
  
 
Plean chun Gaelscoil Mhic Aodha a athoscailt 
 
Táimid ag tnúth le fáilte a chur roimh na páistí ar ais go Gaelscoil Mhic Aodha an 1ú 
Meán Fómhair. Ní féidir linn fanacht le guthanna leanaí agus gáire a chloisteáil inár 
bhfoirgneamh scoile arís tar éis tréimhse chomh fada. Chaith muid na míonna beaga 
anuas ag obair gan staonadh lena chinntiú go bhféadann ár scoil athoscailt go 
sábháilte agus de réir phlean Freagartha Covid 19 an Rialtais maidir le hathoscailt 
sábháilte agus inbhuanaithe na mBunscoileanna. Táim an-bhuíoch den fhoireann 
agus don bhainistíocht as a gcuid oibre crua agus a gcuid tacaíochta lena chinntiú 
go bhfuil ár scoil réidh don 1 Meán Fómhair. 
 
Braitheann athoscailt na scoile ar chomhoibriú gach ball den scoilphobal. Chaith an 
Roinn an Pátrún agus Bainistíocht na Scoile a samhradh ar fad ag plé agus ag eagrú 
conas is féidir na mílte dalta a sheoladh ar ais chun na scoileanna agus is iomaí 
beartas atá curtha i bhfeidhm chun an filleadh seo a chinntiú, ach in ainneoin seo 
níor tharla a leithéid de phaindéim riamh agus mar sin ní fios go díreach cad atá 
romhainn. Beimid ag foghlaim de réir mar a théimid ar aghaidh agus d'fhéadfadh sé 
seo frustrachas agus mífhoighneacht a chruthú. Impím oraibh go léir a bheith 
tuisceanach ar a chéile agus a bheith ag faire amach dá chéile. An bhunlíne atá 
ann ná má tharlaíonn cásanna sa scoil de bharr easpa tuisceana nó 
foighneachta tá baol mór ann go ndúnfaí an scoil arís agus go mbeimid ar ais 
go céim a haon. Caith do mhasc ar champas na scoile agus caith go lách le 
gach duine. Le chéile tiocfaimid slán trí seo. 
 
 
Tá freagracht ar an scoil gach iarracht a dhéanamh sábháilteacht, sláinte agus 
folláine gach ball de phobal na scoile a chinntiú - leanaí, tuismitheoirí agus baill 
foirne. Cuireadh an plean seo le chéile chun a chinntiú níos fearr gur féidir leis an 
scoil an dualgas cúraim sin a fheidhmiú. 
 
Nóta ón Roinn Oideachais do Thuismitheoirí - Meabhrúchán d’aon duine atá ag 
freastal ar scoil a thaistil thar lear: 
Leanann beartas an Rialtais, atá bunaithe ar chomhairle oifigiúil sláinte poiblí, ag 
tabhairt comhairle i gcoinne taistil neamhriachtanacha thar lear do gach duine. 
Is riachtanas é d’aon duine a thagann isteach in Éirinn, ó áiteanna seachas iad siúd 
a bhfuil rátáil ‘gnáthchúraimí’ (“glas”) acu, srian a chur ar a ngluaiseachtaí ar feadh 
14 lá, agus áirítear leis seo foireann na scoile, tuismitheoirí agus leanaí nó mic léinn 
eile atá ag teacht ó thar lear chun freastal ar scoil in Éirinn. Má chuirtear srian ar do 
ghluaiseachtaí is gá duit fanacht istigh i suíomh amháin agus teagmháil le daoine 
eile agus cásanna sóisialta a sheachaint a oiread agus is féidir. 
 
Clúdaigh aghaidhe ar an gcampas 
NÍ MÓR do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí clúdach aghaidhe a chaitheamh 
agus iad ar champas na scoile. Cuimsíonn sé seo an bóthar síos taobh amuigh de 
Kildare Town Educate Together National School. 
 
 



  
 
Geataí na scoile dúnta 
Dúnfar geataí ár scoile i rith an lae. Ní mór do thuismitheoirí glaoch chun coinne a 
dhéanamh nó chun bualadh chun na hoifige nó chun rud éigin a fhágáil amach (lónta 
fágtha sa bhaile srl) 
 
 
Amanna teachta agus imeachta ón scoil. 
Le cuidiú leis an méid tráchta timpeall gheataí na scoile a laghdú, iarrtar ar 
leanaí siúl / rothaíocht / scútar chun na scoile más féidir. 
 
Úsáidfidh Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha an doras in aice le clós na 
naíonán. 
Úsáidfidh ranganna 1ú agus 2ú príomhdhoras na scoile. 
Úsáidfidh ranganna 3ú-6ú an doras in aice leis an Halla chun dul go dtí a seomraí 
thuas staighre. 
 
 
Maidin: 
Tosóidh Naíonáin Shóisearacha ag 9.15rn ar 1 Meán Fómhair. Tosóidh siad ag 
9.00rn ón 2 Meán Fómhair. 
 
Beidh gach múinteoir ranga ina seomraí ranga faoi 8.45a.m. 

Iarrtar ar thuismitheoirí ranganna 1- 6 rang ‘stop agus imeacht’ sa charrchlós am ar 
bith idir 8.45a.m. agus 9.00. Ní cheadófar aon pháirceáil. 

Is féidir le tuismitheoirí na Naíonán Sóisearach agus Sinsearach siúl leis na páistí go 
dtí an clós Naíonán. Beidh córas siúlóide aon bhealach i bhfeidhm againn. Coinnigh 
achar 2m ó dhaoine eile le do thoil agus NÍ MÓR do thuismitheoirí masc a 
chaitheamh ar champas na scoile.  

Rachaidh leanaí díreach chuig a seomraí ranga nuair a thiocfaidh siad ar scoil. 
Beidh baill foirne eile (lena n-áirítear Múinteoirí Oideachais Speisialta, CRSanna 
agus an Príomhoide) ar fáil taobh amuigh agus taobh istigh den fhoirgneamh chun 
na páistí a threorú chuig a seomraí ranga.  

 

Tráthnóna:  

Críochnóidh Naíonáin Shóisearacha ag 12pm. Is féidir  le tuismitheoirí Naíonán 
Sóisearach seasamh ag na marcóirí 2m ar na cosáin gar don chlós sóisearach. 
Siúlfaidh leanaí chuig a dtuismitheoirí. Ná bailígí le chéile taobh amuigh den 
scoil le bhur dtoil.  

Ón 14 Meán Fómhair ar aghaidh:  

1.40. Tabharfaidh an múinteoir ranga Naíonáin Shóisearacha chuig Clós na 
Naíonán agus mar atá thuas is le tuismitheoirí seasamh ag na marcóirí 2m ar na 
cosáin gar don chlós sóisearach agus siúlfaidh na páistí chuig a dtuismitheoirí. Ná 
bailígí le chéile taobh amuigh den scoil le bhur thoil.  



  
 
Ón 1 Meán Fómhair ar aghaidh: 

1.35p.m. Tabharfaidh an múinteoir ranga Naíonáin Shinsearacha chuig clós na 
naíonán agus is féidir le tuismitheoirí seasamh ag marcóirí 2m ar na cosáin gar don 
chlós Sóisearach. Siúlfaidh do pháiste chugat.  

2.35p.m. Tabharfaidh múinteoirí ranga páistí rang 2 agus 4 taobh amuigh den scoil. 
Iarrtar ar thuismitheoirí rang 2 tiomáint isteach, ‘bailigh agus imeacht’. Ná fág do 
charr le do thoil. Spreagtar páistí rang a 4 chun siúl go geataí na scoile agus iad a 
bhailiú lasmuigh nuair is féidir.  

2.40p.m. Tabharfaidh múinteoirí ranga páistí rang 1, 3 agus 5/6 lasmuigh den scoil. 
Iarrtar ar thuismitheoirí rang 1 tiomáint isteach, ‘bailigh agus imeacht’. Ná fág do 
charr le do thoil. Spreagtar leanaí rang 3 - 6 chun siúl go geataí na scoile agus iad a 
bhailiú ansin nuair is féidir.  

De réir mar a shiúlann a lán dár leanaí níos sine abhaile leo féin, níor cheart go 
mbeadh an oiread gluaisteán ag teacht ag an am seo. 

Iarrtar ar thuismitheoirí a shiúlann chun na scoile chun leanaí a bhailiú achar 
sóisialta a choinneáil lasmuigh de gheata na scoile agus masc a chaitheamh. 

Beidh an córas seo i bhfeidhm i mbáisteach, clocha sneachta nó gile agus mar 
sin déan cinnte go dtagann do pháiste ar scoil ullmhaithe don aimsir! 

 

Amchlár Achoimrithe le haghaidh teacht agus imeacht ón scoil 
8.45am   Gach ball foirne a bheith i láthair chun tacú le teacht na ndaltaí 
Múinteoirí ranga le bheith ina seomraí ranga 
 
MOSanna, CRSanna agus Príomhoide chun tacú le teacht na ndaltaí 
 
8.45-9.00am  Teacht na ndaltaí - Córas Stop agus imeacht 1 - 6ú. Leanaí le dul 
díreach chuig a seomraí ranga. Is féidir siúl le Naíonáin Shóisearacha / 
Shinsearacha go clós. 
 
1.35 Bailigh - Naíonáin Shinsearacha 
 
1.40 Bailigh -  Naíonáin Shóisearacha 
 
2.35 Stop, bailigh agus imeacht – Rang a 2. 
Siúil chuig na geataí  - Rang a 4 
 
2.40pm Stop, bailigh agus imeacht - Rang a hAon 
Siúil go geataí - Rang a 3 agus  Rang a 5 / 6 
 
Amanna sosa 
Tá ár gcampas roinnte againn le go mbeidh limistéar súgartha ag gach rang. Ní 
mheascfaidh ranganna le linn am sosa. 
 



  
 
Maoirseacht Clós 
Tá róta eagraithe bunaithe ar Boilgeoga Ranga agus na MOSanna a leithdháileadh 
ar na ranganna sin. 
 
 
 
 
Athruithe ar Leagan Amach an tSeomra Ranga agus na Scoile agus ar 
Ghnáthaimh Scoile 
Aithníonn treoirlínte an ROS go bhfuil gá le cur chuige ciallmhar inár 
mBunscoileanna. Chuige sin, déanfar gach iarracht idirghníomhaíocht laistigh de 
sheomraí ranga a theorannú, teagmháil idir grúpaí ranga a theorannú agus 
comhroinnt saoráidí comónta a theorannú. 
 
Oibreoidh na páistí agus a gcuid múinteoirí i mBoilgeoga Ranga. Is éard is Boilgeog 
Ranga ann grúpáil a fhanann amach ó ranganna eile. Is é aidhm an chórais laistigh 
den scoil nach meascann grúpaí ranga ach lena rang féin ó theacht ar scoil dóibh ar 
maidin go dtí go dtéann na páistí abhaile ag deireadh an lae scoile. 
 
Teagasc Foirne / Múinteoirí Oideachais Speisialta / Cúntóirí Riachtanas 
Speisialta 
Is féidir le baill foirne (go háirithe Múinteoirí Tacaíochta Foghlama agus CRSanna) 
rothlú idir réimsí / ranganna ach déanfar é seo a íoslaghdú nuair is féidir. Nuair a 
tharlaíonn rothlú, comhlíonfar gnáthaimh sláintíochta comhaontaithe. 
 
 
Ag teacht lenár mbeartas um Oideachas Speisialta, cuirfear tacaíocht foghlama ar 
fáil trí chur chuige cumaiscthe tacaíochta agus aistarraingthe in-ranga. Eagrófar 
soláthar tacaíochta chun a chinntiú go n-oibreoidh ár múinteoirí tacaíochta chomh 
fada agus is féidir, laistigh de theoranta mboilgeog. 
 • Sa chás go bhfuil múinteoir tacaíochta ag obair i dteannta múinteoir ranga i 
seomra ranga, caithfidh an dá mhúinteoir a bheith aireach ar fhad sóisialta a 
choinneáil óna chéile.  
• Glanfar na táblaí agus na cathaoireacha i seomraí SET a ghlanadh idir daltaí 
éagsúla nó grúpaí beaga a fhreastalaíonn orthu. 
 
Roinnfear Naíonáin Shóisearacha agus Naíonáin Shinsearacha I ndhá ghrúpa le 
haghaidh ceachtanna Gaeilge agus Matamaitice - Fanfaidh leath an ranga sa 
seomra ranga agus oibreoidh Múinteoir Aisling leo, rachaidh leath le SET thuas 
staighre. Oibreoidh leath de na Naíonáin Shinsearacha le Múinteoir Sorcha thíos 
staighre agus rachaidh an leath eile chuig ár leabharlann thuas staighre. 
 
 Naíonáin Shóisearacha go Rang a Dó  
Aithnítear nach dócha go gcoinneoidh leanaí níos óige faid choirp laistigh agus mar 
sin níl aon cheanglas ar leanaí ó Naíonáin Shóisearacha go Rang a Dó fad fisiceach 
a choinneáil laistigh dá mboilgeog Aicme. Tá na ranganna seo eagraithe againn 
chun suí i ngrúpaí. Sannfar ábhair foghlama do gach grúpa. Beidh bosca le 



  
 
haghaidh ábhar foghlama ag gach grúpa. Beidh fillteán plaisteach ag gach leanbh sa 
bhosca seo dá leabhair aonair agus dá stáiseanóireacht / ábhair ealaíne. 
 
Rang a Trí go Rang a Sé 
Socrófar leanaí ó Rang a Trí go Rang a Sé i bPodanna laistigh dá mBoilgeoga 
Ranga, agus uasmhéid de 6 dalta in aghaidh an Pod. Chomh fada agus is féidir, tá 
gach Pod achar 1 mhéadar ar a laghad ón gcéad Pod eile (déanfaimid tagairt do na 
pods mar grúpaí). Baineadh troscán as na seomraí ranga seo chun an oiread spáis 
agus is féidir a chruthú. Beidh ciseán ag gach páiste i rang a 3 go dtí a n-ábhar 
foghlama agus a dtrealamh. Tá siad seo againn ar scoil.  
 
Seomra Cuspóra Ghinearálta (HALLA)  
Ní féidir an Halla a úsáid le haghaidh Tionóil, Corpoideachais nó le haghaidh 
cruinnithe eile daltaí.  
 
Pasáistí agus Staighre 
Ní dócha go gcuirfidh daoine ag trasnú a chéile sa phasáiste le scaipeadh an 
ionfhabhtaithe mura mbíonn teagmháil fhisiciúil ag daoine nó cruinnithe 
neamhfhoirmiúil ar siúl. 
Leanfaimid ar ár ngnáthchleachtas siúl ar chlé agus muid ar an staighre agus sna 
pasáistí 
 
Bearta Breise chun Idirghníomhaíochtaí a Theorannú  
Rachaidh leanaí díreach chuig a seomraí ranga ón gclós agus ní thiocfaidh siad le 
chéile sna phasáistí. Cé go mbeidh áthas orainn go léir a chéile a fheiceáil arís, ní 
cheadófar croitheadh láimhe agus barróg. 
 
Doirse agus Fuinneoga 
Nuair is praiticiúil, fágfar na doirse inmheánacha go léir ar oscailt chun teagmháil 
láimhe le dromchlaí coitianta a íoslaghdú. 
 
Chun a chinntiú go bhfuil na seomraí ranga aeráilte go maith, coimeádfar fuinneoga 
ar oscailt chomh minic agus is féidir, agus osclófar iad agus na páistí ag glacadh 
sosa sa chlós súgartha. 
 
Ba chóir fuinneoga a oscailt nuair a bhíonn páistí ag canadh mar ghrúpa, nó nuair a 
bhíonn uirlisí ceoil á seinm acu. 
 
Leithris 
Úsáidfidh gach rang an leithreas is goirra don seomra ranga. 
Tá gallúnach, uisce te agus tuáillí láimhe ag gach leithreas. Ní gá do leanaí a tuáille 
láimhe féin a thabhairt leo. Tá boscaí bruscair ag gach leithreas chun tuáillí láimhe a 
chaitheamh amach. ABRAIGÍ LEIS NA PÁISTÚ GAN NA TUAILLÍ A CHUR SA 
DOIRTEAL NÓ LEITHREAS LE BHUR DTOIL!!!! 
 
 
 



  
 
Cótaí 
Má theastaíonn seaicéad ó leanaí i Mí Mheán Fómhair iarraimid gur seaicéad 
éadrom atá ann agus go dtéann sé ina málaí scoile. 
Crochfaidh leanaí a gcótaí sa gheimhreadh ina ngrúpaí. 
 
 
Lón 
Caithfidh tuismitheoirí a chinntiú go dtugann leanaí a gcuid lón ar scoil leo ionas 
nach mbeidh ar dhaoine fásta teacht chun na scoile i rith an lae. Cuir i gcuimhne do 
do leanaí gan a gcuid bia nó deochanna a roinnt le leanaí eile. 
 
Íosfaidh na leanaí a gcuid lón ag a gcuid deasca, de réir ár ngnáthchleachtais. 
Cinntigh le bhur dtoil go nitear boscaí lóin agus buidéil go laethúil. 
Tabharfaidh leanaí a gcuid bruscair / bia abhaile ina mboscaí lóin. 
 
 
Leabhair, Cóipleabhair, Pinn luaidhe, srl. 
Ba chóir do leanaí a gcuid leabhar, pinn, pinn luaidhe, srl. féin a úsáid agus níor 
chóir iad a roinnt le daltaí eile a mhéid is féidir. Cuir lipéad ar gach rud. Iarraimid ar 
leanaí a gcásanna peann luaidhe a fhágáil ar scoil agus stáiseanóireacht ar leith a 
bheith acu sa bhaile. 
 
Éide scoile/tracéide 
Níl aon treoir ná comhairle ann a rá gur chóir éide scoile nó traicéide a ní gach lá 
agus is dócha nach bhfuil sé seo praiticiúil d’fhormhór na dteaghlach. 
 
Is féidir leanaí i ranganna 1 go 6 malartú idir éide scoile nó traicéide - cibé rud atá 
glan agus tirim agat sa bhaile. Nílimid ag iarraidh go mbeadh imní ar thuismitheoirí 
nó ar leanaí go bhfuil an éide mhícheart á caitheamh acu ar scoil. Socróidh 
múinteoirí laethanta corpoideachais nuair a fhillfimid ar scoil, ach déan malartach idir 
éide agus traicéide le do thoil. 
 
Tá suaitheantais scoile ar díol againn san oifig ar € 3 an ceann. Más mian leat 
suaitheantais a cheannach cuir glaoch ar an oifig chun coinne a shocrú. 
 
Molaimid mar scoil go láidir nár chóir do leanaí a n-éide scoile a chaitheamh ach le 
haghaidh gníomhaíochtaí a bhaineann leis an scoil. Ba chóir éide scoile a bhaint 
díreach tar éis don pháiste teacht abhaile ón scoil don lá. Níor chóir iad a 
chaitheamh in áiseanna iarscoile, siopaí, le linn gníomhaíochtaí iarscoile, srl. 
 
Oifig 
Tá córas íocaíochta gan teagmháil curtha ar bun chun an méid airgid is gá a 
láimhseáil a íoslaghdú. Iarrtar ar thuismitheoirí / chaomhnóirí comhoibriú chun cuidiú 
le foireann na scoile a choinneáil slán trí shocrú a dhéanamh ar íocaíochtaí gan 
teagmháil trí oifig na scoile. 
 



  
 
Níor chóir leanaí a sheoladh chuig Oifig an Rúnaí nó chuig an limistéar fáiltithe chun 
teachtaireachtaí a sheachadadh. 
 
Chomh fada agus is féidir, níor cheart do bhaill foirne dul isteach i limistéar na 
hOifige agus ba chóir dóibh labhairt leis an Rúnaí ag an limistéar Fáiltithe. 
 
Fótachóipeáil. 
Tá córas fótachóipeála curtha le chéile ag Muireann don fhoireann. 
 
TFC 
Cuirfidh Múinteoir Aoife amchlár le chéile do Ipadanna.Ba chóir iad a ghlanadh tar 
éis iad a úsáid agus sula gcuirtear ar ais chuig an tralaí luchtaithe iad. 
 
 
Múinteoirí Ionadaíochta agus CRSanna 
Cuirfear cóip den Phlean Freagartha Covid-19 ar fáil do gach múinteoir ionaid / CRS. 
Tá ar ionadaithe foirm um Fhilleadh ar an Ionad Oibre a chomhlánú sula dtéann siad 
isteach i seomra ranga agus iarrfar orthu a dhearbhú go bhfuil siad tar éis dul i mbun 
na hoiliúna Ionduchtaithe ar líne. 
 
Corpoideachas  
Beidh ceachtanna Corpoideachais ar siúl lasmuigh nuair a bheidh an aimsir ann. 
Is féidir le baill foirne agus daltaí sosanna breise a thógáil lasmuigh i rith an lae 
scoile. Spreagtar gach rang chun páirt a ghlacadh i ‘1.6k in aghaidh an lae’. 
 
Cruinnithe Tuismitheoirí / Múinteoirí 
Is féidir Cruinnithe Tuismitheora / Múinteoirí a reáchtáil ar an bhfón / Zoom nó a chur 
siar. Déanfaimid an cás a mheas níos gaire don am. 
 
 
Seomra foirne 
Ba chóir do gach ball foirne achar fisiceach 2 mhéadar a choinneáil nuair nach bhfuil 
siad i mbun teagaisc e.g. agus iad ag úsáid an tseomra foirne agus ag teacht chun 
oibre. Murar féidir 2m a choinneáil i ngrúpaí foirne, ba chóir clúdaigh aghaidhe a 
chaitheamh. 
 
Tionólfar cruinnithe foirne ó chian nó i ngrúpaí beaga nó i spásanna móra chun fadú 
fisiceach a éascú. 
 
Ba chóir do bhaill foirne a gcupáin, buidéil, sceanra, srl. A thabhairt leo ar scoil agus 
gan uirlisí a roinnt sa seomra foirne chomh fada agus is féidir. 
 
Teagasc agus Foghlaim 
Mar fhoireann, táimid feasach air go bhfuil na páistí as an scoil ón 12 Márta. Táimid 
fíorbhuíoch as an t-am agus an iarracht a chuaigh isteach i bhFoghlaim Baile, agus 
aithnímid na dúshláin a chruthaigh Foghlaim Baile do gach teaghlach. Beidh gach 
dalta in áit dhifriúil maidir lena c(h)uid foghlama, agus tá an fhoireann ag tógáil é sin 



  
 
san áireamh agus iad ag pleanáil don Teagasc agus don Fhoghlaim le linn na 
scoilbhliana 2020/2021. D’fhoilsigh an Roinn Oideachais agus Scileanna treoirlínte 
Curaclaim dúinn, agus iarraimid oraibh a bheith muiníneach asainn agus ár dtaithí 
agus ár saineolas gairmiúil agus muid ag obair leis na leanaí go léir le linn filleadh ar 
scoil.  
 
Obair bhaile 
Ní bhfaighidh leanaí obair bhaile don chéad choicís. Ón 14 Meán Fómhair beidh 
obair bhaile ó bhéal ag Naíonáin Shinsearacha - rang a 6. 
 
Socróidh an fhoireann plean obair bhaile do Dheireadh Fómhair.  
 
Tumoideachas Rang 1 - 6. 
Bíonn tumoideachas sa Ghaeilge ar siúl don chéad choicís i mí Mheán Fómhair 
gach bliain. Táimid tar éis a chinneadh an tréimhse tumoideachais seo a leathnú go 
dtí deireadh mhí Mheán Fómhair. Ní mhúinfear Béarla i mí Mheán Fómhair. Tá 
athbhreithniú á dhéanamh againn ar ár mbeartas maidir le múineadh an Bhéarla i 
Naíonáin Shinsearacha agus cuirfimid tuismitheoirí ar an eolas faoi thoradh an 
athbhreithnithe seo. 
 
 
 
Úsáid Trealamh Cosanta Pearsanta (TCP)  
Tá ar bhaill foirne, lena n-áirítear múinteoirí ag leibhéil bhunscoile agus iar-
bhunscoile, nach féidir leo achar 2m a choinneáil ó mhic léinn nó ó bhaill foirne eile 
clúdaigh aghaidhe a chaitheamh. Tá ar gach CRS clúdaigh aghaidhe a chaitheamh, 
nó scáthláin shoiléire a chaitheamh i seomraí áirithe.  
 
Caithfear TCP a úsáid ó am go chéile nó i gcónaí mar gheall ar chineál 
gníomhaíochtaí oibre nó réimsí oibre áirithe.  
 
D’fhéadfadh róil mar seo a leanas a bheith san áireamh:  
• Cuidiú le riachtanais chúraim phearsanta  
• Nuair a shainaithnítear cás amhrasta de COVID-19 agus an scoil ag feidhmiú  
• Sa chás go bhfuil baill foirne i mbaol mór ó ionfhabhtú ach nach bhfuil siad ar liosta 
na ndaoine a chatagóirítear mar dhaoine i ngrúpaí ardriosca nó a d’fhéadfadh a 
bheith ina gcónaí leo siúd atá sa chatagóir ardriosca.  
• Nuair a bhíonn ar bhaill foirne bogadh idir seomraí ranga chun tacú le leanaí le 
riachtanais foghlama.  
 
Beidh TCP iomchuí ar fáil chun déileáil le cásanna amhrasta COVID-19, riachtanais 
chúraim phearsanta agus le haghaidh garchabhrach. Sa chás go gcuireann baill 
foirne cúram sláinte ar fáil do leanaí a bhfuil riachtanais mhíochaine acu i 
dtimpeallacht na scoile, cuirfidh siad réamhchúraimí caighdeánacha i bhfeidhm mar 
is gnách. Cuirfidh Marion garchabhair ar fáil.  
 
 



  
 
Mascanna 
 
Ní ghá do pháistí maisc nó clúdaigh aghaidhe a chaitheamh.  
 
Lámhainní 
Ní gá do na páistí lámhainní indiúscartha a chaitheamh. Meastar go bhfuil siad 
míchuí faoi na treoirlínte. Ní gá do bhaill foirne lámhainní indiúscartha a chaitheamh 
mura bhfuil siad ag tabhairt aire do riachtanais chúraim phearsanta an dalta nó ag 
riaradh Garchabhrach. Beidh béim ar shláinteachas láimhe seachas ar lámhainní 
indiúscartha a chaitheamh. 
 
Sláinteachas agus Glanadh 
 
Tá 21 dáileoir sláintíochta ar fud na scoile e.g. ag gach bealach isteach, i ngach 
seomra ranga. 
 
Tá uisce te agus gallúnach ar fáil sna leithris, sna seomraí ranga, sa seomra folctha 
foirne agus sa seomra foirne. 
 
Cuirfear sláinteachas láimhe chun cinn agus spreagfar é, agus iarrtar ar 
thuismitheoirí / chaomhnóirí tacú leis an scoil an teachtaireacht seo a threisiú. 
 
De réir threoirlínte an ROS, glanfar an scoil go críochnúil uair amháin sa lá ar a 
laghad. Díreofar aird ar leith ar dhromchlaí a mbíonn teagmháil leo go minic – hanlaí 
ar doirse, ráillí láimhe, cathaoireacha / scítheanna láimhe, áiteanna itheacháin 
phobail, doirteal agus áiseanna leithris. Beidh an glanadh ar siúl i rith an lae scoile 
agus tráthnóna. 
 
Beidh rochtain ag gach ball foirne ar tháirgí glantacháin agus beidh orthu a n-áít 
oibre féin a choinneáil glan. Níor chóir na hábhair ghlantacháin seo a bhaint den 
fhoirgneamh ar chúinse ar bith. Ba chóir don fhoireann a limistéar oibre a ghlanadh 
agus a dhíghalrú go críochnúil roimh agus tar éis é a úsáid gach lá. 
 
Baileofar bruscar go rialta ó oifigí agus ó cheantair eile sa scoil. 
 
Caithfidh baill foirne a dtrealamh agus a n-uirlisí féin a úsáid agus a ghlanadh 
(cupán, sceanra, pláta srl.) 
 
Breoiteacht agus Déileáil le Cás Amhrasta de COVID-19 
 
Is breá linn ár bpáistí go léir a fheiceáil ar scoil gach lá. Faoi na cúinsí reatha, áfach, 
ní mór do thuismitheoirí / chaomhnóirí leanaí a choinneáil sa bhaile má 
thaispeánann siad aon Chomharthaí Covid-19. 
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/symptoms.html 
 
Ní féidir le baill foirne freastal ar scoil má thaispeánann siad aon comharthaí. 
 



  
 
Cruthaíodh limistéar leithlisithe ainmnithe thuas staighre i Seomra 112 
 
Má thaispeánann ball foirne / dalta comharthaí COVID-19 agus é ar scoil, cuirfear an 
nós imeachta seo a leanas i bhfeidhm: 
Tógfar an dalta chuig an limistéar aonrúcháin. Coinneofar achar 2 mhéadar. Mura 
féidir é sin a dhéanamh, caithfidh an duine a ghabhann leis an leanbh clúdach 
aghaidhe a chaitheamh. 
 
Má tá cás amhrasta ag dalta, rachfar i dteagmháil láithreach le tuismitheoirí / 
caomhnóirí ar an teileafón. Le cuidiú linn maidir leis seo, iarrtar ar thuismitheoirí a 
chinntiú go gcoinnítear a gcuid sonraí teagmhála suas chun dáta i gconai. 
 
Ba chóir do bhaill foirne atá siomptómach an Norma / Niamh a chur ar an eolas 
láithreach agus dul chuig an limistéar aonrúcháin. 
 
Cuirfear clúdach aghaidhe ar fáil don bhall foirne / leanbh atá siomptómach. 
 
 
Ba chóir go seachnódh an ball foirne nó an leanbh atá siomptómach teagmháil le 
daoine, dromchlaí agus rudaí. Má tá an ball foirne / leanbh maith go leor le dul 
abhaile, déanfar socruithe go ndéanfaidh ball den teaghlach iad a iompar abhaile a 
luaithe is féidir. 
 
Moltar d’aon duine atá siomptómach a gcuid comharthaí a chur in iúl dá dochtúir ar 
an bhfón. Níor cheart iompar poiblí de chineál ar bith a úsáid chun taisteal abhaile. 
 
Má tá an ball foirne / leanbh ró-tinn le dul abhaile nó má theastaíonn comhairle, 
rachaidh an scoil i dteagmháil le 999 nó 112 agus cuirfidh siad in iúl dóibh gur duine 
faoi amhras Covid-19 an duine tinn.  
 
Glanfar an limistéar aonrúcháin agus na limistéir oibre go críochnúil de réir na 
dtreoirlínte. 
 
Cuirfidh FSS aon fhoireann / tuismitheoirí a tháinig i ndlúth-thadhall le cás 
diagnóisithe ar an eolas tríd an bpróiseas rianaithe teagmhála. Rachaidh FSS i 
dteagmháil le gach duine ábhartha i gcás ina ndéantar diagnóis ar COVID-19. Ba 
chóir treoracha FSS a leanúint agus tá rúndacht na foirne agus na ndaltaí 
riachtanach i gcónaí. 
 
Tá sé tábhachtach cuimhneamh ná go bhféadfadh aon duine againn a bheith tinn nó 
tinn, agus má dhéanaimid, teastaíonn tuiscint agus tacaíocht uainn siúd atá timpeall 
orainn. Tá sé riachtanach go gcuirfeadh duine ar bith a bhraitheann tinn é sin in iúl 
don Phríomhoide / Leas-Phríomhoide a luaithe is féidir.  
 
Bainistíocht Neamhláithreachta Gaolmhar COVID-19  
Déanfar neamhláithreachtaí a bhaineann le COVID-19 a bhainistiú de réir nósanna 
imeachta comhaontaithe leis an Roinn Oideachais.  



  
 
 
Neamhláithreacht agus Ionadaíocht 
 Múinteoirí nó CRS Mura féidir le múinteoir / CRS freastal ar scoil, déanfar gach 
iarracht múinteoir ionaid / CRS a fháil don rang / dalta. Mura bhfuil múinteoir ionaid / 
CRS ar fáil, níl sé oiriúnach an rang / dalta a roinnt ina ghrúpaí agus freastal air i 
ranganna eile. In imthosca den sórt sin, b’fhéidir nach mbeidh sé indéanta don rang / 
dalta freastal ar an lá sin. Más é sin an cás, tabharfar an oiread fógra agus is féidir 
do thuismitheoirí. 
 
 


