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Réamhrá 

Mar atá leagtha amach sa Treochlár don Fhilleadh Iomlán ar Scoil, chun rochtain luach 
ar airgead a dheimhniú do scoileanna ar sholáthar slán Trealamh Cosanta Pearsanta 
(TCP), Tomhaltán agus Trealamh bainteach le Pleananna Freagartha COVID-19 tá an 
Roinn, mar thoradh ar phróiseas soláthair, tar éis socrú il-sholáthraithe a bhunú ónar féidir 
le scoileanna na soláthraithe agus na táirgí is fearr a oireann dá riachtanais féin a roghnú. 
 
Beidh gach riachtanas TCP, tomhaltán agus trealaimh do scoileanna faoin Treochlár agus 
i bPleananna Freagartha COVID-19 do scoileanna, agus de réir na comhairle sláinte 
poiblí, ar fáil tríd an Socrú Soláthair lena n-áirítear: 

 Dáileoirí sláintíochta láimhe; 

 Leacht sláintíochta láimhe; 

 Gallúnach láimhe; 

 Tuáillí Páipéir Aon Uaire 

 Ciarsúir Aon Uaire 

 Lámhainní; 

 Aghaidh mhaisc 

 Aghaidh chlúdaigh 

 Aghaidh scáthláin 

 Naprúin; agus 

 Glantaigh srl. 
 
Tá pacáiste eolais curtha ar ríomhphost go díreach chuig gach scoil, lena n-áirítear Treoir 
ina leagtar amach na céimeanna is cóir do scoileanna a leanúint nuair a bhíonn earraí á 
gceannach acu ó sholáthraithe faoin Socrú Soláthair. 
 
Moltar do scoileanna a riachtanais TCP agus a dtomhaltán a cheannach tríd an Socrú 
Soláthair seo a mhéid is féidir chun an luach ar airgead is fearr is féidir a fháil ón gcur 
chuige láraithe soláthair. 
 
Beidh Deontas Caipitíochta COVID-19 do TCP, Tomhaltáin agus Trealamh de €25 an 
dalta, le ráta méadaithe €100 do dhaltaí atá ag freastal ar scoil speisialta nó ar rang 
speisialta atá ceangailte le scoil phríomhshrutha ar fáil chun costais scoile a mhaoiniú ina 
leith seo ón uair a athosclaítear na scoileanna go deireadh 2020. Léiríonn an ráta deontais 
caipitíochta seo go deireadh na bliana 2020, go mbeidh roinnt costas de chineál aon uaire 
ag scoileanna agus iad ag cur Pleananna Freagartha COVID-19 i bhfeidhm (.i. aonaid 
sláintíochta, comharthaíocht/póstaeir srl. a shuiteáil) a mbeidh gá iad a bheith ann ón tús. 
 
Deimhneofar Deontas Caipitíochta COVID-19 do 2021, go deireadh na scoilbhliana sin, i 
mí na Nollag tar éis an úsáid i scoileanna sa tréimhse suas go deireadh na bliana a 
athbhreithniú / a mhonatóireacht. 
 
Ní mór a bheith san airdeall go bhfuil Deontas Caipitíochta COVID-19 ann go 
sonrach chun tacú le scoileanna an baol ar scaipeadh ghalar COVID-19 a íoslaghdú. 
Is maoiniú imfhálaithe é an Deontas Caipitíochta COVID-19 seo do TCP, Tomhaltáin agus 
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Trealamh a chuirtear ar fáil do scoileanna chun TCP, tomhaltáin agus trealamh cuí (lena 
n-áirítear comharthaíocht, boscaí bruscair cos srl.) atá de dhíth ar scoileanna chun an 
baol scaipthe COVID-19 a íoslaghdú de réir an Treochláir, comhairle sláinte poiblí, 
Prótacal um Fhilleadh ar Obair go Sábháilte agus Plean Freagartha COVID-19 na scoile 
agus is ar mhaithe leis seo amháin atá an maoiniú le húsáid. Cuimsíonn sé seo TCP agus 
tomhaltáin a d’fhéadfadh a bheith ceannaithe ag scoileanna ó fhoinsí lasmuigh den Socrú 
Soláthair atá bunaithe ag an Roinn. 
 
Sa chuid a leanann thíos, tá roinnt treorach do scoileanna maidir leis na méideanna 
féideartha TCP agus tomhaltán a d'fhéadfadh a bheith ag teastáil uathu a aithint de réir a 
bPlean Freagartha COVID-19. 
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Treoir maidir le Méideanna 

Déanfaidh soláthraithe orduithe ó scoileanna a phróiseáil laistigh d’amlíne an-teann agus 

cuirfear na soláthraithe go díreach chuig na scoileanna. Chun leanúnachas ar sholáthair 

táirgí a dheimhniú do gach scoil, níor cheart do scoileanna a gcuid riachtanas a ordú ach 

do thréimhse 2 - 4 seachtaine, athbhreithniú a dhéanamh ar úsáid sa tréimhse sin agus 

a n-ordú a oiriúnú ansin don chéad tréimhse 2 - 4 seachtaine eile. Cinnteoidh cur chuige 

dá leithéid seo go mbeidh na riachtanais stórála do tháirgí sa scoil teoranta ag leibhéil atá 

inláimhsithe sa scoil. 

Toisc nach ionann aon dá shuíomh scoile, mar a bheidh léirithe ina bPlean Freagartha 

COVID-19, is iad na scoileanna féin is fearr a chinnfidh na méideanna cuí TCP agus 

Tomhaltán a bheidh de dhíth orthu. É sin ráite, tá an treoir seo á chur ar fáil do 

scoileanna chun tacú leo sa phróiseas measúnaithe seo. 

Dái leoi r í  s lá in t íochta  lá imhe   

Tá maoiniú curtha ar fáil do scoileanna chun dáileoirí sláintíochta láimhe a shuiteáil 
agus a úsáid i ngach seomra ranga, seomraí speisialtóra agus príomhionaid eile (pointí 
iontrála/imeachta, seomra foirne srl.) sa scoil. Is cóir do gach scoil a riachtanas sa 
chomhthéacs seo a mheas. Táthar ag súil go ndéanfar, den chuid is mó, dáileoirí 
sláintíochta láimhe a cheangal le ballaí, ach beidh solúbthacht ag scoileanna maidir leis 
seo ag brath ar na cúinsí ar leith ina scoil. 
 

Leacht  S lá in t íochta  Lá imhe  

Tá raon táscach méideanna den líon leacht sláintíochta a d’fheadfadh a bheith ag 
teastáil o scoileanna in aghaidh na seachtaine ar fáil sa tábla seo a leanas: 
 

Méid na Scoile Meastachán – Lítir sa tSeachtain  

60 3 - 4 

100 5 - 7 

200 10 - 13 

300 15 - 20 

400 20 - 27 

500 25 - 33 

 

Is cóir do scoileanna a bheith go mór san airdeall faoin méid a úsáidtear sna chéad 
seachtainí tar éis athoscailt na scoile agus a n-orduithe a oiriúnú dá réir. 
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TCP má bhíonn Cás  Amhras ta  ann  

Tá na céimeanna is cóir do scoileanna a ghlacadh i gcás amhrasta leagtha amach i 

dteimpléad an Phlean Freagartha COVID-19. 

Is cóir do scoileanna ‘pacáiste’ TCP ábhartha a bheith in aice láimhe chun dul i ngleic le 

haon chás dá leithéid de réir na treorach i bPlean Freagartha COVID-19, lena n-áirítear 

TCP chun seomraí a ghlanadh/dhíghalrú má amhras COVID-19 ag dalta/ball foirne. 

TCP don Fhoireann  (de  ré i r  mar  is  gá )  

Bí cinnte go mbíonn fáil gan dua ar riachtanais TCP don fhoireann (tionlacaithe bus 

scoile san áireamh), mar is gá de réir an Treochláir, comhairle sláinte poiblí agus Plean 

Freagartha COVID-19.  

Maidir le haghaidh mhaisc  a bheith in úsáid ag an bhfoireann, is cóir do scoileanna 

machnamh a dhéanamh ar na sainchúinsí ina mbeadh aghaidh mhaisc mhíochaine, go 

Caighdeán EN 14683 an AE, níos oiriúnaí don fhoireann (mar shampla má bhíonn ar 

bhaill foirne (ar nós CRS nó Tionlacaithe Bus) a bheith cóngarach go leanúnach do dhaltaí 

a bhfuil riachtanais chúraim phearsanta acu. 

Agha idh  Chlúdaigh  /  Aghaidh Scáth lá in  

Tá na moltaí seo a leanas sa Treoir Eatramhach maidir le haghaidh chlúdaigh a úsáid i 
suímh cúram leanaí agus oideachais a chuir an LFCS (HPSC) ar fáil an 6 Lúnasa 2020 
chun aghaidh chlúdaigh a úsáid i suímh cúram leanaí agus oideachais. 
 

“Ní mholtar do leanaí atá ag freastal ar bhunscoileanna nó ar shuímh réamhscoile / 
cúram leanaí aghaidh chlúdaigh a chaitheamh. 
 

“Moltar do mhúinteoirí agus do bhaill foirne i mbunscoileanna aghaidh chlúdaigh a 
chaitheamh nuair nach féidir fadú fisiceach 2 mhéadar a choinneáil ó bhaill foirne 
nó ó leanaí eile. 
 

“I gcásanna áirithe is cóir machnamh a dhéanamh ar aghaidh scáthláin shoiléire a 
úsáid, mar shampla baill foirne atá ag idirghníomhú le daltaí a bhfuil deacrachtaí 
éisteachta nó deacrachtaí foghlama acu.” 

 

“Níor chóir go mbeadh aghaidh chlúdach éadach á chaitheamh ag aon cheann de 
na grúpaí seo a leanas: 

• Leanaí bunscoile nó réamhscoile 

• Aon duine a bhfuil deacracht aige/aici análú 

• Aon duine gan aithne nó faoi éagumas 

• Aon duine nach féidir leis/léi aghaidh chlúdach a bhaint gan chúnamh 

• Aon duine a bhfuil riachtanais speisialta aige/aici agus a d’fhéadfadh a bheith 
trína chéile nó an-mhíchompordach ag caitheamh an aghaidh chlúdaigh, mar 
shampla daoine le míchumais intleachtúla nó forbartha, riochtaí sláinte 
meabhrach, ábhair imní chéadfacha nó íogaireacht thadhlach ” 
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“Is cóir do scoileanna smaoineamh ar aghaidh chlúdaigh úsáid aon-uaire breise 
a bheith ar fáil do dhaltaí, do mhúinteoirí agus don fhoireann ar eagla go mbeidh 
gá le haghaidh chlúdaigh sa bhreis i rith an lae." 

 

Cé go mb’fhéidir gur mhaith le baill foirne a n-aghaidh chlúdaigh féin a úsáid ó lá go lá, 
is cóir do scoileanna roinnt aghaidh chlúdaigh indiúscartha nó ilúsáide breise, nó 
aghaidh scáthláin más cuí, a bheith ar fáil don fhoireann ar eagla go mbíonn gá le 
haghaidh chlúdaigh bhreise i rith an lae nó nuair is gá ar bhonn leanúnach.  

 

Gal lúnach Lá imhe /  Tuá i l l í  P á ipé i r  sr l .   

In ainneoin díghalrú láimhe a bheith in úsáid i scoileanna, glactar leis go dtiocfaidh méadú 

ar úsáid gallúnach láimhe, tuáillí páipéir srl. i scoileanna. Is cóir do scoileanna na 

méideanna gallúnach láimhe, tuáillí páipéir srl. a bhí in úsáid go hiondúil acu i mblianta 

roimhe seo a úsáid mar bhonnleibhéal ar an úsáid dhóchúil sna míonna atá le teacht, 

agus soláthar éigin á dhéanamh d’úsáid bhreise (méadú 10 go 20%). Arís is cóir do 

scoileanna monatóireacht ghéar a dhéanamh ar úsáid sna chéad seachtainí, agus méid 

na n-orduithe a chur in oiriúint dá réir sin.  

 

Comhar tha íocht /Póstae i r    

I bPlean Freagartha na Scoile do COVID-19 dúradh go gcuirfeadh an Roinn póstaeir ar fáil 

ina léireofaí comharthaí agus airíonna COVID-19 agus chun tacú le dea-shláinteachas láimhe 

agus riospráide. Faoi láthair tá an Roinn, le comhairle ón Roinn Sláinte, ag priontáil soláthar 

póstaeir scoil-mhéid A4 chun tacú leis na réimsí sláinte seo a leanas:  

 Comhairle ghinearálta do scoileanna 

 Béasaíocht casachta 

 Níocháin láimhe do leanaí 

 Sláinteachas láimhe do dhaoine fásta 

 Clúdaigh a úsáid don Aghaidh 

 Fanacht slán ag an Obair 

 Conas díghalrú láimhe a úsáid 

 Cuairteoirí ag an ionad fáilte 

Cuirfear póstaeir ar fáil do scoileanna i nGaeilge agus i mBéarla agus beidh leaganacha 

leictreonacha de na póstaeir ar fáil ar gov.ie/filleadharscoil ionas go mbeidh ar chumas 

scoileanna cóipeanna breise a phriontáil go háitiúil más gá. Is féidir an maoiniú a chuirtear ar 

fáil do TCP a úsáid do na costais priontála breise seo. 

Tá fáil freisin ar chomharthaíocht (d’urláir, bealaí isteach / amach srl.) ó sholáthraithe faoin 

socrú il-sholáthairtí. Cé nach bhfuiltear ag súil go mbeidh gá le han-chuid comharthachtaí, is 

féidir le scoileanna teacht ar a leithéid ón maoiniú a chuirtear ar fáil. 


