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Ciorclán 0050/2020 
 

 
Chuig: Príomhfheidhmeannaigh Boird Oideachais agus Oiliúna 

 

 
Coróinvíreas (COVID-19): 

Socruithe do bhaill foirne seachas Múinteoirí agus CRSanna atá fostaithe ag BOOanna 
 
Treoraíonn an tAire Oideachais agus Scileanna duit na socruithe speisialta a chur i bhfeidhm chun 
freastal ar COVID-19 do bhaill foirne seachas múinteoirí agus cúntóirí riachtanas speisialta (CRSanna) 
atá fostaithe ag BOOanna i bpoist faofa agus maoinithe ag cistí an Oireachtais. 
 
Tá na socruithe speisialta seo le cur i bhfeidhm láithreach ag gach fostóir agus caithfidh gach ball foirne 
cloí leis na socruithe speisialta. 
 
I measc na bprionsabal ginearálta a bhaineann le bainistíocht COVID-19 tá sábháilteacht agus leas 
fostaithe agus an tionchar ar theagasc agus ar fhoghlaim a íoslaghdú. Beidh ar fhostóirí smaoineamh ar 
an mbealach is fearr le fostaithe a dháileadh chun an soláthar ar sheirbhísí oideachais a éascú. 
 
Tá fostóirí ag obair chun bearta a chur i bhfeidhm le sábháilteacht an ionaid oibre a dheimhniú do gach 
fostaí, mar a fhoráiltear sa Phrótacal um Fhilleadh ar Obair go Sábháilte. 
 
Tagann an Ciorclán seo ionad Chiorclán 0025/2020 dar teideal ‘Tréimhse Moillithe Coróinvíreas (COVID-
19): Socruithe do lucht foirne seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta atá fostaithe ag 
Boird Oideachais agus Oiliúna. 
 
Cinntigh le do thoil go gcuirtear cóipeanna den Chiorclán seo ar fáil do gach Bord Oideachais agus Oiliúna 
agus go gcuirtear a bhfuil ann in iúl do gach ball foirne seachas Múinteoirí agus CRS atá fostaithe 
agat, lena n-áirítear iad siúd atá ar neamhláithreacht.  
 
Is cóir gach ceist a chur faoi bhráid an fhostóra ar dtús agus b’fhéidir gur mian leis/léi dul i gcomhairle le 
BOOI. Is féidir aon cheisteanna breise a chur chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna ag an seoladh 
ríomhphoist seo a leanas: esr@education.gov.ie.  

 
Is féidir an Ciorclán seo a rochtain ar láithreáin gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna ag 
www.education.ie.  
 
Tara Carton 
Príomhoifigeach 
Caidreamh Foirne Seachtraí 
12 Lúnasa 2020  

http://www.education.ie/
mailto:teachersna@education.gov.ie
http://www.education.ie/
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Sainmhínithe  

 
Chun críche an Chiorcláin seo, tá ciall mar seo a leanas ag gach ceann acu seo mura léiríonn an 
comhthéacs a mhalairt. 
 
Cocún – ciallaíonn fostaí atá i mbaol an-ard breoiteachta tromchúiseach ó COVID-19 agus gur gá 
dó/di fanacht sa bhaile a mhéid is féidir agus teagmháil le daoine eile a sheachaint.  
 
DPER – ciallaíonn an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 
 
DEASP – ciallaíonn an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosanta Sóisialta. 
 
Fostaí – ciallaíonn gach ball foirne seachas múinteoirí agus cúntóirí riachtanais speisialta (CRS) atá 
fostaithe ag BOOanna i bpoist faofa agus maoinithe ag cistí an Oireachtais.  
 
Fostóir - ciallaíonn an Bord Oideachais agus Oiliúna (BOO).  

 
GDPR - ciallaíonn an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) (Rialachán (AE) 
2016/679). 
 
FSS – ciallaíonn Feidhmeannas na Seirbhíse Sláinte. 
 
An tSeirbhís Sláinte Ceirde (OHS) – ciallaíonn soláthraithe comhairle mhíochaine neamhspleách 
don fhostóir ar shláinte cheirde. 
 
An Roinn – ciallaíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna. 
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1. Réamhrá 

1.1 Is víreas é Coróinvíreas (COVID-19) ar féidir leis breoiteacht a chruthú a chuireann as do na 
scamhóga agus na haerbhealaí.     

 
1.2 Tá dualgais ar an bhfostóir faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005 

chun sábháilteacht agus leas na foirne a dheimhniú. 

2.  Cuspóir an Chiorcláin seo 

2.1 Is é cuspóir an Chiorcláin seo ná plé le COVID-19 do bhaill foirne seachas múinteoirí agus 
cúntóirí riachtanais speisialta (CRSanna) atá fostaithe i mBoird Oideachais agus Oiliúna 
(BOOanna) i bpoist faofa agus maoinithe ag cistí an Oireachtais. 

3.  Foirm Réamh-Fhilleadh ar an Obair 

3.1 Caithfidh gach fostóir Plean Freagartha COVID-19 a chur i bhfeidhm don athoscailt go slán. Tá 
sé de dhualgas ar gach fostaí atá ag filleadh ar an ionad oibre Plean Freagartha COVID-19 an 
fhostóra a chomhlíonadh. Mar chuid den Phlean Freagartha, tá an Fhoirm Réamh-Fhilleadh ar 
an Obair ar cheann de na bearta atá ar fáil chun cuidiú le gach fostaí filleadh go slán ar an ionad 
oibre.   

 
3.2 Caithfidh gach fostaí Foirm COVID-19 Réamh-Fhilleadh ar an Obair a chomhlánú ar a laghad 3 

lá roimh an chéad athfhilleadh (is féidir deireadh seachtaine a bheith san áireamh sa bhfráma 
ama 3 lá).  Is cóir d’fhostaithe a chur in iúl don fhostóir má thagann aon athruithe ar a gcúinsí ag 
aon phointe. I gcúinsí ina mbíonn fostaithe tar éis filleadh ar an obair nó má bhí siad ag obair go 
cianda, caithfidh siad an fhoirm a chomhlánú láithreach freisin. 

4.  Neamhláithreacht Speisialta le Pá 

4.1 Déanfaidh an fostóir neamhláithreacht speisialta le pá a dheonú d’fhostaithe: 
 

a) a bhfuil diagnóis COVID-19 acu nó  
b) a bhfuil sé molta dóibh féin-aonrú 

 
4.2 Caithfidh an fostaí teastasú FSS/liachta a chur ar fáil don fhostóir lena n-áirítear an dáta measta 

don oiriúnacht le filleadh ar an obair. Má deonaíodh neamhláithreacht speisialta le pá d’fhostaí a 
bhíonn ag teagasc foghlaimeoirí, is féidir leis an bhfostóir ionadaí a cheapadh chun na dualgais a 
chomhlíonadh. 

 
4.3 Is cóir neamhláithreacht speisialta le pá d’fhostaithe nach gá dóibh a bheith ag obair mar gheall 

ar COVID-19 a bheith bunaithe ar an mbunphá móide liúntais sheasta. 
 
4.4 Ní áireofar neamhláithreacht speisialta le pá a bhíonn deonaithe ag an bhfostóir mar chuid de 

thaifead Saoire Bhreoiteachta an Fhostaí.  
 

  4.5 Ar aon dul leis na prionsabail ghinearálta a bhaineann le Neamhláithreacht Bhreoiteachta a 
bhainistiú, caithfidh an fostaí dul i dteagmháil leis an bhfostóir a luaithe agus is féidir, de réir na 
ngnáthshocruithe don tuairisciú ar neamhláithreacht.  Má thagann athrú ar chúinsí nó ar dhiagnóis, 
caithfidh an fostaí é sin a chur in iúl ar an toirt don fhostóir. 

 
4.6 Níl an fostaí i dteideal laethanta in ionad laethanta saoire bainc fad a bhíonn siad ar 

neamhláithreacht speisialta le pá. 

https://www.hsa.ie/eng/topics/covid-19/return_to_work_safely_templates_checklists_and_posters/return_to_work_form.pdf
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4.7 Meastar gur dea-chleachtas é maidir le cultúr folláine dearfach a chothabháil sa BOO teagmháil 
chuí a bheith idir an fostóir agus an fostaí le linn tréimhsí neamhláitheachta. Is cóir do nádúr na 
teagmhála seo díriú ar leas an fhostaí agus ar fhilleadh rathúil ar obair a éascú.     

 

4.8 Caithfidh fostóir an neamhláithreacht speisialta le pá a thaifeadadh ar an gcóras ábhartha BOO. 
Is cóir don fhostóir an neamhláithreacht speisialta a bhíonn faofa a thaifeadadh mar d’fhéadfadh 
go mbeadh sonraí staidrimh ag teastáil on Roinn. 

 
4.9 Níl fostaithe sa tseirbhís phoiblí ar féidir leo leas a bhaint as neamhláithreacht speisialta le pá 

COVID-19 san áireamh don éileamh ar íocaíocht speisialta breoiteachta DEASP COVID-19. 
 

5. Nósanna Imeachta don Iarratas ar Neamhláithreacht Speisialta le Pá 

5.1 Caithfidh fostaí a bhfuil diagnóis FSS/liachta Covid-19 aige/aici nó ar moladh dó/di féin-aonrú an 
Fhoirm Iarratais ag Aguisín A a chomhlánú chun iarratas a dhéanamh ar shaoire speisialta le pá. 

 
5.2 Is cóir don fhostaí an Fhoirm Iarratais chomhlánaithe a chur ar aghaidh chuig an bhfostóir a luaithe 

is féidir. Caithfear deimhniú cuí FSS/míochaine a bheith in éineacht leis an bhfoirm chomhlánaithe 
ina mbíonn dáta measta don oiriúnacht filleadh ar an obair san áireamh.  

 

6.  Féin-Aonrú  

6.1 Ciallaíonn féin-aonrú fanacht istigh agus teagmháil le daoine eile a sheachaint go hiomlán. Áirítear 
daoine eile sa teaghlach, oiread agus is féidir. Cuirfear comhairle míochaine/FSS ar fhostaí a 
bhfuil comharthaí COVID-19 air/uirthi féin-aonrú fad a bhíonn sé/sí ag fanacht le coinne tástála 
agus torthaí tástála COVID-19.  

 
6.2 Caithfear na critéir is déanaí, agus a nuashonraíonn an FSS, maidir le féin-aonrú a leanúint. Tá 

na critéir reatha maidir le féin-aonrú ag:-  
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/self-isolation-and-limited-social-interaction.html.  

 
6.3 Caithfidh an fostaí an fostóir a chur ar an eolas má bhíonn comhairle FSS nó leighis aige/aici go 

gcaithfidh sé/sí féin-aonrú. Faoi réir an deimhniú cuí FSS /míochaine a sholáthar agus an Fhoirm 
Iarratais ag Aguisín A a chomhlánú, deonóidh an fostóir saoire speisialta le pá agus beidh feidhm 
leis go dtí go bhfaighfear toradh tástála COVID-19.   

 
6.4 Caithfidh an fostaí socrú a dhéanamh do thástáil COVID-19 a luaithe is féidir agus caithfidh sé/sí 

toradh na tástála COVID-19 a chur in iúl don fhostóir láithreach. 
 
6.5 Má bhíonn an toradh tástála COVID-19 dearfach, leanann an fostaí ar shaoire speisialta le pá 

agus ní mór don fhostóir é a thaifeadadh mar ‘COVID-19: Diagnóis’ ar an gcóras ábhartha BOO.  
 
6.6 I gcás aon bhreoiteacht neamh-COVID-19, tar éis na tréimhse riachtanach féin-aonraithe, beidh 

téarmaí agus coinníollacha na Scéime Saoire Breoiteachta i bhfeidhm. 

 

7.  Diagnóis COVID-19  

7.1 Caithfidh an fostaí an fostóir a chur ar an eolas má bhíonn tástáil dhearfach COVID-19 aige/aici. 
Faoi réir teastasú cuí FSS/míochaine mar aon le Foirm Iarratais Aguisín A a chomhlánú, deonóidh 
an fostóir neamhláithreacht speisialta le pá. 

 
7.2 Moltar, nuair a bhíonn COVID-19 deimhnithe, gur gá d’fhostaí a bheith 14 lá i ndiaidh na n-airíonna 

agus 5 lá saor ó fhiabhras (d’fhéadfadh siad seo a bheith comhuaineach) sula bhfilltear ar an 

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/self-isolation-and-limited-social-interaction.html
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láthair oibre. Is cóir a bheith san airdeall go mbaineann an 14 lá ó thús na hairíonna seachas an 

dáta a fhaightear toradh dearfach tástála COVID-19.  

7.3 Ní chuireann na socruithe cosc ar fhostaí oibriú ón mbaile ag am níos luaithe, má bhíonn a leithéid 

indéanta, ag brath ar an gcás aonair. 

7.4 Caithfidh an fostóir comhairle an OHS a lorg má bhíonn fostaí as láthair níos mó ná an tréimhse 

mar a shonraítear i mír 7.2. 

  7.5 Nuair a fhilleann an fostaí ar an obair, caithfidh an fostóir é/í a chur ar an eolas faoi na nósanna 
imeachta maidir le fadú sóisialta, úsáid trealaimh chosanta pearsanta agus teicnící níocháin 
láimhe san ionad fostaíochta.   

 

8. Gluaiseacht Theoranta nach mbaineann le Taisteal Neamhriachtanach Thar Lear  
8.1 Cuirfear comhairle míochaine / FSS ar fhostaí nach bhfuil aon airíonna COVID-19 aige/aici 

gluaiseachtaí a shrianadh ar feadh 14 lá má bhíonn sé/sí i ndlúth-theagmháil le cás dearbhaithe 
COVID-19 nó má chónaíonn sé le duine a bhfuil comharthaí COVID-19 air/uirthi. Déanfar é seo 
chun teagmháil le daoine eile agus cásanna sóisialta a sheachaint oiread agus is féidir. Tosaíonn 
an tréimhse 14 lá ón dáta deireanach teagmhála leis an duine a bhfuil diagnóis faighte aige/aici.  

 
8.2 Caithfidh fostaí ar comhairlíodh dó/di gluaiseachtaí a theorannú tástáil COVID-19 a fháil a luaithe 

is féidir.  
 

8.3 Caithfear na critéir is déanaí, agus a nuashonraíonn an FSS, maidir le féin-aonrú a leanúint. Tá 
na critéir reatha maidir le féin-aonrú ag: https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-
coronavirus-at-home/if-you-live-with-someone-who-has-coronavirus.html#restrict.   

 
8.4 Caithfidh fostaí ar comhairlíodh dó/di gluaiseachtaí a theorannú an Fhoirm Dearbhaithe ag Aguisín 

B a chomhlánú agus í a sheoladh ar ais láithreach chuig an bhfostóir, mar aon le deimhniú leighis 
(GP/FSS) agus an dáta don oiriúnacht le filleadh ar an obair san áireamh. Nuair a athraíonn 
diagnóis leighis, caithfidh an fostaí é sin a chur in iúl láithreach don fhostóir. 

 
8.5 Leanann fostaí ar comhairlíodh dó/di srian a chur lena g(h)luaiseachtaí agus atá oiriúnach ó 

thaobh míochaine don obair, ar fáil le haghaidh oibre. Is cóir obair a shannadh don fhostaí don 
tréimhse 14 lá agus dá bhrí sin caithfidh an fostóir socruithe oibre malartacha a éascú a mhéid is 
féidir m.sh. obair ón mbaile. Murar féidir obair chianda a dhéanamh i ról reatha fostaí, d’fhéadfaí 
sannadh na hoibre a bheith lasmuigh de na gnáthdhualgais. Caithfidh gach fostaí comhoibriú lena 
leithéid de sholúbthachtaí nuair a bhíonn a ngluaiseachtaí á srianadh acu. Tá tuilleadh sonraí ar 
fáil ag mír 12.  

 
8.6 Má comhairlíodh d’fhostaí a bhíonn ag teagasc srian a chur lena g(h)luaiseachtaí, féadfaidh an 

fostóir ionadaí a cheapadh chun na dualgais a chomhlíonadh. 
 
8.7 Caithfear fostaí atá ar ghluaiseacht theoranta a thaifead ar chóras ábhartha an BOO. 
 

8.8 Má bhíonn tástáil dearfach COVID-19 ag fostaí ar ghluaiseacht theoranta, beidh alt 7 i gceist. 
 

9. Gluaiseacht Theoranta mar thoradh ar Thaisteal Neamhriachtanach Thar Lear  
9.1 Is é comhairle reatha an Rialtais gan taisteal thar lear. 

 
9.2 Tá dualgas ar aon duine atá ag teacht go hÉirinn, (seachas Tuaisceart Éireann agus daoine aonair 

a thagann go hÉirinn ó áiteanna a bhfuil rátáil “Liosta Glas” acu) a ngluaiseachtaí a theorannú ar 
feadh 14 lá.  

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/if-you-live-with-someone-who-has-coronavirus.html#restrict
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/if-you-live-with-someone-who-has-coronavirus.html#restrict
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9.3 Tá an dualgas ar gach fostaí ar leith soláthar a dhéanamh do thréimhse na ngluaiseachtaí teoranta 

a eascraíonn as taisteal neamhriachtanach thar lear. Má tá sé ar intinn taisteal neamhriachtanach 
a dhéanamh thar lear, caithfidh gach fostaí soláthar a dhéanamh don tréimhse 14 lá de 
ghluaiseacht shrianta, trí shaoire bhliantúil bhreise nó iarratas ar shaoire gan phá, de réir na 
ngnáththéarmaí agus coinníollacha.   

 
9.4 Caithfidh fostaithe a chur in iúl dá bhfostóir roimh ré, i scríbhinn, faoi aon taisteal dá leithéid thar 

lear agus na sonraí a bhaineann leis an taisteal a chur ar fáil.  Tá a leithéid riachtanach chun 
sláinte an phobail a chosaint.  

 
9.5 Má fhilleann fostaí ó thír “Liosta Glas”, ní bheidh aon ghá gluaiseachtaí a theorannú. Mar sin féin, 

is cóir d’fhostaí a chur in iúl dá f(h)ostóir roimh ré i scríbhinn go bhfuil sé ar intinn aige/aici taisteal 
thar lear chuig tír “Liosta Glas”, agus na sonraí taistil a chur ar fáil. Déanfar an “Liosta Glas” a 
athbhreithniú go rialta agus is cóir d’fhostaithe a bheith san airdeall go mbeidh feidhm ag cibé 
srianta gluaiseachta atá i bhfeidhm ar an lá a fhilleann siad. 

 
9.6 Is cóir d’fhostaithe logáil isteach láithreach ar www.dfa.ie sula bhfillfidh siad ar Éirinn lena 

dheimhniú go ndéantar iad a chur ar an eolas go hiomlán faoi aon athruithe ar an “Liosta Glas”, 
agus ar aon riachtanais maidir lena ngluaiseachtaí a shrianadh.   

 
10. An Grúpa An-Ardriosca 
10.1 Tá comhairle FSS don ghrúpa ‘an-ardriosca’ ag: https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/ 

people-at-higher-risk.html.  Moltar faoi láthair don ghrúpa ‘an-ardriosca’ cocúnú. 
 
10.2 Nuair a bhíonn a b(h)reithniú déanta ar an gcomhairle agus an eolas atá ar fáil ó láithreán an 

FSS, caithfidh fostaí a chreideann go bhfuil sé/sí in an-ardriosca breoiteachta COVID-19 
teagmháil a dhéanamh láithreach le Roinn Acmhainní Daonna an fhostóra chun sonraí a fháil faoi 
sholáthraí OHS an BOO.  Ansin caithfidh an fostaí teagmháil a dhéanamh láithreach leis an 
soláthraí OHS do mheasúnú agus ‘Tuarascáil ón Lia Cóireála’ (Aguisín C) a chur isteach. Murar 
féidir tuarascáil dá leithéid a fháil go pras ón lia cóireála, is féidir cóip de thuarascáil is déanaí an 
lia cóireála a fháil ó dhochtúir an fhostaí. Má dheimhníonn an OHS go bhfuil an fostaí “in an-
ardriosca”, caithfidh an fostaí Foirm Dearbhaithe (Aguisín D) a chomhlánú agus caithfidh sé/sí an 
fostóir a chur ar an eolas láithreach faoina riachtanas cocúnú. 

10.3  Nuair a bhíonn an t-eolas míochaine a tugadh leis an 'Measúnú Riosca OHS' breithnithe ag an 

OHS, cuirfidh an OHS 'Tuairisc ar Mheasúnú Riosca COVID-19' ar fáil don fhostaí a 

chomhairlíonn an bhfuil sé/sí in an-ardriosca breoiteachta COVID 19. 

10.4 Maidir le fostaithe ina dtugann 'Tuairisc Mheasúnaithe Riosca OHS' le fios go bhfuil siad in an-

ardriosca breoiteachta ó COVID-19 agus nach féidir leo freastal ar an ionad oibre, caithfidh an 

fostaí an Fhoirm Dhearbhaithe ag Aguisín D a chomhlánú agus a sheoladh ar ais láithreach chuig 

an fostóir mar aon le Tuairisc Measúnaithe Riosca OHS Covid-19. Nuair a thagann athrú ar an 

diagnóis leighis, caithfidh an fostaí a chur in iúl láithreach don fhostóir. 

10.5  De réir threoir DPER, má tá fostaí in an-ardriosca breoiteachta COVID-19 ach é/í oiriúnach go 
míochaine chun oibre, is cóir don fhostóir tosaíocht a thabhairt do shocruithe oibre malartacha a 
mhéid is féidir m.sh. obair ón mbaile. Murar féidir oibriú go cianda, i ról reatha an fhostaí, is féidir 
obair lasmuigh de na gnáthdhualgais a shannadh, tar éis dul i gcomhairle leis an bhfostaí. Tá 
tuilleadh sonraí ar fáil i mír 12. 

10.6 Má chuireann an OHS in iúl d’fhostaí a bhíonn ag teagasc foghlaimeoirí go bhfuil sé / sí in an-
ardriosca breoiteachta ó Covid-19 agus nach bhfuil sé/sí ag freastal ar an ionad oibre, is féidir leis 
an bhfostóir ionadaí a cheapadh chun na dualgais a chomhlíonadh.  

http://www.dfa.ie/
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/%20people-at-higher-risk.html
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/%20people-at-higher-risk.html
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/people-at-higher-risk.html#very-high-risk
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10.7 I gcás fostaí atá in an-ardriosca drochbhreoiteachta COVID-19 a fháil agus a bhfuil sé/sí measta 
ag an OHS neamhoiriúnach ó thaobh míochaine don obair, beidh téarmaí agus coinníollacha na 
Scéime Saoire Breoiteachta i bhfeidhm.. 

 
10.8 Má mheasann an OHS fostaí a bheith sa chatagóir ‘an-ardriosca’ caithfidh an fostóir a leithéid a 

thaifeadadh ar an gcóras ábhartha BOO. 

11. An Grúpa Ardriosca 

11.1 Tá comhairle FSS ar an ngrúpa ‘ardriosca’ ag: https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/ 

people-at-higher-risk.html  Caithfidh fostaí sa ghrúpa ‘ardriosca’ nach bhfuil breoite a bheith sa 

láthair oibre, ach amháin má chomhairlíonn an OHS a mhalairt.  

11.2 De réir chomhairle FSS, is cóir d’fhostaí sa ghrúpa ‘ardriosca’ cúram breise a ghlacadh maidir le 

fadú sóisialta agus sláinteachas láimhe. Féadfar aghaidh chlúdaigh agus trealamh cosanta 

pearsanta a chur san áireamh freisin nuair a bhíonn sé deacair fadú sóisialta a choinneáil. 

11.3 Má leanann imní, go háirithe má tá ról ag fostaí i ngrúpa ‘ardriosca’ a éilíonn dlúth-theagmháil le 

foghlaimeoirí ar feadh tréimhsí fada, caithfidh an fostaí teagmháil a dhéanamh láithreach le Roinn 

Acmhainní Daonna a bhfostóra chun sonraí a fháil ar sholáthraí OHS an BOO agus leanfar an 

próiseas ag mír 10 thuas. 

11.4 I gcás fostaí a bhfuil sé curtha in iúl dó/di ag an OHS nach cóir dó/di freastal ar an ionad oibre, 
beidh na próisis riaracháin i mír 10 i gceist. 

 

12. Socruithe Oibre Malartacha 

12.1 Tá fostaí atá oiriúnach chun oibre ó thaobh míochaine agus ar comhairlíodh dó/di gluaiseachtaí 
a shrianadh, nó fostaí atá i mbaol an-ard breoiteachta COVID-19, ar fáil don obair go cianda.  

 
12.2 Is cóir don fhostóir an obair a shanntar don fhostaí a chinneadh. Murar féidir oibriú go cianda i ról 

fostaí d’fhéadfaí, i gcomhairle leis an bhfostaí, an obair a shanntar a bheith lasmuigh dá 
p(h)ríomhdhualgais. 

13. Gnáth-Neamhláithreacht Breoiteachta 

13.1 Is cóir don fhostóir aon bhreoiteacht neamh-COVID-19 a thaifeadadh mar Neamhláithreacht 
Bhreoiteachta ar an gcóras BOO ábhartha agus beidh téarmaí agus coinníollacha na Scéime 
Saoire Breoiteachta i bhfeidhm. Má bhíonn diagnóis COVID-19 ag an bhfostaí ina dhiaidh sin, is 
féidir neamhláithreacht speisialta le pá a chur i bhfeidhm go siarghabhálach in ionad Saoire 
Bhreoiteachta. 
 

14. Fostaí le cúraimí nó cúram linbh nó atá ag cónaí le duine ardriosca nó an-ardriosca 
De réir  na socruithe lárnacha seirbhíse poiblí, tá alt 14.1 i bhfeidhm go dtí an 24 Lúnasa, nuair a 
thagann ailt 14.2 - 14.4 thíos ina ionad. 

 
14.1 Níl neamhláithreacht speisialta le pá ar fáil d’fhostaí a bhfuil freagrachtaí cúraim nó cúraim leanaí 

a bhaineann le COVID-19 air nó d’fhostaí atá ina chónaí le duine an-ardriosca nó ardriosca. 
D’fheadfaí obair sholúbtha a mheas ar bhonn cás ar chás, lena n-áirítear obair ón mbaile agus/nó 
uaireanta solúbtha, bunaithe ar riachtanas gnó.  

 
14.2 Níl saoire speisialta le pá ar fáil d’fhostaí a bhfuil freagrachtaí cúraim nó cúram leanaí bainteach 

le COVID-19 air, nó d’fhostaí atá ina chónaí le duine ardriosca nó an-ardriosca.   
 

14.3 Mar sin féin, tá fostaí ar mian leis/léi leas a bhaint as teidlíochtaí neamhláithreachta ábhartha atá 
ann cheana i dteideal go mbreithneoidh a fhostóir iarratais den sórt sin (e.g. Saoire  Tuismitheora 

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/%20people-at-higher-risk.html
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/%20people-at-higher-risk.html
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/Saoire Cúramóra). Nuair a bhíonn iarratas dá leithéid á mheas, caithfidh an fostóir polasaí an 
BOO ar neamhláithreachtaí fostaí a chur san áireamh.  

 
14.4 Is cóir d’fhostaithe a bhfuil cónaí orthu le duine an-ardriosca freastal ar an ionad oibre agus na 

treoirlínte FSS a leanúint chun iad féin a chosaint agus riosca scaipeadh an ghalair a íoslaghdú. 

Tá sé i gceist go ndéanfaidh feidhmiú an Phrótacail um Fhilleadh ar Obair go Sábháilte an riosca 

a bhaineann le scaipeadh an ghalair san ionad oibre a íoslaghdú.  

 

15. Fostaithe Torracha  

15.1 Faoi threoirlínte reatha an FSS, ní mheastar fostaí torrach a bheith i mbaol an-ard breoiteachta 
trom ó COVID-19, mura bhfuil riocht croí tromchúiseach uirthi agus, más ionann, beidh mír 10 i 
bhfeidhm. 

16. Fostaí a éiríonn breoite  

16.1 Tá sé tábhachtach béim láidir a bheith ar fhostaí nach mothaíonn ar fónamh a bheith ag fanacht 
sa bhaile ón láthair oibre.  Baineann sé seo le haon bhreoiteacht in-tarchurtha le linn tréimhse 
éigeandála COVID-19. 

 
16.2 Má éiríonn fostaí breoite sa láthair oibre, is cóir don fhostóir na nósanna imeachta mar atá i 

bPlean Freagartha COVID-19 an fhostóra a leanúint.  
 
16.3 De réir Próiseas Rianaithe Teagmhála an FSS, déanfaidh FSS teagmháil le haon fhostaithe a 

raibh dlúth-theagmháil acu le cás Covid-19 a ndearnadh diagnóis air tríd an bpróiseas rianaithe 
teagmhála. Is cóir treoracha FSS a leanúint agus rúndacht an fhostaí a choinneáil i gcónaí. 

17. Seirbhís Cúnaimh d’Fhostaithe 

17.1 Tá an tSeirbhís Cúnaimh d’Fhostaithe ar fáil mar acmhainn tacaíochta d’fhostaithe. Tá an líne 
chabhrach rúnda gutháin saor in aisce ar fáil 24 uair sa lá, 365 lá sa. 

 

18. Cosaint Sonraí 

18.1  Caithfidh an fostóir gach doiciméad a bhaineann le neamhláithreacht speisialta le pá a 
choinneáil leis na taifid phearsanra ábhartha ar bhealach sábháilte agus de réir pholasaí 
cosanta sonraí an fhostóra agus le rialacháin um chosaint sonraí.   

Is é an fáth go mbeidh gá ag an BOO leis na sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil ná chun an 
neamhláithreacht speisialta a phróiseáil ó thaobh éilimh pá agus ionadaíocht. Tá sonraí iomlána faoi 
Pholasaí Cosanta Sonraí an BOO ina dtuairiscítear conas a úsáidfear sonraí pearsanta lena n-
áirítear eolas faoi chearta mar ábhar sonraí ar fáil ar iarratas ó gach BOO.  

Ceadaíonn Airteagal 6 (1) (c) i gcomhar le hAirteagal 9 (2) (b) i ndáil le sonraí catagóirí speisialta 
(lena n-áirítear sonraí sláinte) den GDPR sonraí catagóirí speisialta (lena n-áirítear sonraí sláinte) a 
phróiseáil ar chúiseanna sláinte agus sábháilteacht. Ina theannta sin, ceadaíonn Airteagal 6 (1) (e) i 
gcomhar le hAirteagail 9 (2) (i), mar aon le halt 53 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018, sonraí de 
chatagóir speisialta (lena n-áirítear sonraí sláinte) a phróiseáil ar chúiseanna a bhaineann le leas an 
phobail i réimse na sláinte poiblí. Meastar go bhfuil na bearta riachtanach agus comhréireach, agus 
cuimsíonn siad cosaintí ar nós teorannú ar rochtain ar na sonraí, teorainneacha ama dochta don 
scriosadh, agus bearta eile ar nós oiliúint leordhóthanach foirne chun cearta cosanta sonraí fostaithe 
a chosaint. Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig láithreán gréasáin an Choimisiúin um Chosaint 
Sonraí.  

 
 

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/testing/contact-tracing.html
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Aguisín A 

Leathanach 1 de 2 

Iarratas ar Neamhláithreacht Speisialta le Pá 

 
      Moladh féin-aonrú nó diagnóis Covid-19  

 
 
Is cóir an Fhoirm Iarratais a chomhlánú go hiomlán agus a chur chuig an bhfostóir chomh luath agus is féidir.  
Caithfear teastasú FSS/míochaine a chur isteach leis an bhfoirm chomhlánaithe, an dáta a mbeifear 
oiriúnach le filleadh ar an obair san áireamh. 
 
Cuid 1 – Sonraí an Fhostaí 
 
Ainm an Fhostaí: ___________________________________ Uimh Theagmhála: _________________ 

 

Seoladh Baile: ______________________________________________________________________ 

 

Seoladh Ríomhphoist: ________________________________________________________________ 

 

UPSP: ____________________________________________________________________________ 

 

Ionad Fostaíochta: __________________________________________________________________ 

 
 

Cuid 2 – Sonraí na Neamhláithreachta Speisialta le Pá (bunaithe ar theastasú FSS/míochaine)  
 

Diagnóis Covid-19 ☐  Moladh féin-aonrú: ☐    (Cuir tic leis an mbosca cuí.) 

 
 

Dáta Tosaigh (LL/MM/BBBB):   _________________  Dáta Deiridh (LL/MM/BBBB):   ______________ 

 

Dearbhú 
 
Is mian liom iarratas a dhéanamh ar Neamhláithreacht Speisialta le Pá i gcomhréir le Ciorclán 0050/2020 dar 
teideal ‘Coronavíreas (COVID-19): Socruithe do lucht foirne seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanais 
Speisialta atá fostaithe ag Boird Oideachais agus Oiliúna’.  
 

Tá teastasú míochaine/FSS á chur ar fáil leis an bhfoirm iarratais chomhlánaithe. 

 

 

Dearbhaím go bhfuil an t-eolas atá tugtha san iarratas fíor agus cruinn. 
 

Síniú an Fhostaí: ________________________________ Dáta: ________________ 
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Leathanach 2 de 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuid 3 – Faomhadh an Fhostóra 

 

   
 
Síniú: ___________________________________ Dáta: ______________________ 
(Fostóir) 
 
NÍ CÓIR an Fhoirm Iarratais/Doiciméid Thacaíochta a chur chuig an Roinn Oideachais 
agus Scileanna. Is cóir iad a choinneáil sa BOO le haon doiciméid ábhartha eile sna 
taifid phearsanra ábhartha chun críocha taifid agus iniúchta.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráiteas Príobháideachta Cosaint Sonraí 

Is cóir do BOOanna an nasc chuig a Ráiteas Príobháideachta a chur anseo nuair a bhíonn an fhoirm 

á ullmhú le húsáid 
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Aguisín B 

Leathanach 1 de 2 

Foirm Dearbhaithe 

 
Grúpa Gluaiseacht Teoranta 

 
Is cóir don fhostaí, ar moladh dó/di gluaiseacht a theorannú, an Fhoirm Dearbhaithe seo a chomhlánú. 
Caithfear teastasú FSS/míochaine a chur isteach leis an bhfoirm chomhlánaithe, an dáta a mbeifear 
oiriúnach le filleadh ar an obair san áireamh. 
 
 
Cuid 1 – Sonraí an Fhostaí 
 
Ainm an Fhostaí: __________________________________ Uimh Theagmhála: _________________ 

 

Seoladh Baile: ________________________________________________________________ 

 

Seoladh Ríomhphoist: ________________________________________________________________ 

 

UPSP: _______________________________________________________________________ 

 

Ionad Fostaíochta: ___________________________________________________________ 

 
 

 
Cuid 2 – Dearbhú 
 

Tá sé molta dom ó thaobh míochaine mo ghluaiseachtaí a theorannú agus gan freastal ar an ionad 

oibre. 

 

Dáta Tosaigh (LL/MM/BBBB):   _________________  Dáta Deiridh (LL/MM/BBBB):   ______________ 

 
Tá teastasú míochaine/FSS á chur ar fáil leis an bhfoirm iarratais chomhlánaithe. 

 

I gcomhréir le Ciorclán 0050/2020 dar teideal ‘Coronavíreas (COVID-19): Socruithe do lucht foirne seachas 
Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta atá fostaithe ag Boird Oideachais agus Oiliúna’, táim ar fáil 
don obair de réir théarmaí an Chiorcláin seo.  
 
 

Dearbhaím go bhfuil an t-eolas atá tugtha san iarratas fíor agus cruinn. 
 

Síniú an Fhostaí: ________________________________ Dáta: ________________ 
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Leathanach 2 de 2 
 

Cuid 3 – Taifead an Fhostóra 

 

   

Tuairisc ar Mheasúnú Riosca COVID-19 an tSeirbhís Sláinte Ceirde (OHS) iniata   ☐ 

 
 
Síniú: ___________________________________ Dáta: ______________________ 
(Fostóir) 
 
NÍ CÓIR an Fhoirm Iarratais/Doiciméid Thacaíochta a chur chuig an Roinn Oideachais 
agus Scileanna. Is cóir iad a choinneáil sa BOO le haon doiciméid ábhartha eile sna 
taifid phearsanra ábhartha chun críocha taifid agus iniúchta.   

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráiteas Príobháideachta Cosaint Sonraí 

 

Is cóir do BOOanna an nasc chuig a Ráiteas Príobháideachta a chur anseo nuair a bhíonn an fhoirm 

á ullmhú le húsáid 
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Aguisín C 

LEATHANACH 1 DE 2 

 

AN GRÚPA AN-ARDRIOSCA 

 

TUAIRISC LIACHTA Ó LIA COMHAIRLEACH: MEASÚNÚ RIOSCA COVID 19  

 

Ainm an Bhoird Oideachais 
agus Oiliúna (BOO): 

 

Seoladh:  

 

 

 

Áit Fostaíochta agus Grád an 

Fhostaí: 

 

 

 

Ainm Soláthraí OHS an BOO:  

Seoladh: 
 

 
 

 
 

 

 

 

Ainm na Othair:  

Dáta Breithe:  

Seoladh Baile: 
 

 
 

 
 

 

 

 

Chuir an fostaí thuasluaite, _______________________, in iúl don BOO go bhféadfadh sé/sí a bheith sa 
Ghrúpa An-Ardriosca mar atá sainmhínithe ag treoirlínte reatha FSS. D’fhoilsigh an Roinn Oideachais & 
Scileanna an Ciorclán “Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe do lucht foirne seachas Múinteoirí agus Cúntóirí 
Riachtanais Speisialta atá fostaithe ag Boird Oideachais agus Oiliúna’”. Faoi théarmaí an Chiorcláin seo 
éilítear ar an bhfostaí tuairisc faoi riocht(aí) míochaine an fhostaí a chur ar fáil do OHS an BOO óna lia 
comhairleach. 
 
Is é an fostaí atá freagrach as costas tiomsú na dtuairiscí sin go léir. 
 
Iarrtar ort an fhoirm seo a chomhlánú agus í a sheoladh ar ais chuig d’othar (sonraí ar fáil thuas) le cur ar 
aghaidh chuig soláthraí OHS an BOO. 
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Leathanach 2 de 2 

 
 

Ainm an Chomhairleora: 

 
 

Speisialtacht an 
Chomhairleora: 
 

 

An diagnóis go beacht:  
 

 
 

 
 

 
 

Cóir leighis faoi láthair, 
buanna agus dáileogacht 
san áireamh: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Riochtaí nó castachtaí 
míochaine breise: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nótaí breise más gá:  

 
 

 
 
 

 
 

 

Stampa an 
Chomhairleora: 

 

Dáta:  

Stampa an Lia 
Comhairleach: 
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AGUISÍN D 

 
Leathanach 1 de 2 

 
Foirm Dearbhaithe 

 
An Grúpa An-Ardriosca / Ardriosca: Dearbhú  
(a bhfuil sé molta ag an OHS dóibh cocúnú) 

 
Caithfidh an fostaí an Fhoirm Dearbhaithe a chomhlánú má thugann Tuairisc ar Mheasúnú Riosca an 
tSeirbhís Sláinte Ceirde (OHS) le fios  go bhfuil sé/sí in an-ardriosca nó in ardriosca breoiteacht 
thromchúiseach COVID-19 a fháil agus moltar dó/di cocúnú.  Caithfear ‘Tuairisc ar Mheasúnú Riosca 
COVID-19’ an OHS’ a chur isteach chuig an bhfostóir leis an fhoirm chomhlánaithe a luaithe is féidir. 
 
Cuid 1 – Sonraí an Fhostaí 
 
Ainm an Fhostaí: ___________________________________ Uimh Theagmhála: _________________ 

 

Seoladh Baile: ______________________________________________________________________ 

 

Seoladh Ríomhphoist: ________________________________________________________________ 

 

UPSP: ____________________________________________________________________________ 

 

Ionad Fostaíochta agus ról: ____________________________________________________________ 

 
 

Cuid 2 – Dearbhú 
 

Ó Thuairisc ar Mheasúnú Riosca COVID-19 na Seirbhíse Sláinte Ceirde (OHS), moltar dom cocúnú.  

 

I gcomhréir le Ciorclán 0050/2020 dar teideal ‘Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe do lucht foirne seachas 
Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta atá fostaithe ag Boird Oideachais agus Oiliúna’, táim ar fáil 
don obair de réir théarmaí an Chiorcláin seo.  
 

Síniú an Fhostaí: ________________________________ Dáta: ________________ 

 
 

Cuid 3 – Taifead an Fhostóra 

 

   

Tuairisc ar Mheasúnú Riosca COVID-19 an tSeirbhís Sláinte Ceirde (OHS) iniata   ☐ 

 
 
Síniú: ___________________________________ Dáta: ______________________ 
(Fostóir) 
 
NÍ CÓIR an Fhoirm Iarratais/Doiciméid Thacaíochta a chur chuig an Roinn Oideachais 
agus Scileanna. Is cóir iad a choinneáil sa BOO le haon doiciméid ábhartha eile sna 
taifid phearsanra ábhartha chun críocha taifid agus iniúchta.   
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Leathanach 2 de 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráiteas Príobháideachta Cosaint Sonraí 

 

Is cóir do BOOanna an nasc chuig a Ráiteas Príobháideachta a chur anseo nuair a bhíonn an fhoirm 

á ullmhú le húsáid 

 


