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Teimpléad  Polasaí um Rialú Sláinte agus Sábháilteachta COVID-19 do scoláirí 

 

 

Nóta Comhairleach do scoileanna agus an teimpléad seo á úsáid acu 
 
Rinne an Roinn Oideachais an teimpléad seo, Polasaí um Rialú Sláinte agus Sábháilteachta COVID-19 do 
scoláirí a fhorbairt agus tá sé i gceist go mbeadh sé mar threoir do scoileanna faoin tslí inar féidir leo rialú 
sláinte agus sábháilteachta COVID-19 a leagan amach do scoláirí agus do thuismitheoirí/chaomhnóirí, na  
bearta a gcaithfidh scoláirí cloí leo ina scoil agus a dheimhniú gur féidir leis an scoil dul i ngleic le haon neamh-
chomhlíontacht leis na bearta ábhartha trí chód iompair na scoile do scoláirí. 
 
Toisc go bhféadfadh cúinsí aonair agus cóid iompair a bheith éagsúil ó scoil go scoil, b’fhéidir go mbeidh ar 
roinnt scoileanna an teimpléad a choigeartú chun freastal ar na forálacha sonracha i gcód iompair a scoile 
féin agus /nó na cúinsí ar leith atá acu. Dá réir sin, is cóir do gach scoil a dheimhniú  go ndéantar aon choigeartú 
is gá roimh an teimpléad seo a fhaomhadh agus a chur i bhfeidhm. Ina leith sin, tá sé an-tábhachtach freisin 
go mbeadh scoileanna ar an eolas go gcaithfidh aon smachtbhanna araíonachta a ghlacann scoil i gcoinne 
scoláire a bheith de réir chód iompair na scoile agus riachtanais ábhartha threoirlínte an Achta Oideachais 
Leas (AOL) maidir le Cód Iompair a Fhorbairt agus An tAcht Oideachais Leas 2000. 
 
Meabhraítear do scoileanna freisin an gá atá le tacú le cur i bhfeidhm an pholasaí seo trí: 

 Díriú ar thimpeallacht dhearfach agus shábháilte a chruthú don teagasc agus don fhoghlaim i 
gcomhthéacs ar leith COVID-19 

 Deimhniú go gcuirtear gach scoláire ar an eolas faoi na riachtanais sláinte poiblí mar a bhaineann 
siad le scoileanna i gcomhthéacs COVID-19 agus an comhthéacs ar leith a bhaineann le scoil an 
scoláire féin  

 Scoláirí a spreagadh chun freagracht phearsanta a ghlacadh as a ngníomhartha agus meon 
dearfach a chruthú agus a chothú ina ndéantar dea-iompar a threisiú  
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Teimpléad  Polasaí um Rialú Sláinte agus Sábháilteachta COVID-19 do scoláirí 

[ainm na scoile] 

1. Réamhrá 

Faoin Acht um Shábháilteacht Sláinte agus Leas ag an Obair 2005, caithfidh bord bainistíochta/BOO [Ainm na 
Scoile], mar fhostóir, sábháilteacht, sláinte agus leas ag an obair gach fostaí scoile a dheimhniú. Tá sé de dhualgas 
ar an bhfostóir freisin an scoil a bhainistiú agus a stiúradh ar bhealach a dheimhníonn, a mhéid is indéanta go 
praiticiúil, nach ndéantar daoine san áit oibre nach fostaithe iad, ar nós scoláirí, tuismitheoirí/caomhnóirí, 
cuairteoirí chun na scoile gan a chur i mbaol rioscaí dá sábháilteacht, dá sláinte nó dá leas. 

Tá an polasaí seo faoi thionchar an ghá leis an riosca a bhaineann le tabhairt isteach COVID-19 i bpobal na scoile 
a íoslaghdú agus an scaipeadh a chosc. Cé go nglactar leis nach gcuirfidh aon ghníomh amháin ná aon tsraith 
gníomhartha baol tarchuir COVID-19 ar ceal go hiomlán, cuirfear le laghdú bhaol an tarchuir má chloítear leis an 
bpolasaí seo. 

De réir an pholasaí seo, táthar ag súil go gcloífidh scoláirí leis na caighdeáin iompair atá leagtha amach sa pholasaí 
seo nó de réir mar a threoraíonn an scoil chun tabhairt isteach agus leathadh COVID-19 a chosc. Tá bearta 
rialaithe COVID-19 comhsheasmhach leis an gcomhairle reatha ón FSS, ón Údarás Sláinte agus Sábháilteachta, 
ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus ón Roinn Gnóthaí Eachtracha agus, dá réir sin, d’fhéadfadh athrú teacht 
orthu. Cuirfear in iúl do scoláirí agus do thuismitheoirí/caomhnóirí faoi aon athruithe ar na bearta rialaithe. 

Glactar leis go gcomhlíonfaidh scoláirí gach treoir ó fhoireann na scoile maidir le bearta rialaithe COVID-19 na 
scoile. Is cóir déileáil le haon chliseadh nó diúltú ar chomhlíontacht an pholasaí seo nó ar threoracha fhoireann 
na scoile a leanúint de réir Chód Iompair na scoile. 

Caithfidh tuismitheoirí/caomhnóirí uimhir ghutháin/uimhreacha gutháin duine/daoine ar féidir dul i dteagmháil 
leo ag aon am, agus atá ar fáil chun scoláire a bhailiú ón scoil má bhíonn gá lena leithéid, a chur ar fáil don scoil. 

 

2. Siomptóim COVID-19  

Is ionann siomptóim COVID-19 agus siomptóim slaghdáin nó fliú. Is iad na siomptóim is coitianta ná: 

 fiabhras 

 casacht 

 giorra anála 

 cailliúint boladh nó blas 

Tá tuilleadh eolais faoi na comharthaí agus na siomptóim is nuashonraithe de COVID-19 ar fáil ar láithreán 
gréasáin na FSS, https://www2.hse.ie/coronavirus/. 

3. Caighdeáin Iompair a bhfuiltear ag súil leo ó scoláirí chun cuidiú le tabhairt isteach agus scaipeadh 
COVID -19 a chosc sa scoil 

Na Caighdeáin Iompair a bhfuiltear ag súil leo ó Scoláirí 

Táthar ag súil go gcloífidh scoláirí le haon bhearta rialaithe atá treoraithe ag an scoil chun tabhairt isteach 
agus scaipeadh COVID-19 a chosc, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta ag: 
 

 fadú sóisialta 1 mhéadar amháin ar a laghad, agus 2 mhéadar más féidir, a choinneáil ó scoláirí agus 
ó bhaill foirne eile;   

 aghaidh chlúdaigh a chaitheamh (baineann le scoláirí iar-bhunleibhéil). Caithfidh aghaidh chlúdaigh 
a bheith á chaitheamh ag scoláirí iar-bhunleibhéil, seachas líon beag eisceachtaí mar atá leagtha 
amach i dtreoir ábhartha na Roinne Oideachais.  Ní ceart aon sluáin/lógónna/íomhánna a 
d’fhéadfadh míshuaimhneas a chruthú nó a mheasfaí a bheith maslach do phobal na scoile. 

 sláinteachas láimhe a dhéanamh le sláintitheoir láimhe ag dul isteach sa scoil; 

 sláinteachas láimhe a dhéanamh go tráthrialta i rith an lae scoile agus nuair a threoraíonn foireann 
na scoile a leithéid sin; 

 sláinteachas riospráide maith a choinneáil.  Ina leith seo, is cóir do scoláirí:   

https://www2.hse.ie/coronavirus/
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o srón/béal a chlúdach le fíochán nuair a bhítear ag casachtach/sraothartach agus an fíochán 
úsáidte a dhiúscairt sa bhosca bhruscair agus sláinteachas láimhe a dhéanamh  

o casachtach nó sraothartach isteach san uillinn istigh (muinchille uachtarach) seachas 
isteach sa lámh, mura mbíonn fíocháin ar fáil 

o lámha éillithe a choinneáil glan ó na súile agus ón srón  
o sláinteachas láimhe a dhéanamh tar éis teagmhála le hastáil riospráide agus le nithe/ábhair 

éillithe  
o gan seile a chaitheamh nó casacht nó sraoth a scaoileadh d’aon ghnó i dtreo aon duine eile 

sa scoil 

 gan ábhair ná stáiseanóireacht a roinnt le scoláirí eile mar shampla pinn, áireamháin, rialóirí, srl.; 

 gan freastal ar scoil ar feadh 14 lá tar éis filleadh ó thaisteal lasmuigh den tír de réir threoirlínte an 
Rialtais don taisteal; 

 gan freastal ar scoil le siomptóim COVID-19 agus fanacht amuigh ón scoil don tréimhse is gá de réir 
chomhairle FSS /an dochtúra teaghlaigh 

 gan freastal ar scoil má bhíonn toradh dearfach faighte ar thástáil COVID-19 agus fanacht as láthair 
ón scoil do cibé tréimhse is gá de réir chomhairle FSS/ an dochtúra teaghlaigh 

 gan freastal ar scoil má aithníonn an FSS gur duine é/I a bhí i dteagmháil le duine eile a fuair COVID-
19 agus fanacht as láthair ón scoil do cibé tréimhse is gá de réir chomhairle FSS/ an dochtúra 
teaghlaigh 

 gan freastal ar scoil má bhaineann le teaghlach scoláire a léiríonn siomptóim COVID-19 agus fanacht 
as láthair ón scoil do cibé tréimhse is gá de réir chomhairle FSS/ an dochtúra teaghlaigh 

 insint don mhúinteoir nó do bhall foirne eile má mhothaíonn scoláire tinn ar scoil. Ina leith sin - 
o caithfidh tuismitheoir/caomhnóir, nó duine ainmnithe ag an tuismitheoir/caomhnóir dá 

leithéid de chúis, an scoláire a bhailiú ón scoil chomh luath agus is féidir.   
o is cóir do thuismitheoirí a dheimhniú go mbíonn sonraí teagmhála go dáta ar fáil ionas gur 

féidir leis an scoil teagmháil a dhéanamh leo más gá.  

 cloí le haon treoracha eile dá leithéid mar a chomhairlíonn an ROS agus/nó FSS agus atá curtha inniúl 
don scoil. 

 
Tabhair aird – is cóir do scoileanna an liosta thuas a athbhreithniú agus a choigeartú nó cur leis na nithe de 
réir mar is gá agus cúinsí ar leith na scoile á gcur san áireamh 

 

Is cóir do scoláirí a bheith san airdeall nach liosta uileghabhálach atá sa liosta thuas.  Glactar leis go leanfaidh 
scoláirí gach treoir ón bhfoireann a bhfuil sé mar aidhm acu tabhairt isteach COVID-19 sa scoil a chosc agus a 
scaipeadh a íoslaghdú.   

4. Cliseadh ar chomhlíonadh na gcaighdeán iompair 

Má chliseann ar scoláire na caighdeáin iompair a chomhlíonadh a bhfuiltear ag súil leo chun tabhairt isteach 

agus scaipeadh COVID-19 a chosc is ionann sin agus sárú ar Chód Iompair [ainm na scoile] agus d’fhéadfadh sé/sí 

a bheith faoi réir ag smachtaí a d’fhéadfadh dul chomh fada le, agus lena n-áirítear, fionraí nó eisiamh buan.   

Déanfar aon ghníomhartha nó aon smachtbhannaí a eascraíonn de bharr sáruithe líomhnaithe ar an gcód 

iompair a chur i bhfeidhm de réir fhorálacha chód iompair na scoile, ceanglais Threoirlínte an EWS ar Chód 

Iompair a Fhorbairt agus riachtanais ábhartha An Achta Oideachais (Leas) 2000. Beidh na smachtbhannaí 

comhréireach le nádúr, tromchúis agus comhthéacs an iompair. 

Féadfar scoláire a mbíonn iompar ionsaitheach, bagrach nó do-ghlactha á léiriú aige/aici agus a chruthaíonn nó 

a mhéadaíonn an baol ionfhabhtaithe COVID-19 don fhoireann, do scoláirí eile nó do chuairteoirí chun na scoile 

a aistarraingt ón rang, agus láithreach ó láthair na scoile más gá, go dtí go bhfeidhmítear aon ghníomhartha eile 

is gá de réir chód iompair na scoile.   


