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Ciorclán 0054/2020 
  
 

 
Chuig: Údaráis Bainistíochta na mBunscoileanna, na Meánscoileanna Deonacha sa Scéim 

Saoroideachais, Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha aitheanta agus 
Príomhfheidhmeanaigh na mBord Oideachais agus Oiliúna 

 

 
 

Coróinvíreas (COVID-19): 
 Socruithe le haghaidh fostaithe áirithe i mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna aitheanta 

sa Scéim Saoroideachais agus faoi BOO, atá fostaithe ag úsáid maoiniú deontais 
 

 
Baineann na socruithe speisialta atá leagtha amach sa Chiorclán seo le fostaithe Bunscoileanna agus 
Iarbhunscoileanna aitheanta sa Scéim Saoroideachais agus i Scoileanna Náisiúnta Pobail faoi 
phatrúnacht BOO, atá fostaithe le maoiniú deontais ag an Roinn seo, atá i riosca fíor-ard breoiteachta 
tromchúisí má tholgann siad COVID-19, agus atá fostaithe sna postanna a leanas:  

 

 Rúnaí Scoile 

 Feighlí 

 Glantóir  

 Coimhdire Bus 
 

I measc na bprionsabal ginearálta atá le cur i bhfeidhm maidir le bainistíocht COVID-19 tá 
sábháilteacht agus leas na bhfostaithe agus an tionchar ar theagasc agus ar fhoghlaim a laghdú a 
oiread is féidir. Ní mór d'fhostóirí a mheas conas is fearr is féidir fostaithe a úsáid d'fhonn seachadadh 
na seirbhísí oideachais a éascú. 
 
Is ceart a thabhairt faoi deara go bhfuil feidhm ag téarmaí Chiorclán 0049/2020 maidir le hOifigigh 
Cléireachais agus Feighlithe atá fostaithe i mbunscoileanna faoi Scéim 1978/79, Oifigigh Cléireachais 
atá fostaithe in iarbhunscoileanna faoi Scéim 1978 agus Rúnaithe agus Feighlithe i bpostanna faofa 
ag an Roinn i scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha.  
 
Clúdaítear Rúnaithe, Feighlithe agus Glantóirí atá fostaithe in Iarbhunscoileanna BOO le téarmaí 
Chiorcláin 0050/2020 - Socruithe le haghaidh baill foirne seachas Múinteoirí agus CRS atá fostaithe 
ag BOO. 
 
In Treochlár chun Filleadh go hIomlán ar an Scoil atá foilsithe ag an Roinn, leagtar amach conas a 

athosclófar scoileanna do gach dalta ó dheireadh Lúnasa agus cén chuma a bheidh ar oibriú na 
scoileanna agus conas a bhuanófar iad i gcomhthéacs COVID-19. Tá fostóirí ag obair le bearta a chur 
i bhfeidhm le sábháilteacht san ionad oibre a chinntiú do na fostaithe go léir, mar atá in Prótacal um 
Fhilleadh go Sábháilte ar an Obair. 
 
Déan cinnte go mbeidh cóipeanna den Chiorclán seo curtha ar fáil do gach comhalta den Bhord 
Oideachais agus Oiliúna/den Bhord Bainistíochta agus go dta an t-ábhar ar aird do gach ball foirne 
ábhartha atá fostaithe agat lena n-áirítear iad siúd atá ar saoire neamhláithreachta.  
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about:blank
about:blank
about:blank


2 
 

 
 
 
Is ceart gach ceist a thabhairt faoi aird an fhostóra agus d'fhéadfadh sé gur mian leo siúd dul i 
gcomhairle lena n-eagraíocht ionadaíoch.  
 
Tá an Ciorclán seo ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne ag www.education.ie  
 
Tara Carton    Tom Deegan    Shirley Kearney 
Príomhoifigeach    Príomhoifigeach   Príomhoifigeach 
Caidreamh Seachtrach Foirne Scoileanna Airgeadas   Iompar Scoile 
 
14 Lúnasa 2020 
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1. Feidhmiú an Chiorcláin seo 
 
1.1 Tá feidhm ag téarmaí an Chiorcláin seo maidir le gach fostaí i mBunscoileanna agus in 

Iarbhunscoileanna aitheanta sa Scéim Saoroideachais agus i Scoileanna Phobail agus 
Cuimsitheacha faoi phatrúnacht na BOO, atá fostaithe ag úsáid maoiniú deontais a chuir an Roinn 
seo ar fáil, atá i riosca fíor-ard breoiteachta tromchúisí ó COVID-19 a tholgadh, agus atá fostaithe 
sna postanna a leanas: 

 

 Rúnaí Scoile 

 Feighlí 

 Glantóir 

 Coimhdire Bus 
 
1.2 Is ceart a thabhairt faoi deara go bhfuil feidhm ag téarmaí Chiocláin 0049/2020 maidir le hOifigigh 

Cléireachais agus Feighlithe atá fostaithe i mbunscoileanna faoi Scéim 1978/79, Oifigigh 
Cléireachais atá fostaithe in iarbhunscoileanna faoi Scéim 1978 agus Rúnaithe agus Feighlithe i 
bpostanna atá faofa ag an Roinn i scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha.  

 
1.3 Clúdaítear Rúnaithe, Feighlithe agus Glantóirí atá fostaithe in Iarbhunscoileanna BOO le téarmaí 

Chiorcláin 0050/2020 - Socruithe le haghaidh baill foirne seachas Múinteoirí agus CRS atá fostaithe 
ag BOO. 

 
 
2.  Grúpa Riosca Fíor-Ard 
 
2.1 Tá comhairle an FSS maidir le grúpa le 'riosca fíor-ard' ar fáil ag:  

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/people-at-higher-risk.html. Moltar clutharú don 
ghrúpa 'riosca fíor-ard' faoi láthair. 
 

2.2 (i) Fostaí i mBunscoil aitheanta, i Meánscoil Dheonach sa Scéim Saoroideachais, i Scoil Phobail 
agus i Scoil Chuimsitheach: 
Tar éis comhairle agus faisnéis an FSS a mheas ar shuíomh gréasáin an SSG ní mór d'fhostaí 
a chreideann go bhfuil sé/sí i riosca fíor-ard breoiteachta tromchúisí ó COVID-19 a tholgadh 
Measúnú Riosca COVID-19 an SSG a chomhlánú láithreach agus a chur faoi bhráid an SSG. 
Tá an Fhoirm Measúnú Riosca ar fáil ag an nasc SSG thuasluaite.  Ní mór don fhostaí a chur in 
iúl láithreach don fhostóir, nó ar dhiagnóis a fháil, go gcreideann sé/sí go bhfuil sé/sí sa ghrúpa 
'riosca fíor-ard'. Ní mór 'Tuarascáil ó Lia Comhairleach atá ag Cóireáil' chomhlánaithe a chur 
faoi bhráid le Measúnú Riosca Covid-19 an SSG. Nuair nach féidir an tuarascáil sin a fháil ón 
lia atá ag cóireáil laistigh d'am gearr, is féidir cóip den tuarascáil is déanaí ón lia atá ag cóireáil 
a fháil ó dhochtúir teaghlaigh an fhostaí. Tá teimpléid 'Tuarascáil ón Lia atá ag Cóireáil' ar fáil 
ar shuíomh gréasáin an SSG. 

  
  (ii) Fostaí BOO: 

Tar éis comhairle agus faisnéis an FSS a mheas mar atá ar fáil ar shuíomh greasáin an FSS, 
ní mór d'fhostaí a chreideann go bhfuil sé/sí i riosca fíor-ard breoiteachta tromchúisí ó COVID-
19 a tholgadh teagmháil a dhéanamh láithreach le Roinn AD an fhostóra le sonraí soláthraí 
SSG an BOO a fháil.  Ní mór don fhostaí teagmháil a dhéanamh láithreach leis an soláthrai 
SSG le haghaidh measúnaithe agus 'Tuarascáil ó Lia atá ag Cóireáil' a chomhlánú agus a chur 
faoi bhráid (Aguisín C). Nuair nach féidir an tuarascáil sin a fháil ón lia atá ag cóireáil laistigh 
d'am gearr, is féidir cóip den tuarascáil is déanaí ón lia atá ag cóireáil a fháil ó dhochtúir 
teaghlaigh an fhostaí.  Nuair a dhearbhaíonn an SSG go bhfuil an fostaí i 'riosca fíor-ard' ní mór 
don fhostaí Foirm Dhearbhúcháin (Aguisín D) a chomhlánú agus a riachtanas chun clutharú a 
chur in iúl don fhostóir láithreach. 
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2.3   Tar éis an fhaisnéis leighis a cuireadh ar fáil le 'Measúnú Riosca SSG' a mheas cuirfidh an SSG 
'Tuarascáil Measúnú Riosca COVID-19' ar fáil don fhostaí le comhairle maidir le hiad a bheith i 
riosca fíor-ard breoiteachta tromchúisí ó COVID-19 a tholgadh. 

 
2.4 I gcás fostaithe ina gcomhairlítear sa 'Tuarascáil Measúnú Riosca' go bhfuil siad i riosca fíor-ard 

breoiteachta tromchúisí má tholgann siad COVID-19 agus nach féidir leo freastal ar an ionad 
oibre, ní mór don fhostaí an Fhoirm Dhearbhúcháin in Aguisín A a chomhlánú agus a chur ar 
ais láithreach chuig an fhostóir maraon le Tuarascáil Measúnú Riosca COVID-19 an SSG. Má 
athraítear an diagnóis leighis, ní mór don fhostaí é sin a chur in iúl láithreach don fhostóir. 

 
2.5  Nuair atá fostaí atá i riosca fíor-ard breoiteachta tromchúisí ó COVID-19 a tholgadh agus atá 

ábalta chun oibre, ba cheart don fhostóir tús áite a thabhairt do shocruithe oibre malartacha a 
oiread agus is féidir  m.sh ag obair sa bhaile. Tá breis sonraí in alt 4. 

 
2.6 Má tugadh comhairle d'fhostaí go bhfuil sé/sí i riosca fíor-ard breoiteachta tromchúisí ó COVID-

19 a tholgadh agus nach bhfuil sé/sí ag freastal ar an ionad oibre, fanfaidh an fostaí ina ghnáth-
thuarastal. Féadfaidh an fostóir ionadaí a cheapadh. Tá breis sonraí in alt 5. 

 
2.7 Nuair atá fostaí atá i riosca fíor-ard breoiteachta tromchúisí ó COVID-19 a tholgadh agus atá 

measta a bheith neamhábalta chun oibre de réir míochaine mar gheall ar bhreoiteacht neamh-
COVID-19, beidh feidhm le téarmaí agus coinníollacha aon scéim saoire breoiteachta atá 
infheidhme don fhostaí. 

 
 
3. Grúpa Ardriosca 
s 
3.1 Tá comhairle an FSS maidir le grúpa 'ardriosca' ar fáil ag 

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/people-at-higher-risk.html. Ní mór d'fhostaí sa 

ghrúpa 'ardriosca' nach bhfuil breoite freastal ar an ionad oibre, mura gcomhairlíonn an SSG a 
mhalairt. 

 
3.2 I gcomhréir le comhairle an FSS, ní mór d'fhostaí sa ghrúpa 'ardriosca' cúram ar leith a 

dhéanamh de scaradh sóisialta agus sláinteachas láimhe a chleachtadh.  Ní mór úsáid 
chumhdaigh aghaidhe agus trealamh cosanta pearsanta a chur san áireamh má bhíonn sé 
deacair scaradh sóisialta a choinneáil. 

 
3.3 Má bhíonn údar imní ann fós, go háirithe nuair a bhíonn ról ag fostaí sa ghrúpa 'ardriosca' a 

éilíonn dlúth-theagmháil le daltaí ar feadh tréimhsí fada, is ceart comhairle breise a lorg ón FSS. 
 
3.4 Féadfaidh fostaí i mbunscoil aitheanta, in iarbhunscoile sa scéim saoroideachais, i scoil phobail 

nó i scoil chuimsitheach comhairle breise a lorg trí fhoirm Measúnú Riosca Covid-19 SSG a 
chomhlánú ar shuíomh gréasáin an SSG agus a chur faoi bhráid an SSG. I gcás fhostaí BOO, 
ní mór don fhostaí teagmháil a dhéanamh láithreach le Roinn AD an fhostóra maidir le sonraí 
soláthraí SSG an BOO agus leanfar an próiseas atá i roinn 2 thuas. 

 
3.5 Má tugadh comhairle d'fhostaí sa ghrúpa ardriosca ón SSG gan freastal ar an ionad oibre, beidh 

feidhm leis na próisis riaracháin i roinn 2. 
 
 
4. Socruithe Malartacha Oibre 
 
4.1 Tá fostaí atá in inmhe obair ó thaobh leighis agus ar comhairlíodh dó/di a g(h)luaiseacht a 

shrianadh nó fostaí atá i ríosca fíor-ard breoiteachta tromchúisí ó COVID-19 a tholgadh ar fáil 
le haghaidh cianoibre..  

 
4.2 Is ceart don fhostóir an obair a shanntar don fhostaí a dheimhniú. Mura mbíonn cianobair i ról 

an fhostaí indéanta, féadfaidh an sannadh oibre a bheith lasmuigh dá chroí-dhualgais. 
 

about:blank
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5.  Iarratas ar son íocaíochta d'ionadaí 
 
5.1 Nuair a chomhairlíonn an SSG d'fhostaí go bhfuil sé i riosca fíor-ard breoiteachta tromchúisí má 

tholgann sé COVID-19 agus nach bhfuil sé ag freastal ar an ionad oibre, féadfaidh an fostóir 
ionadaí a cheapadh.  

 
5.2  Ní mór éilimh ar mhaoiniú tuarascail do Rúnaí/Feighlí/Glantóir ionadaíoch a dhéanamh ag úsáid 

na foirme in Aguisín B.  
 
5.3 Ní mór éilimh ar mhaoiniú tuarastail do Choimhdire Bus ionadaíoch a dhéanamh ag úsaid na 

foirme in Aguisín C. 
 
5.4  Ní mór foirm ar leith a chomhlánú le haghaidh gach fostaí. Má tá éileamh á dhéanamh ar son 

níos mó ná Rúnaí amháin mar shampla, is ceart foirm ar leith a chomhlánú do gach fostaí ag 
úsáid sonraí gan tréithe pearsanta luaite m.sh. Rúnaí 1, Rúnaí 2.       
 

5.5 Beidh íocaíocht fhostaí ionadaigh bunaithe ar na huaireanta seachtainiúla atá ar conradh ag an 
fhostaí nach bhfuil ag freastal ar an láthair oibre mar gheall ar chomhairle a fháil ón SSG go 
bhfuil sé/sí i riosca fíor-ard breoiteachta tromchúisí má tholgann sé/sí COVID-19.  
 

5.6  Cuirtear éilimh faoi bhráid i riaráiste ag deireadh gach tréimhse 2 mhí, m.sh. cuirtear éilimh do 
mhí Mheán Fómhair agus Dheireadh Fómhair faoi bhráid i mí na Samhna. D'fhéadfadh sé a 
bheith indéanta glacadh le héilimh níos minice má tá deacrachtaí airgeadais ag an scoil. 
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Aguisín A 

Foirm Dhearbhúcháin 

 
Grúpa Riosca Fíor-Ard/Grúpa Ardriosca 

(le comhairle clutharú ón SSG) 
 
Ní mór don fhostaí an Fhoirm Dhearbhúcháin a chomhlánú má tá sé ráite ag an tSeirbhís Sláinte Gairme (SSF) i 
dTuarascáil Measúnú Riosca go bhfuil sé/sí in ardriosca nó i riosca fíor-ard breoiteachta tromchúisí má tholgann 
sé/sí COVID-19 agus go bhfuil clutharú molta dó/di.  Ní mór an fhoirm chomhlánaithe maraon le 'Tuarascáil 
Measúnú Riosca COVID-19' an SSG a chur faoi bhráid an fhostóra a luaithe is féidir. 
 
Cuid 1 - Sonraí an Fhostaí 
 

Ainm an Fhostaí: __________________________________ Uimh. Theagmhála: _________________ 

 

Seoladh Baile: ________________________________________________________________ 

 

Seoladh Ríomhphoist: ________________________________________________________________ 

 

UPSP: _______________________________________________________________________ 

 

Ainm na Scoile: ______________________________________Uimh. Rolla: ____________________ 

 
 

Cuid 2 - Dearbhú  
 

Bunaithe ar an Tuarascáil Measúnú Riosca COVID-19 an SSF, comhairlíodh clutharú dom.  

 

I gcomhréir le Ciorclán 0054/2020 dar teideal ‘Covid-19: Socruithe le haghaidh Fostaithe i mBunscoileanna 
agus Iarbhunscoileanna aitheanta sa Scéim Saoroideachais agus i BOO, atá fostaithe le maoiniú deontais’, tá 
mé ar fáil le haghaidh oibre de réir téarmaí an Chiorcláin seo.  
 

Síniú an Fhostaí: ________________________________ Dáta: ________________ 

 
 

 

Cuid 3 - Taifead an Fhostaí 

 

   

Tuarascáil Measúnú Riosca SSG curtha ar fáil   ☐ 

 
 
Síniú: ___________________________________ Dáta: ______________________ 
(Fostóir) 
 
NÍ CEART an Fhoirm Iarratais/Cáipéisí Tacaíochta a chur faoi bhráid na Roinne Oideachais 
agus Scileanna. Is ceart iad a choinneáil sa scoil/BOO le haon cháipéisí ábhartha eile ar son 
cuspóirí taifeadta agus iniúchta leis na taifid phearsanta ábhartha.   
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Ráiteas Príobháideachta Cosaint Sonraí 

Is é an príomhchuspóir a éilíonn an Roinn ort na sonraí pearsanta seo a thabhairt do d'fhostóir ná chun 

cur ar a chumas socruithe speisialta a chur i bhfeidhm duit a bhaineann le fostaithe Bhunscoileanna 

agus Iarbhunscoileanna aitheanta agus BOO a úsáideann maoiniú deontais agus atá i riosca fíor-ard 

breoiteachta tromchúisí ó COVID-19 a tholgadh. Coinneoidh d'fhostóir d'fhoirm iarratais agus na 

cáipéisí tacaíochta de réir a bheartas um Chosaint Sonraí. Tá breis eolais maidir leis an mbeartas seo 

ar fáil ar iarratas ó d'fhostóir.  

Tá an Fógra Príobháideachais ina dtugtar tuilleadh eolais maidir leis an fhoirm iarratais seo ar fáil ag: 

https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/gdpr/gdpr.html  Tá sonraí uile bheartas 

na Roinne um Chosaint Sonraí ina leagtar amach conas a úsáidfimid do shonraí pearsanta agus ina 

dtugtar eolas maidir le do chearta mar ábhar sonraí ar fáil ag https://www.education.ie/en/The-

Department/Data-Protection/.  Tá sonraí an bheartais seo ar fáil i gcóip chrua freisin ó Téarmaí agus 

Coinníollacha Múinteoirí/CRS, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha 

Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659, ar iarratas. 

about:blank
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AGUISÍN B 

 

Foirm éilimh le hionadaí a íoc in áit  

Rúnaí/Feighlí/Glantóir nach bhfuil ag freastal ar an ionad oibre  

mar go bhfuil sé measta ag an tSeirbhís Sláinte Gairme (SSF) go bhfuil siad  

in ardriosca nó i RIOSCA FÍOR-ARD breoiteachta tromchúisí má tholgann siad Covid-19 agus ar comhairlíodh 

clutharú dóibh. 

 

Nóta 1: Foirm amháin le comhlánú do gach fostaí.  

Nóta 2: Má tá éileamh á dhéanamh maidir le níos mó ná Rúnaí amháin mar shampla, comhlánaigh foirm ar 

leith do gach duine díobh ag úsáid sonraí gan tréithe pearsanta luaite a nochtódh aitheantas an té atá i gceist 

m.sh. Rúnaí 1, Rúnaí 2       

 

Ainm agus Seoladh na Scoile  

 

 

 

Uimhir Rolla na Scoile  

Sonraí an fhostaí nach bhfuil in ann freastal ar an ionad oibre 

Teideal an Phoist  

Dáta Tosaigh Neamhláithreachta  

Dáta Deiridh Neamhláithreachta (más infheidhme)  

Sonraí na n-uaireanta freastail atá ar conradh 

Laethanta 

Socruithe oibre de réir chonradh 

Amanna oibrithe Uaireanta sa 

lá Ó Go 

Dé Luain    

Déardaoin    

Dé Céadaoin    

Déardaoin    

Dé hAoine    

    

    

Iomlán uaireanta sa tseachtain  

 

Sonraí an éileamh íocaíochta  

(Cuirtear éilimh faoi bhráid i riaráiste ag deireadh gach tréimhse 2 mhí m.sh. cuirtear éilimh do mhí Mheán Fómhair agus Deireadh Fómhair 

faoi bhráid i mí na Samhna. D'fhéadfaí glacadh le héilimh níos minice má tá deacrachtaí airgeadais ag scoil). 

An tréimhse a dtagraíonn an tÉileamh Íocaíochta 

di: 
Ó:_____________________ go: _______________ 

Iomlán na n-uaireanta dá n-

éilítear íocaíocht  

(seachas Dúnadh Scoile agus 

Laethanta Saoire Bainc. Is féidir 

áfach íocaíocht a éileamh ar son 

teidlíochta Saoire Banc atá iníoctha 

Uair-ráta 

íoctha(seachas 

ÁSPC RÉ) 

Íocaíocht 

chomhlán 

Lena n-áirítear Pá 

Saoire 

 (seachas ÁSPC RÉ) 

ÁSPC RÉ 
Íocaíocht iomlán 

éilithe 
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faoi théarmaí an Achta um Eagrú 

Ama Oibre 1997) 

     

 
 
 
Dearbhú  

 

 
1. Dearbhaím go bhfuil an fostaí seo ábalta obair ó thaobh liachta de, ach deir an Tuarascáil Measúnú 

Riosca SSG go bhfuil sé/sí in ardriosca breoiteachta tromchúisí má tholgann sé/sí COVID-19 agus gur 
comhairlíodh clutharú dó/di.   
 

2. Tuigim go bhfuil fostaí atá ábalta obair ó thaobh liachta ach a deir Tuarascáil Measúnú Riosca SSG go 
bhfuil sé/sí in ardriosca nó i riosca fíor-ard breoiteachta tromchúisí má tholgann sé/sí COVID-19 agus a 
bhfuil clutharú comhairlithe dó/di in ann cianobair a dhéanamh. Dearbhaím go bhfuil dualgais 
ábhartha sannta don fhostaí a oiread is féidir, lena n-áirítear dualgais lasmuigh dá c(h)roídhualgais 
nuair nach bhfuil cianobair indéanta ina ról reatha. 
 

3. Deimhním go bhfuil an t-iarratas seo le Rúnaí/Feighlí/Glantóir ionadaíoch a íoc bunaithe ar na 
huaireanta seachtainiúla atá ar conradh cheana féin don rúnaí/feighlí/glantóir.  
 

4. Deimhním go bhfuil an fhaisnéis go léir atá tugtha ar an fhoirm iarratais seo cruinn agus tuigim gur 
féidir an fhaisnéis atá curtha ar fáil faoi réir iniúchta agus fíoraithe leis an FSSU.  
 

 
 
______________________________________    Dáta _____________________________ 
Síniú Phríomhoide na Scoile  
 
_____________________________________    Dáta _____________________________ 

Síniú Chathaoirleach an BB 

 

Seol an fhaisnéis seo ar ais a luaithe is féidir chuig Rannóg Airgeadais Scoileanna, An Roinn Oideachais agus 

Scileanna, Corr na Madadh, Co. na hIarmhí.  

 

Úsáid Oifigiúil amháin: 

 

 

 

 

Íocaíocht Iomlán dlite: € 

Ullmhaithe ag:                                                                                                                          Dáta: 

Ceadaithe ag:                                                                                                                         Dáta: 
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AGUISÍN C 

 

Foirm éilimh le hionadaí a íoc in áit  

Coimhdire Bus nach bhfuil ag freastal ar an ionad oibre  

mar go bhfuil sé measta ag an tSeirbhís Sláinte Gairme (SSF) go bhfuil sé/sí  

in ardriosca nó i RIOSCA FÍOR-ARD breoiteachta tromchúisí má tholgann sé/sí Covid-19 agus ar comhairlíodh 

clutharú dó/di. 

 

Nóta 1: Foirm amháin le comhlánú do gach fostaí.  

Nóta 2: Má tá éileamh á dhéanamh maidir le níos mó ná Coimhdire Bus amháin mar shampla, comhlánaigh 

foirm ar leith do gach duine díobh ag úsáid sonraí gan tréithe pearsanta luaite a nochtódh aitheantas an té atá 

i gceist m.sh. Coimhdire Bus 1, Coimhdire Bus 2.       

 

Ainm agus Seoladh na Scoile  

 

 

 

Uimhir Rolla na Scoile  

Ainm BOO agus sonraí teagmhála  

(más infheidhme) 

 

 

 

 

 

Sonraí an fhostaí nach bhfuil in ann freastal ar an ionad oibre 

Teideal an Phoist  

Dáta Tosaigh Neamhláithreachta  

Dáta Deiridh Neamhláithreachta (más infheidhme)  

Sonraí na n-uaireanta freastail atá ar conradh 

Laethanta 

Socruithe oibre de réir chonradh 

Amanna oibrithe Uaireanta sa 

lá Ó Go 

Dé Luain    

Dé Máirt    

Dé Céadaoin    

Déardaoin    

Dé hAoine    

    

    

Iomlán uaireanta sa tseachtain  

 

Sonraí an éileamh íocaíochta  

(Cuirtear éilimh faoi bhráid i riaráiste ag deireadh gach tréimhse 2 mhí m.sh. cuirtear éilimh do mhí Mheán Fómhair agus Deireadh Fómhair 

faoi bhráid i mí na Samhna. D'fhéadfaí glacadh le héilimh níos minice má tá deacrachtaí airgeadais ag scoil). 

An tréimhse a dtagraíonn an tÉileamh Íocaíochta 

di: 
Ó:_____________________ go: _______________ 
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Iomlán na n-uaireanta dá n-

éilítear íocaíocht  

(seachas Dúnadh Scoile agus 

Laethanta Saoire Bainc. Is féidir 

áfach íocaíocht a éileamh ar son 

teidlíochta Saoire Banc atá iníoctha 

faoi théarmaí an Achta um Eagrú 

Ama Oibre 1997) 

Uair-ráta 

íoctha  

Lena n-áirítear 

Pá Saoire 

(seachas ÁSPC RÉ) 

Íocaíocht 

chomhlán (seachas 

ÁSPC RÉ) 

ÁSPC RÉ 
Íocaíocht iomlán 

éilithe 

     

 
 
 
Dearbhú  

 

 
1. Dearbhaím go bhfuil an fostaí seo ábalta obair ó thaobh liachta de, ach deir an Tuarascáil Measúnú 

Riosca SSG go bhfuil sé/sí in ardriosca breoiteachta tromchúisí má tholgann sé/sí COVID-19 agus gur 
comhairlíodh clutharú dó/di.   
 

2. Tuigim go bhfuil fostaí atá ábalta obair ó thaobh liachta ach a deir Tuarascáil Measúnú Riosca SSG go 
bhfuil sé/sí in ardriosca nó i riosca fíor-ard breoiteachta tromchúisí má tholgann sé/sí COVID-19 agus a 
bhfuil clutharú comhairlithe dó/di in ann cianobair a dhéanamh. Deimhním go bhfuil dualgais ábhartha 
sannta don fhostaí a oiread is féidir, lena n-áirítear dualgais lasmuigh dá c(h)roídhualgais nuair nach 
bhfuil cianobair indéanta ina ról reatha. 
 

3. Deimhním go bhfuil an t-iarratas seo ar íocaíocht Choimhdire Bus ionadaíoch bunaithe ar na 
huaireanta seachtainiúla conartha reatha atá ag an gCoimhdire Bus.  
 

4. Deimhním go bhfuil an fhaisnéis go léir atá tugtha ar an fhoirm iarratais seo cruinn agus tuigim gur 
féidir an fhaisnéis atá curtha ar fáil faoi réir iniúchta agus fíoraithe leis an FSSU.  
 

 
 
______________________________________    Dáta _____________________________ 
Síniú Phríomhoide na Scoile/Oifigeach Ainmnithe an BOO 
 
_____________________________________    Dáta _____________________________ 

Síniú Chathaoirleach an BB/Oifigeach ainmnithe an BOO 

 

Seol an fhaisnéis seo ar ais a luaithe is caothiúil chuig Iompar Scoile, An Roinn Oideachais agus Scileanna, 

Bóthar Phort laoise, An Tulach Mhór, Co Uíbh Fhailí 

 

Úsáid Oifigiúil amháin: 

 

 

 

 

Íocaíocht Iomlán dlite: € 

Ullmhaithe ag:                                                                                                                          Dáta: 

Ceadaithe ag:                                                                                                                         Dáta: 
 


