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Tá sé tábhachtach a thabhairt ar aird go bhfuil sé i gceist go mbeadh an treoir seo mar dhoiciméad 
beo le nuashonrú de réir mar a nuashonraítear comhairle an Rialtais. D’fhonn an próiseas seo a 

éascú, thionóil an Roinn Grúpa Maoirseachta, ar a mbeidh roinnt ionadaithe earnála agus oifigigh 
Roinne, a thiocfaidh le chéile go rialta chun an doiciméad seo a athbhreithniú agus a nuashonrú. Ba 
cheart d’eagraíochtaí agus do ghrúpaí óige a gcuid prótacal féin a fhorbairt i gcomhréir leis an treoir 

ardleibhéil seo. 

 

Cuid 1 - Cúlra agus Comhthéacs 

Ullmhaíodh an treoir seo do sheirbhísí óige arna maoiniú ag an Roinn Leanaí, Comhionannais, 
Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige. Tagann an treoir seo i ndiaidh agus tá sí in ionad na treorach 
roimhe seo maidir leis an earnáil óige agus ullmhaítear í i gcomhthéacs níos leithne de phlean an 
Rialtais Teacht Aniar agus Téarnamh 2020-2021:  An Plean maidir le Maireachtáil le COVID-191, agus 
an Prótacal um Fhilleadh ar Obair go Sábháilte2. Ba cheart an treoir seo a léamh i dteannta na 
ndoiciméad sin, agus aon chomhairle a eisíonn an Rialtas amach anseo maidir le COVID-19.  

D'oibrigh an Roinn le raon geallsealbhóirí san earnáil óige chun an treoir earnáil-shonrach seo a 
dhréachtú de réir phlean an Rialtais Teacht Aniar agus Téarnamh 2020-2021: An Plean maidir le 
Maireachtáil le COVID-19 a thagann i ndiaidh Threochlár an Rialtais chun an tSochaí agus an Gnó a 
Athoscailt.  

Sa treoir seo d’earnáil na hóige, cuimsítear príomhghnéithe an chur chuige leanúnaigh atá leagtha 
amach in bplean an Rialtais Teacht Aniar agus Téarnamh 2020-2021: An Plean maidir le Maireachtáil 
le COVID-19, agus léirítear gach ceann den cúig leibhéal. Tá an treoir ar ardleibhéil agus de réir a 
nádúir ní féidir léi gach eachtra a ghabháil. Ba cheart do gach eagraíocht a pleananna eagrúcháin féin 
a ullmhú do gach leibhéal, de réir na treorach seo. Ba cheart go mbeadh cúinsí aonair gach 
eagraíochta mar bhonn eolais do na pleananna eagrúcháin seo, de réir a struchtúir chuntasachta 
agus rialachais. 

  

                                                             
1 https://www.gov.ie/en/campaigns/resilience-recovery-2020-2021-plan-for-living-with-covid-19/ 
2 https://www.gov.ie/en/publication/22829a-return-to-work-safely-protocol/ 
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Cuid 2 - Treoir uileghabhálach 

Ní mór do sheirbhís óige aird a thabhairt ar chomhairle reatha an Rialtais maidir le bainistíocht 
paindéime COVID-19. Tugtar achoimre thíos ar phríomhthosaíochtaí do dhaoine aonair agus do 
ghrúpaí, a thacaíonn le gach leibhéal:  

Príomhthosaíochtaí 
Ar bhonn aonair I dteannta a chéile 

 Déantar lámha a ní go minic; béasaíocht 
chasachta agus sraothartach, teagmháil leis 
na súile, leis an srón agus leis an mbéal a 
sheachaint, glanadh agus díghalrú rialta de 
dhromchlaí 

 Fad sábháilte de 2 mhéadar a choimeád ó 
dhaoine eile, go háirithe iad siúd nach 
bhfuil i measc do dhlúth-theagmhálacha 

 An líon teagmhálacha dlúth a íoslaghdú an 
méid agus is féidir agus taifead de do 
theagmhálacha laethúla a choinneáil  

 Clúdach aghaidhe a chaitheamh agus tú ag 
úsáid iompar poiblí, i suíomhanna 
miondíola nó in aon suíomh faoi dhíon eile 
nuair nach féidir scaradh fisiceach a 
choinneáil 

 Comhairle sláinte poiblí a leanúint maidir le 
sriain a chur ar líon na gcuairteoirí ar thithe 
príobháideacha 

 Bí eolach faoi na hairíonna de COVID-19, 
agus féinmhonatóireacht a dhéanamh ar tú 
féin. Má thagann comharthaí ort, déan tú 
féin a leithlisiú agus déan teagmháil le do 
dhochtúir teaghlaigh gan mhoill 

 Fan ar an eolas faoin staid reatha trí fhoinsí 
faisnéise iontaofa agus lean comhairle 
oifigiúil sláinte poiblí 

 Seachain gach taisteal neamhriachtanach 
thar lear agus laghdaigh taisteal 
neamhriachtanach pearsanta 

 

 Cinntigh go laghdaítear cruinnithe daoine a 
mhéid agus is féidir, agus in aon chás go 
gcloítear leis an líon uasta a leagtar amach 
sa chomhairle sláinte poiblí atá i réim. 

 Scaradh fisiceach a choimeád ag gach 
cruinniú.  

 Gach céim réasúnach a ghlacadh ag 
cruinnithe chun a chinntiú go gcoinnítear 
taifead díobh siúd atá ag freastal d’fhonn 
rianú tapa teagmhála a éascú 

  Ba cheart go leanfadh gnóthaí, 
eagraíochtaí agus ionaid oibre de bheith ag 
cloí le comhairle agus treoir sláinte poiblí a 
bhaineann lena n-earnáil agus ba cheart 
dóibh pleananna tiomnaithe a fhorbairt do 
gach leibhéal  

 Maidir le hoibrithe agus gnóthaí ar féidir 
leo oibriú go cianda ón mbaile, ba chóir 
dóibh leanúint orthu é sin a dhéanamh  

 

Earnáil na hÓige  

Coinneáil ar an airdeall maidir le comhairle sláinte poiblí, go sonrach maidir le sláinteachas láimhe, 
béasaíocht chasachta, scaradh fisiceach, cumhdaigh aghaidhe agus, conas comharthaí agus airíonna 
COVID-19 a aithint agus freagairt dóibh. Comhairle den sórt sin a chur in iúl go héifeachtach 
d’oibrithe, d’oibrithe deonacha agus do dhaoine óga a bhfuil baint acu leis an tseirbhís.  
 
Ba cheart go dtabharfadh gach gníomhaíocht aird ar na riachtanais ábhartha eile agus ar dhea-
chleachtas m.sh. cosaint leanaí, sábháilteacht agus folláine foirne agus oibrithe deonacha.  
 
Scaradh Fisiceach 
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Ba cheart fad de 1 mhéadar a choinneáil idir daoine óga aonair agus oibrithe óige i suíomh oibre 
óige atá comhsheasmhach leis an gcomhairle a thugtar do scoileanna. B’fhéidir gur mhaith le 
seirbhísí óige smaoineamh ar na roghanna seo a leanas chun cloí le scaradh fisiceach: 
 

1. Spásanna a athchumrú chun scaradh fisiceach a uasmhéadú; 
2. An spás go léir atá ar fáil a úsáid agus a athchumrú d’fhonn scaradh fisiceach a 

uasmhéadú; 
3. Athbhreithniú a dhéanamh ar amanna oibriúcháin; 
4. Grúpaí a athchumrú; 
5. Smaoinigh ar shruthú beo a úsáid; agus 
6. Rochtain a fháil ar spásanna atá ar fáil sa phobal áitiúil 

 
Ba chóir cumhdaigh aghaidhe a úsáid agus sibh ag obair agus gan fad fisiceach de 1 mhéadar a 
bheith eatarthu.  
 
Grúpaí 

 Nuair is féidir, ba cheart ceantair a leithdháileadh go comhsheasmhach ar na hoibrithe 
óige agus na daoine óga céanna in ionad spásanna a roinnt idir grúpaí. 

 Má roinntear cruinniú i ngrúpaí, ba cheart go ndéanfaí grúpaí a scaradh go soiléir lena 
chinntiú nach mbeidh aon teagmháil idir na grúpaí. Is é an cuspóir ná teagmháil agus 
comhroinnt saoráidí comónta a theorannú a oiread agus is féidir idir daoine i ngrúpaí 
éagsúla. 

 A mhéid is féidir, ba cheart go mbeadh daoine óga agus oibrithe óige sna grúpaí céanna ar 
bhonn seasta. 

 Ba cheart go gcuirfí teorainn ar oibrithe óige a aistríonn ó ghrúpa go grúpa a oiread agus is 
féidir 

 
Uasmhéideanna Grúpa 
Ba cheart uasmhéid seirbhíse a ríomh ag féachaint don spás atá ar fáil.  Ba cheart go mbeadh sé 
bunaithe ar a chinntiú gur féidir fadú fisiceach 1m ar a laghad a choinneáil, agus aon srianta 
cumais eile a d’fhéadfadh a bheith i gceist de réir riachtanais cosanta leanaí nó sábháilteachta 
dóiteáin a chur san áireamh.  Léiríonn an tábla thíos an uasmhéid grúpa is incheadaithe ag gach 
leibhéal agus tá daoine óga agus oibrithe óige araon curtha san áireamh.  
 

Náisiúnta Uasmhéid an Ghrúpa 
faoi dhíon 

Uasmhéid an Ghrúpa 
Allamuigh 

1 100 200 
2 50 100 
3 15 15 
4 15 15 
5 6 15 

 



 

6 | Leathanach 
 

Ba cheart an uasmhéid a bhaineann le gach seirbhís san ionad ar leith a ríomh agus a fhoilsiú ar an 
doras nó ag an mbealach isteach chuig an ionad 3 .   
 
Rianú Teagmhála 
Ba cheart taifead ar fhreastal fisiceach a choinneáil d’fhonn rianú tapa teagmhála a éascú. 
 
Taisteal go dtí an Obair/Seirbhísí 
Faoi Leibhéal 5 de phlean an Rialtais Teacht Aniar agus Téarnamh 2020-2021, iarrtar ar dhaoine 
fanacht sa bhaile agus oibriú ón mbaile mura soláthraíonn siad seirbhís riachtanach a bhfuil a 
láithreacht fhisiciúil ag teastáil ina leith. De réir na treorach seo, féadfaidh oibrithe óige, idir bhaill 
foirne agus shaorálaithe, le cead ó bhainistíocht a seirbhíse, na srianta taistil intíre atá i réim a 
shárú d’fhonn soláthar seirbhísí óige a éascú. Ar an gcaoi chéanna, nuair is gá, féadfaidh duine óg, 
ach é a bheith réasúnta, na srianta taistil intíre atá i réim a shárú chun freastal ar sheirbhís óige 
maoinithe.  
 

  

                                                             
3 Tá seirbhísí oibre don ógra freagrach as an gcomharthaíocht ar áiseanna a bhfeidhmíonn siad orthu. Ba chóir go mbeadh 
comharthaíocht ar taispeáint gach uair a bhíonn an tsaoráid á húsáid. Moltar comharthaí sealadacha d’éascaitheoirí nach 
bhfuil faoi úinéireacht. 
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Cuid 3 - Treoir don Earnáil Óige 

I dtaighde le déanaí, tugadh chun suntais, cé go ndeachaigh COVID-19 i bhfeidhm ar gach duine, gurb 
iad daoine óga an grúpa is mó a ndeachaigh sé i bhfeidhm orthu.  Déantar tagairt don tábhacht a 
bhaineann le hobair óige do dhaoine óga, maidir le rud éigin fiúntach a thabhairt dóibh agus rud le 
bheith ag súil le in amanna deacra, cosúil lena atáimid ag fulaingt faoi láthair, sa Tionscadal Taighde 
ar Thionchar Phaindéimeach Coróin ar an Óige Obair san Eoraip (RAY-COR).  Ar an mbealach céanna, 
aimsíodh sa chomhairliúchán náisiúnta How's Your Head go raibh claonadh ag na daoine óga a bhí ag 
plé le clubanna agus seirbhísí óige a bheith níos dóchasaí agus níos corraithe faoi cad a bhfuil i ndán 
dóibh.   

D’oibrigh seirbhísí óige go crua, rinne siad nuáil agus oiriúnú chun tacaíochtaí a choinneáil, go háirithe 
do dhaoine óga leochaileacha, faoi mhíbhuntáiste agus ar an imeall, le linn na srianta.  Ag aithint na 
n-iarrachtaí atá déanta, soláthraíonn an tábla thíos treoir maidir le feidhmiú na seirbhísí agus na 
dtacaíochtaí ina bhfuil gach ceann de na cúig leibhéal i bhfeidhm, ar leibhéal náisiúnta nó ar leibhéal 
áitiúil.   

Mar gheall ar aitheantas a thabhairt d’obair óige mar sheirbhís ríthábhachtach chun tacú le daoine 
óga, tagann seirbhísí oibre don óige faoin gcatagóir Scoileanna, Seirbhísí Luathfhoghlama agus Cúraim 
Leanaí, agus Ardoideachais agus Oideachas den phlean Teacht Aniar agus Téarnamh 2020-2021: An 
Plean maidir le Maireachtáil le COVID-19 

Beidh ar sheirbhísí óige fanacht ar an airdeall faoi cé acu de na cúig leibhéal atá i bhfeidhm ag aon am 
faoi leith. Beidh orthu prótacail aonair a bheith i bhfeidhm acu maidir le gach leibhéal ionas go n-
oirfidh siad go gasta in aimsir éiginnteachta.  

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil gach treoir a chuirtear ar fáil sa tábla thíos táscach agus go 
bhfuil sí faoi réir comhairle leanúnach sláinte poiblí. Agus seirbhísí á seachadadh, ba cheart do 
sheirbhísí óige tosca áitiúla ar nós próifíl an ghalair atá ag dul i méid ina gceantar féin a chur san 
áireamh, agus comhairle FSS a lorg nuair is gá. Ba cheart do sheirbhísí na nósanna imeachta i gCuid 4 
- Treoirlínte Eagrúcháin a leanúint. 
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Tabhair faoi deara le do thoil: Cuimsítear i ngrúpaí gach duine a bhfuil baint acu leis an ngrúpa i.e. daoine óga, oibrithe óige, agus saorálaithe  

 

Ceannteideal Leibhéal 1 Leibhéal 2 Leibhéal 3 Leibhéal 4 Leibhéal 5 
Oibriú cianda i.e. 
ar líne 

Ba cheart cineálacha 
cianda de sheachadadh 
seirbhíse a úsáid de réir 
mar is cuí 
 

Ba cheart cineálacha 
cianda de sheachadadh 
seirbhíse a úsáid de réir 
mar is cuí 
 

Ba cheart cineálacha 
cianda de sheachadadh 
seirbhíse a úsáid chun an 
pobal a theorannú a 
mhéid is féidir 

Ba cheart cineálacha 
cianda de sheachadadh 
seirbhíse a úsáid chun an 
pobal a theorannú a 
mhéid is féidir 

Is iad cineálacha cianda 
de sheachadadh seirbhíse 
na príomhbhealaí chun 
tacaíocht a sholáthar  

Obair 
struchtúrtha do 
ghrúpaí beaga 
 
 

 Go cianda  
 Féadfar grúpaí suas le 

100 a reáchtáil 
laistigh agus 200 
lasmuigh 

 

 Go cianda  
 Féadfar grúpaí suas le 

50 a reáchtáil laistigh 
agus 100 lasmuigh 

 Go cianda 
 Féadfar grúpaí suas le 

15 a reáchtáil  
 Féadfar ilghrúpaí a 

reáchtáil má bhíonn i 
ndóthain spáis agus 
prótacail dhian 
sláinte poiblí i 
bhfeidhm 

 Níor chóir go mbeadh 
aon mheascadh idir 
grúpaí m.sh. amanna 
tosaithe agaithe, gan 
aon áiseanna a 
roinnt, gan teacht le 
chéile ag iontrálacha 
agus bealaí amach 
 

 

 Go cianda 
 Féadfar grúpaí suas le 

15 a reáchtáil 
 Féadfar ilghrúpaí a 

reáchtáil má bhíonn i 
ndóthain spáis agus 
prótacail dhian 
sláinte poiblí i 
bhfeidhm 

 Níor chóir go mbeadh 
aon mheascadh idir 
grúpaí m.sh. amanna 
tosaithe agaithe, gan 
aon áiseanna a 
roinnt, gan teacht le 
chéile ag iontrálacha 
agus bealaí amach 
 
 

 Go cianda 
 Féadfar grúpaí suas le 

15 a reáchtáil 
lasmuigh 

 Féadfar grúpaí de 
suas le 6 a reáchtáil 
laistigh chun críocha 
oideachais 
neamhfhoirmiúil agus 
tacaíochta do 
dhaoine óga 
leochaileacha atá faoi 
mhíbhuntáiste  

 Féadfar ilghrúpaí a 
reáchtáil má bhíonn i 
ndóthain spáis agus 
prótacail dhian 
sláinte poiblí i 
bhfeidhm 

 Níor chóir go mbeadh 
aon mheascadh idir 
grúpaí m.sh. amanna 
tosaithe agaithe, gan 
aon áiseanna a 
roinnt, gan teacht le 



 

9 | Leathanach 
 

chéile ag iontrálacha 
agus bealaí amach 

 
Idirghabhálacha 
neamhsceidealta 

Féadtar obair 
ghéarchéime a chur ar 
fáil 
 

Féadtar obair 
ghéarchéime a chur ar 
fáil  
 

Féadtar obair 
ghéarchéime a chur ar 
fáil laistigh agus 
roghanna lasmuigh á n-
úsáid nuair atá siad ar fáil 
 

Féadtar obair 
ghéarchéime a chur ar 
fáil laistigh agus 
roghanna lasmuigh á n-
úsáid nuair atá siad ar fáil 
 

 Go cianda 
 Féadtar obair 

ghéarchéime a chur 
ar fáil laistigh agus 
roghanna lasmuigh á 
n-úsáid i ngach cás 
nuair atá siad ar fáil.  
Tá uaslíon na ngrúpaí 
i bhfeidhm.  

Obair 
struchtúrtha do 
ghrúpaí móra  

 Go cianda  
 Féadfar grúpaí suas le 

100 a reáchtáil 
laistigh agus 200 
lasmuigh 

 

 Go cianda  
 Féadfar grúpaí suas le 

50 a reáchtáil laistigh 
agus 100 lasmuigh 

 Go cianda 
 

 Go cianda  Go cianda  

Obair for-
rochtana / scoite 

 Go cianda  
 Féadfar grúpaí suas le 

15 a reáchtáil 

 Go cianda  
 Féadfar grúpaí suas le 

15 a reáchtáil 

 Go cianda 
 Féadfar grúpaí suas le 

15 a reáchtáil 

 Go cianda 
 Féadfar grúpaí suas le 

15 a reáchtáil 

 Go cianda 
 Féadfar grúpaí suas le 

15 a reáchtáil 
lasmuigh 

 Féadfar grúpaí de 
suas le 6 a reáchtáil 
laistigh chun críocha 
oideachais 
neamhfhoirmiúil agus 
tacaíochta do 
dhaoine óga faoi 
mhíbhuntáiste agus 
leochaileacha  

 
Cuairteanna 
baile 

Féadtar dul i mbun 
cuairteanna baile 

Féadtar dul i mbun 
cuairteanna baile 

Féadtar dul i mbun 
cuairteanna baile 

Féadtar dul i mbun 
cuairteanna baile 

Chun seirbhísí 
riachtanacha agus sin 
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amháin a sholáthar m.sh. 
tacaíocht do dhaoine óga 
leochaileacha, daoine óga 
i ngéarchéimeanna nó i 
mbaol.  

Cónaithe 
 

Tuilleadh treorach le 
soláthar 

Tuilleadh treorach le 
soláthar 

Níor chóir go dtarlódh 
siad  

Níor chóir go dtarlódh 
siad  

Níor chóir go dtarlódh 
siad 

Campaí Gasóga 
agus Brídíní 

 Féadtar campaí 
lasmuigh de suas le 
200 rannpháirtí a 
reáchtáil 

 

 Féadtar campaí 
lasmuigh de suas le 
100 rannpháirtí a 
reáchtáil 

 

 Féadtar campaí 
lasmuigh de suas le 
15 rannpháirtí a 
reáchtáil 

 Féadtar ilghrúpaí a 
reáchtáil má bhíonn i 
ndóthain spáis ar fáil.  

 Níor chóir go mbeadh 
aon mheascadh idir 
grúpaí 

 Féadtar campaí 
lasmuigh de suas le 
15 rannpháirtí a 
reáchtáil 

 Féadtar ilghrúpaí a 
reáchtáil má bhíonn i 
ndóthain spáis ar fáil.  

 Níor chóir go mbeadh 
aon mheascadh idir 
grúpaí 

Níor chóir go dtarlódh 
siad  

Imeachtaí móra 
grúpa  

 Go cianda  
 Grúpaí de suas le 100 

taobh istigh  
 Grúpaí suas le 200 

lasmuigh  
 

 Go cianda  
 Grúpaí de suas le 50 

taobh istigh 
 Grúpaí suas le 100 

lasmuigh 

 Go cianda 
 

 Go cianda 
 

Go cianda 

Obair 
abhcóideachta 

Ba chóir go dtarlódh sé trí 
mhodh cianda nuair is 
féidir 

Ba chóir go dtarlódh sé trí 
mhodh cianda nuair is 
féidir 

Ba chóir go dtarlódh sé 
go cianda mura bhfuil 
tinreamh oifige fíor-
riachtanach   
 

Ba chóir go dtarlódh sé 
go cianda mura bhfuil 
tinreamh oifige fíor-
riachtanach   
 

Go cianda 

Tacaíocht agus 
oiliúint oibrí óige 
/ oibrí 
dheonaigh 

 Go cianda  
 Oiliúint phearsanta ar 

ghrúpaí suas le 15 le 
scaradh fisiceach de 
2m  

 Go cianda  
 Oiliúint phearsanta ar 

ghrúpaí suas le 15 le 
scaradh fisiceach de 
2m 

 Bog go príomha ar 
líne  

 Cuir teorainn le tionól 
a mhéid is féidir 

 Bog go príomha ar 
líne  

 Freastail riachtanach 
amháin ar an 
láithreán  

Go cianda  
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Cruinnithe oibre Ba chóir go dtarlódh sé trí 
mhodh cianda nuair is 
féidir 

Ba chóir go dtarlódh sé trí 
mhodh cianda nuair is 
féidir 

Ba chóir go dtarlódh sé 
go cianda mura bhfuil 
tinreamh fíor-riachtanach   

Ba chóir go dtarlódh sé 
go cianda mura bhfuil 
tinreamh fíor-riachtanach   

Go cianda 

Obair duine le 
duine 

 Go cianda  
 Féadtar cruinnithe a 

reáchtáil  

 Go cianda  
 Féadtar cruinnithe a 

reáchtáil  

 Go cianda 
 Féadtar cruinnithe a 

reáchtáil  

 Go cianda 
 Féadtar cruinnithe a 

reáchtáil 

 Go cianda 
 Féadfar é a reáchtáil 

laistigh nó lasmuigh 
ar bhonn duine le 
duine, ag úsáid 
roghanna lasmuigh i 
ngach cás nuair a 
bhíonn siad ar fáil. 
 

Obair Óige 
Idirnáisiúnta 
 

Go cianda Go cianda Go cianda Go cianda Go cianda 

Áitreabh a 
oscailt 4 

Bunaithe ar mheasúnú 
riosca agus ag féachaint 
do threoir sláinte poiblí, 
féadfaidh an t-áitreabh 
oscailt 
 

Bunaithe ar mheasúnú 
riosca agus ag féachaint 
do threoir sláinte poiblí, 
féadfaidh an t-áitreabh 
oscailt 

Bunaithe ar mheasúnú 
riosca agus ag féachaint 
do threoir sláinte poiblí, 
féadfaidh an t-áitreabh 
oscailt 
 

Bunaithe ar mheasúnú 
riosca agus ag féachaint 
do threoir sláinte poiblí, 
féadfaidh an t-áitreabh 
oscailt 
 

 Gan aon rochtain 
phoiblí 

 Tabhair rochtain ar 
oifigí d’fhoireann 
agus d’oibrithe 
deonacha le 
haghaidh tascanna 
riachtanacha a 
bhaineann le gnó 

Iompar Is féidir le hiompar 
seirbhíse óige feidhmiú 
de réir bearta breise mar 
atá leagtha amach thíos: 
 Ba chóir do dhaoine 

aonair fad fisiceach a 
choimeád 

Is féidir le hiompar 
seirbhíse óige feidhmiú 
de réir bearta breise mar 
atá leagtha amach thíos: 
 Ba chóir do dhaoine 

aonair fad fisiceach a 
choimeád 

Is féidir le hiompar 
seirbhíse óige feidhmiú 
de réir bearta breise mar 
atá leagtha amach thíos: 
 Ba chóir do dhaoine 

aonair fad fisiceach a 
choimeád 

Is féidir le hiompar 
seirbhíse óige feidhmiú 
de réir bearta breise mar 
atá leagtha amach thíos: 
 Ba chóir do dhaoine 

aonair fad fisiceach a 
choimeád 

Cuspóirí riachtanacha 
amháin 

                                                             
4Féadfaidh eagraíocht óige oibriú ó áitribh nach leo nó nach bhfuil smacht acu orthu. Sna cásanna seo ba cheart do sheirbhísí idirchaidreamh a dhéanamh leis an úinéir / oibreoirí lena 
chinntiú go gcloítear le gach treoir riachtanach chun sástacht an dá pháirtí. 



 

12 | Leathanach 
 

 Suíocháin 
réamhshannaithe 
lena chinntiú go 
bhfuil daoine aonair 
ina suí in aice le 
siblíní nó 
comhghrúpaí  

 Bearta sláinteachais 
agus glantacháin 
breise ar bhusanna, 
lena n-áirítear 
díghalrú a bheith ar 
fáil 

 Ba chóir do dhaoine 
óga os cionn 13 
bliana d’aois 
cumhdaigh aghaidhe 
a chaitheamh, cé is 
moite d’eisceachtaí 
teoranta ar 
chúiseanna 
míochaine nó 
riachtanais speisialta 

 Ní mór do loga 
rianaithe teagmhála a 
bheith i bhfeidhm 

 Suíocháin 
réamhshannaithe 
lena chinntiú go 
bhfuil daoine aonair 
ina suí in aice le 
siblíní nó 
comhghrúpaí  

 Bearta sláinteachais 
agus glantacháin 
breise ar bhusanna, 
lena n-áirítear 
díghalrú a bheith ar 
fáil 

 Ba chóir do dhaoine 
óga os cionn 13 
bliana d’aois 
cumhdaigh aghaidhe 
a chaitheamh, cé is 
moite d’eisceachtaí 
teoranta ar 
chúiseanna 
míochaine nó 
riachtanais speisialta 

 Ní mór do loga 
rianaithe teagmhála a 
bheith i bhfeidhm 

 Suíocháin 
réamhshannaithe 
lena chinntiú go 
bhfuil daoine aonair 
ina suí in aice le 
siblíní nó 
comhghrúpaí  

 Bearta sláinteachais 
agus glantacháin 
breise ar bhusanna, 
lena n-áirítear 
díghalrú a bheith ar 
fáil 

 Ba chóir do dhaoine 
óga os cionn 13 
bliana d’aois 
cumhdaigh aghaidhe 
a chaitheamh, cé is 
moite d’eisceachtaí 
teoranta ar 
chúiseanna 
míochaine nó 
riachtanais speisialta 

 Ní mór do loga 
rianaithe teagmhála a 
bheith i bhfeidhm 

 Suíocháin 
réamhshannaithe 
lena chinntiú go 
bhfuil daoine aonair 
ina suí in aice le 
siblíní nó 
comhghrúpaí  

 Bearta sláinteachais 
agus glantacháin 
breise ar bhusanna, 
lena n-áirítear 
díghalrú a bheith ar 
fáil 

 Ba chóir do dhaoine 
óga os cionn 13 
bliana d’aois 
cumhdaigh aghaidhe 
a chaitheamh, cé is 
moite d’eisceachtaí 
teoranta ar 
chúiseanna 
míochaine nó 
riachtanais speisialta 

 Ní mór do loga 
rianaithe teagmhála a 
bheith i bhfeidhm 
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Cuid 4 - Treoirlínte Eagrúcháin 

Is liosta táscach é seo agus ba cheart d’eagraíochtaí tagairt a dhéanamh do chomhairle Rialtais eile de réir 
mar is cuí. 

Sa mhéid seo a leanas, leagtar treoir amach d’eagraíochtaí de réir mar a leanann siad ag feidhmiú le linn na 
gcéimeanna éagsúla de phlean an Rialtais Teacht Aniar agus Téarnamh 2020-2021: An Plean maidir le 
Maireachtáil le COVID-19, agus an Prótacal um Fhilleadh ar Obair go Sábháilte.  
 
Is é sláinte agus folláine na ndaoine óga, na n-oibrithe deonacha agus na mball foirne an rud is tábhachtaí nuair 
a bhreithnítear gach leibhéal den phlean.  Aithnítear go gcaithfidh seirbhísí cúinsí aonair na foirne agus na n-
úsáideoirí seirbhíse a chur san áireamh agus pleanáil á déanamh sa todhchaí agus beidh orthu a bheith in ann 
freagairt go solúbtha nuair a athraíonn cúinsí aonair nó tosca comhthéacsúla níos leithne. Maidir leis seo, ba 
cheart príomhionadaí amháin ar a laghad a cheapadh agus an fhreagracht a thabhairt dó nó di a chinntiú go 
gcloítear go docht le bearta COVID-19. 

Áitribh Oibriúcháin (ar cíos agus faoi úinéireacht) 

 Ba chóir go mbeadh comharthaíocht chuí ar taispeáint go feiceálach 
o féach www.gov.ie/en/collection/ee0781-covid-19-posters-for-public-use/ 
o agus www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/covid19-updates/partner-

resources/covid-19-translated-resources/ 
 Caithfear limistéir oibre a ghlanadh go tráthrialta. 
 Ba cheart tacú le sláinteachas láimhe trí dhíghalrán a sholáthar. 
 Nuair is féidir, ba cheart limistéar a shainaithint agus a chur ar fáil chun duine a éiríonn tinn ar an 

áitreabh a aonrú. 

Bainistíocht Foirne  

 Pleananna riosca-bhunaithe a fhorbairt chun bearta a ullmhú agus a chur i bhfeidhm le linn gach 
leibhéal 

 Plean Freagartha COVID-19 na heagraíochta a nuashonrú de réir alt E.1 den Phrótacal um Fhilleadh ar 
an Obair go Sábháilte.  

 Ba cheart d’eagraíochtaí bearta coiscthe agus rialaithe COVID-19 a chur i bhfeidhm chun an riosca 
d’oibrithe, d’oibrithe deonacha agus do dhaoine óga a íoslaghdú. 

 Sula dtéann tú ar aghaidh go leibhéal nua ar bith, ba cheart don bhainistíocht próiseas measúnaithe 
riosca 5 a bhunú agus a chur i gcrích i gcomhairle le daoine a bhfuil rochtain acu ar an áitreabh. Ba 
chóir go dtabharfadh sé seo aghaidh ar a laghad ar an dá cheist seo a leanas:  

o An bhfuil géarghá leis an duine rochtain a fháil ar aon áit san áitreabh ar feadh aon tréimhse? 
- Tabhair breac-chuntas ar an gcúis. 

o An bhfuil aon riochtaí sláinte bunúsacha nó rioscaí breise ann a d’fhágfadh go mbeadh sé 
míchuí don duine rochtain a fháil ar an bhfoirgneamh? 

 Ba chóir do bhaill foirne agus d’oibrithe deonacha foirm um fhilleadh ar obair féin-dhearbhaithe a 
chomhlánú 6 nuair a fhilltear ar an obair i dtosach, agus ina theannta sin tar éis aon neamhláithreachta 
mar gheall ar thinneas nó taisteal.  

 Ba cheart loga um rianú teagmhála a fhorbairt, a nuashonrú agus a chur ar fáil don fhoireann 7 .  

                                                             
5 Teimpléad ag aguisín 3 
6 Teimpléad ag aguisín 2 
7 Teimpléad ag aguisín 4 
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 Ba cheart don fhoireann agus d’oibrithe deonacha faireachán a dhéanamh ar chloí le scaradh fisiceach 
agus rialacha eile atá leagtha amach i ndoiciméid treorach an Rialtais. 

 Ba chóir clúdaigh aghaidhe agus lámhainní a úsáid de réir chomhairle an Rialtais. 
 I gcás cás amhrasta san eagraíocht ba chóir comhairle uile an Rialtais a leanúint, de réir mar is cuí. 

Féach an Prótacal um Shábháilteacht um Fhilleadh ar Obair chun tuilleadh faisnéise a fháil 
https://www.gov.ie/en/publication/22829a-return-to-work-safely-protocol 

 Tá oibleagáid ar fhostóirí oiliúint ábhartha a sholáthar don fhoireann ar shaincheisteanna COVID-19. 

Baill foirne, oibrithe deonacha agus daoine óga i gcatagóirí ardriosca de réir threoirlínte FSS 

 Ba cheart socruithe speisialta a chur i bhfeidhm d’fhoireann, d’oibrithe deonacha agus do dhaoine óga 
i gcatagóirí ardriosca de réir threoirlínte FSS m.sh. ba chóir oibrithe óige a bhfuil riochtaí bunúsacha 
orthu, nó atá ina gcónaí le daoine a bhfuil na riochtaí sin orthu, a chur ar an eolas faoina gceart gan 
obair aghaidh ar aghaidh a dhéanamh .  

 D’fhéadfadh na teimpléid um fhilleadh ar an obair agus measúnaithe riosca a bheith cabhrach 
d’eagraíochtaí ina leith seo - tá teimpléid samplacha faoi iamh ag aguisín 2 agus 3 faoi seach. 

Nósanna Imeachta Aitheantais agus Aonraithe 

 Ba cheart d’eagraíochtaí beartais agus nósanna imeachta a nuashonrú chun oibrithe, oibrithe 
deonacha nó daoine óga a bhféadfadh comharthaí COVID-19 a bheith acu a aithint agus a aonrú go 
pras, de réir mar is cuí. 

o Déanfaidh eagraíochtaí an méid seo a leanas: 
 Oiliúint chuí a sholáthar, ar líne agus / nó ar an láthair, do gach oibrí agus oibrí 

deonach.  
 Loga de theagmháil/obair ghrúpa a choinneáil chun rianú teagmhála a éascú. 
 Cuir daoine óga, oibrithe, oibrithe deonacha agus daoine eile ar an eolas faoi chuspóir 

an loga. 
 Faisnéis cothrom le dáta a sholáthar ar an gcomhairle Sláinte Poiblí arna eisiúint ag 

FSS agus Gov.ie. 
 Treoir d’oibrithe agus d’oibrithe deonacha a thabhairt lena leanúint má thagann 

comharthaí agus airíonna COVID-19 orthu le linn na hoibre nó má fhorbraíonn duine 
óg comharthaí agus airíonna COVID-19 agus iad ag baint leasa as seirbhís óige.  

o Déanfaidh oibrithe agus oibrithe deonacha an méid seo a leanas: 
 Iad féin a chur ar an eolas faoi chomharthaí agus siomptóim COVID-19 agus 

monatóireacht a dhéanamh ar a bhfolláine féin. 
 Féin-aonrú sa bhaile agus déan teagmháil go pras lena ndochtúir teaghlaigh chun 

tuilleadh comhairle a fháil má thaispeánann siad aon chomharthaí nó siomptóim. 
 Tuairiscigh chuig bainisteoirí láithreach má thagann aon comharthaí chun cinn le linn 

an tseala. 

Sláinte agus Sábháilteacht Cheirde 

 Leanfar leis na forálacha Sláinte agus Sábháilteachta Ceirde go léir a bheith i bhfeidhm maidir le gach 
ionad oibre le linn na tréimhse seo agus tá tuilleadh faisnéise agus comhairle ar fáil ar shuíomh 
gréasáin an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta www.hsa.ie 
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Cumarsáid 

 Ba cheart do sheirbhísí a chinntiú go bhfuil plean i bhfeidhm acu chun an treoir, na nósanna 
imeachta um fhilleadh ar obair, agus na bearta breise sláinte poiblí a theastaíonn de réir na 
dtreoirlínte Rialtais is déanaí a chur in iúl dá ngeallsealbhóirí.  

 Tá gá le cumarsáid láidir agus cur chuige comhoibritheach idir fostóirí, oibrithe agus oibrithe 
deonacha ionas gur féidir filleadh ar an obair ar bhealach sábháilte agus leanúnach. 

 Ba cheart cumarsáid shaincheaptha do dhaoine óga agus dá dteaghlaigh a fhorbairt.   
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Cuid 5 - Monatóireacht agus Cumarsáid 

D'ullmhaigh an Roinn an treoir seo i gcomhar le hionadaithe ón earnáil óige8 . Leanfaidh an Grúpa 
Maoirseachta seo ag teacht le chéile tar éis eisiúint na treorach seo chun í a athbhreithniú, d’fhonn a chinntiú 
go ndéantar í a nuashonrú agus tabharfaidh siad mionsonraí agus soiléiriú breise de réir mar is cuí.  Toisc gur 
doiciméad beo é, táthar ag súil go ndéanfar an treoir a nuashonrú go rialta mar fhreagairt ar threoir sláinte 
poiblí atá i mbun athraithe agus ar riachtanas atá ag teacht chun cinn. 

Tá an Roinn, le tacaíocht an Ghrúpa Maoirseachta, tiomanta cumarsáid a dhéanamh go rialta leis an earnáil.  
Scaipfear gach leagan den treoir amach anseo chuig an earnáil láithreach ar fhormheas a fháil.  

  
 

  

                                                             
8 Tá ionadaíocht sa ghrúpa ó Crosscare, BOOÉ, Foróige, Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann, Scouting Ireland agus Obair Óige 
Éireann. 
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Aguisín 1 - Bileog Leide um Measúnú Riosca 
 

Bileog Leide um Measúnú Riosca 
Maidir le: COVID -19 - Scaradh Sóisialta agus Ionaid Oibre Sábháilte 
Ainm na Seirbhíse 
Duine a bhfuil an measúnú á chomhlánú aige/aici  
Dáta ar comhlánaíodh í 
Is éard atá i gceist le Scaradh Sóisialta ná spás 2 mhéadar (6 throigh) a choinneáil idir tú féin agus 
daoine eile chun scaipeadh COVID-19 a laghdú agus a bhriseadh. Níor chóir duit lámh a chroitheadh 
ná dlúth-theagmháil a dhéanamh nuair is féidir. 
Áirítear le hIonaid Oibre Shábháilte bearta a ghlacfaimid sula n-athosclóimid agus le linn dúinn a 
bheidh oscailte.  
Seo a leanas liosta neamh-uileghabhálach de leideanna le cur san áireamh maidir le soláthar iomlán 
seirbhíse a atosú.  B’fhéidir gur mhaith le seirbhísí aonair an bhileog leide seo a úsáid chun a gclár 
riosca féin atá acu cheana féin a threorú. 

 

Gníomhartha sula n-osclófar iad 
Uimh. Gníomh  Curtha i 

gcrích  
1  Maidir le legionella, más rud é go raibh gach asraon uisce á shruthlú/á 

rith go rialta ansin ní gá gníomh a dhéanamh. Seachas sin bheadh sé 
úsáideach sampláil / tástáil a chur in áirithe anois nó dul díreach chuig 
pleanáil chun díghalrú a dhéanamh sula ndéanfaí é a atháitiú go hiomlán. 

 

2 Aeráil gach seomra.  
3 A chinntiú go bhfuil na bailiúcháin dramhaíola go léir fós ar siúl nó an gá 

tús a chur leo arís. 
 

4 Seiceáil an bhfuil gníomhaíochta/salachar creimirí le feiceáil agus cuir 
gaistí más gá. 

 

5 A chinntiú go ndearnadh uainiú an téitheoir / an choire a nuashonrú go 
dtí am an tsamhraidh. 

 

6 Maidir le háiseanna ceaintín, cuir plean le chéile le haghaidh sosanna 
agaithe agus marcálacha urláir do scuainí. 

 

7 Seiceáil nach bhfuil miasniteoirí socraithe ar shocruithe éicea níocháin 
(teocht íseal).   

 

8 Déan cartáin bainne srl. a thagann isteach san áitreabh a dhíghalrú sula 
gcuirtear sa chuisneoir iad. 

 

9 Bíodh limistéar ainmnithe agat le haghaidh litreacha a oscailt agus 
lámhainní agus osclóir litreacha agus díghalrán ar láimh. 

 

10 Córas a chur i bhfeidhm chun seachadtaí a ghlacadh  
11 Garchabhróirí a chur ar an eolas faoi phrótacail nua i gcás go n-éireoidh 

duine tinn nó faoi ghníomhaíochtaí i gcás taom croí (ACS)  
 

12 Scríobh sceideal glantacháin amach  
 

Rialuithe Timpeallachta Oibre 
Níl Gníomh Tá Níl N/B 
13 An bhfuil an cumas ag an tseirbhís faoi láthair na 

ceanglais maidir le scaradh sóisialta a 
   



 

18 | Leathanach 
 

chomhlíonadh? Déan an t-áitreabh a mheas 
bunaithe ar líon na n-oibrithe agus na n-úsáideoirí 
seirbhíse / daoine óga a d’fhéadfadh a bheith san 
fhoirgneamh go sábháilte ag aon am amháin 
Mura bhfuil, smaoinigh ar na rudaí seo a leanas:  

  Sealanna solúbtha, sealanna agaithe, 
uaireanta oscailte sínte, obair deireadh 
seachtaine a thabhairt isteach  

 An fhoireann a athlonnú chuig foirgnimh 
oiriúnacha eile sa chomharsanacht a bhfuil 
an cumas sin ann 

  Foireann a mhalartú ionas go mbeidís ag 
obair idir an bunáit agus an baile 

 Cén tseirbhís tosaíochta is féidir a 
thairiscint go sábháilte d’úsáideoirí 
seirbhíse / daoine óga 

 Seirbhís bunaithe ar choinní i spásanna 
ainmnithe amháin nuair is féidir scaradh 
sóisialta a dhéanamh. 

 Tacaíochtaí teileafóin agus ar líne a 
mhéadú  

14 A mhéid agus is indéanta le réasún,  an bhfuiltear 
in ann doirse nach doirse dóiteáin iad laistigh 
d’fhoirgnimh inmheánacha a fhágáil ar oscailt chun 
an riosca éillithe féideartha a sheachaint?  

   

15 An bhfuil sceideal glantacháin doiciméadaithe i 
bhfeidhm do gach láthair oibre? 

   

16 An bhfuil aird tugtha do dheighilt bhreise / 
scáileáin pheirspéacs cosanta idir stáisiúin oibre 
agus ag an bhfáiltiú nuair is cuí? 

   

17 An bhfuil áiseanna cuí ar fáil chun lámha a ní?    
18 An bhfuil soláthairtí leordhóthanacha ann d'ábhair 

níocháin lámh m.sh. gallúnach leachtach, tuáillí 
páipéir indiúscartha, glóthach láimhe 
frithbhaictéarach 

   

19 
 

An bhfuil líon leordhóthanach d’araidí bruscair 
ann? 

   

20 An bhfuil comharthaíocht iomchuí COVID-19 ar 
taispeáint in áiteanna feiceálacha ar fud an 
láithreáin oibre? 

   

 

Rialuithe Cleachtais Oibre 
21 An bhfuil rochtain ar shuíomhanna oibre teoranta 

do bhaill foirne uainchláir amháin, chomh fada 
agus is indéanta le réasún? 

   

22 An bhfuil aird tugtha ar mharcanna urláir chun an 
fad is lú idir na baill foirne agus daoine eile a léiriú 
chun scaradh sóisialta a spreagadh? 

   

23 An bhfuil sosanna oibre agaithe d’fhonn riachtanais 
um scaradh sóisialta a choinneáil? 
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24 An bhfuil cruinnithe á reáchtáil trí 
theileachomhdháil chun a chinntiú go 
gcomhlíontar na riachtanais maidir le scaradh 
sóisialta? 

   

25 An bhfuil srian ar úsáid limistéar comhroinnte 
(seomraí cruinnithe) lena chinntiú go ndéantar 
scaradh sóisialta a choimeád? 

   

26 An bhfuil na baill foirne ar an eolas faoi 
shláinteachas riospráide agus béasaíocht 
chasachta? 

   

27 An bhfuil an fhoireann ag cloí le sláinteachas 
riospráide agus béasaíocht chasachta? 

   

28 An bhfuil teicníc / treoirlínte maidir le níocháin 
lámh ar eolas ag an bhfoireann? 

   

29 An ndéantar gach cupán / gloine óil a ní agus a 
ghlanadh go hiomlán idir gach úsáid? 

   

30 An ndéantar boscaí bruscair a fholmhú, a ghlanadh 
agus a díghalrú ar bhonn rialta? 

   

31 An bhfuil treoir tugtha don fhoireann an líon is lú 
de nithe pearsanta a thabhairt isteach san ionad 
oibre chun riosca éillithe a sheachaint? 

   

32 An bhfuil treoir tugtha don fhoireann a stáisiún 
oibre a ghlanadh agus a dhíghalrú ag tús agus ag 
deireadh gach seala? 

   

33 An bhfuil treoir tugtha don fhoireann trealamh 
comhchoiteann a ghlanadh agus a dhíghalrú (m.sh. 
fótachóipeálaí, printéir) roimh gach úsáid agus dá 
éis? 

   

34 An bhfuil prótacal i bhfeidhm sa chás go n-éireoidh 
fostaí tinn agus go gcreideann sé gur nochtadh é 
do COVID-19? 

   

35 Coinnigh an bhileog sínithe isteach chun rianú 
teagmhálaithe a éascú más gá 

   

 
 

Plean Freagartha Áitiúil 
Tabhair forbhreathnú ardleibhéil anseo le do thoil maidir le patrúin uainchláraithe agus sealanna 
oibrithe d’fhonn an scaradh sóisialta a chur i bhfeidhm go sábháilte. Sonraigh freisin an cineál 
soláthair seirbhíse do dhaoine óga / úsáideoirí seirbhíse agus conas a dhéanfar é seo ar bhealach 
sábháilte. 
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Aguisín 2 -  Ceistneoir Roimh Fhilleadh ar an Obair COVID-19 
 

Ceistneoir Roimh Fhilleadh ar an Obair COVID-19 
Ní mór d’oibrithe an ceistneoir seo a chomhlánú 3 lá ar a laghad sula bhfillfidh siad ar an obair.  
Más é ‘Tá’ an freagra a thugtar ar aon cheann de na ceisteanna thíos, moltar duit comhairle leighis a 
lorg sula bhfillfidh tú ar an obair. 
 

 

Ainm an Fhostaí: ________________________ Ainm an Bhainisteora Líne: 
_______________________ Dáta: ________________________    

 Ceisteanna TÁ NÍL 

 
1. 
 

An bhfuil siomptóim cosúil le casacht, fiabhras, teocht 
ard, scornach tinn, srón ag sileadh, gearranáil nó 
siomptóim cosúil leis an bhfliú agat anois nó le 14 lá 
anuas? 

  

 
2. 
 

An ndearnadh diagnóisiú ort le hionfhabhtú COVID-19 
deimhnithe nó amhrasta le 14 lá anuas?   

 
3. 

 
An bhfuil tú i do dhlúth-theagmhálaí le duine atá ina 
chás deimhnithe nó amhrasta de COVID-19 le 14 lá 
anuas (i.e. níos lú ná 2m ar feadh níos mó ná 15 
nóiméad carnach in 1 lá amháin) 
 

  

 
4. 
 

 
Ar thug dochtúir comhairle duit féin-aonrú ag an am 
seo? 
 

  

 
5. 
 

 
Ar thug dochtúir comhairle duit fanacht i gcocún ag an 
am seo? 
 

  

6. 

 
Ar chuir do dhochtúir in iúl duit go bhfuil tú i ngrúpa 
atá i mbaol? 
Más 'Tá' a d'fhreagair tú, déan teagmháil le do 
dhochtúir agus le do Bhainisteoir maidir le filleadh ar 
an obair. 
 

  

 

Dearbhaím, chomh fada agus is eol dom nach bhfuil aon siomptóm de COVID-19 agam, nach bhfuil mé ag féin-aonrú nó ag 
fanacht le torthaí tástála COVID-19. Tabhair faoi deara le do thoil:  Tá an eagraíocht ag bailiú na sonraí pearsanta íogaire 
seo chun sábháilteacht a chothabháil san ionad oibre i bhfianaise phaindéim Covid-19.  Tá an bunús dlí chun na sonraí seo 
a bhailiú bunaithe ar leasanna ríthábhachtacha sláinte poiblí agus ar shláinte cheirde a chothabháil agus coinneofar go 
daingean iad de réir ár mbeartas coinneála. 
 
Sínithe: ______________________________________ 
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Aguisín 3 - Cruinniú Ionduchtaithe um Fhilleadh ar an Obair 
 

Cruinniú Ionduchtaithe / Filleadh ar an Obair COVID-19 

 
Ainm an Fhostaí:  _______________   Ainm an Bhainisteora Líne: 
______________________ Dáta: ____________________     
  
 

 Folláine & Sláinte agus Sábháilteacht Tuairimí 
 
1. 
 

Nuashonrú ginearálta: Conas atá ag éirí 
leo, conas a ndeachaigh an paindéim i 
bhfeidhm orthu? 

 

 
2. 
 

Cén chaoi a bhfuil siad ag aireachtáil faoi 
fhilleadh ar an ionad oibre?   

 

 
3. 

Pléigh a bhféinchúram agus an chaoi a 
bhfeadfaidís a bhfolláine a chosaint.  

 

 
4. 
 

Pléigh an staid reatha maidir le beartas 
saoire bhreoiteachta (más ábhartha) 

 

 
5. 
 

Pléigh plean freagartha áitiúil / bearta nua 
chun aghaidh a thabhairt ar riosca COVID-
19 (lena n-áirítear comhairle reatha maidir 
le TCP, scaradh sóisialta) 

 

 
6. 
 

Pléigh athruithe ar chleachtas sláinte agus 
sábháilteachta agus leibhéil freagrachta, 
lena n-áirítear cad atá le déanamh má 
éiríonn oibrí / duine óg tinn. 

 

7 
 

Pléigh an bhfuil aon imthosca eile ann a 
bhaineann le COVID-19, nach bhfuil san 
áireamh, a chaithfidh siad a nochtadh / a 
iarraidh ionas go bhféadfaidís filleadh ar 
ais go sábháilte ar an obair. 
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Aguisín 4 - Loga um Rianú Teagmhála 
 

Loga um Rianú Teagmhála 
 
D’fhonn Sábháilteacht & Sláinte gach duine a chinntiú, ba cheart go mbeadh sonraí sa loga teagmhála 
seo faoi gach duine ar an láithreán, nó a bhfuil baint acu le haon ghníomhaíocht lasmuigh den láithreán 
, ar aon lá faoi leith. Áirítear leis seo fostaithe, úsáideoirí seirbhíse, cuairteoirí srl. Cuideoidh sé seo le 
rianú teagmhála má dheimhnítear go bhfuil duine dearfach.  Chun príobháideacht sonraí daoine a 
chosaint, ba cheart d’oibrí na hiontrálacha a chomhlánú agus an loga a thabhairt do dhaoine nach 
fostaithe iad. Tá na logaí le stóráil ar bhealach sábháilte agus déantar logaí atá níos mó ná 14 lá a 
scriosadh.  Tá loga nua le comhlánú gach lá. 
 

Ainm Cúiseanna le bheith ag 
an tseirbhís? 
Más úsáideoir seirbhíse 
é, ainmnigh an t-oibrí atá 
siad ag teacht chun a 
fheiceáil 

Uimhir Fón póca Am iomlán sa 
tseirbhís 

Ar coinníodh 
achar de 2m i 
gcónaí? 
Coinníodh/Níor 
coinníodh  

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 


