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1. CUR CHUIGE STRAITÉISEACH UILEGHABHÁLACH  

1.1 RÉAMHRÁ 
Is mór a chuir COVID-19 an domhan trí chéile agus tá iarmhairtí an ghalair le sonrú i ngach gné den 
saol in Éirinn. Baineadh preab uafásach as saol sóisialta agus eacnamaíochta na hÉireann de réir mar 
a chuamar i ngleic le tionchar an ghalair ag leibhéal an duine aonair, ag leibhéal an phobail agus ag 
leibhéal na sochaí. D’imir sé tionchar ar gach gné dár saol nach mór agus, i gcás go leor daoine, ar a 
slite beatha. Cailleadh breis agus 5,000 duine le linn na paindéime agus is iomaí duine eile atá ag 
fulaingt le héifeachtaí fisiciúla agus meabhracha an ghalair araon. 

Bhí straitéis an Rialtais á treorú i gcónaí ag tuiscint fhorbarthach ar an ngalar agus ar na hathraithigh 
atá tagtha chun cinn, ar thionchair na srianta ar an tsláinte agus ar an bhfolláine mar aon le gnéithe 
eile den tsochaí agus den gheilleagar. Léiríodh freagairt fhorbarthach ar an ngéarchéim i gceithre 
phlean ar leith ó bhí Márta 2020 ann: Plean Gnímh Náisiúnta na hÉireann; an Treochlár chun an 
tSochaí agus Gnó a Athoscailt; Teacht Aniar agus Téarnamh 2020-2021 - An Plean maidir le 
Maireachtáil le COVID-19 agus Teacht Aniar agus Téarnamh 2021 - An Bóthar Amach Romhainn. 

Ón tús bhí an Rialtas á threorú ag an gcomhairle sláinte poiblí arna cur ar fáil ag an bhFoireann 
Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí maidir leis na srianta a d’fhéadfadh a bheith riachtanach chun an 
galar a bhainistiú nó a chosc. Ar an mbealach, tugadh bearta urghnácha isteach chun sláinte phoiblí 
agus na daoine is leochailí inár sochaí a chosaint. Ba chinntí deacra dúshlánacha iad sin i gcás 
géarchéime, agus bhí gá le tuiscint fhorbarthach ar an ngalar, ar thionchar an ghalair, ar an tslí is 
fearr chun é a bhainistiú, ar a bhféadfaí a bhaint amach le vacsaíní agus ar an tslí a bhféadfadh 
athraithigh an bonn a bhaint ónar bpleananna. Ar go leor bealaí, ba í an tréimhse is déanaí, inar 
tháinig an t-athraitheach Delta chun cinn agus i réim, an tréimhse is éilithí ar mhuintir na hÉireann – 
dúshlán mór dár dteacht aniar ab ea nimhneacht an athraithigh. 

Mar a leagadh amach sna tuarascálacha sin roimhe seo, chuir an Rialtas raon cuimsitheach beart i 
bhfeidhm leis an tionchar sonraíoch eacnamaíochta a d’imir COVID-19 ar Éirinn a mhaolú. Ó bhí 
Márta 2020 ann, áiríodh leo sin réimse leathan scéimeanna agus clár a cuireadh in oiriúint de réir 
mar a d’fhorbair an phaindéim, na tionchair ag an leibhéal earnála á gcur san áireamh. 

Bhí tionchair iarmhartacha ó thaobh na folláine de ag na bearta sláinte poiblí a cuireadh i bhfeidhm 
mar fhreagairt ar an bpaindéim, lena n-áirítear tionchair shíceolaíocha, tionchair mhothúchánacha 
agus tionchair shóisialta. I ngach aon réimse tacaíochta (sláinte, cúram sóisialta, oideachas, 
póilíneacht, cosaint agus tacaíocht leanaí agus teaghlach, soláthar díreach) agus i ngach aon réimse 
den tseirbhís ghinearálta phoiblí (iompar, cosaint shóisialta, inimirce, sábháilteacht ar bhóithre) 
baineadh feidhm as oiriúnuithe agus nuálaíochtaí chun na tionchair sin a fhreagairt agus a bhainistiú. 
Tuigtear gurb ann do na tionchair sin agus go leanfaidh siad ar aghaidh. 

1.2 TUISCINT NUA AR AN DÚSHLÁN - CUR CHUIGE FORBARTHA 
Rinneadh forbairt diaidh ar ndiaidh ar bhainistiú na paindéime COVID-19 ó thaobh sláinte phoiblí de 
agus ní mór leanúint den fhorbairt sin i bhfianaise cúinsí agus rioscaí a bhíonn ag athrú de shíor. Cé 
go mbaineann tarlú ard leis an ngalar faoi láthair agus cé go bhfuil idir éiginnteacht agus imní 
shuntasach ann maidir le próifíl COVID-19 agus maidir lena thionchar sa ghearrthéarma, éascóidh ár 
gclár vacsaínithe athrú cur chuige agus muid ag déileáil leis an bpaindéim sa mheántéarma. 
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De bharr iarrachtaí leanúnacha mhuintir na hÉireann rinneadh forbairt shuntasach sa chéad leath 
den bhliain i mbliana nuair a laghdaíodh na leibhéil ionfhabhtaithe i ndiaidh bhuaicphointe na ráige 
ionfhabhtaithe go déanach sa bhliain 2020 agus go luath sa bhliain 2021. Mar gheall air sin, agus mar 
gheall ar an gclár vacsaínithe atá ag dul chun cinn ar luas agus ag cosaint na ndaoine is leochailí, 
cuireadh ar ár gcumas réimsí móra dár sochaí agus dár ngeilleagar a athoscailt de réir a chéile. 
Rinneadh an maolú forchéimnitheach ar na srianta sláinte poiblí go cúramach, de réir a chéile agus 
ar bhonn céimnithe, agus bhí dóthain ama ann idir na céimeanna chun an tionchar a mheas. 

De réir na comhairle sláinte poiblí bainfear leibhéal clúdaigh vacsaíne amach sa daonra agus, in 
éineacht le roinnt bearta leanúnacha cosanta agus acmhainní láidre faireachais agus freagartha 
maidir le sláinte phoiblí atá ann i gcónaí i suíomhanna iomchuí, éascóidh sé sin athrú cur chuige i 
leith bhainistiú COVID-19 ó thaobh sláinte phoiblí de in Éirinn. Leagtar an chomhairle sin amach i 
gcomhthéacs 

a) phróifíl an ghalair faoi láthair mar aon leis na héiginnteachtaí leanúnacha maidir le treocht 
COVID-19 ar thaobh amháin, agus 

b) ar an mbun go leanfar de rannpháirtíocht na gcóhort níos óige sa chlár vacsaínithe sna 
seachtainí amach romhainn ar an taobh eile. 

Is sa chomhthéacs sin a mholann an chomhairle sláinte poiblí go n-aistreofar an bainistiú sláinte 
poiblí i leith COVID-19 in Éirinn, tríd is tríd, ó bhéim ar rialúchán agus ar shrianta ar an daonra ar fad 
chuig béim ar chomhairle sláinte poiblí, ar bhreithiúnas pearsanta agus ar iompraíocht cosanta 
pearsanta.  

Tuigtear gurb ionann é sin agus aistriú suntasach cur chuige. Is éard atá i gceist leis ná athrú ó 
chosaint ag leibhéal an daonra trí rialacháin agus trí shrianta chuig cosaint ag leibhéal pearsanta, 
sa tslí is go nglacfaimid uile céimeanna simplí chun muid féin agus daoine eile a chosaint, amhail 
fanacht sa bhaile agus féin-aonrú má bhíonn siomptóim ort, cloí le dea-shláinteachas riospráide 
agus láimhe, agus cumhdaigh aghaidhe a chaitheamh (chun daoine eile a chosaint ó do bhraoiníní 
agus d’aerasóil riospráide) i suíomhanna plódaithe agus i láithreacha comhchónaithe. 

I bhfocail eile, murar féidir fáil réidh le COVID-19 go huile agus go hiomlán, ní mór dúinn COVID-19 a 
bhainistiú ar bhealach a fheilfidh níos mó don “phríomhshruth” seachas é a bhainistiú mar bhagairt 
eisceachtúil a éilíonn idirghabhála agus gníomhaíochtaí a théann i bhfeidhm go mór ar an tsochaí 
agus atá ag cur tuilleadh ualaí agus brú ar an ngeilleagar, ar an tsochaí, ar ár sláinte agus ar ár 
bhfolláine. Ní mór dúinn ualach COVID-19 a bhainistiú ar an mbonn gur dócha go mbeidh sé ar an 
bhfód i gcónaí go ceann i bhfad. 

(i) Bunaithe ar an gcomhairle sláinte poiblí is déanaí agus ar na rátaí glactha atá á mbaint 
amach ag an gClár Vacsaínithe, tá sé socraithe ag an Rialtas gur chóir an t-aistriú chuig an 
gcéim bhainistithe a bheidh ann amach anseo i leith COVID-19 a thosú i mí Mheán Fómhair 
d’fhonn an t-aistriú suntasach cur chuige sin a bhaint amach i mí Dheireadh Fómhair. 

1.3 AISTRIÚ Ó BHONN ÉIGEANDÁLA, AN GALAR A BHAINISTIÚ AGUS NA DAOINE IS LEOCHAILÍ A 

CHOSAINT. 

1.3.1 An Clár Vacsaínithe/Acmhainn Tástála agus Rianaithe 
Tá sé ríthábhachtach béim a leagan ar an éiginnteacht shuntasach a bhaineann leis na laethanta agus 
na seachtainí amach romhainn agus is dócha go rachaidh na huimhreacha in olcas sula dtiocfaidh 
feabhas ar an scéal. Sna samhlacha leasaithe a calabraíodh don 11 Lúnasa 2021 léirítear, i gcás 
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samhlacha dearfacha, gur 2500-3000 cás in aghaidh an lae an buaicphointe a bhainfidh líon na 
gcásanna amach i lár mhí Mheán Fómhair, agus gurb iad 500-700 duine san ospidéal agus 80-130 
duine sna haonaid dianchúraim na buaicphointí a bheidh ann ina dhiaidh sin san éileamh ar chúram 
sláinte. Sna samhlacha lárnacha is é an buaicphointe a léirítear ná 3000-5000 cás in aghaidh an lae, 
750-1300 duine san ospidéal agus 150-250 duine a mbeidh dianchúram de dhíth orthu. 

Anuas air sin, is ródhócha go leanfaidh an t-athraitheach Delta den scaipeadh forleathan i rith an 
fhómhair agus b’fhéidir níos déanaí sa bhliain, go háirithe i measc daoine aonair nach mbeidh 
vacsaínithe fós. Mar atá feicthe againn le seachtainí beaga anuas i dtaca leis an ardú ar líon na 
ndaoine a cuireadh sna hospidéil agus sna haonaid dianchúraim, tá tarlú méadaithe an ghalair tar éis 
an baol a mhéadú do dhaoine aonair leochaileacha nár vacsaíníodh iad nó nach bhfuil dóthain 
cosanta faighte acu trí vacsaíniú, beag beann ar an aoisghrúpa. Dá bhrí sin beidh brúnna leanúnacha 
le bainistiú, beidh sé riachtanach i gcónaí go cloífear le bearta cosanta agus srianta ionfhabhtaithe i 
dtimpeallachtaí cúraim sláinte agus beidh cláir tástála agus vacsaínithe á bhforbairt i gcónaí. 

(ii) Tá iarrtha ag an Rialtas ar an Roinn Sláinte agus ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
clár vacsaíne “teanndáileoige” a cheapadh agus a chur ar bun chun an méid a baineadh 
amach leis an gclár vacsaínithe go dtí seo a chosaint, ag tosú leis na daoine is leochailí. 

 
(iii) Déanfaidh an FSS cothabháil agus forbairt ar ár n-acmhainní agus ar ár gcórais faireachais 

chun ráigeanna a aimsiú, agus béim ar leith á cur ar ráigeanna i ngrúpaí leochaileacha a 
aimsiú agus a bhainistiú go tapa, agus chun monatóireacht a dhéanamh ar threochtaí 
maidir le próifíl an ghalair go náisiúnta agus go réigiúnach; agus leanfaidh sé de neartú ár 
n-inniúlachtaí seiceamhaithe géanóim lena áirithiú go n-aimseofar agus go ndéanfar 
imscrúdú ar athraithigh nua go pras, lena n-áirítear seiceamhú na gcásanna uile a mbeidh 
baint acu le taisteal. Aistreofar béim an fhaireachais chuig measúnú ar thorthaí leighis na 
ndaoine a tholgfaidh COVID agus cuirfear béim níos lú ar mhonatóireacht laethúil ar 
chásanna. 

 
(iv) Forbróidh Lárionad Faire an FSS um Chosaint Sláinte, i gcomhar leis an tSeirbhís Tagartha 

Náisiúnta maidir le Víris, le Coláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann agus le comhpháirtithe 
eile faireachais, cur chuige cuimsitheach maidir le faireachas fairtheora agus cineálacha 
eile faireachais, lena n-áirítear tríd an gcóras faireachais fairtheora DG, faireachas ospidéal 
géarmhíochaine, agus faireachas fuíolluisce don Fhómhar agus don Gheimhreadh 2021-
2022. 

 
(v) Leanfar de chur chun cinn na ngnéithe ríthábhachta atá fágtha dár bhfreagairt 

chomhchoiteann ar COVID-19 trí chlár cumarsáide trasrialtais nach mór a choimeád agus a 
athbhreithniú ar bhonn tréimhsiúil go hEarrach na bliana 2022 ar a laghad agus áireofar 
leis: 
• Treoir agus cumarsáid shoiléir leis an bpobal maidir le próifíl fhorbarthach an ghalair 

agus athrú sa chultúr ionas go ndaingeofar straitéisí aonair agus comhchoiteanna 
chun COVID-19 agus infhabhtaithe eile riospráide a mhaolú. Beidh gá le cur chuige 
athnuaite cumarsáide chuige sin  

• Béim athnuaite mharthanach ar an tábhacht a bhaineann le féin-aonrú tapa má 
bhíonn siomptóim ar dhuine (fiú i gcás vacsaíniú iomlán) nó má dhiagnóisítear go 
bhfuil COVID-19 ar dhuine 

• Ceanglais fhoirmiúla maidir le maisc a chaitheamh i dtimpeallachtaí cúraim sláinte, i 
dtimpeallachtaí miondíola faoi dhíon agus ar an gcóras iompar poiblí 
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• Vacsaíniú in aghaidh COVID-19 agus vacsaíniú séasúrach in aghaidh an fhliú a chur 
chun cinn go leanúnach  

• Maisc a chaitheamh, scaradh fisiciúil a chleachtadh agus timpeallachtaí plódaithe a 
sheachaint i gcónaí bunaithe ar mheasúnú riosca an duine aonair, agus cloí le 
sláinteachas bunúsach láimhe agus riospráide 

• Bearta in oiriúint d’earnálacha ar leith chun timpeallacht shábháilte a áirithiú lena n-
áirítear bearta maidir le féin-aonrú tapa i gcás siomptóm a chur chun cinn, agus leas 
iomchuí a bhaint as cumhdaigh aghaidhe, scaradh fisiciúil, sláinteachas láimhe agus 
riospráide, aeráil agus comharthaíocht. 
 

(vi) Tá an Rialtas tiomanta don iarracht chomhordaithe dhomhanda chun rochtain chothrom 
ar vacsaíní COVID-19 a chur chun cinn agus tabharfaidh sé tacaíocht leanúnach don 
iarracht sin. Oibreoidh na Ranna Sláinte agus Gnóthaí Eachtracha go leanúnach i dtaca 
lenár rannpháirtíocht in COVAX agus i dtaca le deiseanna eile a fhéadfaidh a bheith ann 
chun rochtain idirnáisiúnta ar na vacsaíní sin a chur chun cinn. 
 

1.3.2 Struchtúir Rialachais 
I gcomhthéacs paindéim ar an scála seo, chuir an Rialtas bonneagar ar leith i bhfeidhm ina raibh 
socruithe éigeandála rialachais chun déileáil le scála na paindéime, lena tionchar eacnamaíochta 
agus sóisialta agus le nádúr níos fadtéarmaí na géarchéime. Ba struchtúir ríthábhachtacha iad sin i 
dtaca le bainistiú an ghlalair in Éirinn, struchtúir inar comhtháthaíodh cinnteoireacht i ngach réimse 
rialtais agus inar baineadh leas as comhoibriú, tógáil inniúlachta comhroinnte agus nuálaíochtaí ar 
bhealaí nár facthas cheana i seirbhís phoiblí na hÉireann. 

B’éacht iad na struchtúir sin agus an tiomantas a léirigh eagraíochtaí agus daoine aonair don iarracht 
chomhchoiteann. Mar sin féin, anois an t-am ceart le tús a chur le maolú ar nádúr “éigeandála” na 
struchtúr sin de réir mar a dhéanfaimid forbairt ar ár gcur chuige maidir le bainistiú an ghalair ó 
thaobh sláinte phoiblí de. Tá sé tábhachtach go ndaingneoidh eagraíochtaí an inniúlacht a bheidh ag 
teastáil amach anseo ar bhealach níos buaine mar chuid dá bhforbairt eagraíochtúil. Ag an am 
céanna, ní mór a admháil, ní nach ionadh, gur bhain an bhéim a leagadh ar an bpaindéim den bhéim 
a leagadh ar thosaíochtaí náisiúnta eile agus den dúthracht a caitheadh leo agus gur cuireadh roinnt 
feidhmeanna ar an méar fhada. Ar mhaithe le cobhsaíocht agus inbhuanaitheacht níos fadtéarmaí ár 
seirbhíse poiblí tá sé tábhachtach anois go measfar agus go gcuirfear i bhfeidhm na hinniúlachtaí 
riachtanacha sa bhonneagar seirbhíse poiblí atá ann faoi láthair. 

(vii) Déanfar cuíchóiriú agus príomhshruthú ar Shocruithe Rialachais maidir le bainistiú COVID-
19 i gcomhréir leis an deireadh substainteach a chuirfear le srianta i mí Dheireadh 
Fómhair: 

• Comhchuimseofar feidhmeanna speisialta an Ghrúpa Maoirseachta COVID agus an Choiste 
Comh-Aireachta um COVID-19 mar aon le feidhmeanna an Ghrúpa ghaolmhair Oifigeach 
Sinsearach i struchtúir iomchuí na gCoistí Comh-Aireachta agus na nGrúpaí Oifigeach 
Sinsearach atá ann cheana. 

• Aistreoidh an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí agus na foghrúpaí a bhaineann 
léi ó bhonn “éigeandála” chuig gnáthfheidhmeanna faireachais laistigh den Roinn Sláinte 
agus d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (An Lárionad Faire um Chosaint Sláinte) agus 
fillfidh comhaltaí aonair ar phoist agus ar dhualgais shubstainteacha laistigh de na struchtúir 
fheabhsaithe sláinte poiblí.  



8 
 

• Aistreofar cúraimí uile an Tascfhórsa Ardleibhéil um an gClár Vacsaínithe chuig 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (an Oifig Náisiúnta Imdhíonta) i gcomhthéacs an clár 
reatha a bheith curtha i gcrích agus an clár teanndáileoige a bheith tosaithe. 

Tá sé tábhachtach go dtuigfear an Phaindéim agus freagairt na hÉireann ina leith. Cé gur le himeacht 
aimsire a thuigfear an méid a thit amach ina iomláine, is maith is eol don Rialtas gur baol í an 
phaindéim agus buillí eile dá leithéid don gheilleagar agus don tsochaí i gcónaí. Cruinníodh méid 
áirithe taithí agus eolais foghlamtha i rith na tréimhse sin. Mar chuid den aistriú, áfach, ba chóir 
measúnú a dhéanamh ar an méid a foghlaimíodh i bhfíor-am chomh maith, lena áirithiú go 
mbainfear leas as na hinniúlachtaí, as an eolas agus as an saineolas a forbraíodh le 18 mí anuas nuair 
a bheifear ag pleanáil amach anseo.  

Bhí géarghá le sonraí ábhartha tráthúla go háirithe le linn na paindéime. Mar fhreagairt ar an 
bpaindéim chuir an Phríomh-Oifig Staidrimh foilseacháin bharrthábhachta staidrimh ar fáil i gcónaí, 
agus rinneadh coigeartú ar fhormáidí traidisiúnta amhail ár bhfoilseacháin maidir le Dífhostaíocht 
Mhíosúil agus maidir leis an mBeo-Chlár chun ceanglais na hEorpa a chomhlíonadh agus ciall á baint 
as na figiúirí ó thaobh na hÉireann de i gcónaí. Chruthaíomar táirgí nuálacha trí úsáid a bhaint as 
foinsí nua sonraí agus teicnící nua bailiúcháin sonraí d’fhonn an gá le sonraí i bhfíor-am a fhreagairt. 
Áiríodh leis na foinsí nua sin sonraí anaithnidithe fón móibíleach mar chuid den tsraith Táscaire 
Fanacht sa Chóngar agus úsáid a bhaint as RIP.ie chun básanna a mhapáil chomh gar don fhíor-am 
agus is féidir.  

Bhain tionscnaimh eile ar fud an Rialtais leas chomh maith as anailísíocht sonraí trasearnála agus as 
anailís iompraíochta chun eolas a dhéanamh do chinntí beartais agus d’fhaisnéis agus do chumarsáid 
phoiblí araon le linn na paindéime. Beidh sé tábhachtach chomh maith go mbeifear in ann tacú leis 
na bealaí nua sin i gcónaí chun tacú le pleanáil, le measúnú riosca agus le bainistíocht géarchéime 
amach anseo. 

1.4 CINNTEACHT A CHUR AR FÁIL DON GHEILLEAGAR & DON TSOCHAÍ 
Ar an 1 Meitheamh leagadh conair téarnaimh na hÉireann amach i bPlean Téarnaimh Eacnamaíochta 
an Rialtais, plean inar cuireadh béim mhór ar áirithiú airgeadais inbhuanaithe phoiblí, ar chuidiú le 
daoine filleadh ar an obair, ar atógáil agus ar thacaíocht fiontraíochta (idir fhiontraíocht dhúchasach 
agus infheistíocht dhíreach eachtrach) agus ar théarnamh cothrom ionchuimsitheach. Lárnach sa 
Phlean tá uaillmhian an Rialtais i leith téarnamh a mbeidh go leor post ann, agus é mar sprioc go 
mbeidh 2.5 milliún duine ag obair faoin mbliain 2024, níos mó ná mar a bhí riamh. Rud atá an-
tábhachtach, ní fhillfear ar an ngeilleagar a bhí ann roimh COVID-19, ach ina ionad sin cruthófar poist 
níos táirgiúla, níos nuálaí, níos seasmhaí agus a bhainfidh le réimsí nua deiseanna, i gcomhréir le 
huaillmhianta glasa agus digiteacha an Rialtais.  

Le roinnt míonna rinneadh dul chun cinn láidir in athoscailt an gheilleagair agus d’fhill go leor daoine 
ar an obair faoi dheireadh, nithe a bhí indéanta de bharr chur i bhfeidhm rathúil ár gclár vacsaínithe. 
I dteannta na hathoscailte sin, chuir an Rialtas leibhéil tacaíochta nach raibh a leithéid ann riamh 
cheana ar fáil go leanúnach d’oibrithe agus do ghnóthaí, agus caitheadh tuairim is €38 mbilliún síos 
trí na blianta 2020 agus 2021. Is le hiasachtaí a íocadh as na tacaíochtaí sin, ach bhí siad 
ríthábhachtach chun oibrithe agus gnóthaí a choimeád ag imeacht, agus chun tacú le filleadh ar 
ghníomhaíochtaí eacnamaíochta. 

Ach tá gnóthaí agus daoine aonair ann i gcónaí nach raibh in ann gníomhaíochtaí a thosú arís go fóill. 
Is é an éiginnteacht maidir leis an am atá le teacht an dúshlán is mó roimh go leor daoine. 
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(viii) Maidir leis na srianta atá fanta (i) cuirfear aistriú tosaigh ar bun le linn mhí Mheán Fómhair 
i gcomhréir leis an athoscailt chúramach chéimnithe a bhí ann roimhe seo; agus (ii) cuirfear 
deireadh substainteach leis na srianta ar an 22 Deireadh Fómhair (i.e. srianta rialúcháin 
agus srianta ar an daonra ar fad).  
 
Leagtar amach an céimniú agus na hamlínte sonracha i gCaibidil 2 & 3. Go hachomair,   

• Iompar Poiblí: Filleadh ar líon iomlán paisinéirí ón 1 Meán Fómhair 
• Ón 6 Meán Fómhair, maolú áirithe ar shrianta ar imeachtaí / ollchruinnithe 

eagraithe faoi dhíon agus faoin aer  
• Ón 20 Meán Fómhair, maolú áirithe ar shrianta ar ghrúpghníomhaíochtaí faoi 

dhíon agus faoin aer (spóirt, na healaíona, cultúr, ranganna rince etc) 
• Féadfar tosú ag filleadh ar an obair ar bhonn céimnithe agus agaithe ó thaobh 

tinrimh de le linn mhí Mheán Fómhair – déanfar athbhreithniú ar an bPrótacal um 
Oibriú go Sábháilte sa chomhthéacs sin. 

Bunaithe ar an gcritéar go mbeidh 90% nó beagnach 90% de dhaoine atá 16 nó os a chionn 
iomlán vacsaínithe sna seachtainí amach romhainn, agus ag féachaint do tharlú agus 
d’iompraíocht an ghalair ag an am sin, cuirfidh an Rialtas deireadh le tuilleadh srianta 
reachtúla i dtaca le himeachtaí agus le gníomhaíochtaí ón 22 Deireadh Fómhair. 

 
(ix) Oibreoidh Ranna agus Gníomhaireachtaí i gcomhar le hearnálacha ábhartha chun treoir, 

prótacail agus pleananna a bheidh sonrach ó thaobh earnála de a athbhreithniú agus a 
ailíniú ionas go mbeidh siad in oiriúint don aistriú cur chuige i leith bhainistiú COVID-19 ó 
thaobh sláinte poiblí de.  

Mar gheall ar an maolú breise sin agus an tuilleadh cinnteachta le haghaidh go leor earnálacha, 
cuirfear ar ár gcumas leanúint d’fheidhmiú an Phlean Téarnaimh Eacnamaíochta, agus muid ag obair 
le chéile chun téarnamh inbhuanaithe ina mbeidh postanna chun tosaigh a bhaint amach. Táimid ag 
tabhairt aghaidh ar an gcéad chéim eile anois, céim ina gcaithfear na hacmhainní teoranta atá ar fáil 
don Rialtas a dhíriú ar na daoine sin a bhfuil géarghá acu leo, agus a úsáid sa tslí is fearr a thacóidh 
leis an téarnamh agus lenár rath amach anseo. 

(x) Sa Phlean Téarnaimh Eacnamaíochta tuigtear go mbeidh tionchar níos déine ag an 
bpaindéim ar earnálacha áirithe i gcónaí de réir mar a athosclófar. Leanfaidh an Rialtas den 
obair i gcomhar leis na hearnálacha sin, agus den tacaíocht dhírithe a chuirtear ar fáil 
dóibh, de réir mar a leanfar den athoscailt i gcomhréir leis an treochlár seo. 

(xi) De réir mar a leanfar den athoscailt, tabharfar aird ar leith i gcónaí do théarnamh láir 
cathracha de réir mar a fhillfidh oibrithe ar oifigí agus de réir mar a athosclóidh ionaid 
ealaíon agus siamsaíochta ar bhonn céimnithe. Cuirfidh sé sin le tacaíochtaí agus 
tionscnaimh Rialtais atá ann cheana d’fhonn cuidiú chun gníomhaíochtaí a thabhairt ar ais 
chuig láir cathracha ar bhealach inbhuanaithe agus cuirfidh sé leis an obair atá ar bun 
cheana féin ag údaráis áitiúla chun tacú leis an téarnamh gearrthéarmach. 

(xii) Ina theannta sin leanfaidh an Rialtas den obair dhlúth i gcomhar le Fostóirí agus le 
Ceardchumainn, agus cuirfear leis an gcur chuige comhoibríoch i leith fhorbairt an 
Phrótacail um Fhilleadh ar an Obair go Sábháilte, prótacal de chuid Fhóram Eacnamaíoch 
an Fhostóra Saothair, lena áirithiú go gcuirfear treoir oiriúnach ar fáil don chéad chéim eile 
den athoscailt lena n-áirítear filleadh ar oifigí.  
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(xiii) Leanfaidh an Rialtas den athbhreithniú ar an gcomhairle sláinte poiblí agus ar na bearta 
maidir le daoine a bheidh ag taisteal go hÉirinn agus déanfar scrúdú breise maidir leis an 
tslí a bhféadfar leas a bhaint as Mearthástáil Aimsithe Antaigíní in ionad thástáil 
réamhimeachta ISP-CT COVID-19 le haghaidh daoine nach bhfuil cruthúnas acu ar 
vacsaíniú ná ar théarnamh. 

1.5 TÉARNAMH AGUS ULLMHACHT LEANÚNACH NA SEIRBHÍSE SLÁINTE 
Ba dhúshlán é COVID-19 agus is dúshlán é go fóill d’acmhainn agus d’inniúlacht ghinearálta na 
seirbhíse sláinte. Le bliain anuas shocraigh an FSS a shamhlacha cúraim lena áirithiú go gcuirfear 
cúram ar fáil d’othair go sábháilte; tháinig borradh suntasach ar an úsáid a bhaintear as teilileigheas; 
oibríochtaíodh samhlacha pobalbhunaithe chun iontrálacha a sheachaint agus baineadh leas as 
acmhainn phríobháideach. Le linn an dara ráig agus le linn an tríú ráig de COVID-19, d’fhan tuilleadh 
seirbhísí ar oscailt, rud a léiríonn mar a d’imigh an FSS in oiriúint mar sheirbhís sláinte. Mar sin féin, 
tá an t-éileamh ar an FSS ag dul i méid faoi láthair mar thoradh ar an athraitheach Delta atá thar a 
bheith inaistrithe agus atá tagtha chun cinn mar athraitheach ceannasach. Is mar gheall ar an 
athraitheach sin a bhfuil borradh faoi líon na gcásanna, líon na ndaoine á gcur san ospidéal agus líon 
na n-iontrálacha sna hionaid dianchúraim. Díol suntais, áfach, nach ionann an ghéarchúis ná na 
leibhéil iontrálacha atá ann mar thoradh ar líon na gcásanna agus mar ab ionann le linn na ráigeanna 
roimhe seo, de bharr an rath ar an gclár vacsaínithe. 

Ó cuireadh seirbhísí ar bun arís, tá ráta ard áitíochta in ospidéil lena n-áirítear áitíocht i dtaobh 
leapacha dianchúraim ina bhfuil othair nach bhfuil COVID-19 orthu. Mar thoradh air sin, tá leibhéil 
ísle leapacha saora ann agus tá teorainn á cur leis an sruth ó thaobh othair COVID-19 de. Tá an méid 
sin ag titim amach a fhad is atá srianta sláinte poiblí á maolú agus in ainneoin an rath leanúnach ar 
an gclár vacsaínithe. Tugann samhaltú le fios go ndéanfar éilimh arda agus idirmheánacha maidir le 
COVID-19 ar ospidéil go leanúnach sa ghearrthéarma go dtí go mbainfear ardleibhéil cosanta 
vacsaíne amach in Éirinn. 

Tá ceisteanna eile le cur san áireamh maidir leis an bhfianaise atá ag teacht chun cinn go laghdaíonn 
agus go meathann éifeachtúlacht na vacsaíne go háirithe maidir le galar nó ionfhabhtú 
siomptóimeach i gcás an athraithigh Delta. Díol imní é sin, go háirithe do ghrúpaí leochaileacha. I 
bhfianaise an chomhthéacs sin agus de réir mar atá an FSS ag ullmhú agus ag pleanáil don 
Gheimhreadh 2021-2022, ní mór dúinn aghaidh a thabhairt ar mheascán suntasach dúshlán: 

• líon na ndaoine á gcur sna hospidéil agus an géarchúram a bhaineann leis an athraitheach 
Delta a bhainistiú, mar aon leis an bhféidearthacht go dtiocfaidh athraithigh nua chun cinn; 

• brúnna an gheimhridh a mhaolú lena n-áirítear an fliú agus galair eile riospráide ag teacht 
chun cinn arís.  

• seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta a thabhairt ar ais go sábháilte. 
• aghaidh a thabhairt ar na liostaí feithimh maidir le cúram sceidealaithe. 
• acmhainn chomhtháite atá dírithe ar othair a thógáil. 

I bhfianaise na n-éileamh comhsháraitheach sin, beidh dúshláin ann i gcónaí don chóras sláinte i rith 
na tréimhse atá ann faoi láthair. 

(xiv) Leanfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte den mheasúnú agus den bhainistiú ar an 
tionchar níos fadtéarmaí atá ag COVID agus ag na srianta gaolmhara ar sholáthar na 
seirbhíse sláinte agus áiritheoidh sé ullmhacht an Chórais Sláinte chun bainistiú thionchair 
COVID agus an Gheimhridh a choimeád ag imeacht.  
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Leagtar tuilleadh mionsonraí amach maidir le tionscnaimh shonracha seirbhíse sláinte i gCaibidil 5. 

1.6 OIDEACHAS 
Tá neart fianaise ann faoin tionchar a bhí ag na srianta sochaíocha ar pháistí agus ar dhaoine óga na 
hÉireann – go háirithe i dtaca le hoideachas agus le cúram leanaí. 

Cé nach raibh páistí thíos leis an víreas féin an oiread sin, bhí tionchar suntasach ag ár mbearta 
cosanta ar thuismitheoirí, ar pháistí agus ar dhaoine óga i seirbhísí luathfhoghlama agus i seirbhísí 
cúraim leanaí, in oideachas bunscoile, in oideachas meánscoile agus in oideachas treasach, go 
háirithe iad sin atá leochaileach. 

I ndiaidh thréimhse thosaigh dúnta, athosclaíodh seirbhísí luathfhoghlama agus seirbhísí cúraim 
leanaí i mí an Mheithimh 2020 i gcomhréir leis an gcomhairle sláinte poiblí agus d’fhan siad ar oscailt 
le linn shrianta Leibhéal 5 na bliana 2021 le haghaidh páistí oibrithe riachtanacha agus páistí 
leochaileacha. Tá na seirbhísí ar oscailt go hiomlán ó bhí mí an Mhárta ann. Tá líon na gcásanna 
deimhnithe i seirbhísí luathfhoghlama agus i seirbhísí cúraim leanaí fós íseal le hais earnálacha eile. 
Tá an rannpháirtíocht sa luathfhoghlaim agus i gcúram leanaí fós níos ísle ná mar a bhíonn de 
ghnáth. Mar sin féin, thug suirbhé ar thuismitheoirí le fios le gairid go bhfuiltear ag súil go bhfillfear 
ar ghnáthleibhéil rannpháirtíochta ó mhí Mheán Fómhair de réir mar a chuirfear gnáthphatrúin 
fostaíochta ar bun arís. 

I ndiaidh tréimhsí fada dúnta le linn na bliana acadúla seo caite, tá scoileanna ag feidhmiú i 
gcomhréir leis an gcomhairle sláinte poiblí ó bhí an t-earrach ann. Is léir don Rialtas go gcaithfimid an 
riosca go ndúnfar scoileanna a íoslaghdú i bhfianaise na n-éifeachtaí iomadúla diúltacha a bhaineann 
lena ndúnadh ó thaobh na sochaí, an oideachais, na sláinte agus na heacnamaíochta de.  Áirítear leo 
sin caillteanas foghlama, baol méadaithe go bhfágfar an scoil go luath, drochthionchair ar shláinte 
mheabhrach agus ar ghníomhaíocht fhisiciúil agus géarú ar neamhionannais atá ann cheana. 

Maidir le Breisoideachas agus Ardoideachas, tá an Plean um Fhilleadh Sábháilte, a foilsíodh ar an 15 
Meitheamh, bunaithe ar thiomantas iomlán na hearnála do mhéadú suntasach ar ghníomhaíochtaí 
teagaisc agus foghlama agus ar thaighde ar an láthair, agus an chomhairle sláinte poiblí atá ann faoi 
láthair á comhlíonadh.   

Faoin bPlean, cuireadh creat cuimsitheach ar fáil d’institiúidí chun pleanáil d’fhilleadh ar fhoghlaim 
ar an gcampas a bheadh i gcomhréir leis gcomhairle sláinte poiblí i gcónaí. I bhfianaise éagsúlacht na 
hearnála breisoideachais agus na hearnála ardoideachais, tugtar scóip sa chreat d’institiúidí chun a 
bpleananna féin a dhéanamh don fhilleadh ar an láthair, ag féachaint don chomhthéacs áitiúil agus 
don bhonneagar fisiciúil a bhaineann leo, agus chun na pleananna sin a chur in iúl d’fhoghlaimeoirí 
agus do bhaill foirne. 

I dtaca le Printíseachtaí, tá SOLAS agus soláthraithe eile breisoideachais agus ardoideachais ag obair 
faoi láthair ar phlean trí chéim chun aghaidh a thabhairt ar an riaráiste maidir le hoiliúint a chur ar 
printíseachtaí ceirde lasmuigh den obair le linn na tréimhse 12 go 15 mhí atá amach romhainn. 

Síos trí na céimeanna uile inar maolaíodh srianta le gairid, ba é an tosaíocht is mó ag an Rialtas atosú 
an oideachais. Is amhlaidh a bheidh i gceist i rith mhí Mheán Fómhair.  

(xv) Leanfaidh an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lanpháirtíochta agus Óige agus 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte d’fheidhmiú pleananna a chuirfidh barr feabhais ar an 
gcur chuige i leith COVID-19 i seirbhísí luathfhoghlama agus i seirbhísí cúraim leanaí. 
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(xvi) Leanfaidh an Roinn Oideachais agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte d’fheidhmiú 
pleananna a chuirfidh barr feabhais ar an gcur chuige i leith COVID-19 i dtimpeallachtaí 
oideachais. 

 
(xvii) Cuirfidh an Rialtas tacaíochtaí breise a bheidh dírithe ar Covid-19 ar fáil do scoileanna le 

haghaidh daltaí uile na scoilbhliana 2021/2022 chun caillteanas foghlama a mhaolú agus 
chun tacú le sláinte agus folláine mheabhrach na ndaltaí. 

 
(xviii) Cuirfidh institiúidí ardoideachais agus breisoideachais an creat i bhfeidhm maidir leis an 

bhfilleadh ar sholáthar substaintiúil ar an láthair de réir mar a comhaontaíodh faoin bPlean 
um Fhilleadh Sábháilte. 

1.7 TACAÍOCHTAÍ DO LEANAÍ, DO THEAGHLAIGH AGUS DO GHRÚPAÍ LEOCHAILEACHA EILE 
Tá seirbhísí do Leanaí agus do Theaghlaigh á gcur ar fáil i gcomhréir leis na treoirlínte sláinte poiblí 
agus is beag tionchar a imríodh ar an soláthar seirbhíse ó tá teagmháil aghaidh ar aghaidh ag dul i 
méid i ngach seirbhís TUSLA agus i ngach seirbhís maoinithe mar thoradh ar an gclár vacsaínithe. Tá 
srianta ann go fóill maidir le tréchur, le scaradh fisiciúil i bhfoirgnimh, le tinreamh ar an láthair in 
oifigí agus le cruinnithe/oiliúint aghaidh ar aghaidh etc.  

Baineadh leas as pleanáil shuntasach agus bainistíocht shuntasach géarchéime chun rioscaí a mhaolú 
lena n-áirítear daoine á n-atreorú chuig an gcóras cosanta agus leasa leanaí, srianta ar an gcumas 
cuairt a thabhairt ar leanaí sa bhaile, dúshláin maidir le teagmháil a choimeád ar bun idir leanaí faoi 
chúram agus a dteaghlaigh agus borradh a rabhthas ag súil leis ar riachtanais a bhaineann le 
foréigean baile. Ar fud na tíre chuaigh baill foirne Tusla i dteagmháil le heagraíochtaí 
idirghníomhaireachta, le heagraíochtaí pobail agus le heagraíochtaí deonacha agus d’oibrigh siad i 
gcomhpháirtíocht leo chun bealaí nuálacha agus cruthaitheacha a fhorbairt chun seirbhísí a chur ar 
fáil ar bhealach difriúil i gcomhthéacs na paindéime sláinte poiblí.   

Ábhar imní é chomh maith go mbainfidh drochéifeacht níos fadtéarmaí leis an bpaindéim agus go 
mbeidh éileamh níos mó ann ar sheirbhísí Tusla amach anseo dá bharr. Ní léir go fóill an tionchar 
iomlán atá á imirt ar leanaí agus ar theaghlaigh ag an scoiteacht fhadtréimhseach agus ag an 
rochtain shrianta ar sheirbhísí aghaidh ar aghaidh agus ar ghréasáin tacaíochta. Anuas air sin féadfar 
go méadóidh an t-éileamh ar sheirbhísí agus is amhlaidh go mbaineann castacht le cásanna na 
ndaoine a thagann i láthair. 

I dtuarascáil maidir leis an tionchar a mheastar a bheidh ag COVID-19 ar leanaí agus ar dhaoine óga, 
tuarascáil a coimisiúnaíodh mar chuid den Chomhpháirtíocht Taighde idir an RLCMLO agus an 
Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta, tugtar le fios go mbainfidh roinnt drochthionchair 
fhadtéarmacha leis an bpaindéim. Leagtar béim ar leith sa tuarascáil ar an tslí gur ar leanaí ó chúlraí 
bochta is mó a rachaidh na tionchair sin i bhfeidhm. 

D’ainneoin raon bearta breise a cuireadh i bhfeidhm sna seirbhísí poiblí go ginearálta, tuigtear gur 
gnách gur ghéaraigh an phaindéim Covid-19 ar an míbhuntáiste faoina mbíonn imircigh agus 
mionlaigh eitneacha agus grúpaí leochaileacha eile lena n-áirítear daoine gan dídean agus daoine a 
bhfuil gá acu le hathshlánú ó dhrugaí.  

I dtaobh na ngrúpaí sin ar fad, díreofar go leanúnach ar thacaíocht a thabhairt dóibh ionas go 
mbeidh teacht acu ar an gclár vacsaínithe.  
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(xix) Leanfaidh an Roinn Sláinte, an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta 
agus Óige, an Roinn Tithíochta agus an Roinn Dlí agus Cirt ar aghaidh ag cur leis na 
tacaíochtaí suntasacha a cuireadh ar fáil cheana chun tionchair na paindéime ar leanaí, ar 
theaghlaigh agus ar ghrúpaí leochaileacha eile a mhaolú agus chun tionchar na n-
acmhainní maoinithe ar na réimsí is práinní a uasmhéadú. 

1.8 AN SOLÁTHAR SEIRBHÍSE POIBLÍ A ATHBHUNÚ 
Leanadh de sholáthar na seirbhíse poiblí, lena n-áirítear gach seirbhís criticiúil, i rith na paindéime 
laistigh de theorainneacha na srianta sláinte poiblí. De bharr na srianta sin, áfach, lena n-áirítear 
obair ó chian, ciorraíodh roinnt seirbhísí nó cuireadh ar fáil iad trí bhealaí malartacha soláthair agus 
trí chonairí malartacha nach raibh ar ardchaighdeán i gcásanna áirithe. Mar thoradh air sin bhí 
moilleanna, riaráistí agus éilimh shrianta nárbh fhéidir a sheachaint i roinnt cásanna. 

Áirítear leis na réimsí ar cuireadh isteach orthu, ag leibhéil agus go pointí éagsúla, inter alia, 
moilleanna ar chásanna neamhphráinneacha sa chóras dlí, seirbhísí inimirce, iniúchóireacht agus 
cigireacht ar an láthair, suirbhéireacht, seirbhísí i bpearsa in oifigí poiblí, seirbhísí agus tástálacha i 
bpearsa i dtaobh an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre agus soláthar scéimeanna iarfheistithe. 

Cuireadh seirbhísí ciorraithe ar bun arís ar bhonn céimnithe a chloíonn le prótacail agus treoirlínte 
dochta, agus a ndéantar monatóireacht air. 

Bhí go leor eagraíochtaí seirbhíse poiblí, lena n-áirítear An Garda Síochána agus Óglaigh na hÉireann, 
páirteach i ngníomhaíochtaí sonracha atá bainteach le COVID chun tacú leis an iarracht sláinte poiblí, 
nó athlonnaíodh iad chun tacú lena gcomhghleacaithe san earnáil sláinte. Tá na héilimh sin ag maolú 
agus is féidir tosú ag filleadh ar na gnáthdhualgais shubstainteacha dá bharr. Tuigtear go bhfuil 
ceangal leanúnach ar roinnt eagraíochtaí tacaíocht fheabhsaithe a chur ar fáil don iarracht sláinte 
poiblí.  

De réir mar a dhéanfar maolú breise ar na srianta sláinte poiblí agus de réir mar a athbhunófar 
soláthar feabhsaithe seirbhíse i gcomhréir leis an gcomhairle sláinte poiblí agus leis an bhfilleadh ar 
áiteanna oibre, tiocfaidh an soláthar seirbhíse poiblí ar ais ina iomláine, agus cuirfear na nuálaíochtaí 
agus an méid a foghlaimíodh le linn na paindéime san áireamh, amhail an úsáid a baineadh as bealaí 
ar líne agus bealaí fíorúla. 

Tá an córas iompair phoiblí ag oibriú de réir 75% dá acmhainn ó bhí an 19 Iúil ann. Cé nár thuairiscigh 
oibritheoirí iompair phoiblí go raibh mórán athrú ar an éileamh ó phaisinéirí le roinnt seachtainí anuas, 
tiocfaidh athrú air sin sna laethanta amach romhainn nuair a thiocfaidh scoileanna agus coláistí ar ais 
agus nuair a thosófar ag filleadh ar an obair. Ag teacht leis na srianta ar iompar poiblí, chonacthas 
méadú ar bhrú tráchta inár gcathracha. Is mó an méid tráchta a bhíonn ar an M50 ná na leibhéil a 
bhíodh ann roimh COVID agus tá an méid tráchta arna mheas le comhairimh tródam canála ag fás níos 
tapúla ná líon na bpaisinéirí sa chóras iompar poiblí. 

(xx) Tabharfaidh Ranna agus Oifigí na Státseirbhíse a mbeartais fhadtéarmacha maidir le 
hobair chumaisc agus a bpleananna feidhmiúcháin chun críche agus cuirfidh siad i 
bhfeidhm iad de réir a chéile ó mhí Mheán Fómhair 2021 i gcomhréir leis an Ráiteas 
Beartais maidir leis an obair chumaisc sa Státseirbhís. Ón tseachtain a thosóidh an 20 
Meán Fómhair, féadfar filleadh de réir a chéile ar an oifig a thosú - ag féachaint do na 
riachtanais oibríochtúla ar leith a bheidh i gceist. 

 



14 
 

(xxi) Forbróidh eagraíochtaí Seirbhíse Poiblí a mbeartas agus a bpleananna maidir leis an obair 
chumaisc fhadtéarmach agus maidir leis an bhfilleadh ar an obair ag féachaint dá 
riachtanais oibríochtúla i gcomhréir leis an gcomhairle sláinte poiblí. 

 
(xxii) I gcomhthéacs an mhaolú ar shrianta atá comhaontaithe ag an Rialtas, tosóidh an córas 

iompair phoiblí ag iompar paisinéirí de réir 100% dá acmhainn arís ón 1 Meán Fómhair ach 
fanfaidh bearta cosanta eile i bhfeidhm lena n-áirítear an ceanglas reachtúil masc a 
chaitheamh. 

1.9 ATHNASCADH MAR DHAOINE AONAIR, MAR PHOBAIL, MAR SHOCHAÍ AGUS MAR 

GHEILLEAGAR: 
Ar deireadh, ní mór dúinn a áirithiú go ndéanfar iarracht dhírithe ar mhaithe leis na réimsí sin ina 
mbeidh orainn cuidiú le gach duine athnascadh, mar dhaoine aonair agus an leibhéal an phobail. 

Cailleadh breis agus 5,000 duine le linn na paindéime agus tá go leor eile ag maireachtáil le 
héifeachtaí fisiciúla agus meabhracha an ghalair. 

Bíonn tionchar ag na pléisiúir a bhaineann le saol sóisialta ar ár bhfolláine agus léiríonn sonraí 
suirbhé ón bPríomh-Oifig Staidrimh an ciorrú a rinneadh ar ár gcumas teagmháil agus nascanna a 
dhéanamh ar bhonn aghaidh ar aghaidh i dtimpeallachtaí oibre agus i dtimpeallachtaí sóisialta. 
Cuireadh teorainn nó srian iomlán le go leor de na caidrimh shimplí agus de na hócáidí tábhachtacha 
sin ó bhí Márta 2020 ann agus bhí éifeacht nach beag aige sin. 

1.9.1 Suirbhé ar Thionchar Sóisialta COVID-19 
Thug an Phríomh-Oifig Staidrimh faoin Suirbhé ar Thionchar Sóisialta COVID-19 i rith na paindéime 
chun éifeachtaí na paindéime ar an tsochaí a mheas agus chun teacht ar na cineálacha daoine aonair 
agus líon tí is mó ar a ndeachaigh an ghéarchéim i bhfeidhm. Áirítear leis na hábhair a cumhdaíodh 
sna cúig leagan den suirbhé sásamh pearsanta; folláine; tionchar dhúnadh na scoileanna; athruithe 
iompraíochta; taithí le linn na paindéime; a bhfuiltear ag súil leis san am atá le teacht; pleananna 
saoire agus taistil; agus dearcthaí ar shrianta, ar chomhlíonadh agus ar vacsaíní. 

1.9.1.1 Sásamh agus Sláinte 
I mí Feabhra 2021, le linn an tríú ráig COVID-19 in Éirinn, iarradh ar fhreagróirí a leibhéal sásaimh i 
leith an tsaoil go ginearálta a rátáil ar scála ó 0 (‘Iomlán míshásta’) go 10 (‘Iomlán sásta’). Bhí sásamh 
ginearálta saoil na ndaoine ag an bpointe is ísle ó bailíodh an táscaire sin den chéad uair sa bhliain 
2013. Ba é 5.8 an meánscór sásaimh saoil, síos ón mbuaicphointe 8.1 sa bhliain 2018 agus ó 7.5 sa 
bhliain 2013. 

Nuair a rangaíodh scóir sásaimh saoil na bhfreagróirí de réir Íseal (0-5), Measartha (6-8) agus Ard (9-
10) mheas breis agus ceathrar as gach deichniúr (41.7%) go raibh a sásamh saoil Íseal i mí Feabhra 
2021. B’in é an rátáil is airde a bhain le sásamh Íseal saoil a fuarthas sna suirbhéanna ar Thionchar 
Sóisialta COVID-19 go dtí seo. I mí Aibreáin 2020, nuair a cuireadh srianta a bhain le COVID-19 i 
bhfeidhm den chéad uair, thug triúr as gach deichniúr (29.6%) rátáil Íseal dá sásamh ginearálta saoil. 
I ndiaidh mhaolú na srianta i mí Lúnasa 2020 thit an ráta sin go beagán os cionn beirt as gach 
deichniúr (21.6%). I mí na Samhna 2020, le linn an dara ráig COVID-19 agus tráth a raibh muintir na 
hÉireann ag maireachtáil faoi shrianta Leibhéal 5 mhéadaigh an ráta sin go 35.6%. Ba é 8.7% an ráta 
inchomparáide a bhí ann sa bhliain 2018, tráth a raibh geilleagar na hÉireann ag fás go láidir, agus 
15.3% an ráta a bhí ann sa bhliain 2013, tráth a raibh sochaí na hÉireann ag teacht chuici féin i 
ndiaidh na géarchéime domhanda airgeadais sa bhliain 2008. 
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I mí Feabhra 2021, thuairiscigh beagnach seisear as gach deichniúr (57.1%) go raibh tionchar diúltach 
ag an bpaindéim COVID-19 ar a sláinte/folláine mheabhrach, agus thuairiscigh 4.2% tionchar 
dearfach. Léiríonn slata tomhais eile cé chomh mór is a chuaigh an phaindéim i bhfeidhm ar fholláine 
daoine agus mar a d’athraigh sé sin i rith na paindéime. I mí na Samhna 2020, thuairiscigh 11.5% 
d’fhreagróirí go raibh siad in ísle brí nó faoi ghruaim an t-am ar fad nó formhór an ama, dhá oiread 
an ráta chomhionainn i mí Aibreáin 2020 (5.5%). I mí Feabhra 2021, bhí an ráta sin méadaithe go 
15.1% (beagnach trí huaire níos airde ná an ráta i mí Aibreáin 2020). 

Mhéadaigh an sciar d’fhreagróirí a raibh uaigneas orthu an t-am ar fad nó formhór an ama faoi dhó 
idir mí Aibreáin agus mí na Samhna sa bhliain 2020, ó 6.8% go 13.7%. I mí Feabhra 2021 ba é 13.1% 
an ráta a tuairiscíodh i dtaobh uaigneas a bhraitear an t-am ar fad nó formhór an ama, ráta nár 
athraigh mórán le hais ráta mhí na Samhna 2020. 

1.9.1.2 Aois 
I ngach babhta den suirbhé ar Thionchar Sóisialta COVID-19 inar bailíodh staitisticí maidir le folláine, 
ba mhó an seans go dtuairisceodh aosaigh ó 18 go 34 bliana d’aois scóir ísle folláine le hais 
aoisghrúpaí níos sine. I mí Feabhra 2021, cuir i gcás, thug breis agus ceathrar as gach deichniúr 
(42.1%) freagróir a bhí idir 18 agus 34 bliana d’aois rátáil Íseal dá sásamh ginearálta saoil, i 
gcomparáid le 25.6% d’fhreagróirí a bhí 70 nó os a chionn. Sa bhliain 2018, ba lú an seans (6.2%) go 
dtuairisceodh aosaigh níos óige (18-34 bliana) sásamh ginearálta saoil a bhí Íseal, agus is mó an 
seans (10.2%) gurb amhlaidh a thuairisceodh daoine a bhí 70 nó os a chionn. I mí Feabhra 2021, 
chreid beagnach triúr as gach ceathrar (74.4%) aosach níos óige gur imir an phaindéim COVID-19 
drochthionchar ar a sláinte mheabhrach, le hais 32.4% d’fhreagróirí a bhí 70 nó os a chionn. Chomh 
maith leis sin, thuairiscigh sciaranna níos airde d’aosaigh níos óige gur bhraith siad ‘uaigneach’ nó 
‘faoi ghruaim agus in ísle brí’ an t-am ar fad nó formhór an ama i gcomparáid le haosaigh níos sine i 
ngach babhta den suirbhé ar Thionchar Sóisialta COVID-19 inar bailíodh staitisticí. 

(xxiii) Forbrófar Clár Trasrialtais Sláinte agus Folláine chun tacú go réamhghníomhach le daoine 
chun “athnascadh” go sóisialta lena muintir agus leis an bpobal, lena áirithiú go mbeidh a 
dhóthain muiníne agus tacaíochta ag daoine aonair chun nósanna a bhí acu cheana a thosú 
arís nó chun leanúint de nósanna dearfacha nua agus lena áirithiú go leanfaidh an 
dlúthpháirtíocht a léiríodh i rith na srianta ar aghaidh i rith an aistrithe. 
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2. MAOLÚ SAN AM I LÁTHAIR AR SHRIANTA SLÁINTE POIBLÍ 
Maidir le bainistiú na paindéime, táimid ag leanúint de chur chuige cúramach a bheidh inbhuanaithe i 
rith na tréimhse atá díreach amach romhainn, sa mheántéarma agus san fhadtéarma. Ag féachaint do 
dhul chun cinn an chláir vacsaínithe, agus go dtí go n-aistreofar an cur chuige i leith bainistiú sláinte 
poiblí de réir mar a leagtar amach thuas, beidh maolú breise ar na srianta sa tréimhse atá díreach 
amach romhainn. 

Tá leibhéal ard den ghalar sa phobal i gcónaí. 

Sna seachtainí amach romhainn ní mór dúinn tairbhí an chláir vacsaínithe a bhaint amach ina n-
iomláine le haghaidh na ngrúpaí sin uile atá á vacsaíniú go fóill. 

2.1 CEANGLAIS GHINEARÁLTA LEANÚNACHA 
Féin-Aonrú/Gluaiseachtaí Srianta 
• Tá ceanglas leanúnach ar: 

o dhaoine a bhfuil siomptóim orthu féin-aonrú láithreach bonn agus tástáil a lorg 
o dhaoine a bhfuil tástáil dhearfach faighte acu féin-aonrú go ceann 10 lá 
o ghartheagmhálaithe cáis dheimhnithe a ngluaiseachtaí a shrianadh mura bhfuil siad 

iomlán vacsaínithe 
• Tiocfaidh méadú ar an sciar de ghartheagmhálaithe deimhnithe nach mbeidh orthu gluaiseachtaí 

a shrianadh (mura mbeidh siomptóim orthu) de réir mar a rachaidh líon na ndaoine atá iomlán 
vacsaínithe i méid. 

Scaradh Fisiciúil 
• Cloífear le ceanglais ar gach duine maidir le scaradh fisiciúil i dtimpeallachtaí poiblí i gcomhréir 

leis na teorainneacha comhaontaithe acmhainne. 
• Ba chóir do dhaoine atá ag fanacht ar vacsaíniú iomlán cloí le scaradh fisiciúil i dtimpeallachtaí 

príobháideacha agus níor chóir dóibh meascadh faoi dhíon le breis agus líon tí amháin eile ag an 
am. 

• Ní bheidh aon cheanglas maidir le scaradh fisiciúil idir daoine a bheidh iomlán vacsaínithe i 
dtimpeallachtaí príobháideacha. 

Maisc 
• Beidh feidhm leanúnach ag na ceanglais reatha maidir le maisc a chaitheamh. 
• Ní bheidh aon cheanglas ar dhaoine a bheidh iomlán vacsaínithe maisc a chaitheamh i 

dtimpeallachtaí príobháideacha.  
Aeráil: Fanfaidh an aeráil mar chuid lárnach dár bhfreagairt ar COVID-19. 
• Tá seicliosta nua fostóra maidir le haeráil foilsithe ag an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta mar 

chuid den Phrótacal COVID-19 um Oibriú go Sábháilte. 
• Rinne Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an Lárionad Faire um Chosaint Sláinte 

nuashonrú ar threoir, lena n-áirítear treoir maidir le timpeallachtaí nach timpeallachtaí cúraim 
sláinte iad, ionas go gcuimseofar tagairtí oiriúnacha d’aeráil agus tá obair chuimsitheach ar bun i 
gcomhar le foirne coisc agus rialaithe ionfhabhtuithe i dtaca le feidhmiúchán agus 
rannpháirteachas le páirtithe leasmhara. 

• Cé go leagtar béim sna treoirlínte reatha maidir le saoráidí cúraim sláinte ar an ngá le spás 
leordhóthanach agus seomraí aonair d’othair, féadfar go mbeidh gá le bearta sealadacha 
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maolaithe riosca lena áirithiú go mbeidh aeráil leordhóthanach ann go pointe a bheidh chomh 
praiticiúil agus is féidir i dtimpeallachtaí ardriosca go dtí go mbeidh tógáil nó athchóiriú nua ann. 

• Ó thaobh saoráidí cúraim sláinte de, ní mór tuilleadh béime a chur ar an acmhainn aerála 
leordhóthanaí nuair a bheidh dearadh nó athchóiriú foirgneamh á dhéanamh ar áit ar bith i 
saoráid cúraim sláinte lena n-áirítear áiteanna le haghaidh cúram othar agus áiteanna le 
haghaidh cúram nach cúram othar é. 

• Ba chóir do Ranna agus do Ghníomhaireachtaí leanúint den athbhreithniú ar chumarsáid maidir 
le haeráil lena áirithiú go mbeidh fáil agus teacht ar theachtaireachtaí, ar chomhairle agus ar 
threoir oiriúnach maidir le haeráil. 

• I gcás saoráidí nach saoráidí cúraim sláinte iad agus a fheidhmíonn mar bhonn do sheirbhísí 
criticiúla nach mór a oibriú le linn géarchéim sláinte poiblí, ní mór dearadh a chur san áireamh 
agus tógáil ar mhaithe le spás leordhóthanach, ar mhaithe le haeráil leordhóthanach agus ar 
mhaithe le scaradh spáis aeir faoi dhíon. Ní bheidh sé sin chomh tábhachtach céanna i gcás 
saoráidí a fhreastalaíonn ar sheirbhísí nach gá a oibriú le linn géarchéim sláinte poiblí nó ar féidir 
a oibriú ó chian ó phríomhshaoráid le linn géarchéim sláinte poiblí. 

2.2  IMEACHTAÍ / OLLCHRUINNITHE EAGRAITHE FAOI DHÍON NÓ FAOIN AER 
Faoi láthair ní cheadaítear imeachtaí eagraithe faoi dhíon. Tá roinnt eisceachtaí i bhfeidhm i dtaobh 
imeachtaí eagraithe faoi dhíon (i.e. socruithe maidir le fáilteachas, searmanais reiligiúnacha, 
pictiúrlanna agus amharclanna) chomh maith le raon imeachtaí píolótacha. 

Maidir le himeachtaí eagraithe faoin aer, 200 duine an t-uasmhéad a cheadaítear a bheith i lathair ag 
formhór na n-ionad, agus 500 duine an teorainn le haghaidh ionaid ar féidir leo freastal ar breis agus 
5,000 duine (ach bearta cosanta iomchuí a bheith i bhfeidhm - lena n-áirítear ceanglais maidir le 
scaradh fisiciúil). 

Sula gcomhlíonfar critéir an aistrithe i lár mhí Dheireadh Fómhair, moltar go gceadófar imeachtaí 
eagraithe faoi dhíon agus faoin aer (ceolchoirmeacha, seónna, aontaí, taispeántais, etc) ach go 
gcuirfear teorainn leis an líon daoine a bheidh i láthair ag brath ar an ionad féin agus ar stádas 
vacsaínithe na bpátrún, i gcomhréir leis an gcomhairle earnálach, de réir mar a leanas: 

Ón 6 Meán Fómhair imeachtaí / ollchruinnithe eagraithe faoi dhíon agus faoin aer 
 Pátrúin a bhfuil cruthúnas 

ar imdhíonacht acu 
(vacsaíniú nó téarnamh) 

Pátrúin Mheasctha (a bhfuil cruthúnas nó nach bhfuil 
cruthúnas acu ar imdhíonacht) 

Faoi dhíon  60% den líon iomlán a bhfuil 
áit dóibh san ionad ach 
bearta cosanta iomchuí a 
bheith i bhfeidhm 

Gan athrú1 

Faoin aer 75% den líon iomlán a bhfuil 
áit dóibh san ionad ach 
bearta cosanta iomchuí a 
bheith i bhfeidhm 

50% den líon iomlán a bhfuil áit dóibh san ionad (faoi réir 
bearta iomchuí cosanta lena n-áirítear scaradh fisiciúil idir 
grúpaí, cumhdaigh aghaidhe etc)  

Seirbhísí 
Reiligiúnacha 

Ceadófar 50% den líon iomlán a bhfuil áit dóibh san ionad freastal ar sheirbhísí 
reiligiúnacha (faoi réir bearta cosanta iomchuí lena n-áirítear scaradh fisiciúil idir grúpaí, 
cumhdaigh aghaidhe etc).  
Ceadófar 75% den líon iomlán paisinéirí a bhfuil áit dóibh ar an gcóiste a iompar ach 
gnéithe cosanta a bheith i gceist. 

Turais ar 
Chóistí 
Nótaí Mínithe: 

                                                           
1 Féach na nótaí mínithe 
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 Áirítear le hImeachtaí/le hOllchruinnithe faoi dhíon Comdhálacha, Aontaí agus Taispeántais Trádála & 
imeachtaí gnó ar scála mór lena n-áirítear cruinnithe lasmuigh, Pictiúrlanna, Amharclanna, agus ionaid 
Bhiongó. Beidh socruithe sonracha fós i bhfeidhm maidir le patrúin mheasctha a bheith ag freastal ar 
phictiúrlanna agus ar amharclanna i.e. suas go 50 duine agus scaradh sóisialta iomchuí a bheith i gceist. 

 
 Maidir le ceol beo, drámaíocht, siamsaíocht bheo agus imeachtaí spóirt faoi dhíon, ba chóir don lucht 

éisteachta/féachana a bheith go hiomlán ina suí. 
 
 Ní bhaineann an maolú ar shrianta teorainn acmhainne le himeachtaí sóisialta móra arna n-eagrú go 

príobháideach. Tá feidhm i gcónaí ag socruithe sonracha maidir le Bainiseacha (i.e. tá cead ag 100 aoi 
freastal ar bhainis). 

 
 Ní mholtar aon athrú eile a dhéanamh ar na socruithe atá ann faoi láthair maidir le hearnáil an 

fháilteachais go dtí go mbainfear pointe an aistrithe amach. Féadfar tús a chur le ceol beo sna 
timpeallachtaí sin agus ag bainiseacha, áfach, ag féachaint do ghnéithe cosanta iomchuí lena n-áirítear 
scaradh sóisialta, aeráil agus leibhéil fuaime. Nuair a bheidh na socruithe á ndéanamh, ní mór an baol ó 
bhéicíl, ó chanadh agus ó thorann ard a chur san áireamh, ó léiríodh go gcuireann na nithe sin go mór le 
scapadh an ghalair Covid-19. 

 
 Ag teacht leis na socruithe d’earnáil an fháilteachais, níl chaithfidh páistí faoi 18 mbliana a bheidh in 

éineacht le daoine fásta sna hionaid sin cruthúnas a bheith acu ar vacsaíniú ná ar théarnamh. 
 

 Sna hearnálacha uile, ba chóir d’eagraithe a léiriú go dtuigeann agus go gcomhlíonann siad go hiomlán 
na bearta cosanta dea-chleachtais a mbeidh feidhm acu i gcónaí laistigh de na teorainneacha 
acmhainne sin, agus ba chóir dóibh pleananna COVID a bheith acu le haghaidh imeachtaí.   

 

2.3  GRÚPGHNÍOMHAÍOCHTAÍ EAGRAITHE FAOI DHÍON NÓ FAOIN AER  
Faoi láthair ceadaítear an méid seo a leanas: 

• traenáil faoin aer i ngrúpaí ina mbeidh líon nach mó ná 15 duine 
• tá cead ag ionaid aclaíochta, linnte snámha agus ionaid fóillíochta a bheith ar oscailt le 

haghaidh traenáil aonair ach bearta cosanta a bheith i bhfeidhm 
• ceadaítear ranganna agus ceachtanna snámha 
• ní cheadaítear gníomhaíochtaí eile spóirt faoi dhíon amhail cluichí, traenáil foirne/grúpa agus 

ranganna rince/aclaíochta 
• ceadaítear cluichí spóirt faoin aer, ach go mbeidh an líon daoine a bheidh i láthair i gcomhréir 

leis na rialacháin maidir le himeachtaí eagraithe faoin aer 

Ní cheadaítear imeachtaí eile faoi dhíon amhail cluichí, traenáil foirne/grúpa, ranganna 
rince/aclaíochta agus ranganna ealaíne. 

Ón 20 Meán Fómhair ceadófar grúpghníomhaíochtaí eagraithe faoi dhíon agus faoin aer (spóirt, na 
healaíona, cultúr, ranganna rince etc) ach go gcuirfear teorainn leis an líon daoine a bheidh i láthair ag 
brath ar an ionad féin agus ar stádas vacsaínithe na bpátrún, i gcomhréir leis an gcomhairle earnálach, 
de réir mar a leanas: 

Ón 20 Meán Fómhair grúpghníomhaíochtaí faoi dhíon agus faoin aer (spóirt, na healaíona, cultúr, 
ranganna rince etc) 
 Pátrúin a bhfuil cruthúnas ar 

imdhíonacht acu (vacsaíniú nó 
téarnamh) 

Pátrúin Mheasctha (a bhfuil cruthúnas nó nach bhfuil 
cruthúnas acu ar imdhíonacht) 
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Faoi dhíon Suas go 100 duine (ach bearta 
cosanta iomchuí a bheith i 
bhfeidhm) 

Ceadófar grúpaí ina mbeidh líon nach mó ná 6 
rannpháirtí (gan ceannairí/múinteoirí fásta san áireamh). 
 
Ceadófar grúpaí iomadúla faoi réir bearta cosanta. Nuair 
a bheidh líon na ngrúpaí á shocrú, cuirfear méid an ionaid 
san áireamh mar aon le scaradh suntasach sóisialta idir 
grúpaí aonair nó scaradh 2m idir rannpháirtithe aonair i 
ranganna, cumhdaigh aghaidhe nuair is iomchuí, aeráil 
leordhóthanach etc). 
 

Faoin aer Bainfear srianta ar na gníomhaíochtaí faoin aer a áirítear leo sin thíos 
 

Nótaí mínithe: 
Áirítear le Gníomhaíochtaí Sóisialta: 
 Spóirt – ranganna aclaíochta, cluichí agus traenáil iomaíoch – le rannpháirtithe a bhaineann na 

teorainneacha maidir le daoine a bheidh i láthair. Ceadófar lucht féachana (faoi dhíon/faoin aer) i 
gcomhréir leis na rialacháin maidir le himeachtaí eagraithe 

 Na healaíona, cultúr, drámaíocht, ranganna ceoil agus rince agus grúpghníomhaíochtaí amhail Cóir, 
Bannaí Ceoil agus Grúpaí Ceoil. 

 Oiliúint ghnó agus cruinnithe gnó. 
 Ranganna agus gníomhaíochtaí oideachais d’aosaigh i leabharlanna 
 Gníomhaíochtaí pobail e.g. cumainn d’fhir, gníomhaíochtaí eile do pháistí agus do dhaoine óga, grúpaí 

tuismitheoirí agus naíonán, clubanna fichille/beiriste, gníomhaíochtaí cumann áitritheoirí 
 Saoráidí fóillíochta ina mbíonn áiteanna sainithe le cur in áirithe roimh ré (hallaí babhlála, hallaí snúcair, 

ionaid súgartha, stuaraí siamsaíochta) 
 

I “Seicliosta” an Lárionaid Faire um Chosaint Sláinte cuirtear treoir úsáideach ar fáil maidir le 
gníomhaíochtaí faoi dhíon agus maidir le léiriú agus cleachtadh le haghaidh cór agus grúpaí ceoil i 
bhfianaise rioscaí sonracha a bhaineann le cuid de na gníomhaíochtaí sin ó thaobh scaipeadh COVID-19 
de. 

De réir mar a luaitear thuas i Mír 1.3, oibreoidh Ranna an Rialtais i gcomhar leis na hearnálacha 
ábhartha chun treoir, prótacail agus pleananna atá sonrach ó thaobh earnála de a athbhreithniú 
agus a ailíniú ionas go mbeidh siad in oiriúint don aistriú cur chuige i leith bhainistiú COVID-19 ó 
thaobh sláinte poiblí de. 

2.4  FILLEADH AR ÁITEANNA OIBRE  
Ba chóir d’fhostóirí beartais fhadtéarmacha maidir le hobair chumaisc agus maidir leis an bhfilleadh 
ar an obair a fhorbairt nó a thabhairt chun críche, ag féachaint dá gceanglais oibríochtúla i gcomhréir 
leis an gcomhairle sláinte poiblí. 

Féadfar tosú ag freastal ar an obair ar mhaithe le riachtanais shonracha ghnó ar bhonn céimnithe 
agus agaithe ón 20 Meán Fómhair. 

De réir mar a leagtar amach i Mír 1.4, leanfaidh an Rialtas den obair dhlúth i gcomhar le Fostóirí agus 
le Ceardchumainn, agus forbairt á déanamh ar an gcur chuige comhoibríoch a bhí ann i leith 
fhorbairt an Phrótacail um Fhilleadh ar an Obair go Sábháilte de chuid Fhóram Eacnamaíoch an 
Fhostóra Saothair, lena áirithiú go gcuirfear treoir iomchuí ar fáil le haghaidh an chéad chéim eile 
den athoscailt lena n-áirítear an filleadh ar oifigí. Déanfar nuashonrú breise ar an bPrótacal roimh an 
20 Meán Fómhair chun tacú leis an aistriú sin ar ais chuig an áit oibre. 

2.5  IOMPAR POIBLÍ 
Ceadófar 100% de na paisinéirí a bhfuil áiteanna ann dóibh a iompar arís ón 1 Meán Fómhair. 
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Ní mór do dhaoine a bhainfidh úsáid as an gcóras iompar poiblí cumhdaigh aghaidhe a chaitheamh, 
ach amháin má bhíonn díolúine acu. 

Ba chóir do ghnóthaí socruithe agaithe oibre a éascú ionas go mbeidh baill foirne in ann nósanna 
taistil a chothú ag amanna nach bhfuil chomh gnóthach sin i gcásanna ina mbeidh sé sin indéanta. 
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3. DEIREADH Á CHUR LEIS NA SRIANTA & AG FANACHT SLÁN ÓN 22 

DEIREADH FÓMHAIR 
Mar a leagtar amach thuas, bunaithe ar an gcomhairle sláinte poiblí is déanaí agus ar na rátaí glactha 
atá á mbaint amach ag an gClár Vacsaínithe, tá sé comhaontaithe ag an Rialtas go ndéanfar athrú 
suntasach cur chuige den uair dheiridh mar chuid den aistriú go dtí an staid nua ina mbainisteofar 
COVID-19 amach anseo. 

Bunaithe ar an gcritéar go mbeidh 90% nó beagnach 90% de dhaoine atá 16 bliana d’aois nó os a 
chionn iomlán vacsaínithe sna seachtainí amach romhainn, agus ag féachaint do tharlú agus 
d’iompraíocht an ghalair ag an am sin, cuirfidh an Rialtas deireadh le tuilleadh srianta reachtúla i 
dtaca le himeachtaí agus gníomhaíochtaí ón 22 Deireadh Fómhair. 

Cé gurb é an vacsaíniú an beart is tábhachtaí agus is éifeachtaí atá ar fáil dúinn faoi láthair, ní mór 
leanúint de bhearta áirithe agus de chur chuige ilsrathach i leith fheidhmiú na mbeart sin chun an 
baol ó scaipeadh an ghalair a laghdú.  

3.1 CEANGLAIS LEANÚNACHA MAIDIR LE HIDIRGHABHÁLA NEAMHCHÓGAISÍOCHTA 
I rith na paindéime bhíomar ag brath ar mheascán beart, lena n-áirítear cumhdaigh aghaidhe a 
chaitheamh, scaradh fisiciúil, sláinteachas aghaidhe agus láimhe, aeráil fheabhsaithe, féin-aonrú, 
ionfhabhtú a chosc agus a shrianadh, béim ar a bheith faoin aer seachas faoi dhíon, tástáil agus rianú 
teagmhálaithe, rialú teorann agus raon bearta sriantacha intíre chun tras-seoladh an ghalair a chosc. 
Áirítear leis na bearta a fhanfaidh i bhfeidhm: 

Féin-Aonrú/Gluaiseachtaí Srianta 
• Dlúthchuid dár bhfreagairt ar an bpaindéim i gcónaí é féin-aonrú iomchuí i gcás daoine a mbeidh 

siomptóim orthu agus i gcás daoine a mbeidh toradh dearfach faighte acu ar thástáil  
• Athbhreithniú leanúnach ar an treoir maidir le gartheagmhálaithe. 
Scaradh Fisiciúil 
• Ceanglais maidir le scaradh fisiciúil iomchuí agus treoir maidir le cuairteoirí in institiúidí agus i 

saoráidí aonair cúraim sláinte bunaithe ar mheasúnú áitiúil riosca agus ar chomhairle ó fhoirne 
coisc agus rialaithe  

Maisc 
• Cuid thábhachtach dár bhfreagairt chomhchoiteann ar COVID-19 go ndéanfaidh daoine aonair 

iarracht maisc a chaitheamh bunaithe ar mheasúnuithe aonair riosca 
• Leanfar d’fheidhmiú na gceanglas reatha maidir le maisc a chaitheamh i dtimpeallachtaí cúraim 

sláinte, i dtimpeallachtaí miondíola faoi dhíon agus sa chóras iompair phoiblí. 
• Féadfar go mbeidh gá i gcónaí le cumhdaigh aghaidhe i dtimpeallachtaí ar leith mar chuid de 

bhearta a bheidh sonrach ó thaobh earnála de chun timpeallacht shábháilte a áirithiú. 
• Cuirfear deireadh le ceanglais fhoirmeáilte maidir le maisc a chaitheamh faoin aer agus i 

dtimpeallachtaí príobháideacha faoi dhíon. 

3.2  DEIREADH LEIS NA SRIANTA ÓN 22 DEIREADH FÓMHAIR 
Cé gur chóir do dhaoine nár vacsaíníodh go hiomlán timpeallachtaí ardriosca a sheachaint nó a bheith 
thar a bheith cúramach iontu, cuirfear deireadh leis na bearta seo a leanas; 

• Ceanglais/sainorduithe foirmiúla maidir le scaradh fisiciúil 
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• Ceanglais/sainorduithe foirmiúla maidir le maisc a chaitheamh faoin aer agus i dtimpeallachtaí 
príobháideacha faoi dhíon 

• Teorainneacha leis an líon daoine ar féidir leo cruinniú i dtithe nó i ngairdíní príobháideacha 
• Teorainneacha leis an líon daoine ar féidir leo freastal ar imeachtaí faoin aer agus páirt a 

ghlacadh i ngníomhaíochtaí spóirt faoin aer 
• Srianta ar ghníomhaíochtaí spóirt faoi dhíon agus ar ghníomhaíochtaí eile fóillíochta/pobail 

faoi dhíon 
• Srianta ar shearmanais reiligiúnach nó shibhialta 
• Gá le deimhniúchán imdhíonachta nó tástáil sula mbeidh teacht ag duine ar ghníomhaíochtaí 

nó ar imeachtaí ar bith, nó sula nglacfar páirt iontu (is eisceacht é taisteal idirnáisiúnta) 
• Srianta ar ghníomhaíochtaí ardriosca (i.e. clubanna oíche) 
• Ceanglas maidir le hobair ón mbaile, ionas go bhféadfar filleadh go fisiciúil ar áiteanna oibre 

ar bhonn cúramach céimnithe a bheidh in oiriúint do gach earnáil ar leith 
 
Ina theannta sin, ba chóir do gach earnáil treoir agus prótacail atá sonrach ó thaobh earnála de a 
athbhreithniú agus a ailíniú ionas go mbeidh siad in oiriúint don aistriú cur chuige i leith bhainistiú 
COVID-19 ó thaobh sláinte poiblí de. 

3.3  ÉAG NA RÉIME REACHTÚLA  
Cuirfear deireadh de réir a chéile leis an réim reachtúil atá i bhfeidhm chun sláinte phoiblí a chosaint 
i gcomhréir leis an méid a leagtar amach thuas maidir leis an deireadh comhaontaithe a chuirfear leis 
na srianta. 

San Acht Sláinte agus Ceartais Choiriúil (Covid-19) (Leasú) 2021 leagadh an 9 Samhain 2021 amach 
mar dháta éagtha (ach féadfar síneadh ama amháin nach faide ná 3 mhí a chur leis le Rúin an dá 
Theach) le haghaidh na nAchtanna seo a leanas: 

 Cuid 2 den Acht Sláinte (Caomhnú agus Cosaint agus Bearta Éigeandála eile ar mhaithe le Leas an 
Phobail) 2020 – áirítear leis sin Alt 31A den Acht Sláinte 1947 faoinar rinneadh na Rialacháin le 
haghaidh raon srianta sealadacha. 

Na dátaí éaga reatha i dtaobh Rialacháin Alt 31A: 

• Srianta Sealadacha (srianta ar imeachtaí, ar bhainiseacha, ar shochraidí, ar spóirt, ar 
ghnóthaí etc.) – 1 Meán Fómhair 

• Cumhdaigh aghaidhe (miondíol agus iompar) – 9 Samhain 

• An Fhoirm Aimsithe Paisinéirí – 31 Deireadh Fómhair 

• Srianta ar thaisteal isteach sa Stát – 31 Deireadh Fómhair 

• Teastas Digiteach COVID an AE (á eisiúint go náisiúnaigh tríú tíre) – 9 Samhain 

Is faoi Acht na gComhphobal Eorpach 1972 a rinneadh na príomh-Rialacháin maidir le Teastas 
Digiteach COVID an AE agus níl teorainn leo ó thaobh ama de.  

 Cuid 5 den Acht um Bearta Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19) 2020 [a 
bhaineann le srianta ar oibriú binsí meabhairshláinte]. 
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 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cumhachtaí Forfheidhmiúcháin) (Covid-19) 2020 [a chuireann 
cumhachtaí ar fáil don Gharda Síochána dul isteach in áitreabh ceadúnaithe ar mhaithe le 
forfheidhmiú rialacháin Covid mar aon le cumhachtaí chun cur i gcoinne athnuachan ceadúnais 
alcóil de bharr sáruithe]. 

 An tAcht Sláinte (Leasú) [Forálacha pionósacha/Fógraí um pionós socraithe le haghaidh 
Rialacháin A31A; cumhachtaí an Gharda Síochána maidir le ‘imeachtaí teaghaise’]. 

 Déantar foráil leis an Acht Sláinte (Leasú) 2021 do choraintín éigeantach in óstán agus beidh sé 
sin i bhfeidhm go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2021. Féadfar síneadh ama a chur leis le Rúin an 
dá Theach le haghaidh tréimhsí nach faide ná 3 mhí. Baineann rialacháin a rinneadh faoi na hailt 
ábhartha den chuid is mó le forálacha a leagann amach cé na taistealaithe díolmhaithe nach 
bhfuil faoi réir CÉO. Tá na Rialacháin sin ar chomhtheorainn leis an Acht. 

 Déantar foráil leis an Acht Sláinte (Leasú) (Uimhir 2) 2021 maidir le fáilteachas faoi dhíon le 
haghaidh daoine vacsaínithe/téarnaithe; leasuithe maidir le tástálacha réamhthaistil Covid le 
haghaidh CÉO agus beidh sé i bhfeidhm go dtí an 9 Deireadh Fómhair 2021 (ach féadfar síneadh 
ama amháin nach faide ná 3 mhí a chur leis le Rúin an dá Theach). 

 Rinneadh rialacháin faoi na hailt ábhartha lena ndéantar foráil d’oibriú áitribh áirithe faoi dhíon 
ar mhaithe le béilí faoi dhíon le haghaidh daoine vacsaínithe/téarnaithe agus rachaidh siad sin in 
éag an 1 Meán Fómhair (ag teacht leis na Rialacháin ghinearálta maidir le srianta sealadacha). 

Tabharfaidh an Rialtas tograí chun cinn i mí Dheireadh Fómhair i gcomhréir leis an bPlean. 
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4. AN STRAITÉIS EACNAMAÍOCHTA 
Is cuid bharrthábhachtach den Phlean Téarnaimh Eacnamaíochta an Straitéis nua Bealaí chun Oibre 
2021-2025, a foilsíodh ar an 15 Iúil, ina leagtar amach tacaíochtaí cuimsitheacha chun cuidiú le 
daoine dul i mbun oibre arís i réimsí nua deiseanna agus fáis, trí uasoiliúint a dhéanamh ina réimsí 
saineolais féin nó trí oiliúint ar mhaithe le conair nua ghairme. 

Sa Ráiteas Eacnamaíochta Samhraidh, a foilsíodh ar an 14 Iúil, leagtar amach an creat fioscach 
meántéarmach ina n-oibreoimid, ag teacht le hinfheistiú suntasach i seirbhísí poiblí agus i 
mbonneagar chun riachtanais fhadtéarmacha a shásamh, agus leagtar bealach amach chun staid 
inbhuanaithe a bhaint amach i dtaobh an airgeadais phoiblí. 

Áirítear leis na céimeanna eile a ghlacfar sna seachtainí amach romhainn chun tacú leis an téarnamh 
gníomhaíochta eacnamaíochta agus fostaíochta: 

• foilsiú an bheartais nua tithíochta, Tithíocht do Chách, ina leagfar amach pleananna 
uaillmhianacha an Rialtais chun an soláthar tithíochta a mhéadú go mór sna blianta atá 
amach romhainn; 

• an Plean athnuaite Forbartha Náisiúnta, ina leagfar amach pleananna an Rialtais nár facthas 
a leithéid riamh cheana maidir le hinfheistiú i mbonneagar le linn na tréimhse 10 mbliana atá 
amach romhainn; 

• Plean nuashonraithe Gnímh don Aeráid, ina leagfar amach na bearta a dhéanfar ionas go 
dtosóimid ag comhlíonadh ár spriocanna aeráide faoin Acht nua um Ghníomhú Aeráide 

• Buiséad 2022, i mí Dheireadh Fómhair, ina leagfar amach bearta sonracha eile chun idir 
théarnamh eacnamaíochta agus chruthú fostaíochta a spreagadh laistigh de pharaiméadair 
an Ráitis Eacnamaíochta Samhraidh. 

4.1 FORBAIRTÍ EACNAMAÍOCHTA A BHÍ ANN LE DÉANAÍ 
Comhartha ríshoiléir go bhfuil dul chun cinn suntasach á dhéanamh in athoscailt an gheilleagair an 
laghdú atá tagtha ar líon na ndaoine a bhfuil an Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéime á fáil acu, is é 
sin beagnach 150,000 duine faoi láthair. Is ionann é sin agus laghdú 70% ón mbuaicphointe i lár mhí 
Feabhra. I dtaobh na ndaoine a d’fhill ar an obair le roinnt míonna anuas, baineann an chuid is mó 
díobh sin leis an earnáil seirbhísí cóiríochta agus bia, i gcomhréir leis na srianta leasaithe sláinte 
poiblí. Ó tugadh isteach é i mí an Mhárta 2020, chuir an Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéime breis 
agus €8.3 billiún ar fáil mar thacaíocht d’oibrithe. 

Chomh maith leis sin léiríonn táscairí fíor-ama gníomhaíochta eacnamaíochta go bhfuiltear ag 
filleadh ar fhás láidir. Is i mí na Bealtaine a d’fhill an leibhéal caiteachais tomhaltóirí, leibhéal atá 
bunaithe ar íocaíochtaí cárta, ar na leibhéil a bhí ann roimh an bpaindéim agus faoi láthair tá an 
leibhéal breis agus 10% os cionn na leibhéil a bhí ann roimh an bpaindéim. Tá an Roinn Airgeadais ag 
súil go bhfásfaidh Éileamh Intíre Mionathraithe, táscaire barrthábhachtach maidir le riocht 
gheilleagar intíre na hÉireann, 2.5% sa bhliain 2021 agus 7.5% sa bhliain 2022. Ina theannta sin le 
roinnt míonna anuas tá athbhorradh láidir faoi tháscairí gearrthéarmacha muiníne gnó, amhail 
innéacsanna na mbainisteoirí ceannaigh i dtaca le Déantúsaíocht, Foirgníocht agus Seirbhísí. Tháinig 
laghdú suntasach ar an ráta dífhostaíochta chomh maith le linn na hathoscailte go dtí seo. 
Thuairiscigh an Phríomh-Oifig Staidrimh gurb é 13.5% an ráta dífhostaíochta i mí Iúil, ráta a 
coigeartaíodh de bharr COVID-19 agus a bhí tite ó 25.5% i mí an Mhárta 2021.  
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Mar bhonn faoi sin uilig, tá an Rialtas ag leanúint de thacaíochtaí suntasacha i gcomhair gnóthaí. 
Áirítear leo sin an Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá, trínar cuireadh breis agus €5.1 billiún ar fáil 
mar thacaíocht go dtí seo agus trínar tacaíodh le 359,800 fostaí a bhí ag obair le breis agus 33,000 
gnó i mí Iúil amháin; an Scéim Tacaíochtaí Sriantaí COVID, a chuir tacaíocht ar fáil ar fiú beagnach 
€700m í, agus an fháil leanúnach atá ar scéimeanna iasachta amhail an Scéim €2 bhilliún Ráthaíochta 
Creidmheasa COVID-19. 

4.2 TACAÍOCHTAÍ EACNAMAÍOCHTA DON CHÉAD CHÉIM EILE  
Mar gheall ar an rath leanúnach atá ar leathnú amach ár gcláir vacsaínithe, tá pointe sroichte againn 
inar féidir linn bogadh ar aghaidh chuig an gcéid chéim eile den athoscailt. Le linn na céime sin, 
leanfaidh an Rialtas de na tacaíochtaí d’oibrithe agus do ghnóthaí i gcomhréir leis an bPlean 
Téarnaimh Eacnamaíochta. 

Áirítear leis na tacaíochtaí sin: 

• An Scéim Fóirdheontais Pá Fostaíochta (SFPS), a bheidh fós ar fáil do ghnóthaí go deireadh na 
bliana. Is scéim í sin a spreagann fostaíocht agus a chuidíonn chun nasc a choinneáil ar bun idir 
fostóirí agus fostaithe. Le linn Ráithe 3 leanfar de na rátaí reatha íocaíochta, ar cuireadh leo, ag 
na tairseacha láimhdeachais atá ann faoi láthair. Leagfar mionsonraí sonracha amach maidir leis 
an gcur chuige a bheidh ann i Ráithe 4 go luath i mí Mheán Fómhair. 

• Beidh gnóthaí incháilithe fós in ann leas a bhaint as an Scéim Tacaíochta Sriantaí COVID (STSC) 
go deireadh na bliana chomh maith. Cuireann an STSC íocaíocht airgid nach mó ná €5,000 ar fáil 
in aghaidh na seachtaine do ghnóthaí incháilithe ar dúnadh iad nó ar cuireadh srian suntasach 
lena bhfeidhmiú de bharr srianta COVID-19.  

• I mí Mheán Fómhair, tabharfar isteach Scéim nua Tacaíochta um Atosú Gnó chun tacú le gnóthaí 
ar laghdaigh a láimhdeachas mar thoradh ar na srianta sláinte poiblí. Díreofar an scéim sin ar 
ghnóthaí atá leochaileach ach inmharthana agus ar chuir an phaindéim isteach go mór ar a ngnó. 
Féadfaidh gnóthaí incháilithe iarratas a dhéanamh ar Réamhchreidmheas i leith Costais Trádála, 
tacaíocht nach mó ná €15,000 agus a bheidh bunaithe ar láimhdeachas, ach an t-iarratas a chur 
chuig na Coimisinéirí Ioncaim. 

• Cuirfear trádstóráil fiacha cánach ar fáil i gcónaí, ionas go mbeidh gnóthaí in ann trádstóráil a 
dhéanamh i dtaca le CBL, dliteanais (Fóstóra) ÍMAT, lena n-áirítear cáin ioncaim, ÁSPC, MSU, 
Cáin Ioncaim le haghaidh daoine aonair féinmheasúnaithe agus íocaíochtaí iomarcacha faoin 
Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá (SFSP). Féadfar na fiacha cánach uile a thiocfaidh chun cinn 
go dtí an 31 Nollaig 2021 a thrádstóráil. Ní bheidh ús ar bith dlite sa bhliain 2022 agus 3% an ráta 
níos ísle a bheidh i bhfeidhm ina dhiaidh sin. 

• Beidh fáil go fóill ar an Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéime (ÍDP) go dtí mí Feabhra 2022. I 
gcomhréir leis an bPlean Téarnaimh Eacnamaíochta, tá an Íocaíocht dúnta anois le haghaidh 
iontrálaithe nua agus laghdófar í de réir a chéile ar bhonn barrchaolaithe sna míonna atá amach 
romhainn lena hailíniú le gnáthíocaíochtaí cuardaitheora poist. Tosófar an t-aistriú sin i mí 
Mheán Fómhair 2021. 

• Maidir le daoine féinfhostaithe a dhúnfaidh a n-íocaíochtaí ÍDP, fanfaidh Deontas Tacaíochta 
Fiontraíochta ar fiú €1,000 é i bhfeidhm go deireadh na bliana. I gcás daoine a d’éiligh an 
deontas sa bhliain 2020 ach a bhí ag brath ar an ÍDP in athuair sa bhliain 2021, beidh fáil acu ar 
an deontas den dara huair. Beidh oibrithe féinfhostaithe atá ag fáil an ÍDP fós in ann suas go 
€960 a thuilleamh in aghaidh na míosa chomh maith a fhad is a bheidh an íocaíocht á fáil acu. 

• Beidh fáil chomh maith ar an Scéim Dreasachta Poist Pháirtaimseartha (SDPP) go deireadh na 
bliana. Cuireann an scéim sin ar mhaithe le daoine féinfhostaithe tacaíocht ioncaim ar fáil do 
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dhaoine féinfhostaithe nach bhfuil incháilithe a thuilleadh don ÍDP agus atá ag fáil íocaíocht 
cuardaitheora poist de bharr COVID-19, ionas go mbeifear in ann dul i mbun féinfhostaíochta 
teoranta agus íocaíocht sheachtainiúil €128.60 a choinneáil.  

• Mar chuid den Straitéis Bealaí chun Oibre, tá an Rialtas ag cur go mór leis an bhfáil ar oiliúint 
agus ar thacaíochtaí a bheidh ag daoine a mbeidh post caillte acu, lena n-áirítear 50,000 áit 
oideachais agus oiliúna, 10,000 deis socrúcháin oibre agus 10,000 printíseacht a sholáthrófar 
gach bliain idir seo agus an bhliain 2025, agus béim á cur ar réimsí nua deiseanna agus fáis ó 
thaobh na heacnamaíochta de. 

• Anuas air sin, leanfaidh an Rialtas de scéimeanna iasachta ar chostas íseal ar mhaithe le gnóthaí, 
amhail an Scéim Ráthaíochta Creidmheasa COVID-19, cláir mheantóireachta, agus cláir deontais 
dhírigh. 
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5. AN TSEIRBHÍS SLÁINTE 

5.1  SLÁINTE PHOIBLÍ  
Tá ról lárnach ag an tSláinte Phoiblí i dtaca le sláinte an duine aonair agus leis an tsláinte 
chomhchoiteann. Le linn na bliana seo caite tarraingíodh aird ar an mbaol sláinte atá ann ar fud an 
domhain ó oibreáin thógálacha agus ar an ríthábhacht a bhaineann le fórsa oibre sláinte poiblí atá in 
ann freagairt láidir leordhóthanach a thabhairt ar an mbaol sin ó thaobh cosaint sláinte de. Bhí an 
tSláinte Phoiblí chun tosaigh i gcónaí inár bhfreagairt ar an bpaindéim COVID-19, freagairt inar 
léiríodh ceannaireacht, tiomantas agus gairmiúlacht nach beag i dtaca le cosaint an phobail. 

5.1.1 Sláinte Phoiblí a Neartú 
Sa bhliain 2020 socraíodh nach raibh acmhainní Sláinte Poiblí leordhóthanach ag leibhéal ar bith 
chun na dúshláin a bhain le COVID-19 sa bhliain 2020 agus ina dhiaidh sin a fhreagairt. Chun cuidiú le 
cosaint an phobail agus chun na Rannóga Sláinte Poiblí (RSP) a neartú, d’fhorbair an FSS Plean Sláinte 
Poiblí don Fhórsa Oibre Paindéime chun 254 acmhainn bhuana nua CL a sholáthar. Go dtí seo, 
cuireadh líon suntasach acmhainní buana agus sealadacha ar fáil chun tacú le príomhfhoirne agus 
foirne borrtha go náisiúnta. Tá ceanglais na bpríomhfhoirne i bhfeidhm i ngach rannóg áitiúil, agus tá 
tuilleadh acmhainne borrtha i ngach RSP. Tá breis agus 60 feachtas ar bun faoi láthair chun earcú na 
n-acmhainní buaine atá fós de dhíth ar na foirne ildisciplíneacha a chur i gcrích. 

De réir mar a fhágfaidh muintir na hÉireann na bearta cosanta reatha ina ndiaidh agus de réir mar a 
dhéanfar iarracht méadú ar líon na gcásanna a sheachaint amach anseo, beidh géarghá le freagairt 
sláinte poiblí a bheidh tapa, dinimiciúil, comhtháite, bunaithe ar fhaisnéis agus eagraithe ag leibhéal 
áitiúil chun borradh nua faoi chásanna a chosc sa mheántéarma agus san fhadtéarma. Dá bhrí sin, tá 
samhail fheabhsaithe soláthair seirbhíse á cur i bhfeidhm againn faoi láthair, samhail a dhéanfaidh 
athrú radacach ar an struchtúr rialachais agus oibriúcháin i dtaca le Sláinte Phoiblí, trí struchtúr 
bainistíochta Náisiúnta agus Réigiúnaí a bheidh níos sainoiriúnaithe a thabhairt isteach le haghaidh 
an ceithre chrann taca atá ag an tSláinte Phoiblí: (1) Cosaint Sláinte (2) Sláinte agus Folláine (3) 
Feabhsú seirbhísí sláinte agus (4) Faisnéis sláinte. 

Dá bharr sin féadfar struchtúr ‘mol-agus-spóca’ ina mbeidh comhairligh chun tosaigh a chur i 
bhfeidhm de réir mar a shamhlaítear i dTuarascáil Crowe Horwath. Tá feidhmiú na samhla nua á chur 
chun cinn ar bhonn céimnithe agus áirítear leis bunú ghrád an Chomhairligh Míochaine Sláinte Poiblí 
chun ceannaireacht straitéiseach a chur ar fáil don tSamhail leasaithe Sláinte Poiblí sin. Earcófar 84 
Chomhairleach Míochaine Sláinte Poiblí faoi dheireadh mhí na Nollag 2023, agus beidh 34 phost 
tosaíochta in áit faoi dheireadh mhí an Mheithimh 2022. Le linn Chéim 1 bainfidh na poist tosaíochta 
le Cosaint Sláinte agus leithdháilfear iad chuig na 6 réimse nua de réir anailís a dhéanfar ar an 
riachtanas pobail i ngach réimse, anailís a bheidh bunaithe ar shonraí. Cuideoidh an tSamhail 
leasaithe Sláinte Poiblí lena áirithiú go mbeidh seirbhís Sláinte Poiblí againn a bheidh feabhsaithe go 
mór agus a mbeidh dóthain acmhainní ar fáil di, i gcomhréir leis an dea-chleachtas idirnáisiúnta, de 
réir mar a fhágfaidh muintir na hÉireann an phaindéim ina ndiaidh. 

5.1.2 Tástáil agus Rianú 
Méadaíodh an bhuanacmhainn náisiúnta Tástála agus Rianaithe go mór le bliain anuas. 25,000 an 
bhuanacmhainn mhaipíneachta i dtaca le cúram pobail agus géarchúram, agus 25,000 tástáil in 
aghaidh an lae an bhuanacmhainn saotharlainne. Tá acmhainn bhorrtha i bhfeidhm chun acmhainn 
bhreise a chur ar fáil sna crainn taca sin uile. 
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Is é cuspóir gearrthéarmach na feidhme Tástála agus Rianaithe an borradh éilimh atá ann mar 
thoradh ar an athraitheach Delta a bhainistiú. Tá an Straitéis um Borradh Tástála agus Rianaithe (mí 
Iúil 2021) i ngníomh faoi láthair, mar sin tá roinnt tionscnaimh ghéaraithe i bhfeidhm chun acmhainn 
a mhéadú agus éileamh a rialú sna ceithre chrann taca. Tá réamhaisnéis á déanamh ar éileamh i 
gcónaí, agus tá an tseirbhís á cur in oiriúint d’athruithe na réamh-mheastachán éilimh de réir mar is 
gá. Meastar go mbainfidh tionchar na ráige Delta ar an éileamh Tástála agus Rianaithe buaicphointe 
amach i mí Mheán Fómhair agus go leanfaidh sé ar aghaidh le linn mhí Dheireadh Fómhair, agus 
tionchar réamh-mheasta atosú na scoileanna á chur san áireamh. 

Sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma, leanfar den tsamhail reatha den bhuanacmhainn Tástála 
agus Rianaithe go deireadh na bliana 2021. Sa bhliain 2022 beidh gá le haistriú chuig samhail 
laghdaithe oibriúcháin le haghaidh COVID-19, i gcomhréir le treoir chliniciúil, le próifíl an ghalair agus 
le leibhéal díobhála COVID-19, agus tosófar laghdú na n-oibriúchán sa chéad ráithe den bhliain 2022. 
Tá measúnú á dhéanamh ar roinnt cásanna maidir leis an tsamhail mheántéarmach oibriúcháin, agus 
tá an phleanáil á spreagadh ag treoir chliniciúil agus ag an éileamh réamh-mheasta. Buntosaíocht 
maidir le pleanáil na samhla laghdaithe Tástála agus Rianaithe go n-áiritheofar gur féidir an tseirbhís 
a mhéadú arís de réir mar is gá chun athraithigh nó paindéimí a d’fhéadfadh a bheith ann amach 
anseo a bhainistiú.  

Lena chois sin is tosaíocht é a áirithiú go bhfuil an fheidhm leanúnach Tástála agus Rianaithe 
éifeachtúil agus inbhuanaithe. Tá roinnt tionscnamh ar bun chun tacú leis sin, lena n-áirítear 
antaigíní a úsáid mar dhlúthchuid den straitéis tástála (e.g. i dtimpeallachtaí oideachais agus le 
haghaidh rianú gartheagmhálaithe), úsáid mhéadaithe a bhaint as uathoibriú agus teicneolaíocht 
(e.g. tairseacha chun tástáil a chur in áirithe, tairseach rianaithe teagmhálaithe, tairseach antaigíne) 
agus tosaíocht a thabhairt do thástáil i gcomhréir leis an treoir chliniciúil. Beidh ról lárnach ag 
seiceamhú géanóim chomh maith mar uirlis bainistithe riosca chun athraithigh ar ábhair imní iad a 
shainaithint agus a fhreagairt. De réir mar a dhéanfar forbairt ar an tsamhail Tástála agus Rianaithe 
agus de réir mar a athróidh na riachtanais tástála, beidh sé barrthábhachtach i gcónaí go ndéanfar 
cumarsáid éifeachtach shoiléir leis an bpobal maidir le hathruithe ar bith. 

5.1.3 An Clár Vacsaínithe 
Ó tosaíodh leathnú amach an chláir vacsaínithe ar an 29 Nollaig 2020 tá gaiscí suntasacha bainte 
amach ag an FSS. Tá aghaidh á tabhairt againn anois ar chéim dheiridh an chláir vacsaínithe agus 
vacsaíniú na ndaoine sin atá idir 12 agus 15 bliana d’aois á chur i gcrích. Bunaithe ar an éileamh ar 
vacsaíní faoi láthair, táimid ag súil go gcuirfear an clár vacsaínithe i gcrích a bheag nó a mhór faoi 
dheireadh mhí Mheán Fómhair nó faoi thús mhí Dheireadh Fómhair. 

Cuireadh tús le réamhphleanáil i dtaca le feachtas féideartha teanndáileoige COVID-19. Bunaithe ar 
an gcomhfhreagras is déanaí leis an bPríomh-Oifigeach Leighis, díreofar ar an gclár teanndáileoige i 
dtosach. Tá socruithe teagmhasachta á bhforbairt faoi láthair ionas go mbeidh clár teanndáileoige 
vacsaínithe ann a mbainfidh bonn níos leithne leis i rith an fhómhair. Tá pleananna oibriúcháin á 
bhforbairt lena áirithiú go mbeidh acmhainn leordhóthanach ann chun an fórsa oibre vacsaínithe a 
mhéadú de réir mar is gá. 

Tá na hionaid vacsaínithe á n-athchumrú faoi láthair chun idir vacsaíniú teanndáileoige COVID agus 
vacsaíniú in aghaidh an fhliú a éascú. Táthar ag fanacht le tuilleadh comhairle ón gCoiste 
Comhairleach Náisiúnta Imdhíonta maidir leis na riachtanais a bhaineann le vacsaíní teanndáileoige. 
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5.2 SEIRBHÍSÍ OSPIDÉIL 
Mar a leagadh amach roimhe seo, is dúshlán é COVID 19 go fóill d’acmhainn agus d’inniúlacht iomlán 
na seirbhíse sláinte. Áirítear leis na tascanna is práinní an tionchar níos fadtéarmaí a bheidh ag 
COVID agus ag na srianta gaolmhara ar sholáthar na seirbhíse sláinte a bhainistiú agus ullmhacht an 
Chórais Sláinte á áirithiú ionas go mbeifear in ann tionchair COVID agus tionchair an Gheimhridh a 
bhainistiú i gcónaí. Áireofar leis an bPlean Geimhridh agus leis na próisis Pleanála Seirbhíse na 
gnéithe seo a leanas. 

5.2.1 Seirbhísí Géarchúraim agus Cúram Neamhsceidealaithe 
Ní hamháin go bhfuil leibhéil na ndaoine atá ag freastal ar an Rannóg Éigeandála agus atá á gcur 
isteach san ospidéal ina dhiaidh sin ag baint na leibhéil a bhí ann roimh an bpaindéim amach, ach tá 
siad á sárú. Cé go bhfuil méadú tagtha ar an líon daoine atá á gcur san ospidéal de bharr COVID-19, 
ní le COVID-19 amháin a bhaineann an méadú ar an líon daoine atá ag dul chuig an Rannóg 
Éigeandála. Tá brúnna a bhíonn ann de ghnáth i rith thréimhse an Gheimhridh á sonrú le linn 
mhíonna an tsamhraidh. Is dócha go bhfuil go leor údar leis an méadú sin ar chúram 
neamhsceidealaithe, lena n-áirítear othair ag teacht i láthair agus a bhfadhbanna sláinte imithe i 
ngéire de bharr na moilleanna a bhí ar ghéarchúram le linn na ráigeanna roimhe seo, othair nach 
bhfuil teacht acu ar ghnáthchúram ná ar chúram sceidealaithe de bharr athchumrú nó laghdú 
seirbhíse sláinte, agus deacrachtaí teacht ar bhealaí ailtéarnacha chun cúram a fháil amhail dochtúirí 
ginearálta agus seirbhísí meabhairshláinte. 

5.2.2 An Soláthar Leapacha 
Tá méadú tagtha ar an éileamh ar idir leapacha ginearálta géarchúraim agus leapacha dianchúraim ó 
thús an tsamhraidh de réir mar a théann líon na gcásanna COVID-19 in airde. Féadfaidh an t-éileamh 
ardaithe ar leapacha i dtaca le hothair COVID-19 tionchar a imirt ar chúram nach mbaineann le 
COVID toisc gur gá sruthanna éagsúla a chur ar fáil le haghaidh cúram COVID agus cúram nach cúram 
COVID é. Tá soláthar ann chun líon na leapacha dianchúraim d’aosaigh a mhéadú ó 255 go 321 faoi 
dheireadh na bliana 2021. Maidir le leapacha ginearálta géarchúraim, tá soláthar ann chun 1,152 
leaba a chur ar fáil san iomlán faoi dheireadh na bliana 2021 de réir na réamhaisnéise is déanaí. Mar 
gheall ar chiall a ceannaíodh le linn na paindéime, lorgófar infheistíocht leanúnach chun an soláthar 
leapacha géarchúraim a mhéadú agus a fheabhsú i gcomhréir leis an Athbhreithniú ar an Soláthar 
Leapacha. 

5.2.3 Úsáid Leanúnach as Acmhainn na nOspidéal Príobháideach 
Cuireann an Comhaontú Eangach Shábhála 2 ar chumas an FSS leas a bhaint as suas go 30% 
d’acmhainn aon láthair ospidéil phríobháidigh i gcás ina mbeidh teagmhas borrtha amháin nó níos 
mó ann le linn an téarma. Chosain an teacht leanúnach sin ar ospidéil phríobháideacha an córas 
poiblí ó na dúshláin mharthanacha a bhain le COVID, leis an méadú ar líon na ndaoine sna Rannóga 
Éigeandála agus leis an tionchar a d’imir an cibirionsaí le déanaí. Áirítear leis an gComhaontú 
Eangach Shábhála 2 rochtain ar sheirbhísí radaiteiripe agus ceimiteiripe le haghaidh cásanna 
práinneacha ailse, cúram roghnach atá spleách ar am, seirbhísí scóipe agus seirbhísí diagnóiseacha 
d’othair sheachtracha. Leanfar den úsáid a bhaintear as ospidéil phríobháideacha mar chuid 
d’fhreagairt fhoriomlán an FSS chun na héilimh a bhaineann le cúram sceidealaithe agus cúram 
neamhsceidealaithe a shásamh i gcomhthéacs COVID de réir mar a thabharfaidh an FSS aghaidh ar 
mhíonna an Gheimhridh. 

5.2.4 Liostaí Feithimh maidir le Cúram Sceidealaithe 
I bPlean Seirbhíse an FSS don bhliain 2021 leagtar spriocanna níos ísle amach maidir le cúram 
roghnach ná mar a leagadh amach don bhliain 2020 chun an drochthionchar a d’fhéadfadh a bheith 
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ag ráigeanna COVID-19 i gcónaí a chur san áireamh. Ciorraíodh gníomhaíochtaí roghnacha a 
thuilleadh de bharr an tríú ráig COVID (Eanáir - Márta 2021) agus de bharr an Chibirionsaithe chun 
riachtanais phráinneacha agus éigeandála cúraim na n-othar a bhainistiú go sábháilte. 

5.2.5 An tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna 
Tá an SNO ag díriú ar shraith beart a moladh chun an t-éileamh ar an gcóras géarchúraim trí chéile a 
laghdú, chun an gá le hiompar a laghdú agus chun an inniúlacht freagartha i leith cásanna éigeandála 
999 a uasmhéadú. Cuirfear samhail athbhreithnithe maidir le híoslaghdú criúnna i bhfeidhm go 
sealadach ionas go mbainfear leas iomlán as an acmhainn éigeandála otharcharranna agus as an 
acmhainn idirmheánach atá ann cheana féin. Tosófar pleanáil chun líon na mball foirne SNO a 
athlonnaíodh in ionaid tástála agus vacsaínithe a laghdú agus iad a chur i mbun soláthar seirbhísí 
éigeandála arís. Rachaidh an SNO i dteagmháil le Grúpaí Ospidéal chomh maith chun tionchar na 
moilleanna aistrithe othar ar acmhainn na n-otharcharranna éigeandála a laghdú. Chomh maith leis 
sin cuirfear paraimhíochaineoirí pobail i mbun oibre i gcomhpháirtíocht le hoibrithe bunchúraim ar 
mhaithe le seachaint na Rannóg Éigeandála. Leanfar de thriáiseáil faoi threoir dochtúirí i Mol 
Cliniciúil an NSO. Méadófar an tsamhail leochaileachta Pathfinder agus cuirfear ar fáil é ar na 
láithreacha ospidéil is mó a bhfuil dúshláin rompu chun seachaint na Rannóg Éigeandála a mhéadú. 
Bainfear feidhm chomh maith as an gConaire Mhalartach Chúraim i gCorcaigh agus i gCiarraí chun 
seachaint na Rannóg Éigeandála a mhéadú. 

5.2.6 Liostaí Feithimh 
Cé go ndearnadh dul chun cinn seasta i leith liostaí feithimh roimh COVID-19, d’imir an phaindéim 
agus cibirionsaí mhí na Bealtaine 2021 drochthionchar suntasach ar sholáthar tráthúil cúraim 
sceidealaithe. Faoi mhí an Mhárta 2021, bhí tuairim is 629,000 othar san iomlán ag feitheamh leis an 
gcéad choinne sheachtrach, bhí tuairim is 80,000 ag feitheamh ar gháthamh othair chónaithigh nó ar 
ghnáthamh le haghaidh cás lae, agus bhí tuairim is 36,000 ag feitheamh ar ghastrascóip (scóip 
ghastraistéigeach). 

Glacfaidh an Roinn Sláinte agus an FSS na bearta seo a leanas chun cuidiú lenár seirbhísí 
géarchúraim cúram COVID-19 a chur ar fáil agus tabhairt faoin riaráiste cúraim, lena n-áirítear: 

• Bail a choinneáil ar chonairí cúraim nach mbaineann le COVID-19 ar mhaithe le sruth sábháilte 
éifeachtach othar.  

• Conairí malartacha agus foirmeáilte le haghaidh Rannóga Éigeandála agus nascanna treisithe idir 
na Rannóga Éigeandála, an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna (SNO), buíonta bunchúraim agus 
an Clár Cúraim Comhtháite do Dhaoine Scothaosta. 

• Spriocanna maidir leis an soláthar leapacha géarchúraim agus dianchúraim a bhaint amach i 
gcónaí  

• Tuilleadh infheistíochta i leapacha géarchúraim agus dianchúraim a lorg i gcomhréir leis an 
Athbhreithniú ar an Soláthar Leapacha. 

• Cloífear agus cuirfear le bearta coisc agus rialaithe ionfhabhtuithe atá dírithe ar thras-seoladh a 
chosc i dtimpeallachtaí cúraim sláinte agus eatarthu. 

• Daoine a scaoileadh amach go tráthúil as ospidéil ghéarchúraim trí thacaíochtaí leanúnacha baile 
a chur ar fáil mar aon le conairí ina mbíonn tosaíocht ag an mbaile, agus trí nascanna láidre a 
chothú le buíonta bunchúraim. 
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• Leanúint den mhonatóireacht ar an tionchar iomlán a imríonn an mhoill ar dhiagnóisiú ar 
thorthaí sláinte i dtaobh go leor fadhbanna sláinte ionas go bhféadfar straitéisí éifeachtacha 
maolaithe a leagan amach agus a chur i bhfeidhm. 

5.3 SEIRBHÍSÍ POBAIL 
Braitheann go leor daoine, idir óg aosta, ar an tacaíocht a fhaigheann siad ó sheirbhísí cúraim sláinte 
pobail ionas go mbeidh siad in ann maireachtáil go maith sa phobal. Amhail seirbhísí eile an FSS, ba 
dhúshlán é do na Seirbhísí Pobail cúram a chur ar fáil a fhad is a bhí na ráigeanna COVID agus an 
cibirionsaí á mbainistiú. Cé go dtugann na seirbhísí pobail aghaidh i gcónaí ar fhadhbanna a 
bhaineann le daoine ag dul in aois agus le galair ainsealacha, anois ní mór dóibh tabhairt faoi 
thionchair na paindéime COVID-19 ar an tsláinte agus ar an bhfolláine chomh maith. Áirítear leis na 
tionchair sin atá ag teacht chun cinn COVID fadmharthanach, an méadú ar an líon daoine a bhfuil 
cúram á lorg acu le haghaidh fadhbanna meabhairshláinte amhail neamhord itheacháin agus an 
tionchar arna imirt ag tréimhsí fada leithlise ar dhaoine, ar a gcúramóirí agus ar a dteaghlaigh. 

Áirítear leis na dúshláin bhreise a bhaineann le freagairt na bhfadhbanna sin an fháil ar fhórsa oibre, 
folláine an fhórsa oibre, an baol ó thuilleadh ráigeanna COVID-19, brúnna séasúracha an Gheimhridh 
ar an gcóras agus idir sheasmhacht agus struchtúr na bpáirtithe eachtracha soláthair lena n-áirítear 
an earnáil cúraim baile, an earnáil dheonach agus earnáil na dtithe altranais. 

Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag leanúint de na tionscnaimh COVID atá ann faoi láthair 
agus sainaithneofar réimsí féideartha tosaíochta agus infheistíochta sna seirbhísí pobail chun 
aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna níos fadtéarmaí i gcomhthéacs an Phlean Geimhridh agus an 
Phlean Seirbhíse 2022 araon. 

5.4 SLÁINTE AGUS FOLLÁINE MHEABHRACH 
Tá an tsláinte mheabhrach mar thosaíocht ag an Rialtas i gcónaí agus leanadh de sholáthar sheirbhísí 
meabhairshláinte an FSS i rith na paindéime. 

Áirítear leis na tionchair sláinte agus folláine atá ag teacht chun cinn de bharr na paindéime COVID-
19 méadú ar an líon daoine a bhfuil cúram á lorg acu le haghaidh fadhbanna meabhairshláinte 
amhail neamhord itheacháin agus an tionchar arna imirt ag tréimhsí fada leithlise ar dhaoine, ar a 
gcúramóirí agus ar a dteaghlaigh. Tá an FSS agus an Roinn Sláinte ag pleanáil i gcónaí le haghaidh 
borradh ar bith faoin éileamh ar sheirbhísí agus ar thacaíochtaí meabhairshláinte de réir mar a 
thiocfaidh sé chun cinn. Tá pleananna acmhainne i bhfeidhm ag an FSS i dtaca le borradh seirbhíse, 
lena n-áirítear rochtain ar leapacha géarchúraim san earnáil phríobháideach. Cuimseofar san 
acmhainn bhreise sin leapacha géarchúraim arna cheannach, mar aon le leapacha cúraim níos 
fadtéarmaí chun tuilleadh acmhainne a chur ar fáil san earnáil phoiblí. Leithdháileadh breis agus €7.5 
milliún de mhaoiniú ioncaim agus €6 mhilliún de mhaoiniú aonuaire chun soláthar breise a 
cheannach. 

Ar ábhar níos ginearálta, tá tuilleadh forbairtí á ndéanamh i gcónaí ar na seirbhísí meabhairshláinte i 
gcomhréir leis an mbeartas náisiúnta meabhairshláinte, Comhfhís, agus leis na gealltanais a leagadh 
amach i bPlean Seirbhíse Náisiúnta an FSS don bhliain 2021.   

 

 




	COVID-19: Tuiscint Nua ar an Dúshlán, Leanúint dár dTéarnamh & Athnascadh
	1. Cur Chuige Straitéiseach Uileghabhálach
	1.1 Réamhrá
	1.2 Tuiscint nua ar an dúshlán - Cur Chuige Forbartha
	1.3 Aistriú ó bhonn Éigeandála, an galar a bhainistiú agus na daoine is leochailí a chosaint.
	1.3.1 An Clár Vacsaínithe/Acmhainn Tástála agus Rianaithe
	1.3.2 Struchtúir Rialachais

	1.4 Cinnteacht a Chur ar Fáil don Gheilleagar & don tSochaí
	1.5 Téarnamh agus Ullmhacht Leanúnach na Seirbhíse Sláinte
	1.6 Oideachas
	1.7 Tacaíochtaí do Leanaí, do Theaghlaigh agus do Ghrúpaí Leochaileacha eile
	1.8 An Soláthar Seirbhíse Poiblí a Athbhunú
	1.9 Athnascadh mar Dhaoine Aonair, mar Phobail, mar Shochaí agus mar Gheilleagar:
	1.9.1 Suirbhé ar Thionchar Sóisialta COVID-19
	1.9.1.1 Sásamh agus Sláinte
	1.9.1.2 Aois



	2. Maolú san am i láthair ar Shrianta Sláinte Poiblí
	2.1 Ceanglais Ghinearálta Leanúnacha
	2.2  Imeachtaí / Ollchruinnithe Eagraithe faoi Dhíon nó faoin Aer
	2.3  Grúpghníomhaíochtaí Eagraithe faoi Dhíon nó faoin Aer
	2.4  Filleadh ar Áiteanna Oibre
	2.5  Iompar Poiblí

	3.  Deireadh á Chur leis na Srianta & ag Fanacht Slán ón 22 Deireadh Fómhair
	3.1 Ceanglais Leanúnacha maidir le hIdirghabhála Neamhchógaisíochta
	3.2  Deireadh leis na Srianta ón 22 Deireadh Fómhair
	3.3  Éag na Réime Reachtúla

	4. An Straitéis Eacnamaíochta
	4.1 Forbairtí Eacnamaíochta a bhí ann le déanaí
	4.2 Tacaíochtaí Eacnamaíochta don chéad Chéim eile

	5. An tSeirbhís Sláinte
	5.1  Sláinte Phoiblí
	5.1.1 Sláinte Phoiblí a Neartú
	5.1.2 Tástáil agus Rianú
	5.1.3 An Clár Vacsaínithe

	5.2 Seirbhísí Ospidéil
	5.2.1 Seirbhísí Géarchúraim agus Cúram Neamhsceidealaithe
	5.2.2 An Soláthar Leapacha
	5.2.3 Úsáid Leanúnach as Acmhainn na nOspidéal Príobháideach
	5.2.4 Liostaí Feithimh maidir le Cúram Sceidealaithe
	5.2.5 An tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna
	5.2.6 Liostaí Feithimh

	5.3 Seirbhísí Pobail
	5.4 Sláinte agus Folláine Mheabhrach




