
Soiléiriú maidir le clúdaigh aghaidhe a úsáid in Iar-bhunscoileanna 

 

Ní chuireann clúdach aghaidhe nó masc a chaitheamh deireadh leis an ngá fanacht sa bhaile má tá 

comharthaí breoiteachta ar dhuine.   

 

Clúdaigh aghaidhe a chaitheamh - riachtanas 

Ní mór d’fhoireann agus do scoláirí ag an leibhéal iar-bhunscoile clúdach aghaidhe a chaitheamh.  Tá 

eisceachtaí ina thaobh seo leagtha amach anseo thíos.  

 

Clúdaigh aghaidhe éadaigh 

Moltar d’fhoireann agus do scoláirí clúdaigh aghaidhe éadaigh a chaitheamh.  Feidhmíonn clúdaigh 

aghaidhe éadaigh mar bhac chun braoiníní riospráide a chosc ó dhul san aer agus ar dhaoine eile 

nuair a bhíonn an duine atá ag caitheamh clúdach aghaidhe ag casachtach, ag sraothartach, ag caint 

nó ag ardú a ghutha/a gutha. Dá bhrí sin úsáidfear clúdaigh aghaidhe éadaigh chun cosc a chur ar 

scaipeadh an víris ón duine a chaitheann é (agus níl a fhios aige/aici, b’fhéidir, go bhfuil sé/sí 

ionfhabhtaithe) chucu siúd a dtagann sé/sí i ndlúth-theagmháil leo.  

 

Níor chóir go mbeadh aon mhana/lógó/íomhánna ar na clúdaigh aghaidhe a d’fhéadfaí a mheas a 

bheith gránna i leith baill ar bith de phobal na scoile. 

 

Scáthláin 

Tá clúdaigh aghaidhe éadaigh níos éifeachtaí na scáthláin.  Ní mór cuimhneamh ar scáthlán a úsáid 

san líon beag cúinsí nach féidir clúdach aghaidhe éadaigh a chaitheamh. Is féidir cuimhneamh ar 

scáthlán trédhearcach ar úsáid freisin nuair a bhíonn ball foirne ag plé le scoláirí a bhfuil deacrachtaí 

éisteachta nó deacrachtaí foghlama acu.  

 

Eisceachtaí  

Ní mór do dhuine ar bith (ball foirne nó scoláire) a mhaíonn go mbaineann na heisceachtaí thíos 

leis nó léi teastas leighis a dheimhníonn go mbaineann sé/sí le catagóir atá sa liosta thíos a 

thabhairt don scoil nó caithfear é a thabhairt don scoil thar a c(h)eann:    

 duine ar bith ag a bhfuil deacrachtaí anála agus nach féidir leis / léi clúdach aghaidhe ná 

scáthlán a chaitheamh 

 duine ar bith nach bhfuil ar a c(h)umas an clúdach aghaidhe a bhaint gan chúnamh  

 duine ar bith a bhfuil riachtanais speisialta aige/aici agus a d'fhéadfadh a bheith trína chéile 

nó an-mhíchompordach agus é/í ag caitheamh clúdach aghaidhe, mar shampla duine faoi 

mhíchumas intleachtúil nó forbartha, duine ag a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte, 

fadhbanna céadfacha nó mothálacht thadhlach.  

I gcúinsí nach gcuirtear teastas leighis ar fáil ní thabharfar cead don duine sin (ball foirne nó 

scoláire) dul isteach sa scoil.  

 

Treoracha chun clúdaigh aghaidhe a úsáid go héifeachtach 



 Ba chóir do scoileanna eolas a chur ar fáil maidir leis an tslí cheart chun clúdaigh aghaidhe 

éadaigh a úsáid, a bhaint agus a ní. Tá comhairle maidir le húsáid cheart clúdaigh aghaidhe 

anseo.   

 Ba chóir meabhrú don bhfoireann agus do na scoláirí go léir gan lámh a chur ar an gclúdach 

aghaidhe agus a lámha a ní nó a dhíghalrú (díghalrán lámh a úsáid) sula gcuireann siad an 

clúdach aghaidhe orthu agus tar éis é a bhaint.  

 Ba chóir go mbeadh a fhios ag gach ball foirne (agus ag na scoláirí, má bhaineann) gur chóir 

dóibh a lámha a ní nó a dhíghalrú (díghalrán lámh a úsáid) roimh agus tar éis dóibh cabhrú le 

scoláire clúdach aghaidhe a chur air/uirthi ar nó an clúdach aghaidhe a shocrú.  

 Ba chóir clúdaigh aghaidhe a stóráil i spás sainithe, coimeádán nó mála ar a bhfuil lipéad le 

hainm an duine ar leis/léi é, mar shampla.  

 Ba chóir clúdaigh aghaidhe éadaigh a ní tar éis gach lá úsáide agus /nó sula n-úsáidtear arís 

iad, nó más léir go bhfuil siad salaithe.  

 Níor chóir clúdaigh aghaidhe a chaitheamh nuair a bhíonn siad fliuch. D’fhéadfadh sé bheith 

deacair anáil a tharraingt trí chlúdach aghaidhe atá fliuch.  

 

Cé gur mhaith leis an bhfoireann agus na scoláirí a gclúdaigh aghaidhe féin a úsáid de ghnáth ba 

cheart go mbeadh stoc de chlúdaigh bhreise indiúscartha nó il-úsáide ag scoileanna (nó scáthláin, 

más cuí) don bhfoireann agus do scoláirí i gcás ina bhfuil gá le clúdach aghaidhe cúltaca i rith an lae 

nó ar bhonn leanúnach má tá gá lena leithéid. 

Úsáid clúdaigh aghaidhe ghráid leighis a úsáid 

Ba cheart do scoileanna cuimhneamh ar na cúinsí ar leith ina bhféadfadh úsáid maisc aghaidhe 

leighis (de réir Chaighdeán AE EN 14683) a bheith níos oiriúnaí don bhfoireann mar chuid dá 

measúnú riosca d'fhostaithe atá ag filleadh ar an obair (mar shampla más gá do bhall foirne a bheith 

gar do scoláirí ag a bhfuil riachtanais chúraim dhlúthphearsanta, mar shampla cúntóirí riachtanas 

speisialta). 

Scoláirí a úsáideann iompar scoile 

Tá ar gach scoláire ar an scéim iompair iar-bhunscoile clúdaigh aghaidhe a chaitheamh faoi réir na 

ndíolúintí thuas.  

 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8d7b23-none/

