
  
 

 
Treoir maidir le srianta faoi Phlean COVID-19 an Rialtais maidir le Teacht Aniar agus Téarnamh. 

 
Ag cruinniú ar an 28 Bealtaine 2021, shocraigh an Rialtas gníomhaíochtaí a athoscailt céim ar chéim i 
mí an Mheithimh agus i mí Iúil, le béim ar ghníomhaíochtaí faoin aer, ar fhilleadh ar ghníomhaíochtaí 
sóisialta, cultúrtha agus spóirt, agus ar fhilleadh ar an taisteal idirnáisiúnta. Leag an Rialtas plean síos 
do thuilleadh rudaí a athoscailt i mí Lúnasa, chomh maith.  
 
Is é an cur chuige seo a leanas a bheidh i bhfeidhm le linn mhí an Mheithimh maidir le baint na srianta: 
 
Ón 2 Meitheamh: 
 

- Is féidir le seirbhísí cóiríochta a chuimsíonn óstáin, Leaba agus Bricfeasta, féinfhreastal agus 
brúnna oscailt arís. Ní bheidh seirbhisí a chuimsíonn áiseanna caitheamh aimsire agus seirbhísí 
bialainne agus beáir faoi dhíon ar fáil ach d’aíonna agus do chónaitheoirí thar oíche. 

 
 
Ón 7 Meitheamh:  
 

- Is féidir le cluichí spóirt lasmuigh tosú arís. 
- Is féidir le giomnáisíní, linnte snámha agus ionaid fóillíochta athoscailt do thraenáil aonair 

amháin. 
- Is féidir ceachtanna snámha i ngrúpaí a thosú arís i linnte snámha. 
- Is féidir le seirbhísí faoin aer i mbialanna agus i mbeáir tosú arís, faoi réir threoirlínte Fháilte 

Éireann maidir le scaradh sóisialta, uasmhéid na ndaoine ag boird, srl.  
- Méadófar líon na n-aíonna a d’fhéadfadh freastal ar cheiliúradh pósta go 25. 
- Cuartaíocht laistigh i dtithe príobháideacha- tá cuairteoirí ó theaghlach amháin eile ceadaithe. 
- Méadófar líon na ndaoine ceadaithe ag imeachtaí eagraithe faoin aer (cultúir & ealaíon, 

traenála, spóirt/cluichí) go dtí na leibhéil a ceadaíodh faoi Leibhéal 2 den Chreatlach do 
Bhearta Sriantacha (i.e. uasmhéid 100 duine ag freastal ar thriomlach na n-ionad agus 
uasmhéid 200 duine ag freastal ar staideanna faoin aer/ionaid shocraithe eile faoin aer le 
híosmhéid creidiúnaithe 5000 áit iontu do dhaoine. 

- Ceadaítear pictiúrlanna agus amharclanna a oscailt arís le huasmhéid 50 duine i láthair.  
 
 

I mí Iúil, ag brath ar chúrsaí sláinte poiblí, ceadófar na nithe seo a leanas: 
 

- Méadófar líon na n-aíonna a cheadófar ag fáiltiú/ceiliúradh bainise go 50. 

- Is féidir le himeachtaí eagraithe faoi dhíon a thosú arís ag teacht le Leibhéal 2 den 

Chreatlach, ag ceadú uasmhéid 50 duine ag freastal ar thromlach na n-ionad i 

ngrúpaí suas go 6 más cuí le socruithe chun a chinntiú nach meascann grúpaí le 

chéile agus suas go 100 in ionaid níos mó le cur i bhfeidhm scaradh sóisialta 2 

mhéadar (gnó, traenáil, comhdhálacha, imeachtaí in amharclanna agus ionaid 

ealaíon eile san áireamh). 



- Méadófar líon na ndaoine ag freastal ar imeachtaí faoin aer (cultúir & ealaíon, 

traenála, spóirt/cluichí) go dtí na leibhéil a cheadaítear faoi Leibhéal 1 den 

Chreatlach. Forálann sé seo d’uasmhéid 200 duine ag freastal ar thromlach na n-

ionad agus uasmhéid 500 duine ag freastal ar staideanna faoin aer/staideanna 

socraithe eile faoin aer le híosmhéid 5000 áit do dhaoine. 

- Gníomhaíochtaí traenála, aclaíochta agus damhsa faoi dhíon le tosú arís i ngrúpaí 

de sheisear. 

- Is féidir le seirbhísí i mbialanna agus beáir tosú arís de réir treoirlínte earnála. 

- Ón 19 Iúil, faoi réir choinníollacha sláinte poiblí, tosóidh roinnt taisteal 

idirnáisiúnta agus bainfidh Éire úsáid as teastais dhigiteacha COVID an AE.   
 

Ag teacht le cúrsaí eipidéimeolaíochta ag an am, déanfar breithniú ar thuilleadh 

gníomhaíochtaí a cheadú le linn mhí Lúnasa: 

- Méadófar líon na n-aíonna ag bainis go 100 duine. 

- Méadú níos mó ar líon na ndaoine ceadaithe ag imeachtaí faoi dhíon agus faoin 

aer.  
 

Imeachtaí Píolótacha Beo 

 

Mar ullmhúchán do bhaint na srianta, reáchtálfar líon beag imeachtaí beo roghnaithe spóirt 

agus cultúir i mí an Mheithimh agus i mí Iúil chun scrúdú a dhéanamh ar shocraithe 

lóistíochtúla agus ar bhearta cosanta chun eolas a dhéanamh do threoir d’ionaid a bheidh ag 

athoscailt i mí Iúil agus/nó le líon níos mó i mí Lúnasa. Beidh na himeachtaí seo san 

áireamh:- 

 Imeachtaí faoin aer atá níos mó (maidir le háiseanna imeachta saintógtha atá níos 

mó). 

 Imeachtaí faoi dhíon (méideanna éagsúla agus cineálacha gníomhaíochtaí éagsúla). 

Braithfidh socruithe ar an gcomhairle sláinte poiblí a bheidh ar fáil ag an am. Is féidir liosta 

imeachtaí a léamh ag an nasc seo a leanas: 

https://www.gov.ie/en/publication/97957-sport-and-cultural-pilot-live-events-taking-place-

in-june/ 

 

Taisteal 

Is í an chomhairle sláinte poiblí atá ar fáil faoi láthair ná chun taisteal neamhriachtanach 

idirnáisiúnta a sheachaint. Ag brath ar fhorbairtí eipidéimeolaíochta, ón 19 Iúil, bainfidh Éire 

úsáid as Teastais Dhigiteacha COVID-19 an AE le haghaidh taistil laistigh den AE.  

 

 

https://www.gov.ie/en/publication/97957-sport-and-cultural-pilot-live-events-taking-place-in-june/
https://www.gov.ie/en/publication/97957-sport-and-cultural-pilot-live-events-taking-place-in-june/


An Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí do COVID-19  

Molann an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí do COVID-19 go bhfuil slí ann, agus 

gach rud san áireamh, le leanúint le srianta sláinte poiblí a bhaint. Caitear srianta a bhaint ar 

bhealach cúramach agus céim ar chéim, áfach, le go leor ama idir céimeanna chun an tionchar 

a mheas. Beidh sé seo ríthábhachtach chun an méid a gnóthaíodh le míonna beaga anuas a 

chosaint, na daoine is leochailí a chosaint, agus ár mbuntosaíochtaí chun cúram sláinte agus 

sóisialta, oideachas agus cúram leanaí a chosaint. Braithfidh an dul chun ó chéim go céim de 

na bearta go hiomlán ar chúrsaí eipidéimeolaíochta ag an am. Beidh measúnú iomlán ar an 

staid ina bhfuil cúrsaí ag teastáil roimh thús gach céim sula gcuirfear bearta i bhfeidhm. 

Oibreoidh an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláint Poiblí do COVID-19 go dian chun 

monatóireacht a dhéanamh ar chúrsaí, athraithigh ar an ngalar a bhfuiltear buartha fúthu san 

áireamh, sna laethanta agus sna seachtainí atá romhainn. 

 
 
Áirítear iad seo a leanas sa nóta seo: 
Cuid 1: Forléargas ar na Srianta agus na Díolúintí 
Cuid 2: Príomhbhearta  a tugadh isteach chun tacú lenár nEarnálacha 
Cuid 3:  An Treoir Earnála atá ar Fáil 
 
 

Cuid 1 Léargas ar Bhearta Sláinte Poiblí agus na Díolúintí 
 
Leagtar amach sa tábla seo a leanas cur síos níos mionsonraithe ar na coinníollacha. 
 

GNÍOMHAÍOCHT Meitheamh Iúil 
(Faoi réir chúrsaí 

eipidéimeolaíochta ag an 
am) 

Lúnasa 
(Faoi réir chúrsaí 

eipidéimeolaíochta ag 
an am) 

Imeachtaí eagraithe 
faoi dhíon 
 
 

Níor cheart go 
dtarlódh aon imeacht 
eagraithe faoi dhíon. 
 

Is féidir imeachtaí eagraithe 
faoi dhíon a reáchtáil arís ag 
teacht le Leibhéal 2 den 
Chreatlach. 

Méadú níos mó ar líon na 
ndaoine a cheadaítear.  

Imeachtaí eagraithe 
faoin aer 
 

Ón 7 Meitheamh 
méadófar líon na 
ndaoine go dtí na 
leibhéil a cheadaítear 
faoi Leibhéal 2 den 
Chreatlach do Bhearta 
Sriantacha. 
 

Méadófar líon na ndaoine a 
cheadaítear ag imeachtaí 
eagraithe faoin aer  
go dtí na leibhéil a 
cheadaítear faoi Leibhéal 1 
den Chreatlach. 
 

Méadú níos mó ar líon 
na ndaoine a 
cheadaítear. 
 

Bainiseacha 
Beag beann ar an 
ionad 
 

Ón 7 Meitheamh is 
féidir le 25 aoi freastal 
ar fháiltiú bainise (gan 
an lánúin agus an 

Méadófar líon na n-aíonna a 
cheadófar ag 
fáiltiú/ceiliúradh bainise go 
50 

Méadófar líon na n-
aíonna ag bainis go 100 
duine. 



fhoireann san 
áireamh). 

(Gan an lánúin agus an 
fhoireann san áireamh). 

 
Sochraid 
 

 
Suas go 50 
sochraideach 
 

  

Imeachtaí 
Aclaíochta agus 
Spóirt 
 

Ní cheadaítear 
aclaíocht nó damhsa 
faoi dhíon. 
 

Gníomhaíochtaí aclaíochta 
agus damhsa faoi dhíon le 
tosú arís i ngrúpaí de 
sheisear.  
 

 

Cluichí agus 
Imeachtaí 
 

Méadófar líon na 
ndaoine ag freastal ar 
imeachtaí faoin aer 
(traenála, 
spóirt/cluichí) go dtí 
na leibhéil a 
cheadaítear faoi 
Leibhéal 2 den 
Chreatlach.  
 

  

Ionaid aclaíochta, 
ionaid fóillíochta 
agus linnte snámha 
 

Is féidir le hionaid 
aclaíochta, ionaid 
fóillíochta agus linnte 
snámha oscailt arís do 
thraenáil aonair ón 7 
Meitheamh 
 

  

Iarsmalanna, 
dánlanna agus 
áiseanna cultúrtha 
eile 
 

Is féidir le pictiúrlanna 
agus amharclanna 
athoscailt le 
huasmhéid 50 duine i 
láthair ón 7 
Meitheamh 

  

 
Beáir, caiféanna, 
bialanna (beáir agus 
bialanna óstáin san 
áireamh) 
 

 
Is féidir tús a chur le 
seirbhísí faoin aer i 
mbialanna agus beáir 
arís ón 7 Meitheamh. 

 
Is féidir le seirbhísí faoi dhíon 
i mbialanna agus beáir tosú 
arís de réir treoirlínte 
earnála. 

 

Clubanna oíche, 
dioscónna agus 
casaíní  
 

Dúnta. 
 

  

Óstáin, tithe ósta, 
seirbhísí leapa & 
bricfeasta srl. 

Is féidir iad a athosailt 
ón 2 Meitheamh. 
Caitear seirbhísí a 

  



 chur ar fáil 
d’aíonna/do 
chónaitheoirí amháin. 
 

Obair Oibriú ón mbaile ach 
amháin sa chás go 
bhfuil sé 
bunriachtanach 
freastal ar an láthair 
oibre. 
 
(D'ealaíontóirí 
gairmiúla, mar 
shampla amharc-
ealaíontóirí nó 
léiritheoirí 
amharclainne, 
ciallaíonn an t-athrú 
sna rialacháin gur 
féidir le daoine 
freastal ar a láthair 
oibre arís chun obair a 
fhorbairt sa chás go 
bhfuil sé sin 
bunriachtanach.  
Caithfidh gach áit 
oibre cloí le Prótacal 
um Obair go Sábháilte 
an Rialtais agus 
treoirlínte sláinte 
poiblí eile agus 
caithfidh siad 
socrúcháin láidre a 
chur i bhfeidhm 
maidir le rialú 
ionfhabhtaithe. Ní 
bhaineann sé seo ach 
le healaíontóirí 
gairmiúla agus ní 
ealaíontóirí 
amaitéaracha ná leo 
siúd a bhíonn i mbun 
ealaíne ar mhaith le 
cuspóirí sóisialta nó 
fóillíochta.) 

  

 
 



 
 
Cuid  2: Príomhbhearta a tugadh isteach chun tacú lenár nEarnálacha 
 
Tá soláthar déanta ag an Aire, a thuigeann na dúshláin a chruthaíonn na bearta sláinte poiblí do na 

hearnálacha faoi choimirce a Roinne, le haghaidh réimse tacaíochtaí agus beart ar fud a cuid 

earnálacha. Tugtar achoimre ar na tacaíochtaí agus na bearta sa phreasráiteas seo: 

https://www.gov.ie/en/press-release/ed46a-2020-department-supports-areas-among-hardest-hit-
by-covid-19/  

Áirítear sna príomhbhearta a tugadh isteach go dtí seo chun tacú leis na hearnálacha turasóireachta, 

ealaíon agus spóirt : 

Turasóireacht 

- Ciste cóirithe de luch €26m don earnáil turasóireachta agus Scéim Béile Leasuithe Lasmuigh 

Failte Ireland - Tourism News Archive Ireland | Irish Tourism News | Tourism Features 

- Deontas €10m do thurasóireacht busanna 

- Scéim Leanúnachais de luach €10m do Ghníomhairí Gnó Teacht Isteach in Ēirinn Failte Ireland 

- Tourism News Archive Ireland | Irish Tourism News | Tourism Features 

- Deontas Atosú Plus do ghnóthaí Leaba Is Bricfeasta de luach €8m  
- Scéim Leanúnachais Ghnó Turasóireachta €55m Failte Ireland - Tourism News Archive 

Ireland | Irish Tourism News | Tourism Features 

 

Cultúr agus Na hEalaíona 

- Maoiniú breise €25m don Chomhairle Ealaíon (Preasráiteas)  

- €5m chun tacú le príomheagraíochtaí cultúir, bonneagar ealaíon agus cultúir agus ábhar digiteach 

cultúir; 

- €300,000 do Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann ar mhaithe le feabhsúcháin a bhaineann le COVID-

19; 

- Sparánachtaí a chur ar fáil d'ealaíontóirí atá lonnaithe sa Ghaeltacht ar fiú €280,000 ar an iomlán 

iad (Preasráiteas)  

- Maoiniú déanta ag Pacáiste Spreagtha Thionscal an Cheoil ar fiú €1.7m, fógartha ar an 23 Deireadh 

Fómhair (Preasráiteas), a chabhraigh 184 ceoltóir/banna go dtí seo (Preasráiteas)  

- Scéim €5m chun Tacú le Taibhithe Beo - d'éirigh le 58 iarratasóir (Preasráiteas)  

- Maoiniú €900,000 d'Údaráis Áitiúla do Dheich mBliana an Chuimhneacháin (Preasráiteas)  

- €600,000 don IMMA & €400,000 d'Ionad Ealaíon Crawford (Preasráiteas) 

- Maoiniú €230,000 chun seirbhís Minding Creative Minds a chur ar fáil d’earnáil chruthaitheach na 

hÉireann ina hiomláine, in Éirinn agus thar lear. (Preasráiteas) 

- Scéim nua €25m chun Tacú le Taibhithe Beo (Preasráiteas)  

- Scéim nua €14 m chun Tacú le Gnóthaí Siamsaíochta Beo  

- €5 d’Údaráis Áitiúla do thaibhithe amuigh faoin aer 

- Fóirdheontas caipitil €5 don earnáil siamsaíochta beo 

- €1 do Fhéile Naomh Pádraig 

https://www.gov.ie/en/press-release/ed46a-2020-department-supports-areas-among-hardest-hit-by-covid-19/
https://www.gov.ie/en/press-release/ed46a-2020-department-supports-areas-among-hardest-hit-by-covid-19/
https://www.failteireland.ie/Utility/News-Library/next-stage-launched-Business-Continuity-Scheme.aspx
https://www.failteireland.ie/Utility/News-Library/next-stage-launched-Business-Continuity-Scheme.aspx
https://www.failteireland.ie/Utility/News-Library/next-stage-launched-Business-Continuity-Scheme.aspx
https://www.failteireland.ie/Utility/News-Library/next-stage-launched-Business-Continuity-Scheme.aspx
https://www.failteireland.ie/Utility/News-Library/next-stage-launched-Business-Continuity-Scheme.aspx


An Ghaeltacht 

- Tacaíocht Cobhsaíochta Cuideachtaí €5m do Chuideachtaí Gaeltachta: Scéim Cothromais 

Cothabhála Fiontraíochta  Tá an scéim seo á reáchtáil ag Údarás na Gaeltachta i gcomhar le Fiontar 

Éireann chun tacú le cliantchuideachtaí de chuid Údarás na Gaeltachta dul i ngleic le dúshláin 

leachtacha atá ann mar thoradh ar COVID-19. 

- Pacáiste tacaíochta ar fiú breis is €4m é d'earnáil na gcoláistí samhraidh Gaeilge.  

- Leithroinnt bhreise €8m d'Údarás na Gaeltachta faoi phacáiste Spreagtha mhí Iúil. 

- Tacaíochtaí COVID-19 €7.4m a cheadaigh Údarás na Gaeltachta cun cabhrú le gnó Gaeltachta.  

SPÓRT  

- I mí na Samhna, fógraíodh pacáiste maoiniúcháin €85 milliún nach bhfacthas riamh cheana 
d’earnáil spóirt na hÉireann, atá buailte go dona ag srianta COVID-19 ó mhí Mhárta 2020 i leith. 
Ina theannta sin, mar chuid de Spreagadh mhí Iúil, cuireadh tacaíocht maoiniúcháin ar fáil 
d’oibritheoirí linn snámha chun aitheantas a thabhairt do na dúshláin shuntasacha a bhí le sárú 
acu. Déantar achoimre ar thacaíocht maoiniúcháin COVID-19 a chuireann Spórt Éireann ar fáil sa 
tábla thíos. Tá na sonraí ar fad ar fáil ar shuíomh Spórt Éireann www.sportireland.ie  

Cluichí Gaelacha €31m   

Spóirt Pháirce Eile €31m   

Ciste Theacht Aniar Choistí Náisiúnta Rialaithe 
Spóirt 

€4.63m 

Ciste Theacht Aniar Chlubanna Spóirt €11.797m 

Ciste Atosaithe agus Athnuachana Choistí 
Náisiúnta Rialaithe Spóirt 

€5.875m (495K-anna do spórt do dhaoine 
faoi mhíchumas san áireamh) 

Ciste Tacaíochta Linn Snámha €3.2m 

Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt Bhaile Átha 
Cliath (CAP BÁC) 

€1m 

Iomlán €88.5m 

 

Craoltóireacht 

- An tobhach craoltóireachta a mhaitheamh don earnáil raidió neamhspleách don chéad leath den 

bhliain 2020, ar fiú €1 mhilliún é don earnáil 

- Babhta a bhaineann le COVID-19 don earnáil tráchtála raidió faoin Scéim Físe agus Fuaime  

- Babhta €750,000 Fís agus Fuaim ar mhaithe le raidió pobail 

- Maoiniú breise €2m i bpacáiste spreagtha mhí Iúil don Scéim Fís agus Fuaim 

- Maoiniú breise €1.9m do TG4  

- Maoiniú breise €4.9m a bheidh dírithe ar raidió agus cláracha áitiúla a thugann tacaíocht don 

earnáil ceoil bheo (preasráiteas) 

 

 

http://www.sportireland.ie/


Móide - Tacaíochtaí do chách 

Bhí na tacaíochtaí uilíocha ioncaim PUP agus an scéim fóirdheontais pá ríthábhachtach chun tacú leis 

na hearnálacha le linn na géarchéime seo; thug síneadh ar an dá scéim sin cinnteacht, ní a bhí ag 

teastáil go géar.  

Mar chuid de réimse beart chun tacú le gnó, shocraigh an Rialtas tacaíochtaí breise a chur ar fáil. 

Cuirfear ráta dúbáilte Scéim Tacaíochta Srianta COVID ar fáil ar feadh dhá sheachtain do ghnólachtaí 

a chaitear a dhúnadh mar thoradh díreach ar shrianta an Rialtais ar an 26 Nollaig. 

Cuid 3 Treoir atá ar fáil chun tacú le gníomhaíocht/athoscailt 

Tá réimse leathan treoir earnála ar fáil maidir leis an leibhéal reatha srianta. Luaitear foinsí an eolais 
sa tábla seo a leanas: 
 
 

EARNÁIL TREOIR ATÁ AR FÁIL 

SPÓRT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tá réimse leathan treoracha ullmhaithe ag Spórt Éireann chun tacú le 
Coistí Náisiúnta Rialaithe Spóirt agus le heagraíochtaí spóirt.  Áirítear 
orthu sin: 

 Daoine Níos Sine, Leanaí/Óige 

 Daoine faoi Mhíchumas 

 Amuigh faoin aer: 

 Comórtas 

 Traenáil 

 Traenáil aonair faoin aer 
https://www.sportireland.ie/covid19 
 
Tá Éire Ghníomhach tar éis treoirlínte a fhorbairt maidir le hionaid 
aclaíochta agus le hionaid fóillíochta tráchtála. 
 
https://irelandactive.ie/wp-content/uploads/2021/04/Framework-for-
Safe-Operation_Ireland-Active_v4.0-_jan2021.pdf 
 

TURASÓIREACHT 
 
 
 
 
 
 

Tá réimse treoracha atá sainiúil don earnáil ullmhaithe ag Fáilte Éireann 
d'óstáin, seirbhísí leapa agus bricfeasta, bialanna, beáir, srl. 
https://covid19.failteireland.ie/ 
 
 
 

NA hEALAÍONA & AN 
CULTÚR 
 
 
 
 
 

Tá treoir ullmhaithe ag an gComhairle Ealaíon maidir le gníomhaíochtaí 
ealaíon agus cultúrtha do leanaí agus do dhaoine óga 
http://www.artscouncil.ie/covid-19/latest-news/ 
 
Tá treoir ullmhaithe ag Damhsa Éirinn maidir le Sábháilteacht sa 
Damhsa Gairmiúil  
https://www.danceireland.ie/about/news/professional-dance-safety-
guidance/  
 
Tá an Fóram Amharclannaíochta tar éis treoir a ullmhú maidir le 
hAthoscailt Ionaid Ealaíon 
https://www.theatreforum.ie/forum-notice/reopening-arts-centres-
guidelines/ 

https://www.sportireland.ie/covid19
https://irelandactive.ie/wp-content/uploads/2021/04/Framework-for-Safe-Operation_Ireland-Active_v4.0-_jan2021.pdf
https://irelandactive.ie/wp-content/uploads/2021/04/Framework-for-Safe-Operation_Ireland-Active_v4.0-_jan2021.pdf
https://covid19.failteireland.ie/
http://www.artscouncil.ie/covid-19/latest-news/
https://www.danceireland.ie/about/news/professional-dance-safety-guidance/
https://www.danceireland.ie/about/news/professional-dance-safety-guidance/
https://www.theatreforum.ie/forum-notice/reopening-arts-centres-guidelines/
https://www.theatreforum.ie/forum-notice/reopening-arts-centres-guidelines/


 
Tá treoirlínte ag na Forais Náisiúnta Cultúir ar a gcuid láithreáin 
ghréasáin. 
 
D’fhorbair Fís Éireann treoirlínte léiriúcháin COVID-19 do 
Scannánaíocht agus do Theilifís na hÉireann 
https://www.screenproducersireland.com/news/return-production-
guidelines%C2%A0-creative-screen-industry 
 

 

https://www.screenproducersireland.com/news/return-production-guidelines%C2%A0-creative-screen-industry
https://www.screenproducersireland.com/news/return-production-guidelines%C2%A0-creative-screen-industry

