Áitiúla clár de ghníómhaíochtaí agus tionscnaimh folláine do "chumachtú 
saoranach" le comhpháirtithe áitiúla

, cruthaitheacht, galair sinsealacha a bhainistiú agus dul in aois 
dearfach. 
I bhfianaise an tábhacht atá le bheith gníomhach, go háirithe amuigh faoin aer, don bhfolláine 
fhisiciúil agus mheabhrach, leanfaidh Éire 

. 

thacaí láithreach. Cuirfear maoiniú breise €10 milliúm chun freastal 
ar an méadú ar éileamh atá ag tarlú. 
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Comhlíonadh 
An Garda Síochána 
• Sa tréimhse seo atá romhainn beidh an Garda Síochána ag leanúint de phatróil agus 

seicphointí sofheicthe ag áiseanna poiblí agus ag obair chun comhlíonadh le srianta taistil a 
spreagadh. 

• Ina theannta sin, agus mar thoradh ar fhorálacha nua IR 44 de 2021 i dtaca le tástálacha PCR 
agus féinchoraintín éigeantach, beidh spotseiceálacha á ndéanamh ag an Garda Síochána go 
náisiúnta lena dhearbhú go bhfuil choraintíniú á dhéanamh ag taistealaithe ábhartha agus, más 
rud é go raibh iallach ar dhuine dul faoi thástáil PCR i ndiaidh teacht dóibh, go bhfuil sé sin 
déanta acu. 

Rialaitheoirí 
• Go luath, seolfar feachtas cumarsáide nuashonraithe i dtaca le comhlíonadh leis an bPrótacal 

um Obair go Sábháilte i gcomhar le ceardchumainn agus fostóirí. 
• Leanfar den obair le LEEF le machnamh a dhéanamh ar mheicníochtaí/cuir chuige lena 

chinntiú go dtacaítear, go gcumhachtaítear agus go gcuirtear iallach ar fhostaithe am saor a 
ghlacadh ón obair, le béim shonrach ar ghrúpaí níos óige. 

• Leanfaidh Fóram na Rialaitheoirí ag teacht le chéile sna seachtainí atá romhainn chun tacú 
lena mbaill ina gcuid oibre agus scóip a aithint chun feabhas a chur ar chomhlíonadh. 

Cumarsáid 

• Leanfar de chur chuige atá iomlán comhtháite i dtaca le cumarsáid le fócas ar chomhairle 
sláinte poiblí le tras-seoladh a sheachaint agus ar an gclár vacsaínithe. 

• Ta an Rialtas tiomanta do chinnteoireacht atá bunaithe ar fhianaise agus tá léargas luachmhar ar fáil 
cheana ón na torthaí ón staidéar nua SAM. Déanfar an anailís sonraí agus na léargais a nuashonrú 
go leanúnach mar bhonn le cinntí beartais i dtaca le COVID-19. 

• Leanfar den tuiscint leanúnach ar thuairimí agus dearcthaí an phobail agus cuirfear na torthaí ar fáil. 

Cuimhneamh agus Aithint 

• Leanfar den obair ar mhachnamh conas is fearr cuimhneamh agus aitheantas a thabhairt dá 
bhfuil fulaingthe againn chun a aithint an t-am agus an bealach le déileáil go hiomlán agus go 
hiomchuí leis an mbrón agus le machnamh a úsáid mar bhonn le roghanna beartais amach 
anseo. 

Comhoibriú Thuaidh-Theas 

• Leanfaidh an Rialtas dá chaidreamh lena macasamhlacha i bhFeidhmeannacht Thuaisceart 
Éireann agus oibreoidh an CMO agus an Roinn Sláinte i ndlúthpháirt lena macasamhlacha i 
gcomhthéacs an Mheabhráin Tuisceana. 

Comhoibriú Idirnáisiúnta 

• Ag féachaint romhainn, leanfaidh an Rialtas de chothromaíocht chúramach idir na riachtanais níod 
fadtéarma ag sochaí agus geilleagar na hÉireann agus na buarthaí leantacha i dtaca le sláinte 
phoiblí ag eascairt as COVID-19, lena n-áirítear ó athraithigh nua is ábhar imní. 

• Leanfaidh an Rialtas de pháirt a ghlacadh i mbearta ar fud an AE chun vacsaíní a cheadú, a 
fháil agus a dháileadh chomh tapa agus chomh héifeachtúil agus is féidir. Glacfaimid páirt freisin 
sa díospóireacht atá ag forbairt i dtaca leis an mbealach le rochtain chóir agus éifeachtúil ar vacsaíní a 
chinntiú do na tíortha uile, lena n-áirítear go háirithe tíortha neamhfhorbartha. 

Ullmhú don Todhchaí 

Mar chríoch, ní mór dúinn leanúint den phleanáil don todhchaí, an bóthar romhainn a phleanáil chuig 
téarnamh iomlán, ó thaobh an gheilleagair agus na sochaí de; chomh maith le forbairt don teacht 
aniar amach anseo laistigh dár gcórais sláinte poiblí. 

De réir mar a chuirtear smacht ar an víreas, dáiríre, beidh orainn imeacht ó na tacaí eacnamaíocha 
éigeandála reath, i bhfianaise scála na gcostas airgeadais atá i gceist, agus pleanáil don téarnamh 
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eacnamaíoch trí chuidiú le daoine filleadh ar an obair, tacú leis an hearnálacha is measa atá buailte 
agus infheistiú i réimsí fáis sa todhchaí. 

 

Le hoiriúnú tapa na seirbhísí poiblí ar an cúinsí a tharla de bharr na paindéime agus na srianta 
a cuireadh i bhfeidhm, bhí iarmhairtí diúltacha agus dearfacha freisin ar rochtain ar 
sheirbhísí poiblí. Tá pleanáil á dheanamh againn cheana féin don bhealach leis na rioscaí a 
eascraíonn as an bpaindéim agus srianta a bhaineann leis a bhainistiú agus a mhaolú. 

Ní mór oiriúnú don todhchaí a dhéanamh ar ár gcóras sláinte poiblí system do phaindéimí sa 
todhchaí a bheith mar chuid den fhreagra sin freisin chomh maith le leanúint de theacht 
aniar sa chóras a fhorbairt i gcomhréir le Sláintecare. 
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CUID 1: FOGHLAIM ÓN TAITHÍ 
 

1 MEASÚNÚ RIOSCA AGUS TIONCHAIR SLÁINTE POIBLÍ 
 

1.1 FOGHLAIM GO DTÍ SEO 
Tá Éire tar éis dul trí thrí ráig de thras-seoladh ard COVID-19 anois. 

Tá méid ollmhór foghlama déanta le bliain anuas agus ní mór na ceachtanna sin a bheith mar 
bhonn lenár gcur chuige sna níonn atá romhainn. 

Gá le haclaíocht agus solúbthacht: Anois tá eolas suntasach agus tuiscint againn ar an gcaoi le 
freagairt don víreas seo. Leantar den fhorbairt ar nádúr na paindéime, áfach, agus bíonn 
éiginnteacht mar shaintréith air. Tá neart nach bhfuil ar eolas againn, agus déantar cinntí ar 
bhonn an eolais, na tuisceana agus na fianaise is fearr atá ar fáil. Tá a fhios againn ón taithí 
roimhe nach féidir linn a thuar go cinnte cad é cúrsa an ghalair amach anseo agus, cé nach mór 
dúinn a bhfuil foghlamtha againn a chur i bhfeidhm, ní mór dúinn freisin leanúint ag cinntiú go 
mbeidh ár bhfreagra aclaí agus solúbtha. 

Ba chóir go leanfaí le freagra atá bunaithe ar an tsláinte phoiblí, bunaithe ar riosca agus bunaithe 
ar an bhfianaise: Leanfar den chosaint ar shláinte phoiblí mar phríomhbhonn lenár gcur chuige. 
Leanfar den chinnteoireacht atá bunaithe ar shonraí agus fianaise, measúnú riosca, saineolas 
ildisciplíneach agus treoir idirnáisiúnta agus á threorú ag prionsabail eiticiúla 

Tá an dlúthpháirtíocht ríthábhachtach: Tá an dlúthpháirtíocht tar éis a bheith ina bhunchloch 
dár bhfreagra náisiúnta ar an bpaindéim. Bhí ardleibhéal leanúnach de chomhoibriú agus tacaíocht 
ann do bhearta sláinte poiblí ar bhonn aonair agus ar bhonm comhchoiteann. Bhí comhoibriú tras-
sochaí, tras-earnála agus tras-phobailann freisin, nach bhfacthas a leithéid roimhe, leis an iliomad 
tionscnamh a forbraíodh faoi luas chun tacú leis an bhfreagra náisiúnta. Léiríonn sé seo an tábhacht 
atá leis an Rialtas, an earnáil phoiblí, na hearnálacha deonacha agus príobháideacha, agus an 
pobal ag obair i gcomhar lena chéile chun leathnú an víris a laghdú mar chuid d’iarracht 
chomhoibríoch sochaí. 

Ní haon uile-íoc é aon bheart nó cur chuige ar leith: Níl aon réiteach draíochta sa fhreagra ar 
an bpaindéim agus níl aon idirghabháil amháin atá foirfe chun leathnú an víris a chosc. Beidh gá le 
meascán d’idirghabhálacha sna míonna atá romhainn chun an laghdú is mó agus is féidir a dhéanamh 
ar an riosca. Dá mhéid leibhéil d’idirghabhálacha a bhíonn againn, is ea is mó de chosaint a 
bheidh againn. 

Téann an víreas i gcion orainn go léir, ach ní théann sé i gcion orainn go léir go cothrom: 
Agus muid ag tosú ar an dara bliain dár bhfreagra ar COVID-19 ní mór dúinn éisteacht leis na 
grúpaí is mó atá buailte go tromchúiseach ag an bpaindéim. Níl sé éasca i gcónaí guthanna na 
ndaoine seo agus a n-ionadaithe a chloisteáil ach ní mór dúinn oibriú lena chinntiú go dtuigimid cé 
mar chuthas i gcion orthu agus conas is féidir ár bhfreagra a chur in oiriúint lena chinntiú go 
dtacaítear leis na greúpaí seo agus go ndéantar iad a chosaint ó dhochar. Ní mór dúinn leanúint 
de gach is féidir linn a dhéanamh le cothromaíocht chuí a chinntiú idir laghdú ar an dochar a 
dhéantar lleis an víreas agus an dochar a dhéantar lenár bhfreagra. 

Is deacair an galar a smachtú más rud é nach ndéantar é a chur faoi chois go trodach agus go 
honnghníomhach: Rinne ár dtaithí go dtí seo suntas den deacracht a bhaineann le cúrsa an ghalair a 
stopadh agus a chúlú go héifeachtach agus le cosc a chur ar thras-seoladh chuig grúpaí leochaileacha 
nuair a bhíonn tras-seoladh pobail ann go forleathan. Ar leibhéil arda de thras-seoladh, ní féidir le tástáil 
agus rianú teagmhálacha an galar a smachtú, agus bíonn gá le bearta níos dírí don phobal i gcoitinne. 
D’fhoglaimíomar freisin go bhfuil sé fíor-dheacair minicíocht a choimeád ag leibhéil mheasartha. 
Léiríonn an taithí gur féidir leis luasghéarú go tapa mura ndéantar é a chur faoi chois go trodach agus 
go honnghníomhach. Tá ríthábhacht le líon na gcásanna a choimeád íseal agus gníomh luath 
onnghníomhach a dhéanamh má tá théann próifíl an próifíl chun donais go suntasach. 
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Tá tuiscint níos fearr ar thimpeallachtaí ardriosca: Tá méadú ar an bhfianaise faoi ghníomhaíochtaí 
nó suíomhanna a mbaineann riosca níos airde de thras-seoladh SARS-CoV-2 leo. Go háirithe, tá fianaise 
ann i dtaca leis an riosca níos airde a bhaineann le timpeallachtaí faoi dhíon mar thoradh ar an dóchúlacht 
níos mó de spásanna plódaithe, dlúth-theagmháil fhada le daoine eile, droch-aerú, agus leibhéil torainn, 
agus an riosca níos airde a bhaineann le gníomhaíochtaí áirithe lena n-áirítear ithe, ólachán, 
aclaíocht, amhránaíocht nó béicíl. Cé go bhfuil gníomhaíochtaí faoin aer níos sábháilte, bíonn na 
rioscaí níos airde nuair a bhíonn sluaite móra ann, daoine dlúite le chéile, scaradh sóisialta 
teoranta, meascadh idir ghrúpaí, agus pobail ag taisteal chuig gníomhaíochtaí. Tá feasacht i bhfad níos 
mó ann freisin faoin ról atá ag ócáidí mórscaipthe (ócáidí ina bhfuil grúpaí daoine ó theaghlaigh éagsúla 
i ndlúthchaidreamh), le roinnt staidéar a mheasann go bhfuil thart ar 20% de chásanna COVID-19 ina 
gcúis le 80% den tras-seoladh áitiúil iomlán. 

An tábhacht atá le daonra sláintiúil: Chuir an phaindéim COVID-19 i gcuimhne dúinn an tábhacht 
atá leis an tslláinte. Ar leibhéal aonair tá bearta déanta againn i rith na bliana chun ár sláinte féin 
agus sláinte daoine eile a chosaint, agus ar leibhéal na sochaí cuireadh i gcuimhne dúinn an 
tionchar atá ag an tsláinte ar ár ndul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta i gcoitinne. Ba chóir an 
fócas athnuaite seo ar thorthaí sláinte, ar shláinte agus folláine an daonra, ar an ngá le haghaidh a 
thabhairt ar thosca rioscaí agus thosca sláinte a i gcoitinne a úsáid agus tógáil orthu. 

Teicneolaíochtaí Tástála Comhlántacha: Rinne an FSS bailíochtú cheana féin ar úsáid tástálacha mear-
bhraith antaigine do chomharthaí sonracha in ospidéil ghéarmhíochaine agus i bhfreagra ráige sa phobal, 
á dtacú le socruithe cuí i dtaca le hoibríocht agus rialú clinice. Cuireadh na tástálacha seo ar fáil le 
húsáid córas na n-ospidéal géarmhíochaine agus tá an FSS ag cur pleananna chun cinn lena n-
úsáid mar chuid den fhreagra ráige sa phobal. Tá bailíochtú neamhspleách allamuigh ar siúl ag an 
ngrúpa FSS thar raon de shuíomhanna eile. Táthar ag machnamh freisin ar mhearthástálacha a 
úsáid i bpobail aisiomptómacha agus táthar ag súil le tuilleadh sainchomhairle go luath chun 
tuilleadh eolais a thabhairt dúinn faoin gcumas atá ag na teicneolaíochtaí tástála seo. 

Taighde agus Nuálaíocht: Bhí taighde agus nuálaíocht ríthábhachtach chun treooir agus múnlú a 
dhéanamh ar fhreagra sláinte poiblí agus beartais na hÉireann ar COVID-19. Rinne 
gníomhaireachtaí taighde ón iliomad ranna Rialtais cistí a bhí ann cheana a athdháileadh agus a 
chur in ord tosaíochta, ag soláthar glaonna maoinithe ‘mear-fhreagartha’ le luas agus aclaíocht 
shuntasach agus le cur chuige a bhí comhordaithe go mór agus dírithe ar réitigh. 

 
 1.2 DÚSHLÁIN NUA 
Thugamar aghaidh ar dhúshláin shuntasacha le linn gach céim den phaindéim seo go dtí seo, agus is mar an 
gcéann a bheidh an tréimhse seo romhainn agus tiocfaidh dúshláin agus éiginnteachtaí nua. 

Cloí leis na bearta: Bhí dúshlán ann do gach duine sa mhéid a tharla le bliain anuas. 
D’ainneoin sin, fanann an comhlíonadh le comhairle sláinte poiblí ar leibhéal ard agus leantar 
d’ardleibhéil tacaíochta do bhearta a fhéachann leis an ngalar a chur faoi chois. Léirítear sa taighde 
le déanaí, áfach, go bhfuil cothromaíocht chasta idir traochadh COVID-19 agus teacht aniar. Dá 
mbeadh ardleibhéil leanúnacha ann de thraochadh paindéime, d’fhéadfadh drochthionchar a bheith 
aige ar ghlacadh leanúnach an phobail ar na hidirbheartaíochtaí neamhchógaisíochta agus ar 
chomhlíonadh leo. Tá riosca breise ann gur lú an seans go gcloífidh cohóirt atá vacsaínithe le 
bearta sláinte poiblí. 

Athraithigh: Léiríonn an taithí le míonna beaga anuas an tionchar is féidir a bheith ag athraithigh 
núíosacha ar chúrsa an ghalair, agus cé chomh tapa is féidir leis an tionchar sin teacht chun 
cinn. 

Tháinig an t-athraitheach B.1.1.7 chun tosaigh go tapa mar phríomhchineál in Éirinn agus ina Mheasúnú 
Riosca is déanaí, tuairiscíonn ECDC go léirítear i roinnt staidéar go bhfuil sé níos in-tarchurtha ná na 
cineálacha SARS-CoV-2 a bhí ag sruthú roimhe sin. Tá rátaí ionsaithe idir 10-55% níos airde thar 
formhór na n-aoisghrúpaí nuair a ionfhabhtaítear an cás leis an athraitheach B.1.1.7. Tuairiscíonn 
ECDC freisin go bhfuil dóchúlacht réalaíoch ann go bhfuil ceangal idir an athraitheach seo agus 
riosca níos airde de chur in ospidéal agus bás i gcomparáid le cásanna nach cásanna B.1.1.7 
iad. 
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Tuairiscíonn ECDC freisin go bhfuil nasc idir an t-athraitheach B.1.351 agus in-tarchurthacht mhéadaithe 
freisin agus tuagann an fhianaise le tuiscint go mb’fhéidir go mbeidh laghdú éifeachtúlachta éigin ann 
ag cuid de na vacsaíní COVID-19 don athraitheach seo. 

Is cinte go leanfaidh an víreas d’éabhlóidiú, agus go dtiocfaidh tuilleadh sóchán chun cinn. An rud 
nach bhfuil soiléir ná conas a rachaidh na hathraithigh seo i gcion ar in-tarchurthacht, ar dhéine an 
ionfhabhtaithe agus ar éifeachtúlacht vacsaíní. Cuireann na héiginnteachtaí seo leis an deacracht le tuar 
a dhéanamh faoi chúrsa an ghalair sa todhchaí agus treisíonn siad an gá le freagra sláinte poiblí áitiúil 
atá frithghníomhach agus tráthúil, córas láidir faireachais agus bearta daingne i dtaca le taisteal 
idirnáisiúnta. 

Soláthar vacsaíní: Bhí an luas lena rinneadh vacsaíní a fhorbairt ar ráta nár tharla riamh 
roimhe seo. Mar chuid dá bhallraíocht san AE, tá rochtain ag Éirinn anois ar thrí vacsaín atá 
údaraithe cheana agus tá rochtain ar thrí vacsaín ionchasacha eile. Gan amhras, beidh 
éiginnteacht leanúnach ann i dtaca le soláthar vacsaíní i míonna tosaigh na bliana de réir mar a 
mhéadaítear ar acmhainn déantúsaíochta, agus is cosúil go mbeidh dúshlán eile níos déanaí sa 
bhliain de réir mar a bheidh fáil níos mó ar vacsaíní agus go mbeidh gá le hoibríocht 
chuimsitheach lóistíochtúil chun soláthar, stóráil agus dáileadh na vacsaíní a bhainistiú ar 
bhealach tráthúil. 

Éifeachtúlacht vacsaíní: Leanann sonraí ag teacht chun cinn ar bhonn seachtainiúil maidir le 
sábháilteacht agus éifeachtúlacht na vacsaíní COVID-19. Cé go gcuireann na sonraí muinín 
shuntasach ar fáil maidir leis an éifeachtúlacht i dtaca le hionfhabhtuithe tromchúiseacha, cur san 
ospidéal agus básmhaireacht a laghdú, tógfaidh sé tamall sulr féidir aon chinnteacht a bheith 
ann i dtaca leis an tionchar ar thras-seoladh agus fad imdhíonachta. 

Glacadh vacsaíní: Mar a tharla le gnéithe uile COVID-19 go dtí seo, bhí freagra agus tacaíocht an 
phobail don chlár vacsaínithe an-dearfach go deo. Tuairiscítear go bhfuil rátaí glactha arda i measc na 
ndaoine ar tairgíodh an vacsaín dóibh cheana agus léiríonn an taighde is déanaí a rinne an Roinn 
Sláinte go bhfuil 86% de na daoine a ghlacfaidh leis an vaicín go cinnte nó gur dócha go 
nglacfaidh siad leis an vacsaín. Beidh sé tábhachtach go leanfar den tacaíocht seo don 
vacsaíniú fiú nuair a laghdaíonn leibhéil tras-seolta agus nuair a mhaolaítear ar an mbrú ar 
chóras na n-ospidéal. 

Fómhar/Geimhreadh 2021/2022: Samhlaítear go mbeidh tromlach suntasach den daonra 
vacsaínithe faoin bhFómhar/Geimhreadh seo chugainn. D’ainneoin sin, tá fíor-rioscaí ann go 
mbeidh na dúshláim chéanna romhainn i dtaca le smacht a fháil ar COVID-19 agus ár seirbhís 
sláinte a chosaint agus a bhí le linn an gheimhridh seo ar roinnt cúiseanna: (1) tionchar na vacsaíní 
ar thras-seoladh, nach bhfuil ar eolas faoi láthair, agus tá éiginnteacht ann fós faoin tionchar a 
d’fhéadfadh a bheith ag athraithigh, (2) méadaítear ar dheiseanna do thras-seoladh le linn míonna an 
gheimhridh nuair a bhíonn daoine níos cóngaraí le chéile i spásanna le haerú bocht, (3) mura mbeidh 
an leibhéal céanna de bhearta scartha sóisialta ar bun, beidh sruthú níos mó ar ionfhabhtuithe 
riospráide eile, agus b’fhéidir go gcuirfear brú dúbailte ar an tseirbhís sláinte, agus (4) leibhéil 
níos airde de thraochadh le bearta sláinte poiblí agus leibhéil níos ísle de chomhlíonadh dá bharr. 

 
 1.3 TUAIRIMÍ & IOMPAR AN PHOBAIL 
Le linn mhí na Samhna shroich céatadán na ndaoine a chreid go raibh freagra an Rialtais i dtéarmaí 
srianta ró-dhian buaicphointe 17% cé nár sháraigh sé riamh an codán a bhreid go raibh an freagra 
ag an am neamhimleor. Tá sé seo ag teacht go ginearálta leis rotthaí ó shuirbhé CSó i mí na 
Samhna, a fuair go raibh 21% de dhaoine ann nár dhócha nó nár dhócha go mór go gcloífidís le 
srianta a chuirfeadh cosc orthu bualadh lena muintir um Nollaig. 

Léiríonn an taighde is déanaí ar thuairimí an phobail gur tháinig laghdú ar chodán an daonra a 
mheasann go bhfuil freagra an Rialtais ar COVID-19 iomchuí le 44% ag tuairisciú go bhfuil freagra 
an Rialtais faoi láthair iomchuí agus 40% ag rá go bhfuil sé neamhinleor. Creideann 39% go bhfuilimid 
ag iarraidh filleadh ar an ngnáthshaol ag tuairim is an luas ceart, le 31% ag tuairisciú go bhfuil sé 
ró-thapa agus 31% ag tuairisciú go bhfuil sé ró-mhall. Ba chóir a nótáil go mb’fhéidir go bhfuil 
dearcthaí i dtaca le bearta taistil ag dul i gcion ar na torthaí seo. 
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Is é ár n-iompar fós an chosaint is fearr ar COVID-19 a tholg agus a scaipeadh. Sheol an Rialtas an Beart 
Gníomhaíochta Sóisialta (SAM), i gcomhar leis an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta. 
Staidéar anaithnid, idirghníomhach, ar líne is ea SAM a dhéanann suirbhé ar dhaoine maidir lena 
ngníomhaíocht le déanaí agus neidh sé ar siúil taobh le gníomhaíocht taighde eile, lena n-áirítear 
an suirbhé Amárach faoi thuairimí an phobail agus gníomhaíochtaí anailíse sonraí (e.g. sonraí faoi 
shoghluaiseacht, líon custaiméirí agus caiteachas). Ag cur leo seo, anois tugann SAM léargas dúinn 
ar na háiteanna a dtugann daoine cuairt orthu, cé acu an mbíónn cuairteoirí ina dtithe acu, cá mhéad 
daoine eile a mbuaileann siad leo, cé chomh héasca agus atá sé fad sábháilte a choimeád, cé acu 
an úsáidtear díghalrán lámh agus maisc aghaidhe etc. Cuireann sé seo ar ár gcumas tuiscint a 
fháil, ní hamháin ar dhearcthaí daoine ach freisin tuiscint ar a n-iompar. 

Mar shampla (faoi láthair) 
• Déanann daoine rómheas ar an méid sóisialaithe a bhíonn ar siúil ag daoine eile. Cé go bhfuil rátaí 

sóisialaithe íseal ar an iomlán, measann daoine go bhfuil daoine eile ag sóisialú i bhfad níos mó ná 
mar atá. 

• Creideann an mionlach de dhaoine is mó atá ag sóisialú (agus iad tar éis bualadh le triúr nó 
níos mó sa 2 lá is déanaí) gur léiriú is ea a n-iompar ar an ngnáthshaol, agus is dearmad é sin. 

• Cé go measann daoine go bhfuil na srianta leadránach, tá formhór díobh buartha fós faoin víreas. 
• Faoi láthair níl nasc idir traochadh le srianta agus níos mó gníomhaíochta sóisialta. 
• Creideann tromlach mór go bhfuil cosc ar leathnú an víris níos tábhachtaí ná ualach na 

dianghlasála agus is beag duine a mheasann go mbeidh mórán de mhaolú ar shrianta. 
• Is mionlach de dhaoine a raibh dlúth-theagmháil acu le daoine eile. 
• As an líon beag d’idirghníomhaíochtaí dlúth-theagmhála atá ag tarlú, tarlaíonn formhór acu in 

ionaid oibre agus tarlaíonn mionlach le linn cuairteanna baile. 
• Bhí dóchúlacht níos mó ann go mbeadh dlúth-theagmháil ag oibrithe riachtanacha ag obair 

seachas oibrithe neamhriachtanacha, ach bhí maisc á gcaitheamh ag formhór díobh ag an 
am. 

• I gcodarsanacht leis sin, b’annamh a bhíodh maisc á gcaitheamh le linn an líon beag 
d’idirghníomhaíochtaí dlúth-theagmhála sa bhaile. 

Ar an iomlán, tugann SAM le tuiscint go measann tromlach mór de dhaoine go bhfuil an cosca ar 
leathnú an ghalair ar a laghad chomh tábhachtach nó níos tábhachtaí ná ualach na srianta. 

 
 1.4 BEARTA & SRIANTA 
Ó Mheán Fómhair 2020, tá an Rialtas ag cur srianta he Rialtas has been applying srianta i gcomhar 
le Creatchóras na mBeart Srianta atá i Teacht Aniar agus Téarnamh 2020-2021, An Plean maidir le 
Maireachtáil le COVID19. Forbraíodh an plean le haird ar an eolas a bhí ann, ag an am, i dtaca 
le tiocnahr na mbeart ar phatrúin tras-seolta COVID-19, réimsí/gníomhaíochtaí is airde riosca a 
bhí ar eolas, an dáta nach raibh ar eolas le forbairt na vacsaíne, gan aon fhianaise ar “athraithigh 
is ábhar imní” mar a thugtar orthu; agus cur chuuige a bhí ag forbairt i dtaca le taisteal ar 
leibhéal Eorpach agus idirnáisiúnta. 

I rith na tréimhse sin, bhog gnéithe roghnacha an phlean i dtreo níos mó srianta, ag brath ar an 
gcomhairle sláinte poiblí agus ag freagairt don tuiscint ab’ fhearr ar an gcaoi ina raibh leathnú 
an ghalair ag tarlú i gcomhthéacs na hÉireann. 

Tá an chomhairle sláinte poiblí soiléir go leanann an Creatchóras de mheicníocht shoiléir a sholáthar 
mar theoir don chinnteoireacht, ach léirigh an taithí le roinnt míonna anuas an tábhacht go gcuirfear 
i bhfeidhm é ar bhealach solúbtha, agus bearta á gcur in oiriúint chun aghaidh a thabhairt ar an 
riosca sláinte poiblí risk ag am ar leith chomh maith le haon cheisteanna comhthéacsúla ar leith. 

 
1.5 CLÁR VACSAÍNITHE 

1.5.1 Forléargas 
I mí na Samhna 2020 bhunaigh an Rialtas an Tascfhórsa Ardleibhéil COVID-19 chun tacú leis an 
Roinn Sláinte agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte straitéis agus plean forfheidhmithe a 
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fhorbairt, ionchuir straitéiseacha a sholáthar, agus monatóireacht a dhéanamh ar an 
bhforfheidhmiú de chlár náisiúnta ardéifeachtúil agus aclaí d’imdhíonadh COVID-19 a bhfuil 
ról lárnach aige i dteacht slán na hÉireann ón bpaindéim. 

Thug an Rialtas faomhadh do Straitéis an Chláir Náisiúnta Vacsaínithe COVID-19 an 15 Nollaig 
2020 agus cuireadh nuashonrú ar an bPlean Forfheidhmithe an 18 Eanáir 2021. 

Tá Clár Vacsaínithe COVID-19 ceaptha le ‘riarachán sábháilte, éifeachtach agus éifeachtúil 
vacsaín COVID-19 a chinntiú chuig iomlán an daonra a bhfuil sé oiriúnach dóibh agus ar mian leo é a 
fháil. Beidh an vacsaíniú saoir in aisce ag an bpointe seachadta’. 

Leanann an Tascfhórsa Ardleibhéil de thacú leis an Roinn Sláinte agus an FSS agus a bhfoirne tríd 
an gclár vacsaínithe COVID-19. Seo iad na foirne céanna ar iarradh orthu freagairt don phaindéim, 
agus tástáil, rianú teagmhálaithe agus beartais agus bearta sláinte phoiblí a chur i bhfeidhm chun cosc a 
chur ar leathnú an víris. 

 
1.5.2 Nuashonrú ar Fhorfheidhmiú an Chláir Vacsaínithe 
Toisc go raibh teorainn le bheith ar sholáthairtí vacsaíní ar dtús, tugadh tosaíocht do roinnt grúpaí 
chun vacsaín a fháil ar bhonn eipidéimeolaíocht COVID-19, réamheolas faoi vacsaíní, agus i 
gcomhar leis na prionsabail eitice a leagtar amach i gCreat Dáiliúcháin na Roinne Sláinte don 
Rochtain Chothromasach ar Vacsaín(í) COVID-19. 

Thosaigh clár vacsaínithe na hÉireann an 29 Nollaig 2020 leis an bhfeidhmiú tosaigh ag díriú ar 
oibrithe cúram sláinte i seirbhísí túslíne agus cónaitheoirí 65 agus os a chionn agus baill foirne in 
áiseanna cónaitheacha cúraim fadtéarma i gcomhréir leis an Straitéis Dáilíúcháin Vacsaíní COVID-
19 agus treoir ón NIAC i laethanta tosaigh an fheidhmithe. 

Mar phríomhbhaill foirne túslíne chúram sláinte agus vacsaitheoirí, fuair doctúirí teaghlaigh agus 
altraí cleachtais a gcéad dháileog den vacsaín faoin 14 Feabhra. Dá bharr sin bhíothas ábalta 
tosú le feidhmiú na vacsaíne leo siúd 85 bliana d’aois sa tseachtain dar tús an 15 Feabhra. 
Leanfaidh daoine 80-84 bliana d’aois, daoine 75-79 bliana d’aois agus ansin daoine 70- 74 bliana 
d’aois. 

Fanann an plean feidmithe do na grúpaí daonra go léir faoi réir ag athrú mar thoradh ar mholtaí ar 
bith amach anseo ó NIAC. Leanann an plean feidhmithe de bheith ag brath go mór ar sheachadadh 
vacsaíní, faomhadh na vacsaíní breise ionchasacha ag an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach agus 
socruithe soláthair dóibh sin de réir mar a aithnítear iad. 

D’ainneoin na spleáchas seo, tá dul chun cinn máith á dhéanamh ag Éirinn leis an gclár vacsaínithe i 
gcomhréir leis na Ballstáit eile san AE, leis an gcéad dáileog den phobal atá aitheanta le vacsaín a 
fháil faighte ag 6% díobh agus 3.4% den phobal sin vacsaínithe go hiomlán go dtí seo. Tá na 
vacsaíní ceadaithe go léir (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca) á riar go han-tapa i ndiaidh 
dóibh teacht isteach sa tír. Tá stoic bhreise á mbainistiú chun aon bhriseadh sa soláthar a chosc 
agus chun a dhearbhú go mbeadh an dara dáileog ann le vacsaínithe a chur i gcrích. Amhail an 19 
Feabhra, is é líon iomlán na ndáileog a riaradh 340,704 agus is é líon na ndaoine atá vacsaínithe 
go hiomlán (i.e. a fuair dhá dháileog) 126,320. 
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Dáileoga a fuarthas vs dáileoga a riaradh 

 
Nóta: tá na dáileoga ar fáil cothrom leis na dáileoga a fuarthas lúide an stoc maolánach 

1.5.3 Éiginnteacht a Bhainistiú agus Aghaidh a Thabhairt ar Dhúshláin go dtí seo 
Tá sé tábhachtach a nótáil, ó cuireadh tús leis an ngné lóistíochtúil den chlár vacsaínithe, tháinig 
an iarracht náisiúnta ar 17 athrú soláthair a d’athraigh na bunphleananna. Tá an clár COVID-19 
ceaptha le bheith aclaí agus solúbtha chun déileáil leis an iliomad suíomhanna a thagann chun cinn 
nach bhfuil smacht againn orthu. 
Mar sin féin, ní mór a admháil gurb í an iarracht lóistíochtúil is casta riamh, b’fhéidir, i stair an stáit 
a éilíonn iarracht chomhaontaithe thar raon d’eagraíochtaí i dtreo chuspóra coitianta, is é sin ‘tógáil 
ar an bhfreagra sláinte poiblí ar COVID-19 go dtí seo trí vacsaíní sábháilte agus éifeachtacha a sholáthar 
go héifeachtúil chuig an bpobal agus, é sin á dhéanamh, tinneas tromchúiseach agus bás mar thoradh 
ar COVID-19 a laghdú’. 

Ní mór beagán faoi bhun 4 oiread líon na ndáileog de vacsaíní COVID-19 a thabhairt agus a 
tugadh le linn an chláir is déanaí a bhí ann do fhliú an gheimhridh agus a bhain amach an glacadh ab 
airde le blianta anuas. Is é cuspóir an Rialtais vaiscín a thabhairt don líon is mó daoine os cionn 18 
mbliana d’aois agus is féidir a luaithe is féidir agus de réir mar a bhíonn vacsaíní ar fáil. 

Fiú agus muid ag tabhairt faoin dúshlán ollmhór de dháileadh agus riar vacsaíní, tá fós líon 
suntasach de dhúshláin roimh fheidhmiú an chláir vacsaínithe COVID-19. Áirítear leo seo 
spriocanna sábháilteachta, cáilíochta agus táirgeachta á sroicheadh ag déantóirí, amú an 
fhaomhaithe ag Rialaitheoirí, athraithigh COVID-19 ag teacht chun cinn agus conas a d’fhéadfadh sé 
seo athrú a dhéanamh ar éifeachtúlacht vacsaíní reatha laistigh den phunann agus, ar deireadh, 
méideanna intuartha agus soláthar seasta ag teacht go hÉirinn. Measann an Rialtas, mar sin, go bhfuil 
sé tábhachtach go roghnóidh Éire conarthaí breise vacsaíní a dhéanamh agus tá aontaithe againn 
beagnach 17.4 milliún vacsaín a cheannach thar an bpunann iomlán go dtí seo. 

1.5.4 Lucht saothair 
Sna céimeanna tosaigh den chlár rinneadh giaráil ar úsáid vacsaíneoirí a tháinig den chuid ba mhó 
ó fhoirne piarvacsaíneoirí a bhí ann cheana, bunaithe sa phobal agus sna hospidéil agus le déanaí ag 
baint úsáide as líonra na ndochtúirí teaghlaigh de réir mar a leathnaíodh an clár sa phobal i gcoitinne ag 
tosú leis an daoine os cionn 70 bliana d’aois. Forbraíodh clár oiliúna do vacsaíneoirí COVID-19, ina 
bhfuil catalóga, pacaí acmhainní agus sraith de cheardlanna gréasáin a forbraíodh do na vacsaíní 
COVID-19 agus cuireadh i bhfeidhm iad do na vacsaíneoirí a ghlac páirt sa chlár go dtí seo. Tá sé 
mar aidhm aige forbairt, cothabháil agus nuashonrú a dhéanamh ar na scileanna chun vacsaíní COVID-19 a 
thabhairt go sábháilte. Tá 7,426 vacsaíneoir oilte (amhail 17/2/21) 
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1.5.5 TFC 
Tá riachtanais TFC an chláir vacsaínithe á bhfoinsiú, á gceannach, á gcur i bhfeidhm agus á 
gcomhtháthú i mbonneagar TFC FSS. Faoi láthair tá an clár ag baint úsáide as réiteach digiteach 
cuimsitheach ó cheann go ceann chun bonn agus tacaíocht a thabhairt do sheachadadh an 
chláir vacsaínithe. Ceadóidh sé seo eolas a chomhroinnt, sonraí a bhailiú san fhíor-am, geall leis, 
carnadh agus anailís do lucht déanta beartais agus d’fhoirne oibríochtaí, agus eolas iontaofa 
a sholáthar don phobal faoina bhfuil ag tarlú ar fud an chláir vacsaínithe. 

Chomh maith le taifid vacsaíní a sholáthar, d’fhorbair an FSS agus an OGCIO réiteach TF atá 
ábalta teastas vacsaíne a sholáthar le húsáid in Éirinn nó i gcomhréir le haon socruithe a d’fhéadfaí 
a aontú ar leibhéal an AE. 

Cuireadh an Córas Faisnéise Vacsaíní COVAX i bhfeidhm an 27 Nollaig 2020 agus go dtí seo rinne 
sé taifeadadh rathúil ar riar na vacsaíní dáileog 1 agus dáileog 2 thar suíomhanna ospidéal 
géarmhíochaine agus cúramh cónaitheach fadtéarma agus le déanaí tá sé in úsáid ar an líonra dochtúirí 
teaghlaigh. 

 
 1.6 TAISTEAL 
Toisc gur tháinig athraithigh nua agus níos tógálaí den víreas chun cinn bhí gá le cosaintí níos 
déine chun cosc a chur ar iompórtáil agus leathnú na n-athraitheach seo is ábhar imní. Chomh 
maith lenár rannpháirtíocht san athbhreithniú agus neartú ar bhearta ar leibhéal AE – a chlúdaíonn 
taisteal laistigh den AE agus ón taobh amuigh – rinne an Rialtas sraith de bhearta fhíorshuntasacha 
ar an leibhéal náisiúnta. 

An 20 Nollaig 2020, nuair ba léir cad é an scála agus an riosca a bhain leis an athraitheach nua a 
aithníodh sa Bhreatain, rinne an Rialtas gníomh láithreach le cosc sealadach a chur ar thaisteal ón 
mBreatain go hÉirinn. Rinneadh síneadh ar an gcosc seo go dtí gur tugadh isteach bearta 
sriantacha níos mionsonraithe in Eanáir 2021. 

Léiríonn sonraí faoi phaisnéirí ag teacht isteach in aerfoirt agus calafoirt na hÉireann go bhfuil 
uimhreacha níos lú ná 5% de ghnáthleibhéil. Le seachtainí beaga anuas ba chónaitheoirí 
Éireannacha ag filleadh ar Éirinn iad níos mó ná leath de na daoine ag teacht isteach, agus suas 
le dha thrian díobh sin ag filleadh ó laethanta saoire nó cuairteanna thar lear. Dá bharr sin, 
áirítear sa raon de bhearta agus srianta nua gníomhartha atá dírithe go háirithe ar laghdú a 
dhéanamh ar an taisteal amach neamhriachtanach seo, chomh maith le cuairteanna isteach 
neamhriachtanacha. Is é atá mar chuspóir le srianta  

• teorainn a chur le leathnú an ghalair, toisc go gcreidtear go mbíonn roinnt 
athraitheach ina gcúis le hin-tarchurthacht níos mó, rud a chiallaíonn go mb’fhéidir nach 
mbeidh an réimeas reatha de shrianta chomh héifeachtach agus a bhí roimhe; 

• iompórtáil agus leathnú ar athraithigh nua a sheachaint i bhfianaise na mbuairteanna go 
bhféadfaidís tionchar a bheith acu ar éifeachtúlacht na vacsaíní atá in úsáid faoi láthair 
i bpobal na hÉireann. 

Áirítear sna bearta a cuireadh i bhfeidhm le déanaí: 

• Riachtanas go mbeadh tástáil diúltach/“níor braitheadh” PCR a tógadh roimh imeacht suas le 
trí lá sula dtagann paisnéirí isteach ón iasacht (ar dtús ó thíortha sonracha inar aithníodh 
athraithigh is ábhar imní, ach a síneadh ina dhiaidh sin chuig daoine ag teacht isteach ó gach áit); 

• Ionchúiseamh i gcás daoine ag teacht isteach gan an toradh tástála PCR riachtanach, le fíneáil 
suas le €2,500 agus/nó téarma príosúnachta suas le 6 mhí mar thoradh ar chiontú; 

• Coraintín baile éigeantach 14 lá a thabhairt isteach do dhaoine ag teacht ón iasacht, le 
heisceachtaí an-teoranta ar fad; 

• Bheith ábalta teacht amach as coraintín baile de bharr toradh diúltach ó thástáil PCR a 
tógadh 5 lá ar a laghad i ndiaidh teacht isteach, ach amháin teacht isteach ó thíortha a 
bhfuil imní mhór ina leith (tíortha “Catagóir 2”); 

• Leathnaíodh liosta na dtíortha “Catagóir 2” le breis agus 20 tír a chlúdach; 
• Taisteal saor ó víosa do ghearrchuairteanna ó roinnt tíortha, lena n-áirítear an Afraic Theas 
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agus an Bhraisíl, curtha ar fionraí; 
• Leasú ar rialacháin lena chinntiú go mbíonn paisinéirí ag teacht ón iasacht trí Thuaisceart Éireann 

faoi réir ag na rialacha céanna (tástáil PCR, coraintín etc.) leo siúd atá ag teacht trí chalafoirt 
agus aerfoirt sa Stát; 

• Leasú ar rialacháin lena chinntiú gur cion é taisteal neamhriachtanach thar lear; 
• Pionós fógartha socraithe do thaisteal neamhriachtanach thar lear ardaithe go €500 

(murab ionann agus an píonós €100 do shárú ar shrianta taistil intíre); 
• Gníomhaíocht shuntasach forfheidhmithe ag an nGarda Síochána, lena n-áirítear ag calafoirt 

agus aerfoirt agus i ngaireacht dóibh, fíneálacha a ghearradh agus/nó paisinéirí a bhfuil taisteal 
neamhriachtanach thar lear beartaithe acu a chur ar ais. 
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CUID 2: DÚSHLÁIN A BHAINISTIÚ 
 

2 MEASÚNÚ AGUS FREAGRA AR THIONCHAR EACNAMAÍOCH 
 

 2.1 RÉAMHRÁ 
Tá raon leathan de bhearta curtha ar bun ag an Rialtas chun maolú a dhéanamh ar an tionchar ollmhór 
eacnamaíoch atá imeartha ag COVID-19 ar Éirinn. Ó Mhárta 2020, áiríodh leis seo raon leathan 
de scéimeanna agus cláir éigeandála atá curtha ar bun de réir mar a d’fhorbair an phaindéim, ag 
cur san áireamh na hiarmhairtí ar leibhéal earnálacha. 

Baineadh úsáid as an raon iomlán d’uirlisí a bhí ar fáil don Rialtas, lena n-áirítear tacaí ioncaim, 
deontais, faoisimh, bearta cánach, agus barántais ar iasachtaí, d’fhonn oibrithe agus a n-ioncaim a 
chosaint, agus tacú le gnólachtaí tríd an bpaindéim. Bhí an tacaíocht onnghníomhach fhritimthriallach seo 
indéanta mar thoradh ar an mbainistíocht stuama a rinneadh ar airgead poiblí sna blianta roimh COVID-
19. Chuir an earnáil baincéireachta foighne fiach shuntasach ar fáil freisin d’iasachtaí do ghnólachtaí 
agus teaghlaigh na hÉireann freisin. 

Mar thoradh ar an scála ollmhór d’idirghabháil an Rialtais cuireadh cosc ar thitim níos mó fós sa 
ghníomhaíocht eacnamaíoch, rátaí dífhostaíochta níos airde fós, agus ráta níos tapúla fós d’imeacht 
gnólachtaí. 

Tríd an tacaíocht seo a sholáthar, tá bonn leagtha ag an Rialtas do théarnamh níos tapúla, 
trína chinntiú gur féidir le gnólachtaí maireachtáil, agus gur féidir poist a choimeád. 

Sa bhliain 2020, chuir an Rialtas beagnach €16.8 billiún in idirghabhálacha dhíreacha caiteachais 
mar fhreagra ar thionchair na paindéime, thar tacaí amhail an Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéime 
(PUP), an Scéim Fóirdheontais Pá Fostaíochta (EWSS) agus an Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá 
(TWSS), agus an Scéim Tacaíochta um Shrianta COVID (CRSS). Seo de bhreis ar bearta cánach 
éagsúla a tugadh isteach amhail stórasú ar dhliteanais cánach. B’í seo an mhórthoisc a chuir le 
heasnamh ginearálta Rialtais €19 billiún in 2020. 

I gCáinfhaisnéis 2021 rinneadh soláthar do €12 billiún breise i gcaiteachas i dtaca le COVID-
19. Áiríear leis seo €3.4 billiún mar chuid de Chiste Téarnaimh agus €2 billiún eile mamar 
Theagmhas. Rinneadh meastachán i gCáinfhaisnéis 2021 d’eadnamh breise €20.5 billiún. Is léir 
nach mbeidh an leibhéal eisceachtúil seo d’iasacht inbhuanaithe sa mheántéarma. 

Leis an leanúínt de na srianta reatha dianghlasála, atá de dhíth chun COVID-19 a chur faoi chois, 
tá an t-ionchas eacnamaíoch don chéad leath de 2021 imithe in olcas, Aithníonn an Rialtas go 
mbeidh tionchar ar leith aige seo ar ghnólachtaí agus ar dhaoine. Le cur i bhfeidhm leanúnach srianta 
beidh caillteanais aschuir bhuana agus téarnamh moillithe ar earnálacha áirithe. Dá fhad a bhíonn srianta 
ar bun is ea is mó na drochiarmhairtí ar oibrithe agus gnólachtaí freisin. Braithfear an tionchar freisin in 
infheistíocht chaillte nó mhoillithe, go háirithe i réimsí amhail tithíocht, le tionchair ar sholáthar agus 
táirgeacht sa todhchaí dá bharr. 

D’ainneoin leibhéal an chostais, is féidir leis an Rialtas, agus déanfaidh sé, leanúínt de thacaí leathana 
agus riachtanacha a sholáthar dár ndaoine agus dár ngnólachtaí. Agus é sin á dhéanamh, aithníonn sé go 
meastar go n-úsáidfidh sé seo formhór an mhaoinithe teagmhais a cuireadh ar fáil i gCáinfhaisnéis 2021 
agus beidh gá le conair shoiléir chun an leibhéal seo de chaiteachas a laghdú a luaithe agus 
a rachaimid isteach sa chéim téarnaimh. 

Ó thaobh na hinbhuanaitheachta fioscaí de, níonn caiteachas breise i gceist le formhór mór 
na mbeart seo – níl an bonn cánach inmheánach imleor le déileáil leis an méid seo de chaiteachas 
níos faide ar aghaidh ná an gearrthéarma. D’fhonn inbhuanaitheacht fioscach a chinntiú, mar 
sin, beidh gá leis na bearta caiteachais éigeandála seo a tharraingt siar nuair a bheidh 
feidhmiú vacsaíní imithe chun cinn agus an geilleagar athoscailte. Cúis eile nach mór aghaidh a 
thabhairt ar inbhuanaitheacht fhioscach níos luaithe seachas níos déanaí is ea an scéal go bhfuil fiachas 
na hÉireann i measc na gceann is airde san domhan forbartha (céatadán GNI*, nó ar bhonn per 
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capita). Ní mór dúshláim fhioscacha atá ann cheana – daonra atá ag dul in aois agus an gá 
leis an aistriú go neodracht carbóin a mhaoiniú – a chur san áireamh freisin. Ó thaibh an 
gheilleagair de, is fiú a abhsiú freisin go gcuireann tacaí ginearálta (seachas tacaí 
spriocdhírithe) bac ar an bpróiseas athdháilte riachtanach (is gá do ghnólachtaí agus d’oibrithe 
aisgtriú ó earnálacha atá ag dul i léig go dtí earnálacha atá ag leathnú) agus déanann siad dreasachtaí 
oibre a shaobhadh. Ciallaíonn sé seo, nuair a bheidh an geilleagar athoscailte, nach mór do thacaí 
éirí níos spriocdhírithe (ag cur san áireamh freisin go bhfuil méadú tagtha ar ioncam teaghlaigh le linn 
na paindéime mar thoradh ar aistrithe ó earnáil an rialtais ghinearálta). 

 
 2.2 TACAÍ D’OIBRITHE 
Bhí tionchar as cuimse ag COVID-19 ar an margadh saothair, leis an dífhostaíocht ar ardú ó 5.1% 
in Eanáir 2020 go dtí ráta leasaithe do COVID-19 de 25% in Eanáir 2021. Tá beagán os cionn 
1 milliúm de lucht saothair na tíre ar fhoirm éigin de thacaíocht ioncaim stáit faoi láthair. 

Gné lárnach i bhfreagra an Rialtais is ea tacaíocht deontais dhíreach a sholáthar do ghnólachtaí 
atá buailte ag an bpaindéim chun poist agus fostaíocht a choimeád, ag coinneáil an naisc idir fostóir 
agus fostaí. Cuireadh an tacaíocht seo ar fáil ar dtús tríd an Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá, 
a rith ó Mhárta go Lúnasa 2020 ar chostas iomlán €2.85 billiún, agus ansin, ó Mheán Fómhair 
2020, tríd an Scéim Fóirdheontais Pá Fostaíochta, ar chostas iomlán thart ar €2 bhilliún gi dtí 
seo. 

In Eanáir 2021, cuireadh fóirdheontais ar fáil tríd an Scéim Fóirdheontais Pá Fostaíochta le breis agus 
36,500 fostóir ag tacú le breis agus 350,000 post. 

Ina theannta sin, ghluais an Rialtas go tapa chun an Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéime a chur ar fáil, 
mar thaca éigeandála, d’oibrithe, lena n-áirítear daoine féinfhostaithe, a chaill a bpoost de bharr na 
paindéime. Bhí costas thart ar €5.9 bhilliún air seo go dtí seo. 

Faoi láthair, tá an Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéime á fháil ag beagán faoi bhun 475,000 duine, 
ardú thart ar 200,000, ó lár mhí na Nollag 2020. Mar a bhí ar feadh na paindéime, léirigh líon 
faighteoirí na híocaíochta na leibhéil srianta atá i bhfeidhm ar an ngeilleagar. Le cur i bhfeidhm 
srianta i mí na Nollag bhí ardú suntasach ar líon na bhfaighteoirí, go háirithe ó mhórdhíoltóirí agus 
miondíoltóirí, earnáil an lóistín agus seirbhísí bia, agus tógáil – is ionann na trí earnáil seo agus thart ar 
50% de líon iomlán na n-éileamh PUP. Tá na daoine sin atá ag fáil PUP de bhreis ar thart ar 
190,000 duine ar an mBeo-Chlár. 

Cé go raibh neart daoine ag brath ar an tacaíocht luachmhar ón Íocaíocht Dífhostaíochta 
Phaindéime ar feadh tréimsí gearra, tá líon suntasach díobh siúd ag fáil íocaíochta rinne sin ar feadh na 
paindéime, le thart ar 115,000 duine á fháil ar feadh 42 seachtain nó níos faide – de réir mar 
a théimid isteach i gcéim téarnaimh le maolú na srianta, beidh gá ag na hoibrithe seo le tacaíocht ar 
leith. Amhail an 23 Feabhra 2021, seo a leanas briseadh síos reatha an PUP de réir earnála: 

 
Earnáil Tionsclaíochta Líon  Codán 
Lóistín & seirbhís bia 110,697 23.4% 
Mórdhíol & miondíol 75,196 15.9% 
Tógáil 61,077 12.9% 
Riarachán & seirbhís tacaíochta 41,210 8.7% 
Eile e.g. seirbhísí pearsanta 35,618 7.5% 
Déantúsaíocht 26,618 5.6% 
Gairmiúil, eolaíocta agus teic. 16,558 3.5% 
Iompar 13,350 2.8% 
Ealaíona, siamsaíocht & fóillíocht 13,005 2.7% 
Oideachas 14,662 3.1% 
Sláinte an duine agus obair shóisialta 14,488 3.1% 
Gan rangú nó gan fhios 10,997 2.3% 
Airgeadas & árachas 8,731 1.8% 
Faisnéis & cumarsáid 8,513 1.8% 
Riarachán poiblí 7,824 1.7% 
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Talmhaíocht 6,918 1.5% 
Gníomhaíochtaí eastáit réadaigh 6,320 1.3% 
Fuineamh, uisce agus bainistiú 
dramhaíola. 

1,631 0.3% 

Iomlán 473,413 100.0% 

 
Chuir an Rialtas sochar breoiteachta feabhsaithe COVID-19 ar fáil freisin, d’fhostaithe agus don 
lucht féinfhostaithe freisin, a ndeortear leo féin-aonrú, a ngluaiseachtaí a shrianadh, nó a ndéantar 
diagnóis COVID-19 orthu. Go dtí seo bhain breis agus 130,000 duine tairbhe as an taca seo. 

 
 2.3 TACAÍ DON GHNÓ 
Chuir an Rialtas raon nach raibh a leithéid ann riamh cheana ar fáil d’iasachtaí, deontais, dearbháin agus 
scéimeanna tacaíochta eile chun tacú le gnólachtaí a buaileadh leis an bpaindéim. D’áirigh siad seo 
scéimeanna amhail an Scéim Tacaíochta um Shrianta COVID (CRSS); an Ciste Cobhsaithe agus 
Téarnaimh Paindéime de luach €2 bhilliún; Scéim Iasachta Caipitil Oibre SBCI, an Deontas Atosaithe agus 
Scéim Iasachta don Fhás sa Todhchaí; Iasachtaí Gnó COVID-19 ó Microfinance Ireland; Ciste Cothábhála 
Fiontar ó Fiontar Éireann; tacaí chun cuidiú le gnólachtaí trádáil ar líne; agus stórasú ar dhliteanais 
cánach. Cuireadh díolúintí leathana ar rátaí trádála ar fáil freisin trí Údaráis Áitiúla. 

Mar a rinne ar feadh na paindéime, leanann an Rialtas d’athbhreithniú a dhéanamh ar thacaí atá 
ar bun agus de fhreagairt a thuilleadh más gá. D’áirigh sé seo na cinntí is déanaí le scéim tacaíochta 
nua athabhairt isteach do ghnólachtaí nach bhfuil incháilithe ar CRSS, an Scéim Cúnaimh Ghnó COVID 
(CBAS), agus soláthar de mhaoiniú breise don Chiste Cothabhála Fiontar. Seoladh Scéim Leanúnachais 
Ghnó Turasóireachta nua de luach €55 milliún freisin. 

D’fhonn a chinntiú gur seachnaíodh caillteanais bhuana poist agus suíomhanna dócmhainneachta 
oiread agus ab fhéidir, i Márta 2020, ghlac an Rialtas an cinneadh le fionraíocht shealadach a 
dhéanamh ar theidlíocht fostaí le hiomarcaíocht a éileamh óna bhfostóir i ndiaidh tréimhsí áirithe 
de leagan as nó obair ghearrthéarma. Tá an fhionraíocht seo ar bun go dtí an 31 Márta 2021. 
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Luach na dTacaí Fiontair a Fógraíodh go dtí seo 
 

Taca Fiontair Cineál Taca Tacaí a 
cuireadh ar 
fáil 

Iarchur cánach Iarchur 2,000 

Ciste Cobhsaíochta agus Téarnaimh Paindéime Infheistíocht 2,000 

Scéim Ráthaíochta Creidmheasa COVID-19 Iasacht 2,000 

Díolúine ó Rátaí Tráchtála Díolúine 1,060 

Scéim Iasachta um Fhás sa Todhchái SBCI3 F

4 Iasacht 800 

Deontas Atosaithe Deontas 652 

Scéim Iasachta Caipitil Oibre SBCI  Iasacht 425 

Scéim Tacaíochta um Shrianta Covid4 F

5 Íocaíocht 5 F308 

Scéim Cothabhála Fiontair  Iasacht/eotas neamh-
inaisíoctha 

200 

Eagraíochtaí Spóirt Deontas 85 

An Chomhairle Ealaíon Maoiniú breise 77 

Scéim Chúnaimh Ghnó Covid  Deontas 60 

Scéimeanna Siamsaíochta Beo Íocaíocht 55 

Scéim Leanúnachais Ghnó Turasóireachta Íocaíocht 55 

Iasachtaí Covid MicroFinance Ireland Iasacht 40 

Scéim Táirgí Eolaíochtaí Beatha Covid-19 Deontas 38 

Scéim Dearbhán Trádála Ar Líne (OFAnna) Deontas 37 

Dearbháin Leanúnachais Ghnó (OFAnna) Deontas 27 

Ciste Oiriúnaithe Gnó Fáilte Ireland Deontas 26 

Tacaí don earnáil físamhairc Maoiniú 23 

Scéim Miondíola Ar Líne Fiontar Éirinn Deontas 15 

Údarás na Gaeltachta Maoiniú breise 15 

Scéim na nIonad Fiontair Deontas 12 

Ciste Thionscnóirí Turas Cóiste Deontas 10 

Deontas Pleanála Gnó Airgeadais Covid-19  Deontas 5 

Tacaí InterTrade Ireland (E-Merge agus Rétigh Éigeandála Ghnó) Deontas 4 

Luach Iomlán  €9.9bn 

 
 
 
 
 
 
 

4 Ina theannta sin, bhí €300m ar fáil cheana féin roimh COVID19 
5 Níor suireadh aon leithdháileadh caiteachais in iúl. Tá an figiúr seo bunaithe ar an tsuim a tugadh amach i dtacaíocht amhail an 11/02/2021 
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3 MEASÚNÚ & FREAGRA AR THIONCHAR SÓISIALTA 
 

3.1 OSRADHARC 
Na bearta sláinte poiblí riachtanacha atá ar bun mar fhreagra ar an bpaindéim, bíonn tionchair acu ar an 
bhfolláine lena n-áirítear iarmhairtí síceolaíochta, mothúchánacha agus sóisialta. Tá a fhios againn 
go géar go gcuirtear treise leis na hiarmhairtí de bharr fad na mbeart sláinte poiblí atá ar bun 
agus a bhforfheidhmiú leanúnach ar shaolta agus slite beatha daoine. 

Rinne an phaindéim méadú freisin ar na héagothroimí a d’fhulaing neart de na pobail atá 
leochaileach agus faoi mhíbhuntáiste amhail pobal na dTaistealaithe, pobal na Romach, 
inimircigh, iad siúd atá gan dídean, iad siúd a bhfuil cónaí orthu sa Soláthar Díreach agus iad 
siúd atá ag streachailt leis an andúil, Cé nach ndeachaigh an víreas féin i gcion orthu chomh 
mór agus a chuaigh ar ghrúpaí eile, bhí tionchar ollmhór ag na bearta chun an tsochaí a 
chosaint ar leanaí agus ar dhaoine óga, go háirithe iad siúd atá leochaileach 

Chuaigh an phaindéim i gcion go diúltach ar fhir agus mná araon, ach ar bhealaí éagsúla. 

Ní féidir cuntas uileghabhálach a thabhairt anseo ar na dúshláin agus ar na freagraí beartais 
agus seirbhíse a cuireadh i bhfeidhm le bliain anuas. Tugtar cur síos ar cuid de na bearta a 
cuireadh ar bun i dtuarascálacha roimhe seo ar thionchar sóisialta na paindéime ar an daonra. 
Bíodh sin mar atá, is fiú na réimsí seo a leanas a lua go follasach i dtaca leis na leichaileachtaí 
is mó atá nochtaithe ag an víreas agus na srianta atá curtha ar bun. 

 
 3.2 IONCAM TEAGHLAIGH, BOCHTANAS AGUS FIACHAS 
Bhain cur chuige an Rialtais go dtí seo úsáid as an gcóras cosanta sóisialta chun tacú leo siúd ar 
ioncaim ísle agus chun maolú a dhéanamh ar thionchar phreab na dífhostaíochta a bhain leis an 
bpaindéim. Cé gur tharla titim san ioncam i neart teaghlach mar thoradh ar dhífhostaíocht a bhain 
leis an bpaindéim, maolaíodh an tionchar leis na tacaí PUP agus freisin le laghdú i gcaiteachas 
teaghlaigh (go príomha mar thoradh ar shrianta a bhaineann leis an bpaindéim). 

Mar sin féin, de réir mar a leantar de shrianta, leantar den ualach ar theaghlaigh – go háirithe na 
teaghlaigh sin a raibh a n-ioncam roimhe sin níos airde ná leibhéal ionadaíochta na dtacaí ioncaim. Is 
dócha go mbeidh ualach fiachais dá bharr i gcohóirt áirithe a fheicfear, is dócha, i riaráistí morgáiste 
agus laguithe eile ar iasachtaí. 

 
 3.3 FOLLÁINE I GCOITINNE 
Chuir an phaindéim dúshláin ar leith roimh ár saoránaigh go léir i dtéarmaí a meabhairshláinte agus 
a bhfolláine. Tá feasacht ard ann faoin tionchar a bhíonn ag teagmhálacha sóisialta laghdaithe agus 
aonrú ar gach duine ar fud na sochaí, Bhí an bhéim ar thacú le daoine fanacht chomh nasctha agus 
chomh sláintiúil agus is féidir, cuidiú leis an bpobal a neartú agus teacht aniar aonair, dóchas a 
athbhunú gur féidir linn téarnamh agus go ndéanfainid amhlaidh, agus teacht slán as seo, le 
chéile. 

• Tá tionchar ag an easpa imeachtaí spóirt ar ár bhfolláine chomhchoiteann, lena n-áirítear ár 
bhfolláine fhisiciúil agus mheabhrach. Is fiú a aibhsiú go bhfuil tionchair níos mó ag na srianta 
seo ar roinnt daoine aonair agus roinnt pobal ná ar chinn eile. 

• Tá neart fianaise ann faoi na buntáistí folláine a bhaineann le rannpháirtíocht i ngníomhaíocht 
chultúrtha agus chruthaitheach, go háirithe don óige agus do dhaoine níos aosta. Cé go bhfuil 
iarrachtaí déanta le deiseanna a bhogadh ar líne, is léir go bhfuil easnamh sa rannpháirtíocht 
a d’fhéadfadh iarmhairtí aige níos faide amach romhainn. 

• Tá an-tábhacht freisin do neart daoine leis an deis le teacht le chéile i suíomhanna reiligiúnda 
agus tá tábhacht le heasnamh na dtionól comhchoiteann seo do sheirbhísí rialta nó do 
shearmanais ar leith d’fholláine daoine a bhfuil creideamh acu. 

Mar chuid dár bhfreagra ar na dúshláin seo, chuireamar treoir agus tacaíocht ar fáil do dhaoine 
chun a bhfolláine fhisiciúil agus mheabhrach araon, trí fheachtais eolais sláinte poiblí information, 
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amhail ár bhfeachtas Ann Le Chéile, agus trí líonraí eolais lena n-áirítear príomheagraíochtaí ag obair 
le daoine leochaileacha. Ag leanúint ar aghaidh ón bhfeachtas “Ann Le Chéile”, i Samhain na bliana 
seo caite sheolamar an feachtas “Go dTé Tú Slán”, atá dírithe ar thacú lenár saoránaigh trí na 
míonna deacra romhainn. 

Tá airgead suntasach á infheistiú sa tionscnamh nua seo, le €7 milliún chun tacú le raon de 
ghníomhartha agus seirbhísí tacaíochta a sheachadadh, a chuirfear ar bun sna míonna seo 
romhainn. Spreagann an feachtas muid go léir le rud éigin a dhéanamh atá go maith dúinn gach lá 
nó seachtain, ar nós dul ag siúil, teagmháil a dhéanamh go sábháilte le cairde nó muintir, gabháil 
do chaitheamh aimsire nó rochtain a fháil ar na tacaí a d’fhéadfadh a bhbeith de dhíth orainn. 
Trí seo a dhéanamh, cruthóimid cothromaíocht, gnáthamh agus teacht aniar. Tá an feachtas dírithe 
ar chúig phríomhthéama. Is iad: 

Fanacht gníomhach agus bheith amuigh faoin aer: Tá Spórt Éireann i gceannas ar shraith de 
thionscnaimh chun tacú le gach duine fanacht gníomhach agus aclaíocht a dhéanamh laistigh dár 
gceantair áitiúla féin. Ina theannta sin, iarrfar ar eagraíochtaí agus cumainn spóirt bealaí a fhorbairt 
chun tacú le pobail áitiúla laistigh de na rialacháin sláinte poiblí. 

Fanacht nasctha le daoine: Tugadh isteach an clár Glao an Phobail in earrach na bliana seo caite 
chun línte cabhracha áitiúla a chur ar fáil trí Údaráis Áitiúla do thacaí praiticiúla, comhroinnt eolais 
agus cairde a dhéanamh, Mar chuid den bhfeachtas “Go dTé Tú Slán”, rinneadh é seo a leathnú 
leis an bpríomhaidhm go mbeifí onnghníomhach le for-rochtain chuig daoine a d’fhéadfadh a bheith 
aonraithe. Ag obair le heagraíochtaí comhpháirtíochta, lena n-áirítear an Garda Síochána, 
eagraíochtaí neamhrialtasacha agus Volunteer Ireland, tá béim ar leith ar na daoine is mó atá i 
mbaol aonraithe a aithint agus tacú leo. Cuireadh maoiniú ar fáil freisin chun tacaí ar leith a 
sholáthar do dhaoine níos sine, trí Alone, agus chuig daoine níos óige, trí Jigsaw. 

Sos a ghlacadh agus bheith cruthaitheach: Soláthraíonn na hÚdaráis Áitiúla agus na 
leabharlanna, le comhairle ón gClár Éire Ildánach, agus i gcomhpháirt le grúpaí ag leibhéal 
náisiúnta agus áitiúil, réimse tionscnamh chun tacú leis an gcruthaitheacht ag leibhéal an 
duine aonair agus an phobail araon, sna healaíona, sa cheardaíocht, agus i gcúrsaí cultúir 
agus oidhreachta 

Bia folláin a ithe: Cuireann Bord Bia faisnéis agus acmhainní ar fáil chun tacú le réim bia 
shláintiúil. Tá tús curtha le mórthionscnamh Fás Tú Féin É an earrach seo a thacóidh le níos 
mó daoine a gcuid bia féin a fhás, rud a chabhróidh le naisc níos mó a bhunú idir líonraí pobail. 

Aire a thabhairt dod’ ghiúmar. Faoin téama seo, is féidir le daoine teacht ar eolas faoi cén áit is féidir 
leo dul má tá tacaíocht de dhíth orthu. Tá sé seo nasctha freisin leis an líne chabhrach pobail áitiúil lena 
chinntiú gur féidir le daoine teacht ar an gcúnamh atá de dhíth orthu. Sheol FSS sraith d’fhíseáin ar 
líne le déanaí “Tabhair Aire do d’Fholláine” a thugann an deis do dhaoine tuilleadh a fhoghlaim 
faoi phríomhghnéithe na folláine meabhraí amhail aireachas, buíochas, féinchúram agus teacht 
aniar. Ina theannta sin, tá na Coistí Seirbhísí do Leanaí agus Daoine Óga ag cur tacaí ar bun do leanaí, 
daoine óga agus teaghlaigh. 

Ar shuíomh gréasáin an FSS YourMentalHealth.ie tugtar eolas maidir le raon de roghanna 
tacaíochta meabhairshláinte lena n-áirítear fón, téacs agus ar líne. Dírithe ar an bpobal i gcoitinne, 
rith an feachtas raidió ar raidió náisiúnta agus áitiúil le linn mhí Eanáir, lena n-áirítear stáisiúin raidió 
dhigiteacha a dhíríonn ar dhaoine 15-34 bliana d’aois. Cuireann an feachtas daoine ar aghaidh chuig 
an Líne Eolais YourMentalHealth (1800 111 888) agus an suíomh gréasáin. Tacaítear leis an 
bhfeachtas freisin trí mheáin shóisialta mhíosúla agus cuardach íoctha. 

Chuaigh FSS i gcomhpháirtíocht le SpunOut ar fheachtas sna meáin shóisialta chun tacú le daoine 
16-24 bliana d’aois agus iad a spreagadh le teagmháil a dhéanamh agus cúnamh a lorg má tá gá 
acu leis. Thug FSS tacaíocht le déanaí freisin don bhfeachtas le Comhairle Náisiúnta na mBan 
i mí na Nollag #NotJustInYourHead a d’fhéach le feasacht a mhéadú do meabhairshláinte i mná 
óga. 
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 3.4 MEABHAIRSHLÁINTE 
Tá FSS agus a chomhpháirtithe in eagraíochtaí neamhrialtasacha ag obair go dian, ó thús na 
paindéime, le raon de thacaí agus seirbhísí don fholláine mheabhrach agus shóisialta a sholáthar 
dá bhfoirne agus don iliomad pobail éagsúla sa tsochaí. 

Leis an gcur chuige go dtí seo, tugadh tacaíocht riachtanach sa ghearrthéarma go meántéarma, 
thar ceithre phríomhréimse laistigh d’earnáil an chúraim sláinte. 

(i) Chuir gach CHO na seirbhísí tacaíochta a bhí ann cheana i bhfeidhm agus cuireadh i bhfeidhm 
a bpleananna freagartha éigeandála bainistíochta síceasóisialta. 

(ii) Chuir gach Grúpa Ospidéil na seirbhísí tacaíochta a bhí acu cheana i bhfeidhm e.g. ranna 
síceolaíochta, obair shóisialta leighis etc, chun tacaíocht ar an talamh a sholáthar don 
fhoireann go léir. 

(iii) Ar leibhéal an phobail, chun tacú le grúpaí daonra ar leith thar an saolré iomlán, d’oibrigh 
comhpháirtithe FSS in eagraíochtaí neamhrialtasacha chun a soláthar seirbhíse a ardú ar 
leibhéal náisiúnta agus pobail, agus a gcleachtais a oiriúnú laistigh de shrianta COVID-
19. Thug FSS tacaíocht ghníomhach agus maoiniú don obair seo e.g. Alone, Jigsaw, 
Foras Ospíse na hÉireann, na Samáraigh etc. 

(iv) Ar leibhéal náisiúnta, dhírigh obair shonrach shíceashóisialta COVID-19 ar roinnt réimsí lena 
n-áirítear an grúpa um Fhreagra Náisiúnta Síceasóisialta, feabhsúchán ar sheirbhísí a bhí 
ann cheana, seirbhísí ar líne a fhorbairt agus Samhail Náisiúnta Cúraim do Theiripí 
Urlabhra a fhorbairt . 

San staitisticí reatha de Sheirbhísí Meabhrach (2020) lena n-áirítear seirbhísí Ginearálta Aosach 
agus CAMHS, léirítear titim i ndáiríre ar líon na n-atreoruithe a nglactar leo do sheirbhísí 
meabhairshláinte, cé gur léirigh na sonraí reatha ardú i míonna na Samhna agus na Nollag 2020. 

Ina theannta sin, beidh gá le machnamh a dhéanamh ar shonraí rochtana thar am agus freisin i 
gcomhthéacs na srianta a bhaineann le rochtain ar sheirbhísí aghaidh ar aghaidh, tréimhsí 
dianghlasála agus dúnta scoile. Bhí drogall ar roinnt úsáideoirí seirbhísí freastal ar sheirbhísí agus 
roghnaigh roinnt acu gan leas a bhaint as roghanna ríomhShláinte. Ina theannta sin, tháinig méadú 
ar an úsáid a baineadh as ligean isteach cuidithe in 2020, rud a thaispeánann go bhfuil úsáideoirí 
seirbhísí ag léiriú iompraíochtaí níos dúshlánaí. Tá fianaise air seo freisin trí bhreathnuithe 
scéalaíochta ó chliniceoirí a thug faoi deara go raibh ardú sa ghéire i dtéarmaí teacht i láthair go seirbhísí 
d’othair chónaitheach go háirithe. Bhí tionchar ar an acmhainn le vfreastal ar riachtanais na n-
úsáideoirí seirbhísí de bharr na paindéime i suíomhanna pobail agus cónaitheacha araon. Rud is 
fiú a nótáil, tá a fhios ag FSS gur tháinig ardú suntasach ar atreoruithe a bhaineann le 
neamhoird itheacháin, go háirithe in ógánaigh. 

San staitisticí do sheirbhísí ar líne taispeántar sonraí fíorama, is féidir a úsáid chun géire, éileamh reatha agus 
éileamh féideartha a ríomh: 

• Ag an suíomh Yourmentalhealth.ie bhí beagnach 1.5 milliún cuardach in 2020, ardú 69% ó 
2019, agus tugadh an líon ba mhó cuairteanna ar ábhar a bhain le haire a thabhairt dod’ 
mheabhairshláinte le linn COVID-19. 

• Chláraigh breis agus 2,800 ball foirne do chláir féinchúraim ar líne ar SilverCloud le rátaí 
ard sástachta, le 98% ag rá go raibh na cláir cabhrach. 

• Breis agus 33,000 comhrá óstáilte ar théacs 50808, a bhfuil meán >5,000 comhrá aige in 
aghaidh na míosa – is iad na téamaí atá á léiriú imní (40%), dúlagar (32%) agus 
féinmharú/féinghortú (20%). 

• Chuir My Mind 10,256 seisiún comhairleoireachta ar líne saor in aisce ar fáil ó Mheitheamh 
2020 agus chuir Turn2me.ie 5,206 seisiún comhairleoireachta ar líne saor in aisce ar fáil ó 
2020. 

• Bhí breis agus 33,000 comhairliúchán físe don tseirbhís meabhairshláinte a óstáladh idir Attend 
Anywhere (16,931) agus Blue Eye Direct (13,280) in 2020. 

• Leantar den bhfás ar úsáid an ardáin Attend Anywhere agus óstáladh 7,259 
comhairliúchán físe in Éanáir 2021 amháin. 
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 3.5 SLÁINTE AGUS CÚRAM SÓISIALTA NACH MBAINEANN LE COVID-19 
Rinne FSS iarracht a oireadh seirbhísí criticiúla a choinneáil agus is féidir lena n-áirítear seirbhísí 
práinneacha roghacha, ailse agus cairdeolaíochta, cé go bhfuil laghdú tagtha ar roinnt 
gníomhaíochta roghnaí neamh-phráinneach. Ón 6 Eanáir 2021 stop na hospidéil aosach go léir 
obair nach raibh spleách ar am lena n-áirítear seirbhísí d’othhair chónaitheacha, cásanna lae agus othair 
inpatient, day case agus d’othair sheachtracha. Leantar de sheirbhísí riachtanacha agus gnáthaimh 
phráinneacha a raibh íogaireacht ama leo, lena n-áirítear clinicí ailse mear-rochtana, a sholáthar. Tá 
seirbhísí scagthástála ag leanúint ar aghaidh le hacmhainn laghdaithe. 

Déanfar cúram COVID-19 agus cúram nach COVID-19 é a rith comhthreomhar lena chéile ar 
feadh tamaill le tionchair dá bharr ar acmhainneacht agus ar bhealaí oibre. Cuireann sé seo 
dúshláin leanúnacha ann agus ag an am céanna tá liostaí feithimh ag fás sna seirbhísí ospidéil 
agus seirbhísí pobail, lena n-áirítear laghdú nó deireadh le seirbhísí tacúla amhail cúnamh faoisimh 
agus lae, mar thoradh ar an bpaindéim. Tá gá freisin le seirbhísí tacaíochta baile a atosú go hiomlán 
chomh tapa agus is féidir ar bhealach sábháilte agus leis seachadadh na seirbhíse seo a 
uasmhéadú go buan chun brath ar chúram i suíomhanna brúite a laghdú. Chomh maith le tionchar 
na n-amanna feithimh méadaithe ar chúram, b’fhéidir go mbeidh tionchair dá bbharr ar laghduithe 
tuairiscithe i líon na ndaoine ag teacht i láthair nó daoine ag teacht i láthair go déanach le riochtanna 
tromchúiseacha. 

3.5.1 Cúram Neamhsceidealaithe agus Feidhmíocht na Ranna Éigeandála 
Cé go bhfuil laghdú suntasach tar éis a bheith ann ar an éileamh ar an gcóras sláinte agus cúram 
sóisialta mar thoradh ar líon na gcur san ospidéal a roinnt ina leath, fanann an córas faoi bhrú 
suntasach le linn na ráige reatha de COVID-19, Níl leibhéal an chuir in ospidéal ag an bpointe seo 
titithe ach díreach faoi bhun an bhuaicphointe roimhe sa chéad ráig de COVID-19. 

Go náisiúnta, leanann seirbhísí cúraim neamhsceidealaithe de dhéileáil go maith, ach tá roinnt 
suíomhanna ann fós a bhfuil dúshlán rompu mar thoradh ar athruithe in acmhainneacht do chúram géar 
agus do chúram pobail céim síos frisin. Fanann an tinreamh ag Ranna Éigeandála agus ligean isteach 
trí Ranna Éigeandála réasúnta seasta. 

Bhí an liosta feithimh d’othair chónaitheacha/cásanna lae in osipdéil 9% níos airde ag deireadh 
2020 ná ag an tús, bhí an liosta feithimh d’othair sheachtracha 10% níos airde, agus bhí an liosta feithinh 
do scóipeanna GI 46% níos airde le roinnt téarnaimh ag druidim le deireadh na bliana. 

Bhí líon na n-othar ag bhí ag fáil ceimiteiripe i lár 2020 ag 85% de ghníomhaíocht na bliana 2019. 
Cé go bhfuil na sonraí faoi sholáthar cúraim nach cúram COVID-19 é ag tús 2021 teoranta go 
fóill, tá an méid seo ar eolas againn: 

9 Rinneadh níos mó ná 400 altra a athlonnú ó na seirbhísí clinice a bhí ann cheana chuig 
seirbhísí in ospidéil ghéarmhíochaine a bhain le COVID-19 agus cúram neamhsceidealaithe, 
le tionchar dá bharr ar chúram sceidealaithe 

9 Tá aonaid do chúram criticiúil ag feidhmiú ag ardleibhéil de bhorradh ar feadh tréimhse 
fhada, agus an-chóngarach do theorainneacha an riosca atá inbhainisitithe do cliniciúil 

9 Tá ríomh-atreoruithe ó dhochtúirí teaghlaigh chuig clinicí mear-rochtana do dhiagnóis 
ailse do sheachtainí 2-5 den bhliain seo ag thart ar 93% de ghníomhaíocht 2020  

9 Tá seirbhísí oinceolaíochta radaíochta in ospidéil phoiblí ag feidhmiú faoi láthair ag thart ar 
85% de leibhéil gníomhaíochta 2019 

9 Rinneadh 12 trasphlandú orgáin (as 3 bronntóir básaithe agus 1 bhronntóir beo) in 2021 
go dtí deireadh Eanáir, i gcomparáid le 27 sa tréimhse ama chéanna in 2020. 

3.5.2 Acmhainneacht Leapacha 
I mbuiséad na bliana 2021 tá soláthar don mhéadú ar leapacha do chúram criticiúil ó 255 go 
321 faoi dheireadh 2021. Is ionann é seo agus méadú iomlán de 66 leaba d’aosaigh. Osclaíodh 
31 leaba go buan in 2020 agus osclaíodh 2 cheanna eile in Eanáir 2021 a thógann an t-iomlán 
atá ar oscailt go dtí 288. Is bonnlíne í seo anois le 13 leaba breise sceidealaithe le hoscailt i 
dtréimhse a gheimhridh. Osclófar fuílleach na leapacha ó Aibreán – Nollaig 2021, a thógfaidh líon 
iomlán na leapacha criticiúla ó 255 go 321. 
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Tá 1,146 leaba d’othair chónaitheacha ghéarchúraim maoinithe le hoscailt trí Phlean an 
Gheimhridh agus NSP 2021. Go dtí seo tá 813 leaba breise oscailte ó Eánáir 2020 (lena n-áirítear 
6 leaba in Ospidéal Mater do Ghéarchúram Stróc). Osclófar 76 cinn eile faoi dheireadh Mhárta 
2021 agus tá na 41 leaba maoinithe d’Acmhainneacht Gheimhridh eile le hoscailt i Ráithe 2, 
2021. Osclófar na 222 leaba faoi dheireadh na bliana 2021. 

3.5.2 Ospidéil Phríobháideacha 
Chláraigh na hOspidéil Phríobháideacha go léir le Comhaontú ‘Líon Sábháilteachta II’, Eisíodh fógraí 
tosaithe chuig na 18 solátharaí go léir agus tá an comhaontú gníomhach i gcomhréir leis na 
critéir atá leagtha amach sa Chomhaontú Seirbhíse. Chuir FSS i ngnímh an riachtanas le 30% 
d’acmhainneacht sna soláthraithe go léir seachas an Clinic Máinliachta Spóirt, atá gníomhaithe 
ag 20% i ndiaidh comhairliúcháin leis an nGrúpa Ospidéal RCSI. Is é an rún go mbainfí úsáid den 
chuid ba mhó as ospidéil phríobháideacha chun cúram neamhsceidealaithe, práinneadh agus 
criticiúil ó thaobh ama de a sholáthar d’othair nach othair COVID iad. 

Is é téarma an Chomhaontaithe Seirbhíse 12 mhí agus tá foráil ann gur féidir leis an FSS seilbh a 
ghlacadh ar suas le 30% den acmhainneacht ar aon suíomh ospidéil phríobháidigh más rud é go 
dtarlaíonn borradh amháin nó níos mó le linn an téarma. Sainítear acmhainneacht mar 
ghnáthleibhéil gníomhaíochta leighis agus máinliachta d’othair chónaitheacha agus cásanna lae, 
lena n-áirítear seirbhísí obrádlanna, diagnóisic agus na seirbhísí tacaíochta coimhdeachas go 
léir. 

 
3.5.4 Seirbhísí Cúraim Phríomhúil & Pobail 
Tugann na sonraí do 2020 na rudaí seo a leanas le tuiscint 

• Thit teagmhálacha othair le dochtúirí teaghlaigh faoi suas le 70% go luath sa phaindéim, 
ag teacht ar ais de réir mar a chuaigh 2020 ar aghaidh. 

• Bhí ardú suntasach i gcomhairliúcháin le seirbhísí dochtúra lasmuigh d’uaireanta oibre in 
Éanáir. 

• Thit an soláthar de theiripe pobail go suntasach, mar thoradh ar shrianta acmhainneachta ag 
eascairt as COVID-19 agus an athdháileadh riachtanach foirne chun tacú leis an bhfreagra 
COVID-19 – le linn na bliana cuireadh beagnach 30% níos lú de sheisiúin fisiteiripe ar fáil ná 
mar a bhí beartaithe ar dtús, breis agus 40% níos lú de chomhairliúcháin urlabhra agus teanga, 
agus laghduithe sa soláthar de sheirbhísí síceolaíochta agus teiripe gairme. 

• Cuireadh isteach go forleathan freisin ar sheirbhísí faoisimh agus cúram lae. 

Leantar de thús áite a thabhairt do sheirbhísí cónaitheacha agus tacaíochta baile agus iad a 
sheachadh. Príomhimní i bhfianaise an bhorrtha agus an ráta tras-seolta is ea an soláthar foirne 
chun seachadadh sábháilte seirbhísí sa chatagóir seo a chinntiú. Tá treoir bhreise á cur i bhfeidhm 
chun tacú leis an soláthar cúram lae le seirbhísí curtha in ord tosaíochta go háirithe do dhaoine 
nach bhfuil ach riachtanais eisceachtúla acu, lena n-áirítear nuair a bhíonn riachtanais chasta sláinte 
agus cúram sóisialta ann lena n-áirítear riachtanais shonracha tacaíochta iompraíochta. Déanfar é seo 
ar leibhéal CHO. 

Chun aghaidh a thabhairt ar an tríú ráig d’ionfhabhtuithe COVID-19 bhí gá le leibhéil na seirbhísí a 
chuirtear ar fáil le linn na tréimhse seo a chur in ord tosaíochta. Ag tógáil ar an taithí ó ráigeanna 
eile sa phaindéim, tá creat tosaíochta forbartha ag Seirbhísí Pobail chun tacú le cinntí áitiúla le déanamh 
ar bhonn tosaíochtaí seirbhísí. Leis an gcur chuige seo cinnteofar go mbeidh na seirbhísí dírithe ar na 
hothair a bhfuil an riachtanas is mó acu a aithint agus tacú leo agus cur ar chumas na foirne a 
bheith dáilithe más gá chun tacú leis na hothair sin. 

Má dhéantar seirbhísí a shrianadh nó a laghdú, tá sé seo á dhéanamh i gcomhréir le faomhadh 
cliniciúil, seasamh comhroinnte náisiúnta agus le measúnú riosca cuí agus cumarsáid le 
soláthraithe, úsáideoirí seirbhíse agus teaghlaigh. Tá sé ar intinn ag Seirbhísí Pobail go bhfillfeadh 
seirbhísí iomlána a luaithe agus a bheidh sé sábháilte agus indéanta é sin a dhéanamh. Ach i 
bhfianaise déine an tríú ráig den phaindéim beidh tionchar diúltach ar Sheirbhísí Pobail sa chéad 
ráithe de 2021 agus ina dhiaidh sin. Beidh riachtanas leanúnach le cláir tástála agus rianaithe a 
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sholáthar agus beidh gá le hacmhainní a sholáthar don chlár vacsaínithe ar fud 2021 go léir. 
Beidh tionchar aige seo agus ag an riachtanas do sheirbhísí nach bhfuil sásaithe ar acmhainn 
na seirbhísí le spriocanna KPI do 2021 a bhaint amach. 

 
 3.6 CÚRAM FADTÉARMA 
Bhí ról tábhachtach ag raon de bhearta sláinte poiblí, lena n-áirítear tacaí pobalbhunaithe chun 
ionfhabhtú a chosc agus a rialú, Foirne Freagartha COVID-19, soláthar PPE, tástáil i sruthanna agus 
rochtain fheabhsaithe ar acmhainní foghlama agus forbartha, sa tacú le suíomhanna leochaileacha, 
amhail tithe altranais, seirbhísí míchunais agus cúram baile. 

Bhí tábhacht ar leith leis an dúshlán a bhain le cothromaíocht a bhaint amach idir bearta cosanta sláinte 
agus an gnáthshaol i gcomhthéacs cuairteanna ar shuíomhanna cúraim cónaitheacha fadtéarma 
(LTRC), Tá athbhreithniú leanúnach á dhéanamh ar an troeir maidir le cuairteanna ar LTRC le linn 
na paindéime. I bhfianaise chéim ard an rolladh amach den vacsaín COVID-19 in LTRCanna do 
chónaitheoirí agus foirne, cuirfear próiseas chun cinn le meachnamh a dhéanamh ar scóip agus 
forfheidhmiú na srianta ar chuairteanna LTRC i gcomhthéacs Chreat na mBeart Sriantach le haird ar an 
bhfianaise idirnáisiúnta agus náisiúnta, rolladh amach na vacsaíne COVID-19 agus leibhéal an 
ghalair sa phobal. 

 
3.7 PÓILÍNEACHT & COIRIÚLACHT 
Ceann de na príomhrathanna a bhí ag an nGarda Síochána le linn na paindéime ab ea an cur chuige 
feabhsaithe a glacadh i dtaca le Rannpháirtíocht Pobail. Go háirithe, i dtaca le daoine níos leochailí, 
rinne comhlachtaí maoirseachta agus an pobal i gcoitinne araon trácht go dearfach ar an gcur 
chuige agus leanfar dá úsáid mar threoir ar rannpháirtíocht leis an bpobal i ndiaidh na paindéime. 
Ó tugadh isteach na srianta reatha bhí laghdú suntasach i bhformhór na gcatagóirí coiriúlachta, lena n-
áirítear cionta oird phoiblí. Ach tháinig méadú ar roinnt catagóirí lena n-áirítear:- 

• Mí-úsáid teaghlaigh  
• Drugaí rialaithe 
• Cionta a bhaineann le hairm agus pléascáin 
• Cibearchoiriúlacht/calaois ar líne 
• Mí-úsáid agus dúshaothrú leanaí ar líne 

Mar a bhíothas ag súil leis ag teacht leis an taithí idirnáisiúnta, thuairiscigh AGS ardú os cionn 
20% i bhforéigean teaghlaigh, Bhí aiseolas dearfach ó íospartaigh agus daoine i mbaol ar 
Oibríocht Faoiseamh. Is dócha go raibh roinnt tionchair ag an leibhéal seo de bheartas cleachtais 
ar an ardú taifeadta. Tá líon na n-iarratas d’orduithe cosanta agus ordaithe urchoisc eatramhacha 
mar a bhí i dtréimhsí cosúla sna blianta roimhe sin ach tá iarratais ar orduithe sábháilteachta agus 
orduithe urchoisc thíos toisc go mbronntar iad seo i gcoitinne i niaidh éisteachtaí iomlána agus níl 
siad seo á sceidealú faoi láthair. 

 
 3.8 OIDEACHAS 

3.8.1 Luathbhlianta 
Chuaigh dúnadh na seirbhísí Luathfhoghlama agus Cúraim (ELC) agus Cúram Aois Scoile School 
Aged Care (SAC) sa tréimhse 1 Márta – 29 Meitheamh 2020 i gcion ar 200,000 leanbh agus a 
dteaghlaigh. Mar thoradh ar na srianta is déanaí a tugadh isteach in Eanáir tá níos mó ná 100,000 
leanbh agus teaghlaigh cláraithe leis na seirbhísí sin nach bhfuil páirteach ag an am seo. Ach 
fanann na seirbhísí ar oscailt do ghrúpaí tosaíochta (páistí le hoibrithe riachtanacha agus grúpaí 
leochaileacha). 

Ó Mhárta 2020, cheangal an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 
(DCEDIY) raon coinníollacha le scéimeanna maoinithe, lena n-áirítear go ndéanfaidh seirbhísí gach 
iarracht réasúnta le caidreamh a dhéanamh le leanaí nach bhfuil ag freastal ar an tseirbhís. Tá tacar 
acmhainní forbartha ag an Roinn (mol réamhscoile) chuige seo. Tá an acmhainn seo oiriúnaithe 
freisin le húsáid ag tuismitheoirí. 
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Mar thoradh ar mhéadú ar obair ó chian de bharr COVID-19, measann an Roinn go bhféadfaidh sé 
seo tionchar a bheith aige ar an éileamh ar ELC agus SAC. Tá tuilleadh suirbhéanna ar 
thuismitheoirí beartaithe chun é seo a fhiosrú. 

Le srianta reatha ar bun sna seirbhísí luathfhoghlama agus cúram leanaí (i.e. dúnadh an Chláir 
ECCE agus gan na seirbhísí eile go léir luathfhoghlama agus leanaí a bheith ar oscailt ach amháin 
le leanaí oibrithe riachtanacha agus leanaí leochaileacha), meastar go bhfuil 60k-65k leanbh 
incháilithe ar sheirbhísí a rochtain ag an bpointe seo. Bíodh sin mar atá, tá glacadh le seirbhísí 
luathfhoghlama agus cúram leanaí ag an bpointe seo íseal. 

Chomh maith leis na 1,500 seirbhís nach dtairgíonn ach an Clár ECCE atá dúnta ag an am seo, d’fhan 
1,000 eile dúnta le cead ó DCEDIY cheal éileamh. Ina theannta sin, as an mbeagnach 2,000 
seirbhís luathfhoghlama agus cúram leanaí ar oscailt ag an am seo, bhí meánrátaí tinrimh ag 25% le 50% 
de sheirbhísí le tinreamh 0-20%; 37% de sheirbhísí le tinreamh 21-50%, 7% de sheirbhísí ag tinreamh 
51-70%, agus díreach 4% le leibhéil tinrimh os cionn 70%. 

3.8.2 Bunoideachas agus Iar-Bhunoideachas 
Idir 13 Márta 2020 agus 10 Feabhra 2021, bhí 3200 bunscoil dúnta ar feadh iomlán de 88 lá 
scoile (13 Márta go deireadh Mheithimh 2020 agus 6 Eanáir go 10 Feabhra 2021), a raibh tionchar 
aige ar 568,000 dalta, thart ar 38,000 múinteoir, 13,500 CRS agus 6700 ball foirne coimhdeacha 
(rúnaithe scoile, tionlacaithe iompair, feighlithe scoile). 

Ag leibhéal na hiar-bhunscoilem bhí 800 scoil dúnta ar feadh iomlán de 70 lá scoile, (13 Márta 
go deireadh Bhealtaine May 2020 agus 6 Eanáir 2021 go 12 Feabhra) a raibh tionchar aige ar 
372,000 scoláire agus thart ar 30,000 múinteoir, 3,500 CRS agus 1440 ball foirne coimhdeacha 
(rúnaithe scoile, tionlacaithe iompair, feighlithe scoile). 

Cuireadh roghanna foghlama ar líne agus cianfhoghlama ar bun chun déileáil leis an easpa 
d’fhoghlaim ionscoile. Chuidigh sé seo le roinnt leanúnachais a chinntiú sa teagasc agus foghlaim 
ar fud an chórais. Is ábhar imní é an tionchar atá ag dúnadh fada scoile ar na foghlaimeoirí go léir. 
Tá roinnt fianaise starígaí ar chúlú ag tarlú i measc na ngrúpaí aoise agus cumais go léir. Tá sé 
seo ag teacht leis an bhfianaise idirnáisiúnta atá ag teacht chun cinn. Ina theannta sin, chuir dúnadh 
scoile cosc ar na foghlaimeoirí go léir rochtain a fháil ar phríomhthosca cosanta chun tacú lena bhfolláine, 
lena n-áirítear struchtúir agus gnáthaimh thacúla scoile, agus rochtain ar sheirbhísí taobh leis na heispéiris 
de mhuintearas, sábháilteacht agus nascthacht, Bíonn ról tábhachtacht ag múinteoirí agus 
scoileanna i dtéarmaí tréadchúraim agus tacaíocht d’fhoghlaimeoirí leochaileacha nó iad siúd a 
bhfuil cónaí orthu i suíomhanna maireachtála míshocra. 

Tá buarthaí ar leith ann i dtaca le catagóirí áirithe d’fhoghlaimeoirí a bhféadfadh an tionchar de 
dhúnadh scoile fada dochar ar leith a dhéanamh dóibh. Áirítear leo seo: 

• Foghlaimeoirí le riachtanais speisialta oideachais, go háirithe iad siúd ag freastal ar na 124 
scoil speisialta sa chóras; 

• Foghlaimeoirí ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíochta, lena n-áirítear Taistealaithe, iad 
siúd a bhfuil cónaí orthu i soláthar díreach agus iad siúd atá gan dídean; 

• Foghlaimeoirí gan rochtain ar leathanbhanda iontaofa nó gléasanna digiteacha. 

Ar na cúiseanna sin, is dócha go mbeidh impleachtaí ann do sheirbhísí taobh amuigh den chóras 
oideachais, amhail Tusla, ag eascairt as dúnadh fada na scoileanna. Tá NEPS i gcaidreamh freisin leis 
an Roinn Sláinte agus CAMHS i dtaca leis an tionchar fadtéarma ar mheabhairshláinte leanaí agus 
ógánach a bheidh ag dúnadh scoileanna agus an cur isteach ar an ngnáthphatrún tagaisc agus 
foghlama ionscoile. 

3.8.3 Ardteistiméireacht 
 

3.8.3.1       2020 
I ndiaidh measúnaithe ar an gcomhairle sláinte poiblí maidir le COVID-19 agus eolas eile, chinn an 
Rialtas ar Scrúduithe na hArdteistiméireachta 2020 a chur siar agus an rogha a thabhairt do na scoláirí 
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go léir Gráid Ríofa a fháil agus/nó tabhairt faoi scrúduithe scríofa Ardteistiméireacht ag dáta níos 
déanaí. Scoláirí a roghnaigh Gráid Ríofa a fháil agus freisin na scrúduthe scríofa a cuireadh siar a 
shuí, thabharfaí creidiúint dóibh as an ngrád ab airde san ábhar a fuair siad idir an Grád Ríofa agus 
an scrúdú scríofa. 

Sa deireadh thiar thall roghnaigh tromlach mór de scoláirí Ardteistiméireachta 2020 Gráid Ríofa a 
fháil. Is éard a bhí i gceist leis seo gur sholáthraigh scoileanna marcanna faoin gcéad measta sna 
hábhair agus ranguithe ranga do scoláirí, a cuireadh faoi phróiseas caighdeánaithe ag leibhéal 
náisiúnta le comhionannas cóireála a dhearbhú d’iarrthóirí. Fuair breis agus 60,000 scoláire 
Ardteistiméireachta a dtorthaí le Gráid Ríofa an 7 Meán Fómhair 2020. 

Tionóladh na scrúduithe Ardteistiméireachta a cuireadh siar i scoileanna, sa tráthnóna agus ag an 
deireadh seachtaine i mí na Samhna agus mí na Nollag 2020. Shuigh 2,155 iartthóir na scrúduithe 
seo in ábhar amháin nó níos mó, le hiomlán beagán faoi bhun 5,000 suí ábhair. Scoláirí a shuigh na 
scrúduithe scríofa agus freisin a roghnaigh Gráid Ríofa a fháil, tugadh creidiúint dóibh as an ngrád 
ab airde san ábhar a fuair siad idir an Grád Ríofa agus an scrúdú scríofa agus tá na scoláirí sin i 
dteideal tairiscint níos fearr a fháil bunaithe ar phointí 2020 do chúrsaí agus riachtanais 
máitreánachta más cuí. 

3.8.3.2    2021 
An 17 Feabhra 2021, mar thoradh ar chinneadh Rialtais, dhearbhaigh an tAire Oideachais go 
leanfadh scrúduithe Ardteistiméireachta 2021 ar aghaidh agus go mbeidh an rogha ag scoláirí freisin 
iarratas a dhéanamh ar ghráid a bheidh creidiúnaithe ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS), 
ar a dtabharfar Gráid Creidiúnaithe ag CSS. Leis an gcinneadh seo cinnteofar go mbeidh bealach ag 
gach scoláire le measúnú a dhéanamh ar a bhfoghlaim agus gnóthachtáil ag deireadh a n-
oideachas iar-bhunscoile agus dul ar aghaidh chuig an aordoiceachas agus breisoideachas, agus 
saol na hoibre. 

Chun córas cóir a chinntiú, tá sé riachtanach an scrúdú a chur ar bun agus tomhas comhfhreagrach 
de Ghráid Creidiúnaithe ag CSS freisin, le haird ar chúinsí eisceachtúla na paindéi,e agus an 
caillteanas foghlama a tharla don ghrúpa scoláirí seo mar thoradh ar an mbriseadh sa teagasc 
agus foghlaim phearsanta le linn tréimshí an dúnta. 

Tá an clár ama do na scrúduithe scríofa i Meitheamh foilsithe ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit 
agus tá socruithe á ndéanamh le cur chun feidhme. 

Tabharfar tuilleadh mionsonraí agus treoir faoin dá phróiseas chuig scoileanna agus scoláirí agus 
déanfar iad a phoibliú go forleathan sna seachtainí seo romhainn, de réir mar a bhíonn siad ar fáil. 

3.8.4 Ardoideachas agus Breisoideachas 
Bhí iarmhairt ionchasach ar iontráil ar an ardoideachas, breisoideachas, printíseachtaí etc. ag 
eascairt as an gcur isteach ar an ngnáthchlár ama do na scrúduithe Ardteistiméireachta in 2020. 
Ach chuidigh córas na ngrád ríofa chun é seo a mhaolú go mór agus chuidigh sé le 
gluaiseacht ar aghaidh chuig roghanna iarscoile chomh réidh agus ab fhéidir i bhFómhar 
2020. 

Ach le linn na paindéime, is é samhail foghlama cumaisc atá ina phríomhbhealach seachadta le 
leibhéil éagsúla de sheachadadh ar an láthair agus ar líne atá i gcomhréir le comhairle sláinte 
poiblí agus le riachtanais na ndisciplíní éagsúla agus na ngrúpaí éagsúla foghlaimeoirí. 
D’ainneoin infheistíocht shuntasach i mbearta maolaithe tá roinnt buarthaí ag teacht chun cinn 
anois nach leor na bearta maolaithe atá in úsáid anois le déileáil go hiomlán leis an mbearna atá 
ag fás a chruthaítear le heaspa rochtana ar fhoghlaim agus taithí ar an láthair. Tá an fhuinneog don 
fhilleadh ar sheachadadh ar an láthair ag caolú don bhliain acadúil reatha. 

Tá saincheisteanna sonracha ag teacht chun cinn freisin don earnáil breisoideachais agus 
oiliúna (FET) lena n-áirítear; 

• Easpa scileanna digiteacha imleor chun déileáil leis an bogadh chuig teagasc agus foghlaim ar 
líne. 

• Rochtain ar threalamh TF agus fadhbanna nascthachta. 
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• Ábhar gairme, praiticiúil, agus socrúcháin oibre a sholáthar. 
• Méadú ar an míbhuntáiste do ghrúpaí ar an imeall. 
• Freagrachtaó cúraim nó teaghlaigh a chothromú le hiarrachtaí le leanúint ag glacadh páirt sa 

phróiseas foghlama. 
 

3.9 TEAGHLAIGH & LEANAÍ I MBAOL 
I Márta 2020, mar fhreagra láithreach ar an bpaindéim COVID-19, thug Tusla tosaíocht do 
sheachadadh seirbhísí riachtanacha líne thosaigh do chosaint leanaí, seirbhísí ag tacú le leanaí i 
gcúram agus seirbhísí d’Fhoréigean Teaghlaigh, Gnéis agus Inscnebhunaithe (DSGBV). Is mar sin atá 
an scéal fós. 

Bhí imní ann go luath faoin laghdú suntasach tosaigh ar atreoruithe chuig an gcóras cosanta 
agus leasa do leanaí, cumas teoranta le cuairt a thabhairt ar leanaí sa bhaile, dúshláin i dtaca le 
teagmháil a choinneáil idir leanaí i gcúram agus a dteaghlaigh agus ardú measta i riachtanais a 
bhaineann le foréigean teaghlaigh. 

• I ndiaidh dúnadh scoile an 12.03.2020, laghdaigh meánlíon na n-atreoruithe faoi 36% go dtí 
an 13 Aibreán 2020. 

• Ceithre seachtaine láithreach i ndiaidh samhradh na bliana 2020, bhí meánardú 13% im 
atreoruithe. 

Baineadh úsáid as pleanáil shuntasach agus bainistiú géarchéime chun naolú a dhéanamh ar roinnt de 
na rioscaí a bhí ag gabháil leis. D’oibrigh foireann Tusla ar fud na tíre i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí 
idirghníomhaireachta agus pobail agus deonacha chun bealaí nuálaíocha agus cruthaitheacha a 
fhorbairt d’fhonn seirbhísí a sheachadadh ar bhealach difriúil i gcomhthéacs na paindéime sláinte poiblí. 
Ach de réir mar a ghluaiseann limistéir gheografaíochta chuig leibhéil éagsúla dianghlasála, tá 
athbhreithniú á dhéanamh ag Stiúrthóirí Seirbhísí ar sheachadadh seirbhísí ar bhinn leanúnach i 
gcomhréir le creat náisiúnta an Rialtais. 

Bhí an t-éileamh ó thuismitheoirí ar sheirbhísí ar líne an-ard sa bhliain seo a chuaigh thart, go 
háirithe i dtaca le meabhairshláinte leanaí. 

Bhí tionchar ag srianta COVID-19 ar fhormhór na seirbhísí óige ar fud na tíre. Ó tharla go mbíonn 
seirbhísí óige maoinithe dírithe go príomha ar dhaoine a mheastar go bhfuil riachtanais acu, 
áirítear sna hiarmhairtí ionchasacha torthaí diúltacha meabhairshláinte, teagmháil a chailiúint le 
daoine óga leochaileacha agus dá bharr sin déileáil le drugaí, coiriúlacht, foréigean, agus gníomhaíochtaí 
cosúla, Tá maoiniú breise tugtha ag an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus 
Óige don earnáil óige mar aitheantas ar na dúshláin seo ach is í an tuairim atá curtha in iúl go láidir ag 
na gairmeoirí ag obair sa réimse ná go mbeidh gá le líon suntasach d’acmhainní breise chun 
aghaidh a thabhairt ar na hiarmhairtí sin. 

Mar thoradh ar neamhláithreacht fhada ón oideachas agus oiliúint lena n-áirítear spóirt, is dócha go 
mbeidh riosca speisialta ann do dhaoine óga atá i mbaol coiriúlachta. Thuairiscigh an Garda 
Síochána riosca i roinnt iompraíochtaí frithshóisialta agus faoi láthair tá scrúdú á dhéanamh acu ar 
fhreagraí feabhsaithe pobalbhunaithe ar fhadhbanna atá ag teacht chun cinn. 

 
 3.10 TIONCHAIR INSCNE 
Cé go raibh níos mó cásanna ar an iomlán i mná (53%), bhain formhór na mbásanna le fir (52%). 
Fir ab ea 66% de na daoine a tógadh isteach in ICU. 

Cé gur buaileadh fir agus mná araon go suntasach i dtéarmaí dífhostaíochta leis an bpaindéim, bhí 
éagsúlacht sa tionchar ag bratha ar na hearnálacha faoi shrianta sláinte poiblí. Faoin leibhéal reatha 
srianta tá níos mó d’fhir ag fáil na híocaíochta (55%). Tarlaíonn sé seo go príomha mar thoradh ar 
shruthanna méadaithe sa scéim ó earnáil na tógála. I gcoitinne bhí céatadán níos mó d’fhir ar an 
PUP ó bunaíodh é, rud a léiríonn gur fir iad an céatadán is airde den lucht sothair (54%). Bhí 
bearna inscne an PUP ag an leibhéal is airde i mBealtaine 2020, nuair ab fhir iad 57% de na 
faighteoirí. Dé réir mar a tharla athoscailt mhaolaigh an bhearna sin, agus ar feadh tamaill ghairid 
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ba mhná iad codán beagán níos mó d’fhaighteoirí idir mí na Samhna agus mí na Nollag 2020. 

Bhí tionchar diúltach neamhréireach ar mhná freisin de bharr thionchair shóisialta iarmhartacha na 
paindéime ar roinnt bealaí casta agus nasctha. Bhí ardú i líon na gcoireanna d’fhoréigean teaghlaigh agus 
inscnebhunaithe, ar mhná iad formhór na n-íospartach. Is mná iad 60% de chúramóirí, ar a bhfuil brú níos 
mó go háirithe. Is mná iad 75% de sheanóirí i gcúran cónaitheach fadtéarma os cionn 85 bliana 
d’aois. Is mná iad formhór mór na n-oibrithe cúram sláinte (75%) agus oibrithe sóisialta agus cúraim 
(79%). 

 
 3.11 SOLÁTHAR DÍREACH 
Bhí tionchar ag srianta ar an acmhainneacht le seirbhísí a sheachadadh do chónaitheoirí sna hionaid. 
Téann srianta i gcion freisin ar iarrthóirí ar bhealaí cosúla leos an gcaoi ina dtéann siad i gcion ar an 
bpobal i gcoitinne amhail gan bheith ábalta a gcreideamh a chleachtadh in áiteanna ahdartha 
comhchoiteanna, gan a bheith ábalta páirt a ghlacadh in imeachtaí a bhaineann leis an bpobal, spóirt 
etc. Cuireadh buarthaí in iúl do roinnt scoileanna ó bhoird bhainistíochta agus comhairlí tuismitheoirí ag 
féachaint le daltaí ó ionaid IPAS a eisiamh ar an mbonn go mbaineann siad le catagóirí ar 
rioscaí níos airde. 

Cé nach féidir cuid mhaith de na tionchair shóisialta agus tionchair eile seo a sheachaint, tá sé 
faighte amach go bhfuil cumarsáid ríthábhachtach chun cuid de na tionchair dhiúltacha a mhaolú. 
T á  i o n a d a í  a g  IPAS freisin ar ghrúpa oibre san Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn ar chúrsaí 
a bhaineann le Glacadh chun an dea-chleachtas a aimsiú ar fud an AE sa bhainistiú ar thionchar sóisialta 
na srianta COVID ar chónaitheoirí. Tá caidreamh leanúnach freisin le UNHCR chun an dea-chleacatas 
idirnáisiúnta a aithint i dtaca le riachtanais ghlactha le linn na paindéime. 

 
 3.12 SOLÁTHAR SEIRBHÍSE POIBLÍ EILE 
Tá tionchar measctha ag athruithe in éilimh seirbhíse agus athruithe chuig socruithe digiteacha, ó 
chian agus socruithe fíorúla eile ar sholáthar seirbhísí do chustaiméirí do ghnólachtaí agus don 
phobal freisin. I roinnt réimsí bhí an deis ann soláthar a dhigitiú níos mó agus seirbhísí fíorúla agus 
ó chian a thairiscint, rud a chuir feabhas ar amanna próiseála, a laghdaigh an gá le teagmhálacha 
iolracha agus a chuir feabhas ar an soláthar i gcoitinne. I roinnt réimsí ní raibh aon iarmhairtí diúltacha 
agus, le fírinne, tháinig feabhas ar agaí comhlánaithe agus giorraíodh scuainí próiseála. 

Ach bhí riaráistí ag teacht chun cinn i raon leathan de sheirbhísí poiblí, go háirithe iad siúd nár 
measadh a bheith riachtanach agus is dócha dá bharr go mbeidh éileamh suntasach carnach 
ann, riachtanas nár sásaíodh nó dúshláin eile. 

 
 3.13 POBAIL ÁITIÚLA AGUS SEACHADADH ÁITIÚIL 

3.13.1 Údaráis Áitiúla 
Bhí ról na nÚdarás Áitiúil mar phríomhchomhpháirtí chun freagraí atá curtha in oiriúnt go 
háitiúil a phleanáil agus a sheachadadh ríthábhachtach le linn na paindéime. Go háirithe, 
foghlaimítear roinnt ceachtanna tábhachtacha ó thionscnamh ghlao an phobail6 F

6: 

• Mar thoradh ar an mbealach ina raibh gráinneacht agus trasghearradh níos nó chun daoine 
leochaileacha agus a riachtanais a aithint i nGlao an Phobail rinneadh seirbhísí níos fearr a 
sheachadadh agus aibhsíodh bearnaí. 

• Chuidigh Glao an Phobail le hÚdaráis Áitiúla bheith níos nasctha le pobail agus is féidir leis seo bonn 
a sholáthar chun athshamhlú a dhéanamh ar róil agus caidrimh laistigh de cheantair áitiúla. 

• Mar thoradh ar chleachtais oibre athraithe laistigh d’eagraíochtaí reachtúla agus pobail agus 
deonacha agus eatarthu, bhí torthaí feabhsaithe, agus tá impleachtaí tábhachtacha fadtéarma 
aige seo do bhealaí oibre agus maoinithe. 

• Rinne struchtúir idirghníomhaireachtaí difear suntasach don chumas le mear-fhreagraí a 
chomhordú agus a sheachadadh. 

• Bhí ról tábhachtach ag an earnáil phobail agus dheonach chun daoine leochaileacha a aithint 
agus tacú leo, agus tá gá le féachaint ar an gcaoi inar féidir obiar dá leithéid a choinneáil. 
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• Bhí Glao an Phobail ábalta córais riaracháin agus TF a bhí ann cheana a úsáid agus a chur in oiriúint 
ach freisin léirigh sé bealaí ina bhféadfaí feabhas a chur orthu sin. 

Chuir údaráis áitiúla freisin le pleananna ceantair áitiúla do théarnamh eacnamaíoch agus bearta 
sa réimse poiblí chun tacú le gnólachtaí áitiúla. Níos déanaí, tá siad i gcaidreamh leis an FSS le 
machnamh a dhéanamh conas is féidir áiseanna agus acmhainní áitiúla, lena n-áirítear baill foirne, a 
úsáid chun tacú le cur i bhfeidhm an Chláir Vacsaínithe. 

3.13.2 An Earnáil Phobail agus Dheonach 
Bhí an earnáil phobail agus dheonach ina chuid riachtanach den fhreagrar ar an ngéarchéim 
COVID-19, ag soláthar seirbhísí agus tacaí criticiúla do bhaill leochaileacha de phobail i ngach cuid 
den tír. Chonaic neart de na heagraíochtaí seo éileamh méadaithe ar a seirbhísí ag am a bhfuil a 
dtiomsú airgid agus ioncam trádálaithe tithe as a chéile de bharr srianta sóisialta. D’fhreagair an Rialtas 
do riachtanais maoinithe ghearrthéarma na n-eagraíochtaí seo in 2020 trí Chiste Cobhsaíochta a 
bhunú d’eagraíochtaí Pobail agus Deonacha (€35m ar dtús, á leanúint ag leithdháileadh breisithe 
€10m). Is é an aidhm a bhí leis seo tacaí aonuaire a sholáthar chun ligean d’eagraíochtaí C&V atá 
ag soláthar seirbhísí criticiúla do na daoine is leochaileachaí sa tsochaí le seirbhísí a choimeád ar siúl 
in aghaidh caillteanas maoinithe. Le húsáid Mhaoiniú Cúntas Díomhaoin bhíothas ábalta 
costais Státchiste tosaigh a fháil ar ais ó Chiste na gCuntas Díomhaoin. 

 
 
 

6 Glao an Phobail: Foghlaim don Todhchaí, Tuarascáil Rúnaíocht NESC Uimh. 22, (ag teacht) 
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CUID 3: CHÉAD CHÉIMEANNA EILE AGUS INA DHIAIDH SIN 
 

 
 

 
 
 

4 NA CHÉAD CHÉIMEANNA LÁITHREACHA EILE 
Cé go bhfuil cúis mhaith againn le bheith dóchasach go dtiocfaidh feabhas ar chúrsaí i rith na 
bliana, tá sé róluath tuar a dhéanamh faoin gcúrsa a bheidh ag an ngalar sa todhchaí i bhfianaise 
na n-éiginnteachtaí agus na nithe anaithnid go léir i dtaca le hathraithigh agus éifeachtúlacht agus 
leibhéil tógtha vacsaíní. Tá sé riachtanach mar dhaonra fanacht airdeallach agus a chinntiú go leanann 
ár gcur chuige foriomlán mar cheann atá cúramach agus inbhuanaithe láithreach, sa mheántéarma agus 
san fhadtéarma. 

Ar ndóigh, beidh ról criticiúil ag vacsaíní chun an daonra a chosaint ar COVID-19 agus is iad 
a bheidh, táthar ag súil, mar phríomhlíne cosanta in imeacht ama. Ach tógfaidh sé tamall sula 
mbeidh leibhéal imleor den daonra vacsaínithe. Molann an treoir idirnáisiúnta is déanaí ó ECDC 
agus WHO a bheith cúramach maidir leis an mbainistíocht leanúnach ar COVID-19 agus moltar 
leanúint de na bearta cuireadh i bhfeidhm le bliain anuas go dtí go mbeidh leibhéil minicíochta 
laghdaithe go dtí na leibhéil is ísle agus is féidir, ag laghdú ar na deiseanna d’athraithigh nua teacht 
chun cinn, agus go mneidh mais chriticiúil sroichte ag vacsaíniú agus go mbeidh sé léirithe go n-oibríonn 
sé. Go háirithe, aibhsíonn siad na rioscaí a bhaineann le hathraithigh nua. 

Tá na bearta láithreacha a luaitear thíos, cé go bhfuil siad an-teoranta, ceaptha lena chinntiú go 
mbeidh i bhfad níos mó roghanna againn sa mheántéarma go fadtéarma agus go seachnóimid aon 
chúlú chuig leibhéil níos airde srianta oiread agus is féidir. 

 
 4.1 SRIANTA SLÁINTE POIBLÍ 
4.1.1 Creat na mBearta Sriantach sa Phlean le Maireachtáil le COVID-19 
Leis an gCreat ceadaíodh soiléire, cinnteacht agus comhsheasmhacht níos mó i gcur i bhfeidhm 
na mbeart agus ligeadh do dhaoine aonair, teaghlaigh, gnólachtaí agus seirbhísí tuiscint níós fearr a 
bheith acu agus ullmhúchán níos fearr a dhéanamh do bhearta ionchasacha. 

Mar a moladh sa chomhairle sláinte poiblí, leanann an Creat de mheicníocht chuí a sholáthar mar 
threoir do chinnteoireacht, ach léirigh an taithí le míonna beaga anuas an tábhacht le leanúint dá 
chur i bhfeidhm ar bhealach solúbtha, bearta a oiriúnú le haghaidh a thabhairt ar an riosca sláinte 
poiblí risk ag am ar leith chomh maith le haon ceisteanna sonracha comhthéacsúla. Leanfar dá 
thacú le treoir earnála níos mionsonraithe i dtaca le beartá atá i bhfeidhm ag gach leibhéal den 
Chreat. 

Ag teacht leis an gCreat, beidh cur chuige an Rialtais le linn 2021 á threorú ag na cuspóirí 

Seo a leanas cuspóirí an phlean leasaithe seo: 

srianta a sheachaint. 
Na daoine is leochailí a chosaint trí chur i bhfeidhm éifeachtach an chláir vacsaínithe. 

 
Boinn a leagan do théarnamh iomlán an tsaoil shóisialta, seirbhísí poiblí agus an gheilleagair. 

 

éifeachtúlacht 
vacsaíní agus leibhéil glactha. 
 

. 
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uileghabhálacha seo a leanas: 

• Líon na gcásanna a laghdú chuig leibhéal an-íseal agus iad a choinneáil íseal. 
• Vacsaíniú iomlán orthu siúd a bhfuil sé oiriúnach dóibh agus glacadh leis an vacsaín 

chomh luath agus is féidir. 
• Leanúint de na daoine is leochailaí don ghalar a chosaint, agus seirbhísí poiblí tosaíochta de 

shláinte agus cúram sóisialta, oideachas agus cúram leanaí. 
 

 

Suas leis an 5 Aibreán: 

• Sínfear na srianta reatha Leibhéal 5 go dtí an 5 Aibreán 2021. 
• Faoi réir ag feabhsúchán leanúnach ar phróifíl an ghalair go deireadh Feabhra: 

(iii) tá scóip ann le filleadh shábháilte ar oideachas ionscoile agus cúram leanaí a éascú ach ní 
mór é seo a dhéanamh ar bhonn cúramach agus céimnithe; 

(iv) atosófar ar sheirbhísí sláinte agus cúram sóisialta nach mbaineann le COVID a luaithe 
agus is féidir, faoi réir ag measúnuithe riosca náisiúnta leanúnacha. 

 
Leanfaimid de leibhéal do-ghlactha ard de ghalar a bheith againn sa phobal. Mar sin tá sé ríthábhachtach go 
leanfaimid den ghalar a chur faoi chois sa tréimhse seo romhainn, agus éileoidh sé seo go bhfanfaidh na 
srianta eile ar fad ar bun nuair a atosóidh na seirbhísí seo. Dá ísle tras-seoladh an ghalair roimh athoscailt 
chéimnithe fiú, is mó an seans gur féidir linn dul chun cinn leanúnach a dhéanamh chuig maolú srianta. 
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• Tá sé riachtanach nach mbreathnófar ar athoscailt na seirbhísí poiblí tábhachtacha seo 
mar chomhartha ar athoscailt níos leithne agus go mbeidh cineálacha eile 
d’idirghníomhaíocht nó soghluaiseacht inghlactha nó iomchuí anois. 

• Ní mór leanúint den obair ón mbaile, ach amháin más seirbhís nó gníomhaíocht 
riachtanach sláinte, cúram sóisialta nó eile an obair nach féidir a dhéanamh ón mbaile.4 

• Ba chóir gach iarracht a dhéanamh lena chinntiú go dtagann an filleadh ar oideachas 
ionscaoile agus cúram leanaí in éineacht leis an leibhéal is ísle de shoghluaiseacht 
nasctha agus go seachnófar meascadh idir theaghlaigh, agus go leanann na daoine sin 
atá ag obair ón mbaile á dhéanamh sin. 

• Ní mór leanúint den bhéim a leagan ar bhearta reatha de scaradh sóisialta, níochán lámh 
agus cloí le húsáíd masc aghaidhe (lena n-áirítear in áiteanna poiblí plódaithe amuigh 
faoin aer) mar chuid de theachtaireacht chomhleanúnach agus shoiléir ó na hearnálacha 
go léir i dtaca leis an ngá le cloí leanúnach le bearta sláinte poiblí. 

 

Is iad ár n-iarrachtaí leanúnacha i ngach réimse eile leis an ngalar a choinneáil faoi chois a 
mhéadóidh ár roghanna do na míonna amach romhainn. 

 

An staid i ndiaidh an 5 Aibreán 

Beidh an staid faoi réir ag athbhreithniú leanúnach ag cur san áireamh an staid 
eipidéimeolaíochta atá ag forbairt agus an fhianaise atá ar fáil i dtaca le húsáid, glacadh agus 
éifeachtúlacht vacsaíní. 

Ach is í an chomhairle sláinte poiblí go bhfuil sé róluath a rá conas agus cathain ba chóir srianta 
eile a mhaolú i bhfianaise na n-éiginnteachtaí reatha. 

Tiocfaidh an Rialtas le chéile roimh an 5 Aibreán chun athbhreithniú a dhéanamh ar leibhéal 
na srianta. 

Beidh béim an mheasúnaithe, bunaithe ar an gcomhairle sláinte poiblí, ar an méid seo a leanas a 
bhaint amach sular féidir smaoineamh ar aon mhaolú suntasach ar bhearta: 

1. Tugtar leitheadúlacht an ghalair (líon/minicíocht na gcásanna) chuig leibhéil i bhfad níos ísle gur féidir a 
bhainistiú agus a rialú ag sláinte phoiblí agus go bhfuil an uimhir atáirgthe (uimhir “R”) sa dóigh gur 
féidir linn bheith muiníneach gur féidir linn leanúint den ghalar a chur faoi chois e.g. ag 1 nó 
faoin bhun18 5 

2. Laghdaítear líon na ndaoine sna hospidéil agus faoi chúram criticiúil chuig leibhéil ísle chun an 
tseirbhís sláinte a chosaint agus chun cuidiú le hatosú sábháilte cúraim nach cúram COVID-19 é. 

3. Dul chun cinn leanúnach seasta ar an gclár vacsaínithe sa chaoi is go gcosnaítear na daoine 
is leochailí trí vacsaíniú. 

4. Eolas atá ag teacht chun cinn maidir le hathraithigh is ábhar imní. 
 

Tá an tréimhse idir an dá linn ann le measúnú níos iomláine a dhéanamh ar stádas an ghalair, 
lena n-áirítear an tionchar atá ag athoscailt na seirbhísí tosaíochta i gcomhthéacs an 
athraithigh níos in-tarchurtha. 

Beidh i bhfad níos mó sonraí ann freisin i dtaca le vacsaíní a chuideoidh le samhaltú níos 
mionsonraithe. 

• Ba chóir aon mhaolú ar bhearta a dhéanamh go mall agus de réir a a chéile lena 
dhóthain ama idir na céimeanna chun measúnú a dhéanamh ar thionchar agus chun 
freagairt dá mbeadh an staid eipidéimeolaíochta ag dul in olcas. 

• Cuirfear san áireamh fianaise agus taithí idirnáisiúnta agus náisiúnta atá ag teacht 
chun cinn agus beidh béim ar leith ar thacú le meabhairshláinte agus folláine. 

• I measc na réimsí a ndéanfar machnamh orthu má thagann feabhas ar an staid tá: 

                                                
4 Mar atá leagtha amach sna Rialacháin ábhartha 
5 NB Nuair a bhíonn líon na gcásanna níos lú ná 100, féadfar nach mbeidh R ina thomhas chomh hiontaofa ar thras-seoladh galair 
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o Maolú éigin ar shrianta ar imeachtaí amuigh faoin aer agus teacht le chéile 
le níos mó ná teaghlach amháin eile. 

o Machnamh ar an teorainn reatha 5km a shíneadh. 
o Tosú céimnithe ar mhaolú ar réimsí gníomhaíochta eile le béim ar 

ghníomhaíochtaí amuigh faoin aer lena n-áirítear spórt agus roinnt réimsí 
tógála. 

 
 
 

 
 

4.1.2 Tuilleadh Feabhsúcháin ar Fhreagraí Córais 
Nuair a bhíonn leibhéil ionfhabhtuithe ard, ní féidir cur faoi chois a bhaint amach ach amháin trí 
dhianbhearta sláinte poiblí sriantacha ar fud an daonra. Ach nuair a bhíonn uimhreacha níos ísle, ba 
chóoir go mbeadh sé indéanta leanúint den ghalar a chur faoi chois agus leibhéil ionfhabhtuithe a 
smachtú ag baint úsáide as meascán de bhearta coiscthe agus smachta. Ar ndóígh tá vascaíní ina ngné 
thábhachtach dár bhfreagra foriomlán ach déanfar tuilleadh neartaithe ar na bearta coisctha agus 
idirghabhála seo a leanas freisin 

 

Acmhainneacht sláinte poiblí: Tá tús áite tugtha don infheistíocht ach amhainní don tsláinte 
phoiblí agus samhail sláinte poiblí neartaithe agus athchóirithe á stiúradh ag comhairleoirí sa 
todhchaí. Tá soláthar i gCáinfhaisnéis 2021 chun an lucht saothair sláinte poiblí a dhúbailt agus 
cuirfear luas leis an earcaíocht lean chinntiú go mbeidh foirne ildhisciplíneacha le dóthain 
acmhainní ar fáil ag leibhéal náisiúnta agus réigiúnach. 

Freagra sláinte poiblí: Cé go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta chun forbairt a dhéanamh ar 
sheirbhís dhaingean agus fhreagrúil tástála agus rianú teagmhálacha, le hacmhainneacht shuntasach 
ar bun anois, tá gá le feabhsuithe breise chun a chinntiú go bhfuil acmhainneacht againn chun 
smacht a choinneáil go tapa, go honnghníomhach agus go hionsaitheach ar ráígeanna 
ionfhabhtuithe. Chomh maith le méadú ar acmhainneacht lucht saothair sláinte poiblí, beidh gá 
le neartú ar ghnéithe den fhreagra lena n-áirítear: 

• straitéis tástála ionsaitheach le tairseach íseal don idirghabháil, 
• machnamh ar chonairí atreoraithe nalartacha, 
• tástáil agus monatóireacht ghníomhach ar dhlúth-theagmhálacha, 
• rolladh amach de rianú teagmhála siarghabhálach chun foinsí tras-seolta a aithint, 
• sonraí agus faisnéis fhíor-ama agus chomhtháite, 
• feabhsuithe leanúnacha in amanna comhlánaithe, agus 
• béim nua agus gluaiseacht i dtreo freagra atá bunaithe agus eagraithe go réigiúnach. 

Córas tacaíochta cuimsitheach d’fhéin-aonrú/srianadh ar ghluaiseachtaí: Mar chuid d’iarrachtaí 
chun feabhas a chur ar ár bhfreagra sláinte poiblí, ba chóir próiseas ilghníómhaireachtaí a chur ar bun chun 
athbhreithniú agus feabhsú a dhéanamh ar ár gcóras tacaíochta d’fhéin-aonrú agus gluaiseachtaí srianta. Ba chóir 
go n-áireofaí leis seo: 

• Machnamh ar ról leathnaithe do struchtúir an Chláir Bainistíochta Teagmhálacha agus Glao an 

• Arís, leanfar den riachtanas leanúint den obair ón mbaile, ach amháin más seirbhís nó 
gníomhaíocht riachtanach sláinte, cúram sóisialta nó eile an obair nach féidir a dhéanamh ón 
mbaile. 

• Aon mhaolú breise atá le bheith ar shrianta i ndiaidh an 5 Aibreán, beidh gá le tréimhse 
eile 3-4 seachtaine chun measúnú a cheadú ar thionchar na n-athruithe. 

• Déanfar neartú a thuilleadh ar bhearta coisc agus idirghabhála i dtaca le 
hacmhainneacht sláinte poiblí, freagra sláinte poiblí maidir le faireachas, rianú, úsáid 
teicneolaíochtaí tástála nua, aerú agus taighde agus nuálaíocht. 

• Cuirfear plean i dtaca leis an úsáid is fearr de thástáil antaiginí i gcrích le plé ag an 
Rialtas faoi lár Mhárta. 

• Cuirfear comhairle bhreise i dtaca le haerú chun tacú le bearta eile i gcrích faoi 
dheireadh Mhárta. 
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Phobail ag nascadh daoine leis na tacaí ábhartha agus caidreamh leo ar feadh na tréimhse d’aonrú 
/gluaiseacht shrianta. 

• Úsáid leathnaithe ar chóiríocht mhalartach dóibh siúd nach féidir leo féin-aontú nó a 
ngluaiseachtaí a shrianadh go héifeachtúil sa bhaile. 

 

Acmhainneacht Faireachais agus Samhaltaithe: Cuirfear le córais faireachais atá ann chean 
lena chinntiú go bhfuil straitéis faireachais chuimsitheach ilchodach ann. Áirítear leis seo forbairt 
mhéadaithe agus infheistíocht i seicheamhú géanóm iomlán, staidéar seirea-leitheadúlachta, uirlisí 
comhlántacha faireachais, ardáin chomhtháite TFC d’fhaireachas agus cumarsáid IPC thar seirbhísí 
pobail agus géarchúraim. 

Teicneolaíochtaí Tástála Comhlántacha: Tá acmhainneacht shuntasach tástála RT-PCR bunaithe i 
rith na bliana seo caite agus leanfaidh sé de bheith ina phríomhthástáil chun ionfhabhtuithe a bhrath. 
Ach sa bhliain a chuaigh thart forbraíodh raon de theicneolaíochtaí tástála malartacha a bhfuil sé 
de chumas acu ról comhlántach a imirt inár bhfreagra foriomlán. 

De réir mar a ardaíonn leibhéil vacsaínithe agus mar a laghdaíonn leibhéil an ghalair, scarfaidh 
ionfhabhtacht (i.e. tras-seoladh) agus ionfhabhtú (i.e. galar) óna chéile, rud a éileoidh fócas leanúnach 
ar thástáil faireachais fhorleathan a dhéanamh (e.g. do bhraislí le siomptóim ísle, athraithigh, iompórtáil 
taistil etc.). Tá sé tábhachtach mar sin machnamh a dhéanamh faoi conas is fearr staidéar taighde 
mearthástála pobalbhunaithe i suíomhanna agus comhpháirtíochtaí éagsúla chun tuiscint a fháil ar 
an lóistíocht, tionchair (go háirithe iompraíochta) agus torthaí sa chaoi is go mbeimid réidh d’úsáid 
thapa, aclaí agus éifeachtach de na teicneolaíochtaí nua seo. 

Aerú: Tá aerú bocht i spásanna plódaithe faoi dhíon nasctha le riosca níos mó de thras-seoladh SARS-
CoV-2. D’fhoilsigh HPSC treoir nuashonraithe ar aerú in Eanáir 2021 agus tá sainghrúpa bunaithe, 
le saintaithí ilearnála ar aerú, chun comhairle a thabhairt ar aerú agus chun scrúdú a dhéanamh ar 
na straitéisí, bearta agus treoir is féidir a chur ar bun chun feabhas a chur ar an aerú i suíomhanna 
agus timpeallachtaí éagsúla. 

Taighde agus nuálaíocht: De réir mar a bhogaimid isteach sa dara bliain den phaindéim, 
beidh sé tábhachtach na gnóthachain a rinneadh a chomhdhlúthú agus freagra taighde 
náisiúnta, struchtúrtha, comhordaithe a chinntiú atá ailínithe leis na tosaíochtaí freagra 
foriomlána. Éileoidh sé seo iarrachtaí ó raon leathan de ghníomhaithe ar fud ab rialtais, a 
ghníomhaireachtaí, an pobal taighde agus tionscal ag obair ar bhealach comhordaithe. 

4.1.3 Clár Vacsaínithe – Céim Scála 
de réir mar a bhogann Éire ón gcéim tosaigh chuig clár vacsaínithe ar scála níos mó, is é an cuspóir 
uileghabhálach a bheidh ann ná nach nbeidh de theorainn ar rolladh amach na vacsaíní ach 
infhaighteacht agus iontaofacht sholáthar vacsaíní. Tá acmhainneacht á thógáil chun 250,000 
dáileog de vacsaíní COVID-19 a riar in aghaidh na seachtaine. Ó mhí Aibreáin, measann Éire go 
bhfaighfear níos mó ná milliún dáileog in aghaidh na míosa, beagnach ionann agus an méid iomlán 
a bheidh faighte sa chéad trí mhí den chlár. Leagtar amach anseo thíos an tuar reatha do sholáthar 
vacsaíní: 
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Réamhaisnéis soláthair vacsaín 
Infhaighteacht agus úsáid vacsaín 
 

 

 

D’fhonn an cuspóir seo a bhaint amach, chuir an clár vacsaínithe COVID-19 luas le tógáil 
acmhainneachta breise lena chinntiú go bhfuil gach rud ar bun chun déileáil leis an ardú sa soláthar 

Leanann an Coiste Comhairleach Náisiúnta um Imdhíonadh (NIAC) de chomhairle a chur ar an 
bPríomhoifigeach Leighis agus an tAire Sláinte i dtaca le seicheamh ar dháileadh vacsaíní, 
déanfaidh an Rialtas an chomhairle is déanaí a mheas agus leagtar amach seicheamh 
dáilithe leasaithe agus amlíne tháscach chun na chéad chohóirt eile a shroicheadh go gairid i 
ndiaidh foilsiú an phlean seo. 

• Foilseoidh an Rialtas Seicheamh Dáilithe Vacsaíní agus Amchlár leasaithe chun an 
chomhairle is déanaí ó NIAC a chur san áireamh. 

• Leanfar den mhéadú ar an gClár Vacsaínithe lena chinntiú nach gcuirfear de shrian ar 
an gcur i bhfeidhm ach an soláthar leis an gcéad chéim eile ag díriú ar na socruithe 
d’ionaid vacsaínithe, lucht saothair a earcú agus a chur ag obair agus feabhas leanúnach ar an 
ardán TFC. 
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vacsaíní agus le vacsaíniú éifeachtach agus éifeachtúil a cheadú do chohóirt an daonra i gcoitinne 
faoi luas. 
Leathnú ar Ionaid Vacsaínithe: Tá obair faoi lán seoil chun acmhainneacht bhreise a chruthú trí 
líonra d’ionaid vacsaínithe réigiúnacha agus áitiúla chomh maith leis na cleachtais dochtúirí 
teaghlaigh agus an líonra cógaslann. Beidh na hionaid seo réidh roimh an soláthar méadaithe 
vacsaíní sna míonna atá romhainn. Roghnaíodh na hionaid go léir, de mhéideanna éagsúla, 
bunaithe ar dhlús an daonra, éascacht rochtana, iompar agus páirceáil. I ndearadh agus leagan 
amach na n-ionad áiirítear freisin ceachtanna a foghlamaíodh ó na hionaid tástála COVID-19. 

Earcú agus Úsáid Luacht Saothair: De réir mar a bhíonn fáil ar níos mó dáileog vacsaíní le linn 2021, 
beidh gá le leathnú a dhéanamh ar líon na n-oibrithe oilte chun vacsaíní a thabhairt agus chun an 
clár a sheachadadh, Tá obair ar bun chun Cógaiseoirí Pobail agus Fiaclóirí agus 
Optaiméadraithe a spreagadh le bheith páirteach sa riar ar an vacsaín. Chomh maith leis seo, 
seoladh feachtas earcaíochta do vacsaíneoirí COVID-19 Déardaoin an 18 Feabhra 2021 agus 
dúnfar é an 2 Márta 2021. Féachtar leis an bhfeachtas le gairmeoirí cúram sláinte cláraithe ábhartha 
a earcú don ról mar vacsaíneoirí COVID-19 a oibreoidh nar chuid d’fhoireann ildhisciplíneach, ag 
soláthar cur chuige comhordaithe i dtaca leis an gClár Vacsaínithe COVID-19. Tá an lucht saothair 
seo ceaptha le bheith solúbtha agus, nuair a bheidh siad fostaithe, iarrfar ar na vacsaíneoirí COVID-
19 obair ar fud na n-ionad vacsaínithe atá beartaithe ar fud na tíre. 

Éileoidh an clár vacsaínithe freisin arduithe suntasacha ar líon na mball foirne riaracháín agus 
tacaíochta agus tá obair ar bun cheana féin chun caidreamh a dhéanamh leis an tseirbhís 
phríobháídeach agus an tseirbhís phoiblí i gcoitinne chun é seo a bhaint amach. 

Feabhsú Leanúnach ar Chóras TF: Leantar d’fheidhmiúlacht agus feabhsuithe a chur ar an gcóras 
COVAX de réir mar a chuirtear luas leis an gclár vacsaínithe agus de réir mar (1) ceadaítear 
vacsaíní breise le riaradh, (2) cuirtear oiliúint ar vacsaíneoirí breise (3) leathnaítear suíomhanna 
breise vacsaínithe agus (4) déantar cohóirt bhreis a vacsaíniú. Seoladh tairseach le déanaí chun 
clárúcháin a ghlacadh agus chun sceidealú a cheadú don vacsaíniú d’oibrithe Sláintecare sa líne 
tosaigh, Leathnófar é seo sa tréimhse atá ag teacht de réir mar a leathnaítear an clár 
vacsaínithe chuig an bpobal i gcoitinne chun ceadú agus sceidealú ar choinní vacsaínithe a cheadú 
sna hionaid vacsaínithe lonnaithe ar fud na tíre. 

 

 

o An pionós fógra seasta do thaisteal neamhriachtanach thar lear a mhéadú go €2,000; 
o An riachtanas tástála PCR roimh imeacht le leathnú chuig paisinéirí ag taisteal trí aerphoirt 

na hÉireann; 
o Catagóirí de “leithscéal réasúnta” do thaisteal thar lear le cúngú, agus fianaise chuí le 

bheith de dhíth; 
o Coraintín óstáin éigeantach le tabhairt isteach deo dhaoine ag teacht isteach ó thíortha 

“Catagóir 2” agus do phaisinéirí nach soláthraíonn toradh tástála diúltach PCR (leis an 
mbunreachtaíocht riachtanach dréachtaithe ag an Rialtas, agus ar tí a bheith á mheas ag 
an Oireachtas). 

Tógtha le chéile, is cnuasach de shrianta iad seo nach raibh a leithéid ann riamh cheana do thír a 
bhíonn de ghnáth an-spleách ar thaisteal idirnáisiúnta ar chúiseanna eacnamaíocha, gnó, 
teaghlaigh agus fóillíochta. 

 

 

• Bainfear úsáid as an réiteach TF atá forbartha do theastas vacsaíne le húsáid in Éirinn 
i gcomhar le haon socruithe a d’fhéadfaí a aontú ar leibhéal an AE. 

4.1.4 Taisteal 

. 
 

• Beidh gá le hathbhreithniú leanúnach ar na srianta ar thaisteal idirnáisiúnta lena chinntiú nach mbeidh 
taisteal ina lúb ar lár inár bhfreagra de réir mar a chuitear smacht ar thras-seoladh intíre. 

• Leanfaidh an Rialtas de chothromaíocht a dhéanamh idir cur i bhfeidhm srianta dá leithéid, chomh 
maith leis an tionchar a bhíonn aige sin ar ghlaracht agus ar bhásmhaireacht a bhaineann leis an 
ngalar, agus saoirsí sibhialta a chosaint 
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 4.2 BEARTA EACNAMAÍOCHA 

4.2.1 Ag Tacú le hOibrithe 
 • Sa tréimhse seo atá ag teacht, leanfaidh an Rialtas de thacú le hooibrithe trí na nithe seo a leanas:  

 
Meastar go mbeidh costas thart ar €1.3 billiún ar na síntí seo i dtaca leis an EWSS agus thart ar 
€1.6 billiún i dtaca le PUP, Beidh costais an tsínidh ar an scéim sochair feabhsaithe breoiteachta 
ag brath ar mhinicíocht an ghalair sa tréimhse atá romhainn. 

 

Meastar go mbeidh costas na síntí seo thart ar €250 milliún i dtaca leis an Scéim Tacaíochta 
um Shrianta COVID agus €160 milliún i dtaca leis an díolúine ar rátaí tráchtála. 

 
4.3 BEARTA SÓISIALTA AGUS SLáINTE NACH COVID19  
4.3.1 Sláinte – Plean Seirbhise Náisiúnta 2021 
Tá sé ríthábhachtach go ndéanfar seirbhísí a atosú agus/nó a mhéadú i gcéimeanna agus go 
ndéanfar iarrachtaí le laghdú ar an tionchar a bheidh ann ón soláthar laghdaithe seirbhísí nach 
mbaineann le COVID-19 le míonna beaga anuas. Beidh gá le hobair lena chinntiú go mothaíonn an 
pobal sábháilte ag baint úsáide as seirbhísí sláinte agus cúram sóisialta i ndiaidh ráigeanna 
suntasacha in áiseanna cúram sláinte le linn an triú bhorradh. 

Ina fhreagra ar an mborradh reatha den phaindéim, lean an FSS den treoir sláinte phoiblí a leanúint 
i dtaca le seachadadh sábháilte seirbhísí sláinte. D’ainneoin an laghdú i líon na gcásanna COVID-
19, beidh ar na seirbhísí go léir conairí cúraim COVID a sholáthar trí athbhunú céimnithe seirbhísí 
agus fócas leanúnach ar ospidéil a sheachaint trí an bhforbairt leanúnach ar sheirbhísí feabhsaithe 
pobail. Beidh rolladh amach an chláir vacsaínithe ina thosaíocht do sheirbhísí sna seachtainí seo atá 
romhainn agus beifear ag brath ar an lucht saothair atá ar fáil de réir mar a thosaíonn foirne nua 
ag obair. Beidh ar sheirbhísí pobail conraí reatha COVID a choimeád amhail tástáil pobail agus foirne 
freagartha COVID ag tacú le cúram cónaitheach. 

Leis an scor den ghnáthghníomhaíocht cúraim sceidealaithe go léir in ospidéil phoiblí agus ar fud 
seirbhísí pobail, tá méadú ar líon na ndaoine ag feitheamh ar sheirbhísí teiripe sceidealaithe, ar 
ghnáthaimh d’othair chónaitheacha, cásanna lae agus d’othair seachtracha. 

o An Scéim Fóirdheontais Pá Fostaíochta, a bhí ceaptha le dúnadh an 31 Márta 2021, 
a shíneadh go dtí an 30 Meitheamh 2021. 

o An Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime, a bhí ceaptha le dúnadh an 31 Márta 2021, 
a shíneadh go dtí an 30 Meitheamh 2021 d’fhaighteoirí reatha, agus leanúint ag 
ligean d’iontrálaithe nua dul isteach san Íocaíocht. 

o Sochar Feabhsaithe Breoiteachta COVID-19, a bhí ceaptha le críochnú an 31 
Márta 2021, a shíneadh go dtí an 30 Meitheamh 2021 

 
 

Scéim Tacaíochta um Shrianta Covid, a bhí ceaptha le dúnadh an 

 
Leanúint de thacaíochtaí suntasacha a chur ar fáil, trí iasachtaí, deontais, dearbháin 
agus scéimeanna tacaíochta do ghnólachtaí a raibh tionchar ag an bpaindéim orthu, 
agus athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar thacaíochtaí den chineál sin de réir mar a 
bheidh an scéal ag forbairt  
Síneadh a chur le cur ar fionraí na bhforálacha iomarcaíochta a chur ar fionraí, atá i 
bhfeidhm faoi láthair go dtí an 31 Márta 2021, go dtí an 30 Meitheamh 2021, d'fhonn cuidiú 
le tuilleadh caillteanais bhuana post a sheachaint tráth a bhfuil tuairim is 475,000 duine 
ag fáil Íocaíochtaí Dífhostaíochta Paindéime  
Síneadh a chur leis an tarscaoileadh reatha atá ar rátaí tráchtála go ceann trí mhí eile 
dona gnólachtaí is mó a bhfuil tionchar ag na srianta orthu  
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Déanfar cinntí i dtaca le cineál agus méid na gníomhaíochta a dhéantar ar leibhéal an 
tsuímh bunaithe ar líon na gcásanna áitiúla, an acmhainneacht atá ar fáil agus treoir ó na 
ceannaírí cliniciúla náisiúnta.  

4.3.2 Folláine & Meabhairshláinte 
Tá tacú le folláine fhisiciúil agus mheabhrach ag teacht go dlúth le tosaíochtaí an Rialtais amhail 
Sláintecare, ina bhfuil béim ar dhaoine agus pobail a chumhachtú le fanacht foláin. 

 

 

4.3.3 Bunoideachas agus Iar-Bhunoideachas 
 • Leanfar d’oscailt chéimnithe na scoileanna.  

Is eol go maith don Rialtas go bhfuil dúnadh scoileanna an-deacair do na leanaí go léir agus dá 
dteaghlaigh. Ag aithint gur gá tús áite a thabhairt do na leanaí leis na riachtanais oideachais speisialta 
is géire, agus mar thoradh ar phlé dian leis na comhpháirtithe oideachais, tá leanaí i scoileanna 
speisialta agus ranganna speisialta tar éis filleadh ar an scoil cheana. 

I gcomthéacs na comhairle sláinte poiblí, tá sé aontaithe ag an Rialtas go dtabhafar tús áite sa 
chéad chéim eile den athoscailt scoileanna d’fhilleadh na leanaí go léir ar na chéad cheithre bliana 
den bhunscoile. Cinnteoidh sé seo go gcuirtear na leanaí le riachtanais speisialta oideachais agus 
leanaí leochaileacha ar ais lena bpiaraí sna haoisghrúpaí seo. Is lú an cumas atá na haoisghrúpaí 
níos óige seo ábalta gabháil don chianfhoghlaim agus cuireann sé seo brú breise ar theaghlaigh. 
Fillfidh scoileanna speisialta go lánaimseartha freisin ón 1 Márta. Ar leibhéal na hiar-bhunscoile 
fillfidh scoláirí Ardteistiméireachta 2021 an 1 Márta freisin, ag aithint an tábhacht a bhaineann lena 
mbliain dheiridh. I gcomhréir leis an gcomhairle sláinte poiblí tá sé beartaithe go bhfillfidh na 
leanaí bunscoile eile go léir sa chéad chéim eile, 2 sheachtain ina dhiaidh sin, i lár Mhárta, agus 
le céim níos déanaí fillfidh lucht an chúigiú bliain sna hiar-bhunscoileanna. 

Bhí caidreamh suntasach ag an Roinn Oideachais leis na páirtithe oideachais go léir lena 
chinntiú go mbeidh rath ar na hoscailtí céimnithe agus maireann an bhéim ar thacú le 
hathoscailt rathúil na scoileanna do na leanaí go léir a luaithe agus is féidir. 

11 Feabhra 2021: Scoileanna speisialta (124 scoile) fillte le tinreamh 50%. 

22 Feabhra 2021: Ranganna speisialta ar leibhéal na bunscoile agus na hiar-
bhunscoileanna le tinreamh iomlán. 

1 Márta 2021: Scoileanna speisialta le hatosú le tinreamh 100%. 

• Sna seachtainí seo atá romhainn, ar an gcoinníoll go dtagann feabhas ar tháscairí an 
ghalair COVID-19, féachfaidh FSS le seirbhísí cliniciúla sceidealaithe a thabhairt isteach 
arís ar bhealach tosaíochta agus céimnithe bunaithe ar riachtanas atá cinnte go 

 

• Leanfaimid d’fheachtas an Rialtais i dtaca le Folláine agus Teacht Aniar agus leanfaimid d’eolas 
maidir le gacmhainní agus tacaí a chur ar fáil trí gov.ie agus raon d’ardáin eile. 

• Cuirfidh Údaráis Áitiúla feachtas agus rannpháirtíocht chun cinn i dtaca le cláir, tionscnaimh 
agus áiseanna áitiúla agus leanfaidh siad den tacú leis an líne chabhrach Glao an Phobail. 

• Déanfaidh na hÚdaráis Áitiúla clár de ghníómhaíochtaí agus tionscnaimh folláine do "chumachtú 
saoranach" le comhpháirtithe áitiúla, lena n-áirítear gníomhaíochtaí ag tacú le maireachtáil shláintiúil, 
gníomhaíocht fhisiciúil, bia phobail, cruthaitheacht, galair sinsealacha a bhainistiú agus dul in aois 
dearfach. 

• I bhfianaise an tábhacht atá le bheith gníomhach, go háirithe amuigh faoin aer, don bhfolláine 
fhisiciúil agus mheabhrach, leanfaidh Éire Shláintiúil agus Sport Éireann d’fheachtas a sheachadadh 
chun é seo a chur chun cinn sna míonna seo atá romhainn. 

• Leanfar de thacaí tánaisteacha meabhairshláinte a thairiscint ó chian lena chinntiú gur féidir leoi siúd atá 
aonraithe richtain a fháil ar chúnamh nuair is gá, le rochtain ar eolas ar líne, comhairleoireacht dhigiteach 
agus rolladh amach de théacslíne náisiúnta géarchéime 24/7 lena chinntiú go bhféadfadh daoine aonair 
agus teaghlaigh rochtain a fháil ar thacaí láithreach. Cuirfear maoiniú breise €10 milliúm chun freastal 
ar an méadú ar éileamh atá ag tarlú. 
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Na chéad cheithre bliana sa bhunleibhéal i.e. Naíonáin bheaga agus 
mhóra, ranganna 1 agus 2 le filleadh ar oideachas ionscoile. 

Ranganna Ardteistiméireachta sa 6ú bliain iar-bhunscoile le 
filleadh ar oideachas ionscoile. 

15 Márta 2021: Filleadh spriocdhírithe ranganna 3, 4, 5 agus 6 ar leibhéal bunscoile. 
Lucht na 5ú bliana ar leibhéal iar-bhunscoile. 

12 Aibreán 2021: Tagann deireadh leis an téarma an 26 Márta agus atosaíonn scoileanna 
scoileanna ag feidhmiú an 12 Aibreán 2021. Tuilleadh athoscailt  
spriocdhírithe do lucht na blianta 1 go 4 ar leibhéal na hiar-bhunscoile. 

Sa mheántéarma agus san fhadtéarma, beidh ar na scoileanna aghaidh a thabhairt ar an tionchar 
ar an bhfoghlaim atá tarluithe mar thoradh ar scoileanna a bheith dúnta le fada, trí aithint mar is 
cuí ar riachtanais, agus idirghabhálacha a phleanáil agus a chur i bhfeidhm chun déileáil leis 
na riachtanais sin. Bhí cuid den obair seo tosaithe idir Meán Fómhair agus Nollaig 2020 nuair 
a bhí scoileanna ar oscailt. Cuireadh bearta ar bun chun tacú le daltaí a raibh a gcuid foghlama 
bualte go dona d’fhonn cúiteamh a dhéanamh ar fhoghlaim a cailleadh le linn na paindéime. Rinne 
an Roinn Oideachais acmhainní leathana a fhorbairt agus a eisiúint do scoileanna chun tacú leis 
an obair seo, lena n-áirítear treoir maidir leis na pointí tosaithe a aiithint don fhoghlaim, tacú leis an 
bhfolláine agus tacú le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu nó atá i mbaol an mhíbhuntáiste. 

Beidh an tSeirbhís Leasa Oideachais, atá ina chuid de Tusla, agus seirbhísí amhail Múinteoirí 
Teagmhála Baile, Scoile agus an Phobail ag obair leis na scoileanna chun tacú le daltaí agus a 
dteaghlaigh ina leith seo. Beidh an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS) ag obair 
trí na scoileanna chun tacú le folláine agus forbairt shóisialta, mhothúchánach agus acadúil na 
bhfoghlaimeoirí go léir, agus go háirithe iad siúd le riachtanais speisialta oideachais agus iad siúd 
atá faoi mhíbhuntáiste oideachais. 

4.3.4 Cúram Leanaí Luathbhlianta agus Aois Scoile 
Leis na srianta reatha ar bun (ag glacadh leis go bhfuil 50% de thuismitheoirí ag obair i seirbhís 
riachtanach agus go bhfuil an clár ECCE dúnta), tá 62,000 leanbh incháilithe ar sheirbhísí a rochtain 
ag an am seo. 

Le meánrátaí áitíochta ag 25%, tá úsáid fhírinne ag leanaí incháilithe i bhfad níos ísle le linn na tréimhse 
seo. 

 • Beidh atosú céimnithe ann ar sheirbhísí luathfhoghlama agus cúraim leanaí scoile.  

Beidh atosú iomlán na seirbhísí luathfhoghlama agus cúram leanaí ann sna céimeanna seo 
a leanas: 

• Atosú ar Chlár ECCE agus leanaí in aois ECCE ag filleadh ón 8 Márta. 
• Atosú ar na seirbhísí eile ar fad luathfhoghlama agus cúram leanaí ón 29 Márta. 

I gcoitinne tá atosú ar an gClár ECCE ón 8 Márta ailínithe leis an atosú ar bhunscolaíocht ar an láthair. Tá 
sé ag teacht freisin leis an tsúilíocht i measc soláthraithe agus tugann sé a dhóthain ama do 
sholáthraithe ullmhú don athoscailt. 

Maidir le dúshláin eile a bhaineann le hatosú an Chláir ECCE a luadh le déanaí ag an nGrúpa 
Comhairleach Luathfhoghlama agus Cúram Leanaí COVID-19 leis an Aire CEDIY mar chathaoirleach 
(e.g. an fhéidearthacht go gcuirfidh leanaí ECCE leanaí in aois scoile as áit ag an am seo agus na 
dúshláin ionchasacha do chleachtóirí luathfhoghlama agus cúram leanaí a bhfuil leanaí in aois scoile 
acu agus iad ag iarraidh filleadh ar an obair), déileálófar leo tríd an bhfilleadh ar theagasc agus 
foghlaim ar an láthair i mbunscoileanna ón 1 Márta (do naoináin bheaga – rang a 2) agus 15 Márta 
(do rang 3 - rang 6). 

Tá atosú na seirbhísí eile go léir luathfhoghlama agus cúram leanaí do leanaí oibrithe 
neamhriachtanacha ón 29 Márta i gcomhthráth le sos na Cásca sa chlár ECCE a ritheann ón 29 
Márta – 9 Aibreán i bhformhór na seirbhísí. Ó tharla nach mbeidh formhór na leanaí in aois ECCE ag 
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freastal ar sheirbhísí le linn na tréimhse sin, is é seo an t-am is fearr do leanaí nua filleadh ar an 
luathfhoghlaim agus cúram leanaí. 

Leis na socruithe maoinithe don earnáil ón 8 Márta (le hatosú iomlán ar scéimeanna maoinithe 
DCEDIY i seirbhísí oscailte agus rátaí feabhsaithe EWSS) déanfar deimhin de go bhféadfaidh formhór 
na seirbhísí go hinbhuanaithe ón 8 Márta gan táille a ghearradh ar thuismitheoirí nach bhfuil ag baint 
úsáide as seirbhísí ag an am seo, fiú má fhanann rátaí tinrimh íseal. Tá grúpa seirbhísí ann, áfach, 
a bhíonn ag brath go mór ar tháillí tuismitheoirí. Do na seirbhísí seo, tá sé beartaithe síneadh a 
chur leis an Íocaíocht Tacaíochta Oibríochta COVID-19 (COSP) a tugadh isteach i bhFeabhra. 
Íoctar é seo le seirbhísí ar an gcoinníoll go ndéantar díolúine ar tháillí do thuismitheoirí nach bhfuil 
ag baint úsáide as na seirbhísí le linn na srianta. Déanfar an COSP a shíneadh ón 8-29 Márta (nuair 
a bheidh na seirbhísí eile luathfhoghlama agus cúram leanaí go léir ábalta atosú). 

 
4.3.5 POBAIL ÁITIÚLA AGUS SEACHADADH ÁITIÚIL 

 
Aithníonn an Rialtas go raibh an earnáil Pobal agus Deonach ina chuid riachtanach den fhreagra 
ar an ngéarchéim Covid-19, ag soláthar seirbhísí agus tacaí criticiúla do bhaill leochaileacha an 
phobail i ngach cuid den tír. Leis an síneadh reatha de shrianta in 2021 tá brúnna maoinithe 
láithreacha arís ar na heagraíochtaí seo. 

 

 

4.4 É A CHUR AR SIÚL 

4.4.1 Freagra an Rialtais Iomláin 
Gach rud a baineadh amach, bhí comhar agus comhoibriú i gceist nach raibh a leithéid riamh ann 
cheana ar fud na státseirbhíse agus na seirbhíse poiblí ar fad, ag obair chun freagra comhtháite 
amháin a sholáthar. 

• Leanfaidh struchtúir tras-rialtais de thacú, comhordú agus cur i bhfeidhm ar na bearta a leagtar 
amach sa phlean leasaithe. 

• Ullmhóidh gach Roinn Rialtais plean gníomhaíochta i dtaca le seachadadh na stáitseirbhíse 
agus na seirbhíse poiblí dá n-earnálacha chun riaráistí a mhaolú agus chun bheith réidg 
d’éileamh atá carnaithe nó riachtanas nár sásaíodh ag eascairt as srianta. 

• Déanfaidh an ardbhainistíocht sna Ranna Rialtais athbhreithniú ar dheiseanna ar fud an chórais 
chun cleachtais nuálaíocha, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le seachadadh digiteach, a 
phríomhshruthú. 

o an tairbhe is mó a bhaint as deiseanna chun feabhas a chur ar sheirbhís do 
chustaiméirí, 

o seachadadh fíorúil seirbhísí a chur chun cinn níos mó más cuí agus má chuidíonn 
sé le rochtain na gcustaiméirí agus na gcliant ar sheirbhísí, 

o an luas a chuir an phaindéim leis an háiseanna agus ardáin digiteacha agus ra líne go 
léir a choinneáil agus aistriú ó chleachtais oibríochta atá bunaithe ar pháipéar, 

o athruithe i gcleachtais oibre a ionchorprú lena n-áirítear obair ó chian a bhfuil an cumas aige 
tacú le forbairt tuaithe chomh maith le cothromaíocht inscne agus ilchineálacht níos leithne a chur 
chun cinn ar fud na státseirbhíse agus na seirbhíse poiblí, agus  

o príomhshruthú ar chuir chuige nua beartais a áireamh. 
 

 

 
 

• Cuirfear breisiú €10 milliún sa Chiste Cobhsaíochta ar fáil d’fhonn cuidiú le leanúnachas 
i seachadadh seirbhísí criticiúla a do ghrúpaí de dhaoine leochaileacha. 

• Déanfaidh an ardbhainistíocht sna Ranna Rialtais scrúdú freisin ar an gcumas le ceachtanna ó 
“ghlao an phobail” agus tionscnaimh eile de chuid na nÚdarás Áitiúil a chur i bhfeidhm lena 
mheas conas samhailtí d’fhorbairt beartais chomhoibríoch agus seachadadh a forbraíodh 
le linn na paindéime a chothú a thuilleadh agus a phríomhshruthú. 
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4.4.2 Comhlíonadh 

4.4.2.1 Freagra Póilíneachta 
Bhí cur chuige céimnithe ag an nGarda Síochána i dtaca leis an bpóilíneacht ar rialacháin COVID-
19, cur chuige a poiblíodh go forleathan bunaithe ar “ceithre E’ (sa Bhéarla) – Caidreamh, Míniú, 
Spreagadh agus, mar rogha deiridh, Forfheidhmiú. Is mar sin áta an scéal fós. DOn chuid ba mhó 
den bhliain chothaigh póilíneacht ar infheictheacht ard de chuid na nGardaí comhlíónadh an phobail 
ar bhonn deonach, le forálacha píonóis ag athrú i rith an ama sin, i gcomhréir leis an leibhéal 
infheidhme de shrianta ar ghluaiseacht agus gníomhaíochtaí eile. 

Ach le líon na gcásanna ag ardú ag druidim le deireadh mhí na Nollag 2020, athbhunú srianta ag 
deireadh mhí na Nollag 2020, agus bearta nua tugtha isteach chun srian a chur ar thaisteal 
idirnáisiúnta, ba ghá gníomhaíocht fhorfheidhnithe a threisiú. Rinneadh méadú suntasach ar 
ghníomhaíocht seicphointí ó mhí na Nollag le thart ar 6,500 seicphointe a cuireadh ar bun in aghaidh 
na seachtaine in Eanáir. Tá an chumhacht le Fógraí Muirear Seasta (FCNanna) a eisiúint, a bhí ar 
fáil ón 24 Samhain 2020, anois ina chomhpháirt tábhachtach de bhearta forfheidhmithe. Níos 
déanaí, tugadh forálacha nua isteach ag cur iallach ar thaistealaithe gan díolúine coraintín a 
dhéanamh sa bhaile, rud a áiríonn Gardaí ag dul chuig teaghais le comhlíonadh a sheiceáil. 

Amhail an 18 Feabhra, eisíodh 7,697 fíneáil san iomlán, agus eisíodh iad ar fad seachas 21 in 
20211 0F

10 . Leagtar amach na mionsonraí iomlána in Aguisín 3. 

Tháinig méadú freisin ar úsáid na gcumhachtaí faoi na Rialacháin seachas fíneálacha in 2021. I mí 
Eanáir bhí 207 eachtra dá leithéid, níos airde ná mí ar bith in 2020, leis an mbuaicphointe roimhe 
sin ag 192 i mí Aibreáin, Is í an phríomhchúis a bhí leis seo na eachtraí a bhain le taistealaithe 
idirnáisiúnta ag teip le tástáil PCR diúltach a sholáthar ar theacht isteach sa Stát dóibh. 

 

 

4.4.2.2 Comhlíonadh san Ionad Oibre 
Leantar de chigireachtaí do chomhlíonadh leis an treoir sláinte poiblí COVID-19 in ionaid oibre ar bhonn 
Phrótacal an Rialtais um Obair go Sábháilte, a forbraíodh i gcomhar le fostóirí agus ceardchumainn tríd 
an bhFóram Eacnamaíoch Fostóirí Saothair, Seoladh nuashonrú ar an bProtacal an 20 Samhain 2020. 

Ó Bhealtaine 2020 go dtí seo, rinne na comhlachtaí cigireachta éagsúla 25,954 cigireacht le 
comhlíonadh leis an bPrótacal COVID-19 um Obair go Sábháilte a mheas. Rinneadh breis agus 
427,000 íoslódáil ar Sheicliostaí agus Teimpléid HSA don Obair go Sábháilte freisin. 

Tá na cigireachtaí éagsúla don Rialtas uile ag leanúint de chigireachtaí COVID-19 a dhéanamh 
ach, le codanna móra de roinnt earnálacha dúnta cuireann sé seo teorainn leis na cogoreachtaí 
sin a bhfuil ciigireacht á dhéanamh acu mar chuid de ghnáth-dhualgais sna hearnálacha seo, mar 
shampla san oideachas nó in earnáil an bhia. 

Fuair an HSA amach go raibh leibhéal an chomhlíonta leis na Prótacail um Obair go Sábháilte an-
ard go dtí seo, ar fud na n-earnálacha go léir. Comhartha dearfach is ea é seo go bhfuil dearcadh 
freagrach agus onnghníomhach á ghlacadh ag formhór mór na bhfostóirí agus na bhfostaithe ar 
fud na tíre agus ar fud na n-earnálacha i dtaca le riachtanais an Phrótacail a shásamh. 

Féach Aguisín 3 le haghaidh tuilleadh mionsonraí maidir le hearnálacha ar leith agus obair an 
HSA. 

• Sa tréimhse seo atá romhainn beidh an Garda Síochána ag leanúint de phatróil agus 
seicphointí sofheicthe ag áiseanna poiblí agus ag obair chun comhlíonadh le srianta taistil a 
spreagadh. 

• Ina theannta sin, agus mar thoradh ar fhorálacha nua IR 44 de 2021 i dtaca le tástálacha PCR 
agus féinchoraintín éigeantach, beidh spotseiceálacha á ndéanamh ag an Garda Síochána go 
náisiúnta lena dhearbhú go bhfuil choraintíniú á dhéanamh ag taistealaithe ábhartha agus, más 
rud é go raibh iallach ar dhuine dul faoi thástáil PCR i ndiaidh teacht dóibh, go bhfuil sé sin 
déanta acu. 
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Áirítear leis na réimsí ar a leagtar béim agus ar chóir leanúint de bhéim a leagan orthu: 
o Maisc a chaitheamh mar ghnáthamh agu i gceart in ionaid oibre chomhroinnte agus freisin 

le linn sosanna, i limistéir taisceadáin agus leithris agus má tá daoine ag taisteal le chéile 
chuig an obair. 

o Rialuithe níos fearr lena chinntiú nach bhfuil fostaithe ag freastal ar an ionad oibre nuair atá 
siomptóim COVID-19 orthu, béim níos mó ar a chinntiú go bhfuil an fhoireann ar an eolas 
faoi thacaí airgeadais agus gur féidir leo iad a rochtain. 

o Leibhéil fheabhsaithe glantacháin, go háirithe trealamh comhroinnte, pointí tadhaill 
coitianta etc. 

o Ceannaireacht níos sofheicthe lena n-áirítear Príomhionadaí Oibrithe COVID-19 a 
cheapadh, agus an t-athbhreithniú leanúnach ar réamhchúraimí de réir mar a athríonn 
leibhéil an ghalair. 

o “Láithreacht” a sheachaint agus a chinntiú go n-oibríonn daoine sa bhaile mas féidir. 

 
Ag tacú leis an bPrótacal agus rialacháin eile COVID, bunaíodh Fóram na Rialaitheoirí anuraidh, 
ar bhfuil ionadaithe ó na Gníomhaireachtaí Stáit go léir a dhéanann cigireachtaí, lena n-áirítear an 
tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta, an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre, Seirbhís 
Comhshaoil FSS, agus Cigireacht Tréadliachta na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara, Cigireacht 
Scoileanna na Roinne Oideachais, an tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara agus Tusla, chomh maith 
leis an nGarda Síochána, an Cumann Bainistíochta Contae agus Cathrach, Fáilte Ireland, agus Ranna Rialtas. 
Tacaigh an Fóram le comhoibriú idir a bhaill éagsúla ag leibhéal náisiúnta agus áitiúil, agus 
cheadaigh sé cur chuige comhaontaithe i dtaca le dúshláin ar leith ag leibhéil éagsúla de 
shrianta sláinte poiblí. 

 

 

4.4.3 Cumarsáid 
Leagadh béim ar chumarsáid shoiléir agus chomhsheasmhach sa fhreagra ar an bpaindéim ón tús 
agus leanfar de seo a bheith ríthábhachtach sa fhreagra leanúnach. Beidh cuspóirí sa tréimhse seo 
atá romhainn ar leanúint de chumarsáid shoiléir agus chomhsheasmhach a dhéanamh maidir le 
fíricí an ghalair agus an ‘cén fáth’ de chomhairle sláinte poiblí chomh maith le cothú ar ghlacadh leis 
an vacsaín COVID-19 i ndaonraí incháilithe agus tuiscint ar vacsaíní COVID i measc an phobail 
i gcoitinne. 
 

• Athbhreithniú agus nuashonrú cuimsitheach ar eolas agus ábhair comhairle ó shuíomhanna 
agus meáin shóisialta FSS agus Gov.ie chun iona ilfhreastail a chur ar fáil don eolas ábhartha 
go léir. 

 
 

10 Figiúirí oibríochtúla iad seo agus féadfaidh athrú teacht orthu. Chomh maith leis na 7697 a luaitear anseo, 
fuair Oifig FCN na nGardaí thart ar 250 cás breise atá le taifeadadh fós. 

• Leanfar den obair le fostóirí agus ceardchumainn lena chinntiú go dtacaítear, go 
gcumhachtaítear agus go gcuirtear iallach ar fhostaithe am saor a ghlacadh ón obair, nuair is 
gá do chúieanna sláinte poiblí. 

• Go luath, seolfar feachtas cumarsáide nuashonraithe i dtaca le comhlíonadh leis an bPrótacal 
um Obair go Sábháilte i gcomhar le ceardchumainn agus fostóirí 

• Leanfaidh Fóram na Rialaitheoirí ag teacht le chéile sna seachtainí atá romhainn chun tacú 
lena mbaill ina gcuid oibre agus scóip a aithint chun feabhas a chur ar chomhlíonadh. 

• Leanfar de chur chuige atá iomlán comhtháite i dtaca le cumarsáid le fócas ar chomhairle 
sláinte poiblí le tras-seoladh a sheachaint agus ar an gclár vacsaínithe. 
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• Feachtais athnuaite agus nuashonraithe: 
o Le béim athnuaite ar dhaoine a oiliúint faoi conas féin-aonrú / srian a chur ar 

ghluaiseacht go rathúil bhéim a leagan ar an ngníomh atá de dhíth, an fhreagracht atá 
ar gach saoránach, agus iarmhairtí atá ar easpa gnímh. 

o Ag baint úsáide as samplaí ó chás-staidéir, léiriú a thabhairt ar an riosca a bhaineann 
le hócáidí sárleata, sóisialú sa bhaile, agus freastal neamhriachtanach ar áitrimh oibre 
a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le líon mór cásanna agus droch-thorthaí do dhaoine i 
láthair agus daoine eile. 

o Tacú le haosaigh óga tríd an bhfeachtas #antiviral, á spreagadh agus á gcumhachtú le 
maireachtáil go sábháilte laistigh de na treoirlínte sláinte poiblí agus, nuair a thagann 
an t-am, iad a spreagadh le glacadh leis an vacsaín. 

o Cur chun cinn na vacsaíne ar bhonn na heolaíochta mar uirlis chruthaithe sláinte poiblí 
a sholátharaíonn tairbhí pearsanta láithreacha dóibh siúd atá vacsaínithe, agus tairbhí 
sláinte i gcoitinne do ghaolta agus don phobal. 

o Rolladh amach trédhearcach cuntasach na vacsaíne bunaithe ar sheicheamhú 
comhaontaithe 

o Déileáil le mífhaisnéis agus bréagaisnéis – an deis a thapú chun an pobal a threorú 
chuig foinsí iontaofa eolais a chuidíonn le saoránaigh roghanna oilte a dhéanamh 

o Treisiú ar an eolas faoi na tacaí folláine agus meabhairshláinte atá ar fáil. 
 

 

 4.5 CUIMHNEAMH AGUS ADMHÁIL 
Sa phlean is déanaí againn admhaíodh go mbeidh sé tábhachtach mar dhaoine sos a 
ghlacadh agus athmhachnamh a dhéanamh, am a glacadh le cuimhneamh agus ómós a 
thabhairt dóibh siúd a fuair bás ach freisin dóibh siúd a chuidigh leis an gcaoi inar thugamar 
aghaidh agus ina bhfuilimid ag tabhairt aghaidh ar na dúshláin le chéile. Aithnítear freisin go 
mbeadh sé tábhachtach na heispéiris fhíoréagsúla son a ghabháil agus a dhéanamh amach cad 
atá foghlamtha againn fúinn féin mar shochaí. 

D’ainneoin na gcruatan agus na rioscaí sláinte, leanann na milliúin d’oibrithe riachtanacha sa líne 
tosaigh dá gcuid oibre a dhéanamh le linn na paindéime COVID-19. Léirigh an phaindéim dúinn 
freisin an méid a mbímid ag brath ar a chéile chun ár saolta laethúla a chaitheamh. Agus, go minic, 
an méid a dhéanaimid talamh slán d’obair daoine eile. 
 
Gabhann Leabharlann Náisiúnta na hÉireann eispéireas saoil na hÉireann de réir mar a tharlaíonn 
sé sa chaoi is gur féidir é a chomhroionnt leis an domhan. Leag bailiúchán na Leabharlainne 
Náisiúnta in 2020/2021 béim mhór ar COVID-19. Bailíodh ábhair fhisiciúla lena n-áirítear leabhair, 
nuachtáin, litreacha agus saothair eolaíne, agus ábhar digiteach, lena n-áirítear breis agus 200 
suíomh gréasáin, ag gabháil tionchar na paindéime ar fud sochaí na hÉireann. Chuaigh siad i 
gcomhpháirt le neart eagraíochtaí, d’oibrigh siad leis an bpobal i gcoitinne, agus rinne siad cúram 
go háirithe de ghuthanna agus freagraí leanaí a ghabháil. Áirítear sna bailiúcháin Litreacha Leanaí i 
gcomhar leis an Ryan Tubridy Show, Ealaíon Leanaí i gcomhar le RTÉ News2Day, Litreacha 
Déagóirí ó scoileanna DEIS, Tionscnamh Cártaí Sona FSS, Cartlann Gréasáin COVID-19, Sathaor 
Ealaíne Oifigiúil COVID-19, earraí inbhailithe COVID-19 agus foilseacháin uile na hÉireann 
2020-2021. 

 

 

• Ta an Rialtas tiomanta do chinnteoireacht atá bunaithe ar fhianaise agus tá léargas luachmhar ar fáil 
cheana ón na torthaí ón staidéar nua SAM. Déanfar an anailís sonraí agus na léargais a nuashonrú 
go leanúnach mar bhonn le cinntí beartais i dtaca le COVID-19. 

• Leanfar den tuiscint leanúnach ar thuairimí agus dearcthaí an phobail agus cuirfear na torthaí ar fáil. 

• Leanfar den obair ar mhachnamh conas is fearr cuimhneamh agus aitheantas a thabhairt dá 
bhfuil fulaingthe againn chun a aithint an t-am agus an bealach le déileáil go hiomlán agus go 
hiomchuí leis an mbrón agus le machnamh a úsáid mar bhonn le roghanna beartais amach 
anseo. 
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 4.6 COMHOIBRIÚ THUAIDH-THEAS 
Leantar de dhlúth-chomhoibriú ar bhonn Thuaidh-Theas. 

Bíonn caidreamh rialta ann freisin ar an leibhéal polaitiúil idir na hAirí ábhartha agus a 
gcomhghleacaithe i bhFeidhmneannacht Thuaisceart Éireann. 

Leis an Meabhrán Tuisceana atá aontaithe idir an bheirt Phríomhoifigeach Leighis agus na Ranna 
Sláinte cuirtear creat láidir ar fáil do chomhar agus comhoibriú leanúnach idir an dá roinn sláinte agus 
seirbhísí. 

Trí fhíschomhdháil, bualann oifigigh ó Roinn an Taoisigh agus ón Roinn Gnóthaí Eachtracha le 
comhghleacaithe ó Oifig Fheidhmeannacht Thuaisceart Éireann, agus comhghleacaithe i Londain 
(ó Oifig Chomhaireacht na Ríochta Aontaithe, Oifig Thuaisceart Éireann, agus an Oifig Eachtrach 
agus Comhlathais), chun eolas a chomhroinnt maidir lena staideanna eipidéimeolaíochta faoi 
seach, tionchair ar sheirbhísí sláinte, agus freagraí eacnamaíocha agus sochaí ar Covid-19. 
Cuidíonn an caidreamh seo freisin le gníomhartha comhordaithe a fhorbairt, más cuí. 

Ar an iomlá, tá leibhéal ard coitiantachta sa chur chuige ó Thuaidh agus ó Dheas, beag beann ar 
na dlínsí éagsúla. Mar shampla, cuireadh srianta atá, i gcoitinne, cosúil lena chéile i bhfeidhm le 
seachtainí beaga anuas, agus chlúdaigh an síneadh is déanaí ar shrianta an tréimhse ama 
chéanna sa dá dhlínse. 

Maidir le taisteal idirnáisiúnta, cuireann Roinn Sláinte na hÉireann seirbhís leantach teagmhála 
ar fáil do phaisinéirí a thaistealaíonn ar aghaidh chuig Tuaisceart Éireann, thar ceann na roinne i 
dTuaisceart Éireann. 

Comhoibríonn an Garda Síochána agus Seirbhís Póilíní Thuaisceart Éireann go dlúth ar chúrsaí 
póilíneachta ábhartha, lena n-áirítear i dtaca le póilíneacht chúí tras-teorann ar bhearta agus srianta 
Covid-19. 

 

 

 4.7 COMHOIBRIÚ IDIRNÁISIÚNTA 
Tá COVID-19 ina dhúshlán domhanda fós, agus tá gá le réitigh chomhordaithe dhomhanda, De 
réir mar a thagann tuilleadh forbartha ar nádúr na paindéime agus de réir mar a chuirtear vacsaíní 
ar fáil agus mar a thagann athraithigh nua chun cinn, tá an tábhacht a bhaineann le comhoibriú 
idirnáisiúnta níos soiléire fós. Mar náisiún beag, is fianaise é an rath a bhí againn leis na milliúin de 
dháileoga vacsaíní a fháil ar an tábhacht leanúnach atá le comhoibriú AE. 

Mar chuid den Aontas Eirpach agus freisin den Chomhlimistéar Taistil, beidh sé ríthábhachtach go 
leanfaimid den chomhoibriú ar straitéisí laistigh den AE agus den Ríocht Aontaithe a lorg agus a 
chthú. Ar bhealach níos leithne, beidh an comhoibriú domhanda chun cuidiú le dáileadh cothrom 
ar vacsaíní ar fud an domhain ar an mbealach is éifeachtaí chun laghdú a dhéanamh ar chumas 
an víris le hiolrú agus le forbairt agus beidh sé ina phríomhthoisc ar cé chomh rathúil agus cé 
chomh tapa is féidir linn laghdú a dhéanamh ar thionchar an víris seo sa fadtéarma. 
I bhfianaise traidisiún fada na hÉireann sa daonnachas tá deis ann d’Éirinn ról ceannaireachta 
a imirt sa bhéim ar chomhoibriú iltaobhach chun rochtain chothrom ar vacsaíní a chinntiú. 

 

Maidir leis seo, beidh ról níos tábhachtaí de réir a chéile ag vacsaíní sa mhúnlú ar bheartais, ar 
an leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta freisin. 

• Leanfaidh an Rialtas dá chaidreamh lena macasamhlacha i bhFeidhmeannacht Thuaisceart 
Éireann agus oibreoidh an CMO agus an Roinn Sláinte i ndlúthpháirt lena macasamhlacha i 
gcomhthéacs an Mheabhráin Tuisceana. 

• Ag féachaint romhainn, leanfaidh an Rialtas de chothromaíocht chúramach idir na riachtanais níod 
fadtéarma ag sochaí agus geilleagar na hÉireann agus na buarthaí leantacha i dtaca le sláinte 
phoiblí ag eascairt as COVID-19, lena n-áirítear ó athraithigh nua is ábhar imní. 
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5 AG ULLMHÚ DON TODHCHAÍ 

 

 5.1 AG TACÚ LE TÉARNAMH EACNAMAÍOCH 
De réir mar a chuuirtear an víreas faoi smacht, i ndáiríre, beidh gá le gluaiseacht amach ó na tacaí 
éigeandála forleathana atá ar bun, le gluaiseacht ar dtús chuig idirghabhálacha níos spriocdhírithe 
do na hearnálacha sin a fhanann faoi réir ag srianta, agus freisin i dtreo infheistíochtaí a thacaíonn le 
téarnamh agus deiseanna d’fhás amach anseo. 

Leis an atheagar ar thosaíochtaí na dtacaí, laistigh den leithdháileadh caiteachais foriomlán €87.8 
billiún don bhliain seo, i dtreo gnólachtaí, aisgtriú fostaíochta, agus athfhostú, cuirfear bonn le conair 
níos éifeachtaí agus níos inbhuanaithe i dtreo an téarnaimh. De réir mar a thagann an téarnamh i 
dtreis, beidh gá freisin le bearta chun an coibhneas fiachas-ioncam náisiúnta a bhrú síos. 

Beidh cur chuige an Rialtais i dtaca leis na leibhéil eisceachtúla éigeandála tacaíochta a leasú agus 
a tharraingt siar ina dhiaidh sin céimnithe ag teacht leis an gcomhairle sláinte poiblí, cur faoi chois 
an víris agus rolladh amach an vacsaínithe. 

De réir mar bhogaimid isteach sa chéim téarnaimh, ní fhillfidh ár ngeilleagar chuig an staid ina 
raibh sé roimh an bpaindéim. Beidh athruithe buana ar ár margadh saothair, agus ar an 
mbealach ina ndéanfar táirgí a tháirgeadh agus a thrádáil – áireofar leis seo athruithe struchtúrtha in 
earnálacha áirithe, treocht luathaithe i dtreo na ríomhthráchtála, athruithe suntasach ar phatrúin oibre, 
agus b’fhéidir neamhréir idir tacair scileanna oibrithe agus riactanais na ngnólachtaí (sa ghearrthéarma 
ar a laghad). 

Ina theannta sin, leanfar d’athruithe fadtéarma ar ár geilleagar agus sochaí, agus b’fhéidir go 
mbeidh said luathaithe leis an bpaindéim, go deimhin, amhail dícharbónú agus digitiú. Is féidir na 
hiarmhairtí a fheiceáil cheana i réimsí amhail miondíol ar líne agus aistriú chuig obair ó chian. 

Le síneadh breise ar shrianta cuirfear tuilleadh brú ar earnáil an airgeadais/na baincéireachta, áit 
a leantar de thacaí, lena n-áirítear bristeach íocaíochta, de bheith ar fáil d’iasachtaithe ar bhonn 
cásanna aonair. 

Dé réir mar is féidir srianta a mhaolú mar fhreagra ar staid sláinte poiblí atá ag feabhsú: 

• foilsíodh an Rialtas Plean Téarnaimh Eacnamaíoch Náisiúnta, a léireoidh conas a chuideoimid 
le daoine filleadh ar obair, tacú le hearnálacha a bhí buailte ag an bpaindéim, agus conas a 
chuirfear stop le tacaí éigeandála de réir a chéile, Féachfar leis an bplean seo freisin a 
chinntiú go bhfuil ár mbóthar chuig téarnamh agus tacaíocht infheistíochta ailínithe le 
huaillmhianta glasa agus digiteacha an Rialtais. 

• mar chuid den Phlean seo, déanfaidh an Rialtas machnamh ar bhearta níos spriocdhírithe chun 
cuidí le hatosú a thabhairt do na hearnálacha sin, amhail an turasóireacht, a mbeidh dúshláin 
ar leith rompu le linn na céime nuair a athosclófar an geilleagar. 

• tógfaidh an plean ar na meastacháin eacnamaíocha nuashonraithe a tháirgeoidh an Roinn 
Airgeadais i mí Aibreáin mar chuid den Nuashonrú ar an gClár Cobhsaíochta, a chuirfidh 
creat ar fáil chun airgid phoiblí a thabhairt ar ais chuig staid inbhuanaithe sna blianta seo 
atá romhainn. 

• beidh straitéis nua ann freisin i dtaca le Conairí chun Oibre 2021-2025 lleis an mbéim ar 
chuidiú le daoine dul ar ais san fhostaíocht, oiliúint agus oideachas de réir mar a thagann 
téarnamh ar an ngeilleagar, ag féachaint le laghdú a dhéanamh ar dhrochiarmhairtí 
fadtéarma na paindéime ar an lucht saothair. 

• Leanfaidh an Rialtas de pháirt a ghlacadh i mbearta ar fud an AE chun vacsaíní a cheadú, a 
fháil agus a dháileadh chomh tapa agus chomh héifeachtúil agus is féidir. Glacfaimid páirt freisin 
sa díospóireacht atá ag forbairt i dtaca leis an mbealach le rochtain chóir agus éifeachtúil ar vacsaíní a 
chinntiú do na tíortha uile, lena n-áirítear go háirithe tíortha neamhfhorbartha. 
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 5.2 ROCHTAIN AR SHEIRBHÍSÍ POIBLÍ A CHINNTIÚ 
Leis an oiriúnú tapa ar sheirbhísí poiblí do na cúinsí a cruthaigh an phaindéim agus na srianta a 
cuireadh i bhfeidhm, bhí tionchair dhiúltacha agus dhearfacha freisin ar rochtain ar sheirbhísí poiblí. 
Tá an státseirbhís agus an tseirbhís phoiblí tar éis a bheith ag obair lena chéile chun tuiscint a fháil 
ar na tionchair ar sheachadadh seirbhísí poiblí agus na deiseanna a chuirtear ar fáil. Le 
doiciméadú ár dtaithí soláthraítear bonn le pleánáil mheántéarma agus fhadtéarma chun 
bainistíocht agus maolú a dhéanam ar na tionchair ar sheirbhísí poiblí sa chaoi is gur féidir linn 
téarnamh a luathú chomh tapa agus is féidir. Tá sé ag cuidiú leis na dúshláin a ghabháil ah freisin 
na deiseanna suntasacha atá romhainn. 
 
Rinneadh obair ó chian ar fud na státseirbhíse agus na seirbhíse poiblí a thriail agus a thástáil ar 
scála nach rabhthas ag súil leis riamh roimhe seo. Cuireann sé bonn an-láidir ar fáil chun forbairt 
a dhéanamh ar bhearta ar fud na seirbhíse don obair ó chian mar chuid den tacar de shocruithe 
oibre solúbtha d’fhostaithe. Tá sé de chumas aige freisin a bheith ina ghné thábhachtach le 
cothromaíocht inscne agus éagsúlacht níos leithne a chur chun cinn ar fud an chórais. 

 
 5.3 FÉACHAINT CHUIGE GO SEASFAIDH AN FREAGRA SLÁINTE POIBLÍ AN AIMSIR 
Tá sé ráite gur maratón an phaindéim seo, ní ráib. Éilítear leis seo freagraí inbhuanaithe a bhfuiltear 
ábalta iad a choinneáil sa mheántéarma go fadtéarma agus a choinneáil solúbtha le hoiriúnú do 
stádas an ghalair atá ag forbairt. Tá roinnt impleachtaí aige seo dár gcur chuige foriomlán, struchtúir, 
próisis agus teachtaireachtaí. 

Mar thír, beidh gá le pleanáil fadtéarma daingean don bhainistíocht leanúnach ar an vírea seo. Níos 
ginearálta, tá fíorbhagairt ann de phaindéimí eile sa todhchaí agus beidh sé riachtanach go 
bhfoghlaimeofar ceachtanna ón bpaindéim seo agus go gcuirfear próiseas ar bun sa 
ghearrthéarma la hullmhacht a chinntiú amach anseo. Áirítear leis seo acmhainneacht 
saotharlainne poiblí inbhuanaithe a chinntiú, acmhainneacht taighde fianaise-bhunaithe 
mhéadaithe agus infheistíocht in acmhainneacht mhéadaithe i speisialtóireachtaí tábhachtacha 
lena n-áirítear sláinte phoiblí, sláinte cheirde, galair thógálacha, micribhitheolaíocht, cosc agus 
rialú ar ionfhabhtú, agus víreolaíocht. 

Tá fianaise mhéadaithe ag teacht chun cinn faoi thionchair sláinte fhadtéarma COVID-19 agus 
beidh sé tábhachtach conairí cúraim cuí a bhunú le bainistiú a dhéanamh ar othair a bhfuil COVID 
Fada orthu. Tá Foghrúpa Cliniciúil FSS bunaithe chun moltaí a dhéanamh ina leith seo. Tá 
teagmháil déanta ag FSS freisin le grúpa daoine atá bualte le siomptóim iar-COVID-19 agus tá scrúdú 
á dhéanamh acu i gcónaí ar thacaí cuí mar chuid de fhreagra foriomlán na seirbhíse sláinte ar 
COVID-19. 

 5.3.1 Teacht Aniar agus Athrú an Chórais Sláinte 
Beidh an fhorbairt ar sheirbhís sláinte poiblí dhaingean agus chuimsitheach ina riachtanas amach 
is amach do theacht aniar agus athrú ar an tseirbhís sláinte ar an iomlán. Le linn na paindéime 
freisin rinneadh nuálaíochtaí suntasacha agus tapa ar fud an chórais sláinte. Tá deis ann anois 
tairbhe a bhaint as na forbairtí dearfacha seo agus aghaidh a thabhairt easnaimh atá ann le fada ar fud 
a chórai mar chuid d’iarrachtaí níos leithne chun an tseirbhís sláinte a athrú. 

Chuir an phaindéim tuilleadh luais faoi phleananna athchóirithe a bhí ann cheana i dtaca lenár 
mbonneagar, agus i neart cásanna an bealach ina ndéanaimid cúram a sheachadadh, lena n-
áirítear: 
• Creataí foirne agus meascán scileanna; 
• Cumrú ar chineál na soláthraithe i dtaca le tithe altranais; 
• Tá gá le samhaltaí cúraim a chothabháil agus a fhorbairt níos mó (e.g. athshlánú, athchumasú, cúram 

idirmheánach) sa phobal agus foirne tacaíochta pobail ildhisciplíneacha buana a thógáil le leanúint de 
chúram a athrú amach as suíomhanna brúite; agus 

• Bainistiú ar ionfhabhtú a bhaineann le cúram sláinte (HCAI) 



Ítim
Leibhéal 1 

Leibhéal 2 
Leibhéal 3 

Leibhéal 4 
Leibhéal 5

 Tithe Cónaithe 
Príobháideacha/ 
G

airdíní 
Príobháideacha.

Suas le 10 gcuairteoir as suas le 3 theaghlach.
Cuairteoirí as teaghlach am

háin eile nó suas le 6 
cuairteoir ó 2 theaghlach eile nó 3 theaghlach eile.
(ag brath ar an gcom

hairle sláinte poiblí reatha don 
chontae sin nó lim

istéar sonrach tíreolaíochta eile)

Cuairteoirí ó theaghlach am
háin eile

N
Ó

An líon tí agus sin am
háin

(ag brath ar an gcom
hairle sláinte poiblí reatha don 

chontae sin nó lim
istéar sonrach tíreolaíochta eile)

Do líon tí féin agus sin am
háin - N

í cheadaítear 
cuairteoirí 

Do líon tí féin agus sin am
háin - N

í cheadaítear 
cuairteoirí

Suíom
hanna 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 m
aidir leis na 

háiteanna sin. Sa chás nach dtugtar treoir faoi leith 
m

aidir le cineál an teacht le chéile, níor cheart níos m
ó 

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 am

uigh faoin aer ó 1,2 
nó 3 theaghlach (ag brath ar an gcom

hairle sláinte 
poiblí reatha don chontae sin nó lim

istéar sonrach 
tíreolaíochta eile)

N
íor cheart go m

beadh im
eachtaí sóisialta/im

eachtaí 
teaghlaigh ar siúl in aon áit eile.

N
íor cheart go m

beadh im
eachtaí sóisialta/im

eachtaí 
teaghlaigh ar siúl in aon áit eile.

N
íor cheart go m

beadh im
eachtaí sóisialta/im

eachtaí 
teaghlaigh ar siúl in aon áit eile.

Bainiseacha (beag 
beann ar an ionad)

Cás eisceachta: Suas le 100 aoi ag searm
anas pósta 

agus ag fáiltiú
Cás eisceachta: Suas le 50 aoi ag searm

anas pósta agus 
ag fáiltiú

Cás eisceachta: Suas le 25 aoi ag searm
anas pósta agus 

ag fáiltiú
Cás eisceachta: Suas le 6 aoi ag searm

anas pósta agus 
ag fáiltiú

Cás eisceachta: Suas le 6 aoi ag searm
anas pósta agus 

ag fáiltiú

Suas le 100 duine 
Suas le 50 duine i ngrúpaí suas le 6 m

ás m
ar sin a 

oireann ach socruithe i bhfeidhm
 lena chinntiú nach 

m
beidh na grúpaí ag m

eascadh lena chéile.

Ceadaítear suas le 200 duine in ionaid níos m
ó inar 

féidir scaradh sóisialta 2 m
héadar idir daoine atá ina 

suí chom
h m

aith le gluaiseacht in aon treo am
háin 

m
aidir le bealach isteach agus am

ach a chur i bhfeidhm
 

go docht.

Ceadaítear suas le 100 duine in ionaid níos m
ó inar 

féidir scaradh sóisialta 2 m
héadar idir daoine atá ina 

suí chom
h m

aith le gluaiseacht in aon treo am
háin 

m
aidir le bealach isteach agus am

ach a chur i bhfeidhm
 

go docht.

I gcás m
órchuid na n-ionad, ceadaítear suas le 200 

duine.
I gcás m

órchuid na n-ionad, ceadaítear suas le 100 
duine. 

Suas le 500 duine m
aidir le staid faoin aer nó ionad 

seasta eile faoin aer atá deim
hnithe m

aidir le spás ag 
5,000 duine ar a laghad (le bearta diana cosanta i 
bhfeidhm

 de réir threoirlínte na hearnála)

Suas le 200 duine m
aidir le staid faoin aer nó ionad 

seasta eile faoin aer atá deim
hnithe m

aidir le spás ag 
5,000 duine ar a laghad (le bearta diana cosanta i 
bhfeidhm

 de réir threoirlínte na hearnála)

N
íor cheart go dtarlódh aon teacht le chéile eagraithe 

faoi dhíon 
N

íor cheart go dtarlódh aon teacht le chéile eagraithe 
faoi dhíon

Teacht le Chéile Eagraithe faoi Dhíon (Tim
peallachtaí rialaithe iad seo a bhfuil duine ainm

nithe ina bhfeighil, dála eagraí im
eachtaí, úinéir nó bainisteoir) 

N
íor 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.

N
íor cheart go dtarlódh aon teacht le chéile eagraithe 

faoin aer

Teacht le Chéile Eagraithe Am
uigh faoin Aer (Tim

peallachtaí rialaithe iad seo a bhfuil duine ainm
nithe ina bhfeighil, dála eagraí im

eachtaí, úinéir nó bainisteoir) 

M
ar sham

pla: im
eachtaí 

Ealaíon am
uigh faoin aer, 

im
eachtaí traenála.

Teacht le chéile Sóisialta/Teaghlaigh

M
ar sham

pla: gnó, 
im

eachtaí traenála, 
com

hdhálacha, 
im

eachtaí in 
am

harclanna nó i 
bpictiúrlanna nó 
im

eachtaí Ealaíon eile 
(níl im

eachtaí spóirt san 
áiream

h).

 I gcás áiseanna rím
hóra a tógadh d'aon ghnó d'im

eachtaí (m
ar sham

pla: staideanna, hallaí éisteachta, ionaid 
chom

hdhála/im
eachtaí), déanfar treoir shonrach a ullm

hú leis na hearnálacha cuí chun m
éid an ionaid agus 

gnéithe éagsúla a bhaineann le him
eachtaí m

óra a ghlacadh san áiream
h. 

I gcás áiseanna rím
hóra a tógadh d'aon ghnó d'im

eachtaí (m
ar sham

pla: staideanna, hallaí éisteachta, ionaid 
chom

hdhála/im
eachtaí), déanfar treoir shonrach a ullm

hú leis na hearnálacha cuí chun m
éid an ionaid agus 

gnéithe éagsúla a bhaineann le him
eachtaí m

óra a ghlacadh san áiream
h. 



Faoin aer: is féidir traenáil a rith i ngrúpaí suas le 15 
duine (cás eisceachta m

aidir le spórt ar leibhéal 
gairm

iúil/ sárchéim
e/ idirchontae/ craobhchom

órtas 
sinsearach na gclubanna). 

Faoin aer -  Traenáil neam
htheagm

hála am
háin i 

ngrúpaí suas le 15 duine (cás eisceachta m
aidir le spórt 

ar leibhéal gairm
iúil/ sárchéim

e/ idirchontae/ 
craobhchom

órtas sinsearach na gclubanna). 

Faoin aer - Traenáil neam
htheagm

hála am
háin i 

ngrúpaí suas le 15 duine. 

Faoi dhíon - is féidir traenáil, aclaíocht agus ranganna 
dam

hsa a rith i ngrúpaí suas le 6 faoi dhíon (cás 
eisceachta m

aidir le spórt ar leibhéal gairm
iúil/ 

sárchéim
e/ idirchontae/ craobhchom

órtas sinsearach 
na gclubanna). 

Cluichí/Im
eachtaí - Suas le 200 duine /lucht féachana 

faoin aer agus suas le 100 duine/lucht féachana faoi 
dhíon.

Cluichí/Im
eachtaí - 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 deim

hnithe 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 deim

hnithe go bhfuil 
spás iontu do 5,000 duine ar a laghad. 

Ionaid Aclaíochta/ 
Ionaid Fóillíochta/ 
Linnte Snám

ha

Féadfaidh ionaid aclaíochta/ionaid fóillíochta agus 
linnte snám

ha fanacht oscailte do thraenáil daoine 
aonair am

háin, le bearta cosanta i bhfeidhm
 

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

háin.

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

háin.

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

háin.

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 ríom
h-sheirbhís agus seirbhís 

‘glaoigh agus bailigh’ ar fáil.

Daoine aonair am
háin le bheith i m

bun traenála.  Gan 
aon ranganna aclaíochta ná dam

hsa. 

Faoi dhíon - Daoine aonair am
háin le bheith i m

bun traenála. 
Gan aon ranganna aclaíochta/dam

hsa.

N
í cheadófar aon chluichí/im

eachtaí

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

. 

N
íor chóir aon chluichí/im

eachtaí a reáchtáil 

Cás eisceachta:
spórt ar leibhéal 

gairm
iúil/sárchéim

e/idirchontae/craobhchom
órtas na 

gclubanna/rásaíocht chapall gan lucht féachana i 
láthair. 

N
íor chóir aon chluichí/im

eachtaí a reáchtáil 

Cás eisceachta:
spórt ar leibhéal 

gairm
iúil/sárchéim

e/idirchontae/rásaíocht chapall gan 
lucht féachana i láthair. 

Seirbhísí Eaglasta

Beáir, Caiféanna &
 Bialanna (lena n-áirítear beáir/bialanna óstáin) agus Tithe Ó

sta nach gcuirtear bia ar fáil iontu

Gach ionad dúnta - seirbhísí ar líne ar fáil

Cluichí/ Im
eachtaí

Aclaíocht agus im
eachtaí spóirt

Traenáil

M
úsaeim

, G
ailearaithe &

 ionaid chultúir eile atá faoi dhíon ina bhfuil daoine ag bogadh tim
peall agus inar féidir scaradh sóisialta a choinneáil.

Ionaid aclaíochta/ionaid fóillíochta/ linnte snám
ha dúnta  

Ar oscailt le bearta cosanta á gcur i bhfeidhm
 (m

ar sham
pla: scaradh sóisialta de réir m

ar is cuí, gluaiseacht in 
aon treo am

háin istigh san ionad, gnéithe m
aidir le hurnaí pháirteach a fhágáil ar lár) suas le 50 adhraitheoir.   

Sa chás go bhfuil spás san ionad do líon is m
ó 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
 (m

ar sham
pla: uaslíon daoine ionas gur féidir scaradh sóisialta 2 

m
héadar, gluaiseacht in aon treo am

háin istigh san ionad a dhéanam
h) líon uasta na ndaoine ag brath ar an 

spás, ar an gcom
hairle sláinte poiblí a thabhairt san áiream

h.

Is féidir ionaid aclaíochta/ionaid fóillíochta/linnte snám
ha a bheith ar oscailt ach bearta cosanta a bheith i 

bhfeidhm
 i gcom

hréir leis an gcom
hairle sláinte poiblí lena n-áirítear scaradh sóisialta.

 I gcás áiseanna rím
hóra a tógadh d'aon ghnó d'im

eachtaí (m
ar sham

pla: staideanna, hallaí éisteachta, ionaid 
com

hdhála/im
eachtaí), déanfar treoir shonrach a ullm

hú leis na hearnálacha cuí chun m
éid an ionaid agus 

gnéithe éagsúla a bhaineann le him
eachtaí m

ar ócáidí m
óra náisiúnta agus idirnáisiúnta spóirt a ghlacadh san 

áiream
h.



Beáir, caiféanna &
 

bialanna (lena n-áirítear 
beáir/bialanna óstáin)  

Ar oscailt le bearta cosanta á gcur i bhfeidhm
 (m

ar 
sham

pla: scaradh fisiciúil, seirbhís ag boird am
háin, 

réim
eas glantacháin, sm

acht ar leibhéil torainn).  

Líon uasta na ndaoine ag brath ar an spás atá san 
ionad, ar an scaradh sóisialta de réir m

ar is cuí a 
thabhairt san áiream

h, ach tá uasteorainn 6 as 3 
theaghlach ar a m

héid i bhfeidhm
 m

aidir le gach grúpa 
faoi leith nó na teorainneacha faoin gcom

hairle reatha 
m

aidir le daoine as teaghlaigh éagsúla ag m
eascadh le 

teaghlaigh eile.

Srianta breise m
aidir le láthair itheacháin faoi dhíon 

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

bheidh aon láthair itheacháin taobh istigh ar oscailt.

15 duine ar a m
héid 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
 (m

ar 
sham

pla: scaradh fisiciúil, seirbhís ag boird am
háin, 

réim
eas glantacháin, sm

acht ar leibhéil torainn etc).

Líon uasta na ndaoine ag brath ar an spás atá san 
ionad, ar an scaradh sóisialta de réir m

ar is cuí a 
thabhairt san áiream

h, ach tá uasteorainn 6 as 3 
theaghlach éagsúla i bhfeidhm

 m
aidir le gach grúpa 

faoi leith nó na teorainneacha faoin gcom
hairle reatha 

m
aidir le daoine as teaghlaigh éagsúla ag m

eascadh le 
teaghlaigh eile.

Srianta breise
Suíocháin taobh am

uigh am
háin, uasteorainn 15 

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

Clubanna oíche, 
Dioscónna, Caisíní

Ó
stáin, Tithe Lóistín, 

B&
Banna etc.

O
scailte ach gur d’aíonna am

háin a bheidh seirbhís ar 
fáil

O
scailte ach d'aíonna reatha am

háin agus dóibh siúd a 
bhfuil cúis bhunriachtanach le lóistín acu nach 
m

baineann le cúrsaí sóisialta ná turasóireachta.

O
scailte dóibh siúd am

háin a bhfuil cúis riachtanach le 
lóistín acu nach m

baineann le cúrsaí sóisialta ná 
turasóireachta.

Ionaid m
iondíolacháin agus gnólachtaí 

bunriachtanacha am
háin atá am

uigh faoin aer den 
chuid is m

ó. Gach ionad m
iondíolacháin agus 

seirbhísí pearsanta eile dúnta.

Ionaid m
iondíolacháin bhunriachtanacha am

háin. 
Gach ionad m

iondíolacháin agus seirbhísí pearsanta 
eile dúnta. 

O
bair

Déantar obair ón m
baile m

ás féidir.  Dul chuig an ionad 
oibre nuair atá gá faoi leith leis sin nó ar bhonn 
sealaíochta.  

O
bair ón m

baile m
ás féidir 

Dul go dtí an t-ionad oibre m
aidir le cruinnithe 

bunriachtanacha ar an láthair, oiliúint tosaigh agus 
cúrsaí traenála.

Ba cheart oibriú ón m
baile m

ura bhfuil sé riachtanach 
go m

beifeá ar an láthair oibre 
N

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

Déantar obair ón m
baile m

urar obair bhunriachtanach 
m

aidir le cúrsaí sláinte, coim
irce sóisialta nó seirbhís 

bhunriachtanach eile atá i gceist agus nach féidir í a 
dhéanam

h ón m
baile.

Ar oscailt le bearta cosanta á gcur i bhfeidhm
 (m

ar 
sham

pla: scaradh sóisialta, seirbhís ag boird am
háin, 

réim
eas glantacháin, sm

acht ar leibhéil torainn etc). 

Líon uasta na ndaoine i gcaiféanna, i m
bialanna agus i 

m
beáir ag brath ar an spás atá san ionad, ar an scaradh 

sóisialta de réir m
ar is cuí a thabhairt san áiream

h.

Fan i do chontae féin (nó lim
istéar sonraithe eile) ach 

am
háin m

aidir le cúiseanna oibre, oideachais agus eile 
a bhfuil bunriachtanas leo. 

Fan i do chontae féin (nó lim
istéar sonraithe eile) ach 

am
háin m

aidir 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
 (m

ar sham
pla: cum

hdach éadain ar an lucht foirne, com
harthaí, 

díghalrán láim
he, glantachán rialta ar dhrom

chlaí crua, tuairisc á choinneáil ar shonraí na gcustaim
éirí m

ar 
chuid den phróiseas m

aidir le lucht com
hchaidrim

h a lorg). 

M
iondíolachán/Seirbhísí (m

ar sham
pla: gruagairí, sciam

heolaithe, bearbóirí)

N
íl srianta ar bith i bhfeidhm

O
bair

Ar oscailt le bearta cosanta á gcur i bhfeidhm
 (m

ar 
sham

pla: scaradh fisiciúil, seirbhís ag boird am
háin, 

réim
eas glantacháin, sm

acht ar leibhéil torainn etc).  

Líon uasta na ndaoine i m
beáir ag brath ar an spás atá 

san ionad, ar an scaradh sóisialta de réir m
ar is cuí a 

thabhairt san áiream
h.

Taisteal in Éirinn 

Ar oscailt le bearta cosanta. 

M
iondíolachán &

 
Seirbhísí Pearsanta (m

ar 
sham

pla: gruagairí, 
sciam

heolaithe, bearbóirí)

Cum
hdaigh éadain éigeantach 

Lóistín  Íoctha

Srianta m
aidir le 

Taisteal in Éirinn

Scoileanna, Seirbhísí Luathoideachais agus Cúraim
 Leanaí, O

ideachas Daoine Fásta agus Ardoideachas



Cuirtear bearta cosanta breise i bhfeidhm
 de réir m

ar 
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 m
ó 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

 m
aidir le líon na ndaoine 

Teorainn 50%
 i bhfeidhm

 m
aidir le líon na ndaoine 

O
ibrithe bunriachtanacha agus cúiseanna 

bunriachtanacha am
háin ag na buaicthráthanna taistil  

D’oibrithe riachtanacha am
háin 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 cúram

ach m
aidir leis an m

éid caidrim
h a bhíonn 

acu le daoine eile agus a m
héid a ghlactar páirt i 

ngníom
haíochtaí taobh am

uigh 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.

N
í cheadaítear cuairteoirí ach am

háin i gcásanna géarghá agus com
hbhá.

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

M
oltaí bunaithe ar an gcás agus fianaise bheacht ag an 

am

Ar oscailt le bearta cosanta.

Cuairteanna ar Ionaid Cúraim
 Cónaitheachta Fadtéarm

acha

Cum
hdaigh éadain éigeantach  

Teorainn 25%
 i bhfeidhm

 m
aidir le líon na ndaoine

Iom
par

Is ceart taisteal taobh am
uigh de na buaicthráthanna 

taistil nuair is féidir sin.

U
asteorainn le deim

hniú de réir na com
hairle sláinte 

poiblí reatha

Ar oscailt le bearta cosanta

N
a scoileanna agus na naíonraí oscailte le bearta cosanta i bhfeidhm

.

Scoileanna, Seirbhísí 
Luathoideachais agus 
Cúraim

 Leanaí &
 

Ardoideachas agus 
O

ideachas Daoine Fásta

Seachnaítear an córas iom
pair phoiblí - O

ibrithe bunriachtanacha &
 cúiseanna bunriachtanacha am

háin.

N
a páirceanna spraoi, ionaid spraoi agus páirceanna, atá taobh am

uigh

Ba cheart dóibh siúd atá os cionn 70 bliain d'aois agus do dhaoine atá leochaileach ó thaobh cúrsaí sláinte a bheith cúram
ach m

aidir leis an m
éid caidrim

h a bhíonn acu le daoine eile agus a m
héid a ghlactar páirt i 

ngníom
haíochtaí taobh am

uigh den áras cónaithe.  

Cuirfear treoir shonrach ar fáil. 

Iom
par Poiblí 
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 Aguisín 2 – Tacaí Folláine agus Meabhairshláinte atá ar Fáil 

COMHAIRLEOIREACHT AGUS TACAÍOCHT AR LÍNE
Minding Your Wellbeing: Sraith saor in aisce d’acmhainní físe ar líne chun gnéithe 
tábhachtacha den bhfolláine mheabhrach a fhoghlaim agus a chleachtadh amhail 
aireachas, buíochas, féinchúram agus teacht aniar ó FSS Sláinte agus Folláine. léigh 
tuilleadh faoin gclár Minding your Wellbeing ag https://www2.hse.ie/healthy-
you/minding-your-wellbeing-programme.html. 

MyMind: Seirbhis comhairleoireachta ar líne lena n-áirítear coinní saor in aisce do dhaoine 
atá buailte go díreach le Covid-19. Déan teagmháil le hq@mymind.org. Tabhair cuairt 
ar mymind.org. 

Shine: Tacaíocht ó chian agus seirbhis fhor-rochtana do dhaoine a úsáideanna seirbhísí Shine 
le fón agus r-phost. Déan teagmháil le phil@shine.ie. Tabhair cuairt ar shine.ie/covid-19. 

Suicide or Survive (SOS): Ceardlanna agus cláir ar líne saor in aisce. 
Tabhair cuairt ar suicideorsurvive.ie. 

Rialú Struis: Ranganna rialaithe struis chun scileanna nua bainistíochta struia a fhoghlaim 
agus noda chun aire a thabhairt dod’ mheabhairshláinte ó  FSS Sláinte agus Folláine. 
Maireann an clár ar feadh 3 seachtaine Dé Luain agus Déardaoin agus atosaítear orthu ag 
amanan éagsúla. 
Tabhair cuairt ar https://www.hse.ie/eng/about/who/healthwellbeing/about-us/free-online-stress-
control-classes.html le haghaidh tuilleadh eolais. 

Clanwilliam Institute: Seisiúin teiripe aonair, lanúine agus teaghlaigh ar líne agus ar 
an bhfón. Déan teagmháil le reception@clanwilliam.ie. Tabhair cuairt ar 
clanwilliam.ie 

Helplink Mental Health: Seirbhísí comhairleoireachta ar líne ar chostas íseal agus 
acmhainní oideachais. Tabhair cuairt ar helplink.ie. 

Minding Your Mental Health: Sraith de theachtaireachtaí físe ilteangacha á gcur i láthair ag 
dochtúirí agus gairmeoirí sláinte eile atá anois ag cónaí agus ag obair in Éirinn. Tá na físeáin ar 
fáil as Romáinis, Polainnis, Araibis, Béarla, Fraincic, Liotuáinis, Rúisis, Gaeilge agus 
Portaingéilis. Tabhair cuairt ar translateireland.ie 

Grow Mental Health Recovery: Grúpaí tacaíochta piaraí seachtainiúla ar líne. 
Podchraolta, acmhainní praiticiúla agus eolas. Déan teagmháil le info@grow.ie. Líne 
faisnéise 1890 474 474. Tabhair cuairt ar grow.ie 
TACAÍOCHT LE FÓN, R-PHOST AGUS TÉACS
Samáraigh: Tacaíocht nhothúchánach d’aon duine atá á chrá nó ag streachailt. 
Déan teagmháil le jo@samaritans.ie. Saorghlao 116 123 gach lá 24 uair sa lá. Tabhair 
cuairt ar SamaritansIreland. 

Pieta House: Comhairleoireacht tacaíochta le fón agus téacs do dhaoine atá 
féinmharfach nó atá ag gabháil d’fhéinghortú. Saorghlao 1800 247 247 gach lá 24 uair 
sa lá. Seol téacs HELP chuig 51444 – rátaí caighdeánacha do theachtaireachtaí i 
bhfeidhm. Tabhair cuairt ar pieta.ie. 

Aware: Eolas, tacaíocht agus piraghrúpaí do dhaoine a bhuil imní, dúlagar éadrom go 
measartha, neamhord dépholach agus riochtanna a bhaineann le fonn orthu, Tacaíocht 
freisin do chairde agus baill teaghlaigh. Déan teagmháil le supportmail@aware.ie. Líne 
tacaíochta le Saorghlao 1800 80 48 48 10am go 10pm gach lá. Tabhair cuairt ar aware.ie 
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Irish Hospice Foundation Bereavement Support Line: Líne tacaíochta méala a chuireann 
eolas, nascadh, faoiseamh agus tacaíocht ar fáil. Fón 1800 807 077 Luan go hAoine ó 10am 
go 1pm. Tabhair cuairt ar hospicefoundation.ie le haghaidh tuilleadh eolais. 

LGBT Ireland: Tacaíocht teachtaireachtaí ar líne. Féach an suíohnh gréasáin d’uaireanta 
oscailte. Déan teagmháil le info@lgbt.ie do thacaíocht nó eolas. LGBT+ líne chabhrach 
1890 929 539 gach lá. Líne tacaíochta teaghlaigh um ionannas inscne 01 907 3707. 
Tabhair cuairt ar lgbt.ie 

Mental Health Ireland: Eolas agus tacaíocht do dhaoine a bhfuil deacrachtaí 
meabhairshláinte orthu. Déan teagmháil le info@mentalhealthireland.ie. Information line 01 284 
1166 ó 9am go 5pm Luan go hAoine. Tabhair cuairt ar mentalhealthireland.ie 

FSS Mental Health Recovery Colleges: Cuireann coláistí agus seribhísí oideachais téarnaimh 
oideachas faoi théarnamh meabhairshláinte ar fáil. Tá amchláir forbartha chun tacú le daoine 
trí oideachas téarnaimh. Tabhair cuairt ar https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-
health-services/advancingrecoveryireland/recoverycolleges/. 

The Irish Cancer Society Support Line: Seirbhís thacúil eolais á oibriú ag altraí ailse áit is 
féidir le haon duine a bhfuil imní orthu faoin ailse eolas iontaofa agus comhairle a fháil faoi 
aon chineál ailse, lena n-áirítear i dtaca le himní faoin bpaindéim reatha. 
Déan teagmháil le SupportLine@IrishCancer.ie Saorghlao 1800 200 700 (Luan go hAoine, 
from 9am to 5pm). Tabhair cuairt ar https://www.cancer.ie/cancer-information-and-
support/cancer-support/find- support/support-line. 

Together 4 Cancer Concern: Tacaíocht fóin le comhairleoirí. Naisc le hionaid tacaíochta ailse 
náisiúnta agus foireann de shíceolaithe clinice. Saorghlao 1800 200 700 Tabhair cuairt ar 
the https://www.hse.ie/eng/services/list/5/cancer/news/together%204%20cancer%20concern. 
html le haghaidh tuilleadh eolais. 

ADHD Ireland: Tacaíocht agus eolas do dhaoine óga agus aosaigh le ADHD agus a 
gcúramóirí agus teaghlaigh. Déan teagmháil le info@adhdireland.ie. Fón 01 874 8349 ó 9am 
go 5.30pm Luan go hAoine. Tabhair cuairt ar adhdireland.ie. 

Inclusion Ireland: An Cumann Náisiúnta do Dhaoine faoi Mhíchumas Intleachta. Treoir faoi 
choróinvíreas atá éasca le léamh. Áirítear leo seo cann faoi mheabhairshláinte mhaith do 
dhaoine le deacrachtaí intleachta. Tabhair cuairt ar inclusionireland.ie. 

Exchange House Ireland National Traveller Mental Health Service: Tá seirbhísí agus 
tacaí fóin agus ar líne ar fáil cé go bhfuil stop curtha le seirbhísí aghaidh le haghaidh agus 
grúpaí. Fón 01 8721094 agus brúigh 1 ó 9am go 5pm gach lá. Tabhair cuairt ar 
exchangehouse.ie. 

Traveller Counselling Service: Comhairleoireacht ar líne do bhaill de phobal na 
dTaistealaithe a bhfuil tacaíocht de dhíth orthu i rith an ama seo. Tabhair cuairt ar 
taisteallercounselling.ie. 

Bodywhys: Raon seirbhísí (líne chabhrach, grúpaí tacaíochta, grúpaí ar líne, r-phost 
agus cláir do theaghlaigh)  d’aosaigh agus daoine óga a bhfuil neamhoird 
itheacháin orthu, agus a dteaghlaigh. 
Líne chabhrach 01 2107906 Dé Luain, Dé Céadaoin agus Dé Domhnaigh ó 7.30pm go 9.30pm 
agus Dé Sathairn ó 10.30am go 12.30pm. Déan teagmháil le alex@bodywhys.ie le haghaidh 
tacaíochta. Tabhair cuairt ar bodywhys.ie. 

Union of Students in Ireland: Eolasm acmhainní agus líonraí meabhairshláinte do mhic léinn, ó 
Aontas na Mac Léinn in Éirinn. Tabhair cuairt ar usi.ie 

Sláinte Cleachtóirí: Tacaíocht agus cúnamh rúnda do dhochtúirí, fiaclóirí agus 
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cógaiseoirí. Déan teagmháil le confidential@practitionersláinte.ie. Fón 01 297 0396. Tabhair 
cuairt ar practitionersláinte.ie. 

College of Psychiatrists in Ireland: Gearrfhíseáin do theaghlaigh de dhaoine óga le galar 
meabhrach. Áirítear leo seo bearta a d’fhéadfadh cuidiú le linn na paindéime COVID-19. Tabhair 
cuairt ar 
https://www.irishpsychiatry.ie/covid-19-information-and-updates-from-cpsychi/covid-19- 
supporting-families-of-young-people-with-mental-illness/. 

Minding Creative Minds: Clár folláine agus tacaíochta saoir in aisce 24/7 d’Earnáil 
Chruthaitheach na hÉireann, lena n-áirítear comhairleoireacht. Fón 1800 814 244 
Tabhair cuairt ar mindingcreativeminds.ie 

Connect Counselling: Seirbhís comhairleoireachta ghairmiúil anaithnid ar an bhfón do 
dhaoine a d’fhulaing mí-úsáíd fhisiciúil, mhothúchánach agus ghnéasach lena n-áirítear iar-
chónaitheoirí in árais máithreacha is leanaí. 
Saorghlao 1800 477 477 Luan go Domhnach ó 6pm go 10pm. 
Tabhair cuairt ar www.connectcounselling.ie. 
TACAÍ DO THUISMITHEOIRÍ, LEANAÍ AGUS DAOINE ÓGA
Jigsaw: Tacaíocht agus comhairle meabhairshláinte do dhaoine óga 12 go 25 bliana 
d’aois agus tuismitheoirí nó aosaigh a bhfuil imní orthu. Saorghlao 1800 544729 ó 1pm go 
5pm Luan go hAoine. Seol téacs CALL ME chuig 086 180 3880 leis an lá agus an t-am is 
rogha leat do ghlao. help@jigsaw.ie – freagraí 9am go 5pm Luan go hAoine. Tabhair 
cuairt ar jigsaw.ie nó jigsawonline.ie 

Childline (ISPCC): Seirbhís éisteachta náisiúnta na hÉireann 24/7 do dhaoine óga suas le 
18. Saorghlao 1800 666 666 am ar bith. Seol téacs 50101 ó 10am go 4pm gach lá.
Comhrá ar líne ag childline.ie am ar bith.

Text 50808: Seirbhís téacs 24/7 saor in aisce, a sholáthraíonn gach rud ó chomhrá 
suaimhneach go tacaíocht láithreach do dhaoine atá ag dul trí ghéarchéim 
meabhairshláinte nó mhothúchánach. Seol téacs HELLO chuig 50808, am ar bith lá nó 
oíche. Tabhair cuairt ar www.text50808.ie le haghaidh tuilleadh eolais. 

Turn2Me: Comhairleoireacht saor in aisce ar líne agus grúpaí tacaíochta ar líne do 
dhaoine óga (12 go17 mbliana d’aois) agus aosaigh. Grúpaí tacaíochta piaraí d’oibrithe 
agus gairmeoirí sa líne tosaigh. Tabhair cuairt ar turn2me.ie 

BeLonG To Youth Services: Tacaíocht do dhaoine óga leispiacha, aeracha, 
déghnéasacha, trasinscneacha, agus idirghbéasacha (LGBTI+) in Éirinn. Seol téacs 
LGBTI+ chuig  086 1800 280 le comhrá faoi rún a bheith agat le hoibrí géarchéime 
deonach oilte ag am ar bith – féadfaidh rátaí caighdeánacha SMS a bheith i bhfeidhm. Cé go 
bhfuil seirbhísí aghaidh le haghaidh dúnta, tá eolas, atreorú agus comhairle ar fáil le r-
phost, SMS, glao fóin nó físchomhdháil. Tabhair cuairt ar belongto.org le hagghaidh 
tuilleadh eolais. 

SpunOut.ie: Ailt agus eolas do dhaoine óga faoi neart topaicí éagsúla lena n-áirítear 
meabhairshláinte. Seol téacs SPUNOUT chuig 086 1800 280 chun labhairt le hoibrí deonach 
oilte - féadfaidh rátaí caighdeánacha teachtaireachtaí a bheith i bhfeidhm. Tabhair cuairt ar 
spunout.ie 

Barnardos: Tacaíocht fóin do thuismitheoirí mar fhreagra ar na dúshláin le linn na 
paindéime COVID-19. Saorghlao 1800 910 123 ó 10am go 2pm Luan go hAoine. Cuireann 
Barnardos seirbhís chabhrach méala leanaí ar fáil freisin. Fón 01 473 2110 ó 10am go 
12pm Luan go Déardaoin. Tabhair cuairt ar barnardos.ie 
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TACAÍ DO DHAOINE NÍOS SINE
Alone: Líne tacaíochta COVID-19 do dhaoine níos sine. Fón 0818 222 024 8am go 8pm 
gach lá. Tabhair cuairt ar alone.ie 

The Alzheimer Society of Ireland: Eolas agus tacaíocht mhothúchánach agus eolas faoi 
thacaí agus seirbhísí. Saorghlao 1800 341 341 Luan go hAoine 10am go 5pm agus Satharn 
10am go 4pm. R-phost helpline@alzheimer.ie. Cuireann Dementia Resource Hub treoir ar fáil 
maidir le heolas agus amhainní ar líne do dhaoine le néaltrú, teaghlaigh agus cúramóirí. 
Tabhair cuairt ar alzheimer.ie or understandtogether.ie 

Grow Mental Health: Grúpaí tacaíochta piaraí seachtainiúla ar líne. Podchraolta, 
acmhainní praiticiúla agus eolas, Tabhair cuairt ar grow.ie. R-phost info@grow.ie. Líne 
eolais 1890 474 474. 

1800 804 591 ó 10am go 10pm gach lá. Tabhair 
cuairt ar thirdageireland.ie 

COVID-19. Tabhair cuairt ar agefriendlyireland.ie 
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Catagóir 2020 Ean. 2021 Fea.2022 Iomlán 
Taisteal 
neamhriachtanach 3771 2526 6297 

Turais 
neamhriachtanacha chuig 
aerphoirt/calafoirt (€500) 

263 263 

Daoine nach bhfuil 
cónaí orthu de ghnáth 
ag teacht isteach sa 
stát 

23 23 

Eagrú ócáidí (i 
bhfoirgnimh nó gan a 
bbheith i bhfoirgnimh) 

5 79 128 212 

Freastal ar ócáid i 
bhfoirgneamh 353 394 747 

Gan cúmhdach 
aghaidhe a chaitheamh 16 83 56 155 
Iomlán 21 4286 3390 7697 

 An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta 

Gléasraí Feola & Próiseáil Bia 
268 cigireacht ar Áiseanna Próiseála Feolas ón 18 Bealtaine 2020, lena n-áirítear iad siúd ag baint le 
ráigeanna COVID-19. As na 258 cigireacht, rinneadh 236 gan fógra roimh ré agus rinneadh 32 
le fógra. 

Ón 1 Eanáir go 12 Feabhra 2021, rinne an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta 79 cigireacht ar 
áiseanna próiseála feola, Rinneadh 78 cigireacht gan fógra agus rinneadh ceann amháin le fógra. 

Ón 1 Eanáir go 12 Feabhra 2021, fuair an tÚdarás 10 ngearán a bhain le próiseáil feola nó 
próiseáil bia, agus bhí 7 bhfostóir ar leith i gceist. 

Le linn an cúigiú timthriall de thástáil a chríochnaigh an 5 Feabhra, tógadh 21,500 maipín, agus 
brathadh 444 cás dearfach, a thug ráta dearfachta 2.1%. 

Cuireadh tús le séú timthriall de thástáil Dé Luain an 8 Feabhra. Ag deireadh ba chéad 
seachtaine, tógadh 6,374 maipín i 32 ionad agus brathadh 59 cás dearfach, a thug ráta 
dearfachta 0.93%. 

An 10 Feabhra, bhí 32 ráig oscailte tuairiscithe i ngnólachtaí táirgeadh bia, próiseáil bia agus pen 
outbreaks reported in food production, food processing agus bláthadóireacht, Sainítear mar ráig 
oscailte ceann inar tharla an cás (nó na cásanna) is déanaí laistigh den 28 lá is déanaí. Tá iomlán de 
776 cás dearbhaithe nasctha leis na ráigeanna oscailte sin ach is cosúil go bhfuil seasmhacht 
ag teacht ar an staid, gan aon mhór-ráig nua tuairiscithe. 

Cúram Sláinte 

Fíneálacha Eisithe ag Gardaí 

Aguisín 3 – Sonraí faoi Chomhlíonadh 
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Ón 1 Eanáir go 12 Feabhra 2021, rinne an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta 39 cigireacht in 
earnáil an chúram sláinte ar bhain 37 le COVID-19. Rinneadh 35 cigireacht gan fógra agus 4 gan 
fógra. 
• Bhí bearta COVID-19 ar bun ag 97% d’ionaid oibre.
• Bhí pleananna freagartha COVID-19 ar bun ag 95% d’ionaid oibre.
• Bhí Príomhionadaí Oibrithe ag 84% d’ionaid oibre.

Ón 1 Eanáir go 12 Feabhra 2021, fuair an tÚdarás 36 gearán i dtaca le cúram sláinte, a bhain 
le 21 fostóir ar leith. 

Tógáil 
Ón 1 Eanáir go 12 Feabhra 2021, rinne an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta 225 cigireacht 
ar láithreáin tógála, 201 díobh a bhain le COVID-19. Rinneadh na cigireachtaí go léir gan fógra roimh ré. 
• Bhí bearta COVID-19 ar bun ag 90% d’ionaid oibre.
• Bhí pleananna freagartha COVID-19 ar bun ag 90% d’ionaid oibre.
• Bhí Príomhionadaí Oibrithe ag 83% d’ionaid oibre.


