
 
  

ÉIRE 

DO THREOIR I TREO TÚS NUA 

BREATHNAÍONN ÉIRE AR AGHAIDH GO DTÍ AN 
SAOL ATÁ ROMHAT  

Is é cuspóir an tionscnaimh seo faisnéis a sholáthar duit a bheidh 
úsáideach nuair a thagann tú go hÉirinn. Leagtar amach sa treoir 
seo na rudaí ar cheart duit a dhéanamh sula dtaistealaíonn tú go 
hÉirinn agus nuair a shroicheann tú an tír. Cuireann sé faisnéis 
úsáideach ar fáil mar aon le seoltaí ina bhféadfaidh tú breis 
cabhrach a fháil. 

BÍODH SÉ SEO AR EOLAS AGAT SULA mBUAILEANN TÚ BÓTHAR  

Rud iontach é gluaiseacht thar lear óir tugann sé deis do dhuine blaiseadh de shaol cultúrtha, sóisialta 
agus geilleagrach tíre eile. Is iomaí cuardaitheoir poist ón Eoraip a bhfuil cead a gcinn is a gcos acu a 
bhaineann leas as an gceart atá acu maireachtáil in Éirinn agus dul ag obair anseo. Mar sin féin más 
mian leat an buntáiste is mó a bhaint as do chuid ama sa tír tá sé thar a bheith tábhachtach faisnéis a 
fháil faoi jabanna *, agus dálaí maireachtála agus oibre, agus an chaoi a bhfuil cúrsaí eacnamaíochta 
faoi láthair sula dtéann tú ann.   

Is féidir é seo a dhéanamh trí leas a bhaint as an gcóras EURES (Seirbhísí Fostaíochta Eorpacha) a 
bhunaigh an Coimisiún Eorpach chun éascú a dhéanamh ar shaorghluaiseacht oibrithe. 

Cabhraíonn EURES le daoine rochtain ar fáil do na seirbhísí seo a leanas: 

• Breis agus 3,000,000 post ar fud na hEorpa, lena n-áirítear poist in Éirinn.  

• Bunachar sonraí lárnach ina bhfuil faisnéis faoi dhálaí maireachtála agus oibre i ngach ceann 
de na tíortha sin.  

• Comhairleoirí EURES i Seirbhísí Fostaíochta Poiblí do thíre féin a bhfuil oiliúint speisialta 
faighte acu agus a thabharfaidh comhairle agus treoir chuimsitheach duit faoi chúrsaí 
gluaiseachta. Maidir le hÉirinn is i Seirbhísí Fostaíochta na Roinne Coimirce Sóisialaí ar féidir 
teacht ar an gcóras EURES.  

Féadfaidh tú EURES a rochtain ar an idirlíon ag www.eures.europa.eu  nó ó d’Oifig Fostaíochta Phoiblí. 

SEICLIOSTA 

CINNTIGH GO BHFUIL NA NITHE SEO A LEANAS AGAT AR THEACHT ISTEACH DUIT: 

• pas bailí AE/LEE nó Eilvéiseach nó cárta aitheantais náisiúnta bailí 
• cóip den chonradh nó de théarmaí agus coinníollacha na fostaíochta agus tuiscint orthu 
• cóiríocht sa cheantar a bhfuil tú ag bogadh chuige 
• Cárta Eorpach um Árachas Sláinte, clúdach le haghaigh costas leighis éigeandála nó árachas 

sláinte príobháideach (roghnach) 
• dóthain maoinithe chun tú a chothabháil go dtí go n-íocfar tú nó chun filleadh ar an mbaile más 

gá 
• na E-foirmeacha iomchuí (U1, U2, U3) 

Má bhíonn aon cheist agat maidir leis an méid thuas déan teagmháil le Comhairleoir EURES i do thír 
féin nó Comhairleoir EURES Éireannach (is féidir sonraí teagmhála a fháil ar www.eures.europa.eu)  

 

http://www.eures.europa.eu/
http://www.eures.europa.eu/


 
  

UIMHIR PHEARSANTA SEIRBHÍSE POIBLÍ (UPSP) 

Ní mór do dhuine ar bith atá ag dul i mbun oibre in Éirinn iarratas a dhéanamh ar Uimhir Phearsanta 
Seirbhíse Poiblí (UPSP). Chun an uimhir seo a fháil ní mór duit teagmháil a dhéanamh le ceann de na 
hOifigí Leasa Shóisialaigh atá in ann uimhreacha PSP a chlárú. Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le 
próiseas agus riachtanais an iarratais téigh go dtí láithreán gréasáin na Roinne Coimirce Sóisialaí: 
www.welfare.ie  

Tá sé de cheart ag náisiúnaigh an AE, na hEilvéise agus an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE) 
cónaí agus dul i mbun oibre in Éirinn gan cead oibre, agus tá na cearta céanna acu agus atá ag 
náisiúnaigh na hÉireann ó thaobh pá agus coinníollacha oibre de.  

Más ball den AE agus/nó den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) tú níl gá le cead cónaithe. Ní mór 
do neamhnáisiúnaigh nach saoránaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach, den Limistéar Eorpach 
Eacnamaíoch nó den Eilvéis iad, clárú le Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce (Póilíní 
Náisiúnta na hÉireann  http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration  

 

OBAIR A AIMSIÚ 

Sula bhfágann tú Éirinn ba chóir duit breathnú ar dtús ar dheiseanna fostaíochta na hÉireann agus 
comhairle agus eolas réamhimeachta a fháil ó Comhairleoirí EURES i do thír féin. Is féidir leat 
teagmháil a dhéanamh leo ag d’Oifig Seirbhíse Fostaíochta Poiblí áitiúil (féach chomh maith an 
láithreán gréasáin www.eures.europa.eu chun sonraí teagmhála na gComhairleoirí EURES a fháil).  

Ar theacht duit, agus tú ag lorg cúnaimh chun fostaíocht a dhaingniú agus eolas eile faoi Éirinn ba chóir 
duit teagmháil a dhéanamh le d’Oifig Intreo áitiúil; tá siad seo suite i ngach baile mór ar fud na 
hÉireann. 

Tá rochtain saor in aisce ag náisiúnaigh LEE ar sheirbhísí sheirbhís fostaíochta na hÉireann. Is féidir 
sonraí na bhfolúntas in Éirinn a rochtain trí aon Oifig Intreo agus / nó ar láithreán gréasáin Jobs Ireland 
www.jobsireland.ie  

Is féidir gach eolas maidir le tacaíochtaí fostaíochta agus ioncaim a fháil ó Intreo. Cuireann Intreo 
seirbhís phearsantaithe, bunaithe ar do riachtanais aonair féin lena n-áirítear: comhairle maidir le 
hoideachas, deiseanna oiliúna agus forbartha pearsanta, cúnamh chun poist a chuardach, chomh 
maith le faisnéis agus rochtain ar ár raon tacaíochtaí ioncaim. Tá saoráid ateangaireachta ar fáil i 
ngach oifig ar fud na tíre chomh maith. Chun tuilleadh eolais a fháil téigh chuig: www.intreo.ie 

Gníomhaireachtaí Earcaíochta Príobháideacha  

Ní féidir le gníomhaireachtaí earcaíochta príobháideacha táille a ghearradh ar lucht cuardaigh 
fostaíochta maidir leis an tseirbhís bhunúsach clárú ar a mbunachar sonraí. Caithfidh gach 
gníomhaireacht a bheith ceadúnaithe ag an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta. Tá liosta de na 
gníomhaireachtaí fostaíochta ceadúnaithe ar fáil ó Rannóg Ceadúnaithe Ghníomhaireacht Fostaíochta 
na Roinne. Le haghaidh tuilleadh eolais logáil isteach ar  
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-
agencies/  
 
Tá gníomhaireachtaí príobháideacha liostaithe faoi “Gníomhaireachtaí Fostaíochta” i Leathanaigh Órga 
an Eolaire Teileafóin: www.goldenpages.ie agus ag Cumann na nGníomhaireachtaí, an Cónaidhm 
Náisiúnta Earcaíochta: www.nrf.ie 

 
Má theastaíonn eolas uait maidir le do theidlíochtaí dlíthiúla ag an obair déan teagmháil le Caidreamh 
san Ionad Oibre ag +353 059 917 8990 nó lógáil isteach ar www.workplacerelations.ie  

http://www.welfare.ie/
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/ZVGZ1K9G/www.eures.europa.eu
http://www.jobsireland.ie/
http://www.intreo.ie/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
http://www.nrf.ie/
http://www.workplacerelations.ie/


 
  

CÓIRÍOCHT 

Cóiríocht a Cheannach agus a fháil ar Cíos 

Tá cóiríocht ar cíos ar fáil le troscán agus gan troscán. Is gnách go dteastaíonn éarlaisí a mhéid le cíos 
mí amháin.  

Déantar cóiríocht a fhógairt sna nuachtáin náisiúnta agus áitiúla, agus ar an idirlíon chomh maith. 
Déanann gníomhairí eastáit in Éirinn cóiríocht a dhíol agus a ligean ar cíos.  

• www.daft.ie  

• www.myhome.ie  

• www.property.ie    

• www.hostels-ireland.com  

• www.anoige.ie  

Seirbhísí Fóntais 

Liostaítear thíos na cuideachtaí atá freagrach as gás, leictreachas agus uisce a sholáthar thíos: 

• Gás: Bord Gáis Éireann; www.bordgaisenergy.ie 

• Leictreachas: Bord Soláthair an Leictreachais (BSL); www.esb.ie 

• Uisce: Uisce Éireann; www.water.ie   

 

CEACHTANNA BÉARLA 

Soláthraíonn an Chomhairle um Scoileanna Béarla liosta de Scoileanna aitheanta a mhúineann Béarla 
mar Theanga Iasachta ag www.acels.ie 

Tá liosta d’eagraíochtaí ann a aithníonn an Roinn Oideachais, a nuashonraítear ar bhonn rialta. 

Mar mhalairt air sin, d’fhéadfadh cúrsaí linguaphone nó grúpaí malairte teanga bheith ar siúl i do 
leabharlann áitiúil. Tá fáil ar liosta leabharlann áitiúil agus sonraí teagmhála ar fáil ar www.library.ie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daft.ie/
http://www.myhome.ie/
http://www.property.ie/
http://www.hostels-ireland.com/
http://www.anoige.ie/
https://www.bordgaisenergy.ie/
http://www.esb.ie/
http://www.water.ie/
http://www.acels.ie/
http://www.library.ie/


 
  

CEARTA FOSTAÍOCHTA 

Tá fostóirí freagrach as a chinntiú go bhfaigheann a gcuid fostaithe go léir cearta fostaíochta 
bunúsacha ar leith. Tá na cearta sin á rialú ag reachtaíocht fostaíochta mionsonraithe. 
 
Bunaíodh an Coimisiún um Chaidreamh san Ionad Oibre (WRC) an 1 Deireadh Fómhair 2015 chun 
comhlíonadh le reachtaíocht chearta fostaíochta trí sheirbhísí monatóireachta, cigireachta agus 
ionchúisimh a dhaingniú. Clúdaíonn WRC go leor gnéithe de chearta fostaíochta lena n-áirítear 
Téarmaí Fostaíochta, Pá, Laethanta Saoire, Iomarcaíocht, Dífhostú, Fógra, Oibrithe poist agus teacht 
go hÉirinn le dul i mbun oibre. Chun tuilleadh eolais a fháil logáil isteach ar www.workplacerelations.ie 
 
On 1ú Eanáir, 2022 is ionann an t-íosphá agus €10.50 in aghaidh na huaire. 
 
Tagann ardú ar an íosráta pá ó am go ham. Tá sonraí na n-íosrátaí reatha le fáil i gcónaí ó Sheirbhísí 
do Chustaiméirí um Chaidreamh san Ionad Oibre de chuid na Roinne Fiontar, Trádála agus 
Fostaíochta. Chun tuilleadh eolais a fháil logáil isteach ar www.workplacerelations.ie 

Tá earnálacha áirithe tionscail lena n-áirítear talmhaíocht, lónadóireacht, glanadh ar conradh, tógáil, 
conradh leictreachais, óstáin (lasmuigh de chathair Bhaile Átha Cliath, Dún Laoghaire, cathair Chorcaí), 
grósaeireacht mhiondíola, agus slándáil clúdaithe ag Comhaontaithe/Orduithe atá ceangailteach ó 
thaobh dlí, a shocraíonn íosrátaí pá a d’fhéadfadh a bheith níos airde ná an tÍosphá Náisiúnta. Tá 
sonraí agus cóipeanna na gcomhaontuithe / Orduithe fáil ar iarratas ó na Seirbhísí do Chustaiméirí um 
Chaidreamh san Ionad Oibre ar on www.workplacerelations.ie 

Conradh Fostaíochta 

Éilítear leis an Acht um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis), 1994, go gcuirfeadh fostóirí ráiteas scríofa ar 
fáil d’fhostaithe le sonraí áirithe de théarmaí fostaíochta na bhfostaithe. Ní mór go mbeadh na sonraí 
seo a leanas sa ráiteas scríofa:  

• na téarmaí fostaíochta a bhaineann le ainm agus seoladh an fhostóra  
• an t-ionad oibre  
• teideal an phoist/ cineál na hoibre  
• dáta tosaithe na fostaíochta  
• fad measta an chonartha (más conradh sealadach atá ann) nó dáta a bheidh an conradh in éag 

(más conradh ar théarma socraithe atá ann)  
• ráta nó modh ríofa pá  
• eatraimh phá  
• uaireanta oibre (lena n-áirítear ragobair)  
• tréimhse sosa reachtúil agus teidlíochtaí sosa eile  
• saoire le pá  
• éagumas oibre mar gheall ar thinneas nó gortú 
• pinsin agus scéimeanna pinsin  
• teidlíochtaí maidir le fógraí, comhaontaithe comhchoiteanna  

Ní bhaineann na hAchtanna le duine a bhí i seirbhís leanúnach an fhostóra ar feadh níos lú ná 1 mhí. 
Ní mór don fhostóir an ráiteas sonraí scríofa a sholáthar laistigh de dhá mhí ó dháta tosaithe na 
fostaíochta. 

Ceardchumainn 

Tá ballraíocht i gCeardchumann deonach. I ndlí fostaíochta na hÉireann tá na cearta ceanann céanna 
agatsa agus atá ag oibrithe na hÉireann. Tá brainse bunaithe ag SIPTU, ceann de na ceardchumainn 
is mó in Éirinn, d’oibrithe thar lear. Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le SIPTU ar +353 1 858 
6300   nó lógáil isteach ar www.siptu.ie 

 

http://www.workplacerelations.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/ZVGZ1K9G/www.siptu.ie


 
  

SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT 

Is iad an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta an comhlacht náisiúnta in Éirinn atá freagrach as sláinte 
agus sábháilteacht a chinntiú ag an ionad oibre. Féadtar faisnéis maidir le sláinte agus sábháilteacht 
san ionad oibre a fháil ó www.hsa.ie    

CÁNACHAS (ÍMAT - Íoc Mar a Thuillir) 

Cad is gá duit a dhéanamh? 

Caithfidh d'fhostóir nua cáin a bhaint as do phá faoin gcóras ÍMAT. Chun a chinntiú go bhfuil 
ndéileáiltear i gceart le do chain ón tús agus go mbaineann d'fhostóir an méid ceart cánach ó do phá ba 
chóir duit dhá rud a dhéanamh: 

• Tabhair d'uimhir PSP (Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí) do d’fhostóir. Cuirfidh sé / sí in iúl 
ansin don oifig cánach go bhfuil tú tosaithe ag obair. 

• Nuair a fhaigheann d'Uimhir PSP ón Roinn Coimirce Sóisialaí is féidir leat iarratas a dhéanamh 
ar dheimhniú creidmheasanna cánach trí Fhoirm 12A (Iarratas ar Theastas Creidmheasanna 
Cánach agus an Ráta Chaighdeánaigh Scoithphointe) a chomhlánú agus í a sheoladh chuig an 
oifig cánach. Iarr foirm 12A ar d’fhostóir. Inseoidh d'fhostóir duit cén oifig cánach ar chóir duit an 
fhoirm 12A chomhlánaithe a sheoladh chuici. Mura bhfuil foirm 12A ag d’fhostóir, is féidir ceann 
a fháil ó oifig cánach ar bith nó glaoch ar 1890 306 706. Go hidéalach, ba chóir duit é sin go léir 
a dhéanamh chomh luath agus a ghlacann tú le tairiscint poist - fiú mura bhfuil ann ach obair 
pháirtaimseartha nó obair shaoire. Tabharfaidh sé sin am do d'fhostóir agus don oifig cánach 
rudaí a réiteach roimh do chéad lá pá.  

Cad a tharlaíonn ansin? 

Seolfaidh an oifig cánach Teastas Creidmheasanna Cánach agus Ráta Chaighdeánaigh Scoithphointe 
chugat féin agus chuig d’fhostóir, ina leagtar amach go mion méid na gcreidmheasanna cánach1 atá 
dlite duit.  

Cathain a thosaíonn tú ar cháin ioncaim a íoc?  

De ghnáth tosóidh tú ar chain ioncaim a íoc ó do chéad lá pá. Braitheann an méid cánach a íocann tú 
ar do leibhéal pá agus méid do chreidmheasanna cánach. 
 
Achoimre ar Rátaí Cánach (duine singil)  
 
• 20% den chéad €36,800.00 a shaothraítear 
• 40% ar thuilleamh iomlán os cionn €36,800.00 
 
Tabhair ar aird:  
Bhí na figiúirí thuas cruinn tráth a foilsíodh iad. Mar sin féin, tá siad faoi réir athraithe. Le haghaidh 
tuilleadh soiléirithe agus sonraí déan teagmháil leis na Coimisinéirí Ioncaim ar 01 865 5000 nó logáil 
isteach ar www.revenue.ie   

 

 

 

 

 
1 Is liúntais cánach phearsanta iad seo arna deonú ar dhaoine aonair trí chóras Creidmheasanna Cánach 

http://www.hsa.ie/
http://www.revenue.ie/


 
  

SLÁNDÁIL SHÓISIALACH  

Má tá sé beartaithe agat teacht go hÉireann chun cónaí, obair a dhéanamh, staidéar a dhéanamh nó 
chun dul ar scor, tá sé tábhachtach duit eolas a bheith agat ar an gcóras slándála sóisialach in Éirinn.   
 
In Éirinn íocann formhór fostóirí agus fostaithe (os cionn 16 bliain d'aois agus faoi 66) árachais 
shóisialta (ÁSPC) agus ranníocaíochtaí don Chiste Árachais Shóisialta. Cabhróidh sé leat cáiliú 
d’íocaíochtaí áirithe leasa shóisialta cosúil le Sochar Cuardaitheora Poist, Sochar Breoiteachta agus 
Pinsean Stáit (Ranníocach). Braitheann an ranníocaíocht a íocann tú ar do thuilleamh agus do phost 
agus dá réir sin tugtar Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) uirthi. Tá ranníocaíochtaí árachais 
shóisialta roinnte ina gcatagóírí éagsúla ar a dtugtar aicmí nó rátaí ranníocaíochta. Déantar an aicme 
agus an ráta ranníocaíochta a íocann tú a chinneadh bunaithe ar nádúr do chuid oibre. Le haghaidh 
tuilleadh eolais a fháil ar rannaíocaíochtaí pá ÁSPC téigh chuig láithreán gréasáin na Roinne Coimirce 
Sóisialaí: www.welfare.ie  

Ag bogadh go hÉirinn agus do theidlíochtaí slándála sóisialta  

Más as tír atá clúdaithe faoi Rialacháin an AE nó faoi Chomhaontuithe Déthaobhacha Slándála 
Sóisialta (tíortha AE / LEE) tú, déantar do chearta pinsin ón tír eile a chosaint nuair a bhogann tú go 
hÉirinn. D'fhéadfá a bheith in ann do thaifid árachais as Éirinn agus tír eile a chomhcheangal le bheith i 
dteideal pinsin nó íocaíocht árachais shóisialta. 

Íocaíochtaí cúnaimh shóisialta 

Má tá tú ag teacht as tír atá clúdaithe faoi Rialacháin an AE (tír AE / LEE), ba chóir duit foirmeacha U1 
(E301 roimhe seo) agus E104 a thabhairt leat. Tá na foirmeacha seo ar fáil ag an ngníomhaireacht 
leasa shóisialta chuí sa tír as a bhfuil tú ag teacht agus tugann siad sonraí maidir le thaifead árachais 
shóisialta. Mura bhfuil do dhóthain ranníocaíochtaí árachais shóisialta agat ó thír eile agus/nó as Éirinn, 
d’fhéadfá cáiliú le haghaidh íocaíocht chúnamh-bhunaithe atá ábhartha do do chúinsí. Ní bhaineann 
íocaíochtaí cúnaimh-bhunaithe le do thaifead árachais shóisialta. Má tá d’ioncam faoi mhéid ar leith, 
d’fhéadfá cáiliú haghaidh íocaíochta atá oiriúnach do do chuid riachtanas. Tá riachtanais cónaitheachta 
maidir le híocaíochtaí cúnaimh shóisialaigh in Éirinn chomh maith. Tá riachtanais chónaitheachta maidir 
le híocaíochtaí cúnaimh shóisialta in Éirinn chomh maith. 

Aistriú chuig Sochar Dífhostaíochta 

Má tá tú dífhostaithe, d'fhéadfaí do shochar dífhostaíochta sa tír a bhfuil tú ag fágáil a aistriú i ndiaidh 
duit bheith á fháil ar feadh 4 seachtaine. De réir Rialacháin AE is féidir leat a iarraidh é a aistriú go 
hÉirinn agus ba chóir duit cóip den fhoirm U2 (atá in áit an fhoirm E303) le sonraí de d'íocaíocht a 
thabhairt leat. Nuair a thagann tú go hÉirinn, ba chóir duit síniú ag d'oifig leasa shóisialaigh áitiúil 
laistigh de sheachtain. D’fhéadfá ansin do shochar ar feadh 13 seachtainí a fháil (suas le 26 seachtain i 
gcásanna áirithe). Gheobhaidh tú an sochar céanna agus a gheofá dá mba rud é gur fhan tú sa tír a 
d'fhág tú. 

CUNTAS BAINC A OSCAILT 

Gheobhaidh tú amach go bhfuil cuntas bainc riachtanach má tá tú ag obair agus i do chónaí in Éirinn. 
Cuireann cuntas bainc ar do chumas airgead a choigilt, idirbhearta airgeadais a dhéanamh, do phá a 
fháil srl.  

Iarrann an chuid is mó de na bainc ort foirm aitheantais éigin a bhfuil grianghraf air (ar nós pas nó 
ceadúnas tiomána) agus cruthúnas de sheoladh a sholáthar (ar nós bille fóntais a bhfuil ainm agus 
seoladh an iarrthóra air). Ní féidir leat an doiciméad céanna a úsáid mar chruthúnas ar d’aitheantas 
agus do sheoladh araon.  

Chun tuilleadh faisnéise agus liosta de na doiciméid bhailí a fháil logáil isteach ar: 
www.citizensinformation.ie    

http://www.welfare.ie/
https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/?referrer=/en/service/40cf48-find-your-local-intreo-office/
https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/?referrer=/en/service/40cf48-find-your-local-intreo-office/
http://www.citizensinformation.ie/


 
  

CÚRAM SLÁINTE 

Más náisiúnach de chuid an AE/LEE nó de chuid na hEilvéise tú agus má tá tú ag taisteal nó ag 
fanacht in Éirinn tá tú i dteideal cóireáil saor in aisce a fháil i leapacha poiblí in ospidéil 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) agus in ospidéil dheonacha má éiríonn tú tinn breoite nó 
má bhíonn timpiste agat. 

Cuidíonn an Cárta Eorpach um Árachas Sláinte (EHIC) www.ehic.ie leat cóireáil liachta a fháil go tapa 
agus go héasca. Is fianaise é go bhfuil tú mar chuid de scéim árachais sláinte atá á riar ag stát eile san 
AE / LEE nó san Eilvéis. 
 
Tá seirbhísí d’othair sheachtracha in ospidéil phoiblí saor in aisce chomh maith ach d'fhéadfadh go 
mbeadh ar roinnt daoine táille tosaigh a íoc mura bhfuil atreorú agat ó Dhochtúir (GP-Liachleachtóir 
Ginearálta). Má tá tú in ospidéal príobháideach nó i leaba príobháideach in ospidéal poiblí, caithfidh tú 
íoc ar chothabháil agus coireáil. Má tá árachas sláinte príobháideach agat d’fhéadfadh sé roinnt de na 
costais nó na costais go léir a chlúdach.  
Chun eolas cuimsitheach maidir le seirbhísí ospidéil a fháil féach ar  www.citizensinformation.ie 

Timpistí agus Éigeandáil  

Tá rannóg timpiste agus éigeandála ag formhór na n-ospidéal ginearálta agus ag roinnt sainospidéal ar 
féidir le hothair freastal orthu gan a bheith atreoraithe ag GP. Má théann tú ann gan atreorú GP, 
d’fhéadfaí táille a ghearradh ort. Mar sin féin, má thagann tú ar ais le haghaidh tuilleadh cuairteanna 
maidir leis an mbreoiteacht nó an timpiste céanna, ní gá duit an táille a íoc arís. 

Cúram sláinte saor in aisce – Cártaí Leighis 

Cuireann cárta leighis arna eisiúint ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) in Éirinn ar chumas 
an iompróra seirbhísí sláinte ar leith a fháil saor in aisce. Má tá d’ioncam faoi leibhéal ar leith d’fhéadfá 
a bheith i dteideal chúram sláinte saor in aisce (Cárta Leighis). Is féidie é sin a sheiceáil ag d’oifig áitiúil 
de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Má eisítear cárta leighis duit, is iondúil go gclúdaíonn 
sé tú féin agus do chéile agus do leanaí cleithiúnacha. Tá sonraí d’oifig áitiúil FSS le fáil i do Eolaire 
Teileafóin áitiúil nó ar www.hse.ie  

Árachas Sláinte Príobháideach 

Tá roinnt soláthaithe árachais sláinte phríobháidaigh in Éirinn.  
Cuideachtaí árachais sláinte phríobháidaigh: 

• www.vhi.ie    
• www.layahealthcare.ie  
• www.avivahealth.ie  

OIDEACHAS 

Soláthraíonn an rialtas na hÉireann saoroideachas ag leibhéal bunscoile agus meánscoile. Tá 
oideachas tríú leibhéal comhdhéanta de roinnt earnálacha. Tá maoiniú suntasach Stáit á fáil ag an 
earnáil ollscoile, earnáil na teicneolaíochta agus na coláistí oideachais (tá feidmh ag roinnt táillí 
clárúcháin). Ina theannta sin tá roinnt coláistí príobháideacha neamhspleácha ann. Tá iontráil chuig 
cúrsaí tríú leibhéal faofa thar a bheith iomaíoch agus déantar áiteanna a leithdháileadh bunaithe ar na 
gráid a fuarthas san Ardteistiméireacht - scrúdú a bhíonn ag deireadh na meánscoile.  
 
Tá oideachas lánaimseartha éigeantach ó aois 6 go dtí 16. An Roinn Oideachais atá freagrach as an 
gcóras oideachais in Éirinn.  
Inchomparáideacht / Trédhearcacht Cáilíochtaí 
Tá eolas ar fáil i roinnt teangacha ag 

• www.qqi.ie 
• www.enic-naric.net 
• www.europass.cedefop.europa.eu  

http://www.ehic.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/ZVGZ1K9G/www.hse.ie 
http://www.vhi.ie/
http://www.layahealthcare.ie/
http://www.avivahealth.ie/
http://www.qqi.ie/
http://www.enic-naric.net/
http://www.europass.cedefop.europa.eu/


 
  

FÍRICÍ MAIDIR LE hÉIRINN  

Gnéithe fisiciúla  

Tá oileán na hÉireann lonnaithe i bhfíor-iardheisceart na hEorpa. 
Achar: 70,282 km2 [Tuaisceart Éireann: 14,139 km2]. 

Aeráid  

Bíonn aeráid na hÉireann faoi thionchar Shruth na Murascaille agus is ón iardheisceart is mó a 
shéideann an ghaoth is coitianta. Bíonn an aeráid socair agus bíonn an teocht chéanna, nach mór, le 
sonrú fud fad na tíre go léir. Is iad na míonna is fuaire Eanáir agus Feabhra agus idir 4°C agus 7°C a 
bhíonn na meánteochtaí laethúla, agus is iad Iúil agus Lúnasa na míonna is teo (idir 14°C agus 16°C). 
Is rí-annamh go mbíonn teochtaí foircneaceha, faoi bhun -10°C nó os cionn 30°C, le sonrú.  

I gceantair ísle, is ionann an mheánbháisteach bhliantúil agus idir 800mm agus 1,200mm, ach is ionann 
an mheánbháisteach bhliantúil i roinnt ceantar san oirthear agus faoi bhun 750mm agus a mhéid le 
1,500mm i gceantair san iarthar. I gceantair shléibhtiúla, d’fhéadfadh an bháisteach bhliantúil 2000mm 
a shárú. 

Daonra 

5.01 milliún 
Chun teacht ar bhreis faisnéise, déan teagmháil leis an bPríomh-Oifig Staidrimh; www.cso.ie    

Teanga 

Aithnítear an Béarla mar an dara teanga oifigiúil ach is é teanga an ionaid oibre lasmuigh de na 
ceantair Ghaeltachta, áit a labhraítear an Ghaeilge go fóill. 

Creideamh 

Dearbhaíonn Reacht na hÉireann saoirse choinsiasa agus gairm agus cleachtadh saor an chreidimh do 
gach saoránach.  

Polaitíocht 

I Nollaig 1921, síníodh Conradh Angla-Éireannach agus bhain 26 contae neamhspleáchas amach mar 
Shaorstát na hÉireann. Deonaíodh a bparlaimint féin do shé chontae in Uladh i mBéal Feirste i 1920 
agus d’fhan siad laistigh den Ríocht Aontaithe. Tugadh reachtaíocht nua isteach i 1937 agus d’fhan 
Éire neodrach le linn an Dara Cogaidh Dhomhanda. I 1949, bunaíodh Poblacht na hÉireann. Tugadh 
cead isteach d’Éirinn chuig na NA i 1955 agus aontaíodh Éire do Chomhphobal Eacnamaíochta na 
hEorpa i 1973, mar aon leis an Ríocht Aontaithe agus an Danmhairg. 

Geilleagar 

Mar gheilleagar trádála idirnáisiúnta, le margadh baile beag, tá Éire ag brath go mór ar thrádáil 
eachtrach. Luaitear Éire go minic ar cheann de na margaí is oscailte ar agus tá ráta ard aici i 
innéacsanna domhandaithe.  

 

 

 

http://www.cso.ie/


 
  

SEOLTAÍ ÚSÁIDEACHA 

AMBASÁID 

Tá seoladh d’ambasáide ar fáil in Eolaire Teileafóin na hÉireann faoi Misin Taidhleoireachta agus 
Consalachta. 

EURES Éire  

Seirbhísí Eorpacha Fostaíochta 
An Roinn Coimirce Sóisialaí  
Teach Goldsmith, Baile Átha Cliath 2 
Fón: 00353 1 673 2544 
Rphost: eures@welfare.ie    
Láithreán Gréasáin: www.euresireland.ie  

CEARTA FOSTAÍOCHTA 

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta 
Seirbhísí do Chustaiméirí um Chaideamh san Áit Oibre 
Bóthar Uí Bhriain, Ceatharlach 
Fón: +353 59 917 8990 
Láithreán Gréasáin: www.workplacerelations.ie    

 
An Roinn Dlí agus Cirt 
Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann 
13–14 Cé an Bhúrcaigh, Baile Áth Cliath 2 
Fón: + 353 1 602-8202 
Íosghlao:  1890 551 500 
Rphost: info@justice.ie  
Láithreán Gréasáin: www.justice.ie  
www.inis.gov.ie  
 
An Lárionad Eorpach Eolais Poiblí,  
Teach an Aontais Eorpaigh,  
18 Sráid Dhásain, Baile Átha Cliath 2.  
Fón: + 353 1 634 1111 
Láithreán Gréasáin: http://ec.europa.eu/ireland   
Rphost: eu-ie-info-request@ec.europa.eu   
 

EURES 

Láithreán Gréasáin: www.eures.europa.eu    

AIREACHTAÍ RIALTAIS 

An Roinn Coimirce Sóisialaí 
Áras Mhic Dhiarmada 
Téigh chuig www.welfare.ie    
Chun d’Oifig Leasa Shóisialaigh/Ionad Intreo áitiúil a fháil 
 
An Roinn Oideachais 
Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1 
Fón: + 353 1 889 6400  
Rphost: info@education.gov.ie   
Láithreán Gréasáin: www.education.ie  
 

mailto:eures@welfare.ie
http://www.euresireland.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
mailto:info@justice.ie
http://www.justice.ie/
http://www.inis.gov.ie/
http://ec.europa.eu/ireland
mailto:eu-ie-info-request@ec.europa.eu
http://www.eures.europa.eu/
http://www.welfare.ie/
mailto:info@education.gov.ie
http://www.education.ie/


 
  

An Roinn Gnóthaí Eachtracha 
80 Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath 2. 
Fón: + 353 1 4082000 
Láithreán Gréasáin: www.dfa.ie   
 

CÚRAM SLÁINTE 

An Roinn Sláinte 
Teach Hawkins, Sráid Hawkins, Baile Átha Cliath 2 
Fón: + 353 1 635 4000  
Láithreán Gréasáin:  www.health.gov.ie  
 
Oifigí Limistéir Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte  
Ar fud na tíre 
Láithreán Gréasáin: www.hse.ie nó www.citizensinformation.ie   

SLÁINTE & SÁBHÁILTEACHT 

An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta 

An Fhoirgneamh Cathrach  

Sráid James Joyce, Baile Átha Cliath 1 
Fón: + 353 1 6147000     

Íosghlao 1890 289 389  

Rphost: wcu@hsa.ie  

Láithreán Gréasáin: www.hsa.ie   

CÁNACHAS 

Na Coimisinéirí Ioncaim, Oifigí ar fud na tíre. 
Ag glaoch ó lasmuigh d’Éirinn: 00353 1 6474444.   
Uimhreacha réigiúnacha Íosghlao ar fáil ag an Láithreán Gréasáin: www.revenue.ie   

CEARDCHUMAINN 

Comhdháil na gCeardchumann (ICTU) 
31-32 Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath 1 
Fón: + 353 1 889 7777 
Láithreán Gréasáin: www.ictu.ie  
 
SIPTU 
Halla na Saoirse, Baile Átha Cliath 1. 
Fón: + 353 1 8586300 
Íosghlao: 1890 747 881 
Rphost: organising@siptu.ie  
Láithreán Gréasáin: www.siptu.ie  
 
Eolas maidir le Stát na hÉireann 
www.gov.ie  
 
Seirbhís Faisnéise don Phobal 
www.citizensinformation.ie   
 

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le coinníollacha Maireachtála agus Oibre in 
Éirinn, déan teagmháil le do chomhairleoir EURES áitiúil ar nó seol ríomhphost 
chuig eures@welfare.ie  

http://www.dfa.ie/
http://www.health.gov.ie/
http://www.hse.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
mailto:wcu@hsa.ie
http://www.hsa.ie/
http://www.revenue.ie/
http://www.ictu.ie/
mailto:organising@siptu.ie
http://www.siptu.ie/
http://www.gov.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
mailto:eures@welfare.ie

