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Feidhmiú Sheirbhísí na Scéime Iompair Scoile do Bhunscoileanna, lena n-áirítear 
Seirbhísí na Scéime Iompair Scoile um Riachtanais Speisialta Oideachais i 
mBunscoileanna, do Scoilbhliain 2021/2022  

 

(Má tá leanaí agat a úsáideann Seirbhísí na Scéime Iompair Scoile d’Iar-
Bhunscoileanna, lena n-áirítear Seirbhísí na Scéime Iompair Scoile um Riachtanais 
Speisialta in Iar-Bhunscoileanna, léigh, le do thoil, an treoir ar leith a eisíodh maidir leis 
na seirbhísí sin) 
 
A Thuismitheoir/Chaomhnóir, a chara,  
 
Beidh seirbhísí na Scéime Iompair Scoile do scoilbhliain 2021/2022 ag feidhmiú go 
hiomlán ach go mbeidh bearta agus riachtanais bhreise maidir le sláinteachas i 
bhfeidhm.  
 
Léigh go cúramach, le do thoil, an litir seo agus an treoir atá ceangailte léi. 
Labhair le do leanbh nó le do leanaí faoin gcaoi ar cheart dóibh seirbhísí iompair 
scoile a úsáid don scoilbhliain seo amach romhainn ionas go mbeidh a fhios acu 
cad atá rompu.  
 
Tá ról againn go léir maidir le pobal na scoile a choinneáil sábháilte. Cinntigh, le 
do thoil, go bhfuil do leanbh ar an eolas faoi na treoracha seo agus go bhfuil a 
fhios aige/aici nach mór dó/di cloí leo agus a c(h)ion féin a dhéanamh lena 
chinntiú go mbeidh na cairde agus na comhscoláirí atá aige/aici, chomh maith 
leis an bhfoireann iompair agus foireann na scoile agus pobal na scoile i 
gcoitinne chomh sábháilte agus is féidir.   
 
Tá eolas níos mionsonraithe ar an doiciméad atá iniata thall: Treoir do 
Thuismitheoirí agus do Leanaí maidir le Feidhmiú Sheirbhísí na Scéime Iompair 
Scoile do Bhunscoileanna, lena n-áirítear Seirbhísí na Scéime Iompair Scoile um 
Riachtanais Speisialta Oideachais, do Scoilbhliain 2021/2022  
 
Táimid ag leanúint orainn ag cinntiú go bhfuil gach iarracht á déanamh scaipeadh 
Covid-19 a chosc. Tá sé tábhachtach go gcomhlíonfadh gach leanbh na riachtanais 
sláinteachais agus go gcomhlíonfadh leanaí na rialacha maidir le hidirghníomhaíocht a 
theorannú agus iad ag taisteal ar sheirbhísí iompair scoile. 
 
Cinntigh, le do thoil, go bhfuil do chuid leanaí ar an eolas faoi na treoirlínte seo a 
leanas, agus go bhfuiltear ag súil go gcomhlíonfaidh siad iad sin nuair atá an tseirbhís 
iompair scoile á húsáid acu. 
 

 Gan iompar scoile a úsáid má tá comharthaí soiléire á léiriú acu.  

 Scaradh fisiciúil a choinneáil agus iad ag fanacht leis an iompar. 

 Suí i gcónaí ina suíocháin réamhshannta a bheidh le hais siblín nó linbh óna 
rang-ghrúpa féin más féidir (ba cheart gurb é sin an leanbh céanna an t-am ar 
fad).   
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 Díghalrán lámh a úsáid sula dtéann siad isteach nó nuair a théann siad isteach 
ar an mbus. 

 Béasaíocht riospráide a leanúint i gcónaí – casacht agus sraothartach a 
chlúdach le ciarsúr páipéir agus fáil réidh leis i gceart, nó casacht agus 
sraothartach ina n-uillinneacha agus iad ag fanacht le seirbhísí iompair nó ag 
taisteal orthu. 

 Teacht den bhus ina nduine agus ina nduine ar bhealach ordúil. 

 Ní mór do gach leanbh os cionn trí bliana déag d'aois maisc aghaidhe a 
chaitheamh agus iad ag fanacht le seirbhísí iompair agus ag taisteal orthu (ach 
amháin leanaí nach féidir leo masc aghaidhe nó clúdach aghaidhe a 
chaitheamh ar chúiseanna a bhaineann le leigheas nó le riachtanais speisialta 
oideachais).  

 

 

 
Is féidir tuilleadh sonraí faoi na pleananna d'athoscailt ár scoileanna a fhail ar 

gov.ie/backtoschool.  
 
 
 
An Rannóg Iompair Scoile  
Lúnasa 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gov.ie/backtoschool
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Treoir do Thuismitheoirí agus do Leanaí maidir le Feidhmiú Sheirbhísí na Scéime 
Iompair Scoile do Bhunscoileanna, lena n-áirítear Seirbhísí na Scéime Iompair 
Scoile um Riachtanais Speisialta Oideachais, do Scoilbhliain 2021/2022  
 

1. Bí feasach ar na comharthaí – fan sa bhaile agus ná húsáid iompar scoile 
má tá comharthaí ar do leanbh 

Chun scaipeadh COVID-19 a chosc, tá sé tábhachtach eolas a bheith agat ar na 
comharthaí agus iad a aithint.  
 
Is iad sin: 

 Teocht ard 

 Casacht 

 Giorra anála nó deacrachtaí análaithe 

 Gan a bheith in ann boladh nó blas a fháil nó boladh a bheith as a riocht 

 Siomptóim neamhchoitianta eile de chuid Covid-19, scornach thinn, tinneas 

cinn nó buinneach san áireamh 

Má tá ceann ar bith de na comharthaí sin á léiriú ag do leanbh, nó má tá duine sa líon 
tí a bhfuil COVID-19 air nó uirthi nó a bhfuil amhras ann go bhfuil sé air nó uirthi, ba 
cheart go bhfanfadh do leanbh sa bhaile.  Ná tabhair cead do do leanbh teacht i láthair 
i gcomhair iompar scoile ná freastal ar an scoil - cuir glaoch ar do dhochtúir, le do thoil, 
agus lean treoracha FSS maidir le féin-aonrú. 
 

2. Córas an “Chomrádaí Bus” 

Táimid ag obair le Bus Éireann chun plean suíochán a fhorbairt do gach bus ionas go 
mbeidh suíochán réamhshannta ag gach leanbh. Nuair is féidir, beidh an suíochán sin 
le hais siblín nó le hais linbh óna rang-ghrúpa féin, ach déanfar é a phleanáil ionas go 
mbeidh do leanbh ina s(h)uí le hais an linbh chéanna i gcónaí.  
 
Tá sé i gceist go ndéanfar pleananna suíochán a chur i bhfeidhm de réir mar a 
atosaíonn seirbhísí sa scoilbhliain nua agus go mbeidh pleananna suíochán ar fáil ar 
sheirbhísí busanna scoile.    
 
Ba cheart go suífeadh do leanbh sa suíochán céanna leis an leanbh céanna do 
scoilbhliain 2021/22. Má tá an leanbh sin as láthair, ba cheart go leanfadh do leanbh 
de bheith ag suí sa suíochán atá réamhshannta dó/di agus níor cheart go roghnódh 
sé/sí leanbh eile chun suí lena (h)ais.   
 
Má tá do leanbh ag taisteal ar Sheirbhís Iompair um Riachtanais Speisialta Oideachais 
(SEN) agus má tá Tionlacaí Bus Scoile sannta dó/di chun cuidiú leis/léi lena 
riachtanais chúraim, cuideoidh an Tionlacaí Bus Scoile le do leanbh chun suí ina 
s(h)uíochán ainmnithe.   
 

3. Sláinteachas lámh  
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Is féidir sláinteachas lámh a bhaint amach trí lámha a ní nó díghalrán lámh a úsáid 
(nuair a fhéachann na lámha glan). Níor cheart go gceadófaí do leanaí óga coimeádáin 
ina bhfuil glóthach alcóil a úsáid go neamhspleách.  
 
Iarraimid ort, le do thoil, a chinntiú go níonn do leanbh a lámha nó go n-úsáideann 
sé/sí díghalrán lámh (faoi do stiúir de réir mar is gá) ar maidin sula bhfágann sé/sí an 
teach chun taisteal ar an mbus scoile. Iarraimid ort labhairt le do leanbh faoina lámha a 
ní nó a dhíghalrú sula bhfágann sé/sí an scoil sa tráthnóna chun taisteal ar an mbus 
scoile.   
 
Beidh díghalrán lámh ar fáil ar bhusanna scoile lena úsáid ag leanaí de réir mar is gá, 
faoi stiúir an tiománaí. 

 

4. Béasaíocht maidir le sraothartach/casachtach 

Labhair le do leanbh, le do thoil, faoi dhea-shláinteachas riospráide a leanúint. 
Ciallaíonn sé sin go gclúdódh sé/sí a b(h)éal agus a s(h)rón le ciarsúr páipéir nó le 
huillinn lúbtha nuair atá sé/sí ag casachtach nó ag sraothartach. Ba cheart ansin fáil 
réidh leis an gciarsúr páipéir a úsáideadh i mbosca bruscair nuair atá sé sábháilte sin a 
dhéanamh. 
 
Nuair a leanaimid dea-shláinteachas riospráide, tugaimid cosaint do na daoine timpeall 
orainn ar víris amhail slaghdán, fliú agus Covid-19. 

 

5. Ag fanacht leis an mbus agus ag dul isteach air  

Ba cheart do do leanbh scaradh fisiciúil a choinneáil, maidin agus tráthnóna, agus é/í 
ag fanacht le hiompar. Ba cheart do gach leanbh os cionn trí bliana déag d'aois (ach 
amháin leanaí nach féidir leo sin a dhéanamh ar chúiseanna a bhaineann le leigheas 
nó le riachtanais speisialta oideachais) masc aghaidhe nó clúdach aghaidhe a 
chaitheamh agus iad ag fanacht le hiompar.   
 
Beidh plean suíochán ar fáil ar an mbus nuair a fhillfidh do leanbh ar an scoil.  Ba 
cheart go suífeadh do leanbh sa suíochán a sannadh dó/di.  Is é sin a s(h)uíochán don 
turas chun na scoile agus ar ais, maidin agus tráthnóna.  
 
Nuair a théann sé/sí isteach ar an mbus, ba cheart do do leanbh cead a thabhairt do 
leanaí ar bith atá roimhe/roimpi sa phasáiste suí ina suíocháin sula ngluaiseann sé/sí 
síos an bus de réir mar is gá chun suí ina s(h)uíochán féin.  

 

Má tá do leanbh ag taisteal ar Sheirbhís Iompair um Riachtanais Speisialta Oideachais 

(SEN) agus má tá Tionlacaí Bus Scoile sannta dó/di chun cuidiú leis/léi lena riachtanais 

chúraim, cuideoidh an Tionlacaí Bus Scoile le do leanbh chun suí ina s(h)uíochán 

ainmnithe.   

 
6. Ag tuirlingt den bhus  
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Ba cheart go dtuirlingeodh leanaí den bhus ina nduine agus ina nduine agus ar 
bhealach ordúil, agus go dtabharfaidís cead do leanaí ar bith atá chun tosaigh nó sa 
phasáiste chun tosaigh gluaiseacht ar aghaidh chun tuirlingt den bhus sula 
ngluaiseann siad féin ar aghaidh chun tuirlingt den bhus.  
 
Nuair a thuirlingíonn leanaí den bhus i ndiaidh thuras na maidine, ba cheart dóibh dul 
díreach chuig a scoil.  
 

7. Masc aghaidhe a chaitheamh i gcás leanaí atá os cionn trí bliana déag 
d'aois 

Má chaitear masc nó clúdach aghaidhe, is lú an seans go scaipfear an víreas chuig 
daoine eile agus braitheann an tairbhe ar an gclúdach a chaitheamh mar is ceart.  Fiú 
má tá masc á chaitheamh ag duine, ní chiallaíonn sé sin nach gá fanacht sa bhaile má 
tá comharthaí á léiriú ag an duine sin.  
 
Ní mór do gach leanbh atá trí bliana déag agus os a chionn maisc aghaidhe a 
chaitheamh agus iad ag fanacht le seirbhísí iompair agus ar sheirbhísí iompair ar feadh 
an turais chuig an scoil agus ar ais (ach amháin leanaí nach féidir leo masc aghaidhe 
nó clúdach aghaidhe a chaitheamh ar chúiseanna a bhaineann le leigheas nó le 
riachtanais speisialta oideachais).  
 
Ba cheart go gcoinneodh do leanbh a m(h)asc aghaidhe in áit shábháilte (amhail mála 
plaisteach zipghlasála) le linn an lae scoile nuair nach bhfuil sé in úsáid agus ba cheart 
maisc in-nite a ní gach lá.  
 
Ní dhiúltófar rochtain ar iompar do do leanbh má dhéanann sé/sí dearmad ar a 
m(h)asc aghaidhe nó má chailleann sé/sí é mar nach bhfágfar leanbh ar bith gan 
bealach chuig an scoil nó ar ais i gcúinsí den chineál sin a bhfuil cúis mhaith leo.  Mar 
sin féin, déanfar athbhreithniú ar áiseanna taistil linbh agus/nó déanfar iad a tharraingt 
siar i gcás nach mbíonn masc á chaitheamh ag an leanbh sin ar bhonn leanúnach.  Ní 
féidir linn sábháilteacht foirne iompair nó leanaí atá ag taisteal ar ár seirbhísí iompair 
scoile a chur i mbaol mar go gcaithfidh an tsábháilteacht sin a bheith mar 
phríomhthosaíocht i gcónaí. 
 
Dá bhrí sin, leagaimid béim ar a thábhachtaí agus atá sé go gcaithfeadh gach leanbh 
masc aghaidhe agus iarraimid ort labhairt le do leanbh maidir lena chinntiú go bhfuil a 
m(h)asc aghaidhe aige/aici nuair a fhágann sé/sí chun dul ar scoil agus é a choinneáil 
in áit shábháilte le linn an lae scoile nuair nach bhfuil sé á úsáid.  
 

8. Masc aghaidhe/scáthlán á chaitheamh ag foireann iompair scoile  

Beidh trealamh cosanta pearsanta (PPE) cuí á chaitheamh ag foireann iompair scoile 
(an tiománaí bus agus an tionlacaí bus i gcás seirbhísí iompair SEN) de réir mar is gá.   
 
Beidh maisc aghaidhe á gcaitheamh ag tiománaithe nuair atá leanaí ag dul isteach ar 
an mbus agus ag tuirlingt de nó i gcásanna nuair a d'fhéadfadh sé nach bhfuil sé 
indéanta scaradh sóisialta a dhéanamh.  
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Beidh maisc aghaidhe nó scáthláin aghaidhe á gcaitheamh ag tionlacaithe busanna 
scoile, de réir mar is cuí agus riachtanais SEN an linbh/na leanaí ar an tseirbhís á gcur 
san áireamh.  

 

 
9. Glanadh breise á dhéanamh ar bhusanna/sheirbhísí  

Beidh ar na seirbhísí iompair scoile go léir córais ghlantacháin sa bhreis a fheidhmiú i 
scoilbhliain 2021/22.  
 
Tá Bus Éireann ag obair le conraitheoirí agus le tiománaithe, chun eolas a sholáthar 
maidir leis na prótacail don ghlantachán breise atá riachtanach (sa bhreis ar an 
ngnáthghlantachán laethúil ag deireadh an lae), lena n-áirítear na riachtanais a 
bhaineann le pointí tadhaill a ghlanadh, díghalrán oiriúnach a úsáid agus treoir maidir 
le bailiú agus diúscairt dramhaíola.   
 

10. An chaoi a rachfar i ngleic le cásanna amhrasta ar sheirbhísí iompair   

 
In imthosca ina bhfuil cás amhrasta ar sheirbhís iompair, rachaidh an fhoireann iompair 
scoile i dteagmháil le tuismitheoirí/caomhnóirí láithreach chun socruithe a dhéanamh 
chun an leanbh a bhailiú.   
 
Nuair is féidir sin a dhéanamh, glacfar céimeanna chun an leanbh a scaradh ó leanaí 
eile ar an tseirbhís agus cuideoidh an fhoireann iompair scoile leis an leanbh de réir 
mar is gá agus cuirfidh siad an leanbh ar a s(h)uaimhneas ag rá leis/léi go bhfuil 
cabhair ar an mbealach. Tabharfaidh an fhoireann iompair scoile masc aghaidhe don 
leanbh mura féidir cloí leis an scaradh dhá mhéadar agus má tá ar a c(h)umas masc 
aghaidhe a chaitheamh. 
 
I ndiaidh do chás amhrasta tarlú, déanfar feithiclí a ghlanadh go hiomlán agus a 
dhíghalrú go hinmheánach sula n-úsáidfear arís iad.  
 
Cuirfidh FSS aon bhaill foirne/tuismitheoirí nó scoláirí a raibh dlúth-theagmháil acu le 
cás atá diagnóisithe ar an eolas tríd an bpróiseas um rianú teagmhálaithe.  
 


