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Ciorclán  0043/2021 
  
 

Chuig: Príomhfheidhmeannaigh na mBord Oideachais agus Oiliúna 

 
 

Coróinvíreas (COVID-19): 
Socruithe don Fhoireann seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas 

Speisialta atá fostaithe i BOOanna 
 
 

Ordaíonn an tAire Oideachais duit na socruithe speisialta a chur chun feidhme maidir le 
COVID-19 don fhoireann seachas múinteoirí agus cúntóirí riachtanas speisialta (CRSanna) 
atá fostaithe i bpoist cheadaithe arna maoiniú ag airgead a sholáthraíonn an tOireachtas.  
 
Tá na socruithe speisialta seo le cur chun feidhme ag gach fostóir le héifeacht láithreach 
agus ní mór do gach ball foirne cloí leis na socruithe. 
 
I measc na bprionsabal ginearálta atá le cur chun feidhm maidir le bainistiú ar COVID-19 tá 
sábháilteacht agus leas fostaithe agus an tionchar ar theagasc agus ar fhoghlaim a 
íoslaghdú. Beidh ar fhostóirí smaoineamh ar an mbealach is fearr chun fostaithe a 
imscaradh chun seachadadh seirbhísí oideachais a éascú. 
 
Is athbhreithniú ar an bPrótacal maidir le hObair a Dhéanamh go Sábháilte de chuid an 

Rialtais arna fhoilsiú an 14ú Bealtaine, 2021 é an Prótacal um Fhilleadh ar an Obair go 

Sábháilte chun Plean an Rialtais maidir le Maireachtáil le COVID-19 a léiriú. Cuimsítear sa 

Phrótacal athbhreithnithe an chomhairle reatha ar na bearta Sláinte Poiblí agus leagtar 

amach ann na bearta atá riachtanach san ionad oibre chun leathadh COVID-19 a chosc, 

chun athoscailt na n-ionad oibre a éascú tar éis dhúnadh sealadach agus le haghaidh oibriú 

sábháilte leanúnach na n-ionad oibre sin. Ní mór d’fhostóirí a chinntiú go bhfuil nósanna 

imeachta stóinseacha curtha chun feidhme roimh fhilleadh ar an ionad oibre ag gach 

áitreabh oibre agus go gcomhlíonann gach nós imeachta an Prótacal maidir le hObair a 

Dhéanamh go Sábháilte. 

 
Tagann an Ciorclán seo in ionad Chiorclán 0031/2021 dar teideal ‘An Coróinvíreas (COVID-
19): Socruithe do bhaill foirne seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta atá 
fostaithe i BOOanna’. Tá na hathruithe sna réimsí seo a leanas: 
 

 Cosaint Sonraí  

 Gluaiseacht Theoranta agus Comhairle maidir le Taisteal 

 Grúpaí lena mbaineann Riosca Níos Mó agus Baill Foirne atá Torrach i 
Suíomhanna Áirithe 

 
 

https://www.gov.ie/en/publication/bb7fd-work-safely-protocol/
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Iarraimid ort a chinntiú go scaiptear an Ciorclán seo ar gach ball de na Boird Oideachais 
agus Oiliúna agus go gcuirtear an t-ábhar a chuimsítear ann in iúl do gach ball foirne 
seachas múinteoirí agus CRSanna i d’fhostaíocht, lena n-áirítear iad siúd atá ar chead 
neamhláithreachta.  
 
Ba chóir gach ceist a thabhairt ar aird an fhostóra ar dtús ar mhaith leis dul i gcomhairle leis 
an BOOÉ. Is féidir aon cheisteanna breise maidir leis an gCiorclán seo a chur chuig an 
Roinn ag an seoladh ríomhphoist a leanas: esr@education.gov.ie .  

 
 

 
Is féidir teacht ar an gCiorclán seo ar shuíomh gréasáin na Roinne ag  
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/6743b-socruithe-oibre-do-bhaill-foirne-seachas-
muinteoiri-agus-cuntoiri-riachtanas-speisialta-ata-i-gcatagoir-mar-riosca-an-ard-raa-agus-
do-bhaill-foirne-ata-torrach-seachas-muinteoiri-agus-cuintoiri-riachtanas-speisialta-ata-
fostaithe-i-mbunscoileanna-agus-in-iar-bhunscoileanna-aitheanta-scoilbhliain-202122/ 

 
 
Mark Bohan 
Príomhoifigeach 
Caidreamh Foirne Seachtrach 
 
24 Lúnasa, 2021 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:esr@education.gov.ie
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/6743b-socruithe-oibre-do-bhaill-foirne-seachas-muinteoiri-agus-cuntoiri-riachtanas-speisialta-ata-i-gcatagoir-mar-riosca-an-ard-raa-agus-do-bhaill-foirne-ata-torrach-seachas-muinteoiri-agus-cuintoiri-riachtanas-speisialta-ata-fostaithe-i-mbunscoileanna-agus-in-iar-bhunscoileanna-aitheanta-scoilbhliain-202122/
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https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/6743b-socruithe-oibre-do-bhaill-foirne-seachas-muinteoiri-agus-cuntoiri-riachtanas-speisialta-ata-i-gcatagoir-mar-riosca-an-ard-raa-agus-do-bhaill-foirne-ata-torrach-seachas-muinteoiri-agus-cuintoiri-riachtanas-speisialta-ata-fostaithe-i-mbunscoileanna-agus-in-iar-bhunscoileanna-aitheanta-scoilbhliain-202122/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/6743b-socruithe-oibre-do-bhaill-foirne-seachas-muinteoiri-agus-cuntoiri-riachtanas-speisialta-ata-i-gcatagoir-mar-riosca-an-ard-raa-agus-do-bhaill-foirne-ata-torrach-seachas-muinteoiri-agus-cuintoiri-riachtanas-speisialta-ata-fostaithe-i-mbunscoileanna-agus-in-iar-bhunscoileanna-aitheanta-scoilbhliain-202122/
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Sainmhínithe agus Giorrúcháin 
Chun críche an Chiorcláin seo baineann na bríonna a shanntar dóibh anseo leis na 

téarmaí seo mura léiríonn an comhthéacs a mhalairt. 

 

Clutharú - ciallaíonn sin fostaí atá i mbaol an-ard breoiteachta de dheasca COVID-

19 a tholg agus is gá dó nó di fanacht sa bhaile a oiread agus is féidir agus teagmháil 

fhisiciúil le daoine eile a sheachaint. 

 

RCPA - ciallaíonn sin an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

 

Fostaí - ciallaíonn sin gach ball foirne seachas múinteoirí agus cúntóirí riachtanas 

speisialta (CRSanna) atá fostaithe i BOOanna i bpoist cheadaithe arna maoiniú ag 

airgead arna sholáthar ag an Oireachtas. 

 

Fostóir - ciallaíonn sin Bord Oideachais agus Oiliúna (BOO)  

 

RGCS - ciallaíonn sin an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) 

(Rialachán (AE) 2016/679). 

 

DG – ciallaíonn sin Dochtúir Ginearálta. 

 

FSS - ciallaíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. 

 

Príomhionadaí na nOibríthe - ciallaíonn sin an fostaí atá ceaptha san ionad oibre, 

chun ionadaíocht a dhéanamh ar bhaill foirne, a oibreoidh i gcomhar leis an bhfostóir 

d'fhonn cabhrú le bearta a chur chun feidhme chun scaipeadh COVID-19 a chosc, 

faireachán a dhéanamh maidir le comhlíonadh na mbeart sin agus a bheith bainteach 

le comhairle sláinte i ndáil le COVID- 19 a chur in iúl san ionad oibre.  

 

Seirbhís Sláinte Ceirde (SSC) - ciallaíonn sin soláthraithe comhairle shláinte 

neamhspleách ar shláinte cheirde don fhostóir. 

 

Cosaint Shuntasach ón Vacsaín –  ciallaíonn sin mar a shonraítear faoi láthair i 
bhFoilseachán an Lárionaid Faire um Chosaint Sláinte dar teideal ‘Treoir maidir le 
Tionchar an Vacsaínithe ar rianú teagmhálaithe’ .Tabhair faoi deara go bhféadfadh 
an sainmhíniú sin athrú le himeacht aimsire. Faoi láthair, sainmhínítear Cosaint 
Shuntasach ón Vacsaín mar: 
 7 lá tar éis an dara dáileog Pfizer-BioNTech a fháil  
 14 lá tar éis an dara dáileog Moderna a fháil  
 14 lá tar éis an dáileog Janssen a fháil (cúrsa vacsaínithe aon dáileog amháin)  
 15 lá tar éis an dara dáileog AstraZeneca a fháil  

 

An Roinn - ciallaíonn sin an Roinn Oideachais.  

https://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/guidance/contacttracingguidance/Guidance_impact%20of%20vaccination%20on%20contact%20tracing%20guidance.pdf
https://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/guidance/contacttracingguidance/Guidance_impact%20of%20vaccination%20on%20contact%20tracing%20guidance.pdf
https://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/guidance/contacttracingguidance/Guidance_impact%20of%20vaccination%20on%20contact%20tracing%20guidance.pdf
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1. Forálacha Ginearálta 

   

1.1 Réamhrá 

1.1.1 Is víreas é an coróinvíreas (COVID-19) a fhéadtar a bheith ina chúis le breoiteacht a 
théann i bhfeidhm ar na scamhóga agus ar na haerchonairí. 

 
1.1.2 Tá oibleagáidí ar an bhfostóir faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag 

an Obair, 2005 sábháilteacht agus leas na mball foirne ag an obair a áirithiú. 

1.2 Cuspóir an Chiorcláin seo 

1.2.1  Is é cuspóir an Chiorcláin seo é comhairle a thabhairt d’fhostóirí faoi na socruithe 
reatha maidir le COVID-19 d’fhostaithe. Tá Treoir don Fhostóir maidir le COVID-19 
ar fáil i gCaibidil 6 den Chiorclán seo, ina gcuimsítear na socruithe oibre agus na 
socruithe maidir le saoire a bhainfidh le fostaithe faoi na cúinsí ar leith, mar atá 
mionsonraithe.  

1.3 Seirbhís um Chúnamh don Fhostaí 

1.3.1 Tá an tSeirbhís um Chúnamh don Fhostaí ar fáil mar acmhainn tacaíochta 
d’fhostaithe. Tá an líne chabhrach rúnda teileafóin saor in aisce ar fáil 24 huaire sa 
lá, 365 lá sa bhliain (1800 814 243). 

1.4 Plean Freagartha maidir le COVID-19 

1.4.1 Tá Plean Freagartha maidir le COVID-19 saincheaptha chun tacú le fostóirí agus le 

fostaithe bearta a chur i bhfeidhm a bhfuil sé mar aidhm acu scaipeadh COVID-19 a 

chosc san ionad oibre. Sonraítear ann na beartais agus na cleachtais is gá a bheith 

ag an ionad oibre chun ‘Prótacal chun Obair a Dhéanamh go Sábháilte’ de chuid an 

Rialtais a chur chun feidhme, d’fhonn cosc a chur ar thabhairt isteach agus 

scaipeadh COVID-19 san ionad oibre. 

1.4.2  Ceanglaítear ar gach fostóir Plean Freagartha i ndáil le COVID-19 cothrom le dáta a 

bheith i bhfeidhm. Tugtar breac-chuntas sa phlean maidir leis na socruithe atá i 

bhfeidhm d’fhonn ionad oibre sábháilte a chinntiú do gach fostaí. Tá oibleagáid ar 

an bhfostóir Plean Freagartha i ndáil le COVID-19 a phlé le fostaithe agus a chinntiú 

go bhfuil gach beart maolaithe riosca iomchuí i bhfeidhm go soiléir chun iad a 

chosaint.  

1.4.3  Tá sé de dhualgas ar gach fostaí Plean Freagartha i ndáil le COVID-19 an fhostóra 

a chomhlíonadh go hiomlán. Tá comhoibriú idir an fostóir, an fostaí agus 

Príomhionadaí/Príomhionadaithe na nOibrithe chun a chinntiú go gcloítear leis na 

bearta. 

1.5 Foirm um Fhilleadh ar an Obair tar éis COVID-19 

  
1.5.1   Mar chuid den Phlean Freagartha i leith COVID-19, ní mór d’fhostóirí Foirm um 

Fhilleadh ar an Obair tar éis COVID-19 a chur ar fáil do gach fostaí lena comhlánú, 
d’fhonn cabhrú lena bhfilleadh slán ar an ionad oibre tar éis dóibh a bheith as 
láthair. 
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1.5.2  Ceanglaítear ar fhostaí, mar chuid de Phlean Freagartha COVID-19, an Fhoirm um 
Fhilleadh ar an Obair tar éis COVID-19 a chomhlánú roimh an dáta dó nó di chun 
filleadh ar ais ar an ionad oibre.  

 
1.5.3  Níor chóir don fhostaí an Fhoirm um Fhilleadh ar an Obair tar éis COVID-19 a 

chomhlánú ach uair amháin i.e. sula bhfillfidh sé nó sí ar an ionad oibre. Féadfaidh 

fostóir a iarraidh ar fhostaí, áfach, a dhearbhú nár athraíodh na sonraí a chuirtear ar 

fáil san Fhoirm um Fhilleadh ar an Obair e.g. tar éis tréimhse ina raibh an t-ionad 

oibre dúnta, tar éis cead neamhláithreachta, tar éis a bheith ag taisteal nó nuair 

nach bhfreastalaíonn an fostaí ar an ionad oibre go minic. Féadfaidh an fostaí 

deimhniú a sholáthar don fhostóir, ó bhéal nó i scríbhinn. Ba cheart don fhostóir 

taifead a choinneáil de dhearbhú an fhostaí. 

1.5.4  Ba cheart d’fhostaí nua nó d’fhostaí ionaid a cheaptar ar BOOanna éagsúla i rith na 
scoilbhliana an Fhoirm Réamhfhilleadh ar an Obair tar éis COVID-19 a chomhlánú uair 
amháin i leith gach fostóra.  

 
1.5.5 Ba cheart d’fhostaí fógra a thabhairt dá f(h)ostóir má thagann aon athruithe ar a 

c(h)uid imthosca in am ar bith. 

1.6 Éiríonn fostaí breoite 

1.6.1 Tá sé tábhachtach a thabhairt chun suntais nach mór d’fhostaí ar bith atá ag mothú 
tinn gan freastal ar an ionad oibre. Baineann sé sin le haon bhreoiteacht in-
tarchurtha le linn na tréimhse éigeandála COVID-19 seo. 

 
1.6.2 Sa chás go n-éiríonn fostaí tinn san ionad oibre, ba cheart don fhostóir na nósanna 

imeachta atá leagtha amach i bPlean Freagartha COVID-19 an fhostóra a leanúint.  
 

1.7 Cosaint Sonraí agus RGCS 

1.7.1 Is í an chúis a n-éilíonn an BOO na sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil, ná chun an 
tsaoire speisialta le pá agus éilimh ionadaithe a phróiseáil. Tá sonraí iomlána faoi 
Bheartas Cosanta Sonraí an BOO ina leagtar amach conas a úsáidfear sonraí 
pearsanta, lena n-áirítear faisnéis maidir le cearta mar ábhar sonraí, ar fáil ón BOO. 

 
1.7.2   Ceadaítear de réir Airteagal 6(1)(c) i gcomhar le hAirteagal 9(2)(b) maidir le sonraí de 

chatagóir speisialta (lena n-áirítear sonraí sláinte) den RGCS sonraí de chatagóir 

speisialta (lena n-áirítear sonraí sláinte) a phróiseáil ar chúiseanna sláinte agus 

sábháilteachta. Ina theannta sin, ceadaítear de réir Airteagal 6(1)(e) i gcomhar le 

hAirteagail 9(2)(i), mar aon le halt 53 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018, sonraí de 

chatagóir speisialta (lena n-áirítear sonraí sláinte) a phróiseáil ar chúiseanna a 

bhaineann le leas an phobail i réimse na sláinte poiblí. Meastar go bhfuil na bearta 

riachtanach agus comhréireach, agus cuimsítear leo cosaintí amhail teorannú ar 

rochtain ar na sonraí, teorainneacha dochta ama le haghaidh a scriosta, agus bearta 

eile amhail oiliúint leordhóthanach foirne chun cearta cosanta sonraí fostaithe a 

chosaint. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, téigh chuig suíomh gréasáin an Choimisiúin 

um Chosaint Sonraí .  

1.7.3   In imthosca áirithe, féadfaidh fostóir faisnéis a iarraidh ar fhostaí maidir lena s(h)onraí 

pearsanta de chatagóir speisialta maidir le COVID-19. Mar shampla: 

https://dataprotection.ie/en/news-media/blogs/data-protection-and-covid-19
https://dataprotection.ie/en/news-media/blogs/data-protection-and-covid-19
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 Ceanglófar ar fhostaí a chuireann iarratas isteach le haghaidh saoire speisialta 

COVID-19 le pá a thorthaí tástála COVID-19 a sholáthar. 

 D’fhéadfaí go n-iarrfaí ar fhostaí ar chuir an FSS comhairle air nó uirthi, go 

bhfuil siad ina ndlúth-theagmhálaí le cás deimhnithe COVID-19 chun a fhostóir 

a chur ar an eolas, má tá cosaint shuntasach ón vacsaín acu. Tá rialacha FSS 

maidir le gluaiseacht theoranta athraithe i gcás daoine a bhfuil cosaint 

shuntasach ón vacsaín acu. In imthosca áirithe, ní cheanglaítear ar dhaoine a 

gcuid gluaiseachtaí a theorannú a thuilleadh i gcás go mbíonn siad ina ndlúth-

theagmhálaí le cás deimhnithe COVID-19.  

 Sa chás go n-éilítear ar fhostaí freastal ar an ionad oibre agus é nó ina d(h)lúth-

theagmhálaí, b’fhéidir go mbeidh ar an bhfostóir fiosrú a dhéanamh i gcúinsí 

teoranta, an bhfuil cosaint shuntasach ón vacsaín aige ní aici, ionas go 

bhféadfaidh an fostóir cinneadh a dhéanamh maidir le riachtanais shláinte agus 

shábháilteachta. agus tinreamh san ionad oibre. 

1.7.4   Beidh ar fhostóir leibhéal na sonraí pearsanta de chatagóir speisialta a theastaíonn 

uathu a chinneadh ar bhonn cás ar chás chun cinntí ábhartha a dhéanamh maidir le 

sláinte agus sábháilteacht na foirne san ionad oibre. Caithfidh bailiú agus próiseáil 

sonraí pearsanta de chatagóir speisialta a bheith riachtanach, comhréireach agus 

cosanta i gcónaí. 

1.7.5   Ní mór don fhostóir gach doiciméad a bhaineann le hiarratais agus dearbhuithe a 
phróiseáil a choinneáil leis na taifid phearsanra ábhartha ar bhealach sábháilte 
agus ar aon dul le beartas cosanta sonraí an fhostóra agus le rialacháin um 
chosaint sonraí. Féadfaidh oifigigh ainmnithe na Roinne na taifid sin a roghnú lena 
n-iniúchadh. 

 

1.8 Comhlíonadh  

1.8.1  Mura gcloítear leis na socruithe speisialta d’fhostaithe atá leagtha amach sa 
Chiorclán seo féadfar déileáil leis sin faoi na nósanna imeachta araíonachta reatha. 

 

2. Cead Neamhláithreachta Speisialta le Pá i gcás COVID-19 

   

2.1 Cead Neamhláithreachta Speisialta le Pá  

2.1.1  Deonóidh an fostóir saoire speisialta le pá i gcás gur tugadh comhairle d’fhostaí féin-
aonrú faoi na cúinsí a leanas: 
 
a) tá sé nó sí ag taispeáint comharthaí COVID-19, mar atá mionsonraithe in 

gCaibidil 6 (Tábla 1) nó  
b) diagnóisíodh é nó í le COVID-19, mar atá mionsonraithe i gCaibidil 6 (Tábla 2) 

 
2.1.2   Beidh feidhm ag an tsaoire speisialta le pá maidir leis an líon laethanta a 

chomhairlíonn FSS/Dochtúir Ginearálta.  
 

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/restricted-movements/restricted-movements/
https://www2.hse.ie/conditions/covid19/restricted-movements/restricted-movements/
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2.1.3  Ní bheidh feidhm ag saoire speisialta le pá i gcás gur éascaíodh fostaí cianobair a 
dhéanamh i.e. ag obair ón mbaile, faoi na cúinsí a leanas: 

 
a) a c(h)uid gluaiseachtaí a theorannú (tuilleadh sonraí i gCaibidil 3 )  
b) catagóirithe mar dhuine den ghrúpa lena mbaineann riosca mór (sonraí breise i 

gCaibidil 4 ) 
 

 
2.1.4  Mar chuid den phróiseas iarratais ar shaoire speisialta le pá, caithfidh an fostaí 

deimhniú FSS/deimhniú leighis a sholáthar don fhostóir ar feadh ré na 
neamhláithreachta, lena n-áirítear an dáta feidhmiúlachta chun filleadh ar an obair 
(má tá an dáta sin ar fáil). I gcás nach raibh deimhniú FSS/deimhniú leighis ar fáil 
ag an am, féadfaidh an fostóir glacadh le cóip d’fhógra ábhartha téacs FSS chuig an 
bhfostaí. 

 
2.1.5 Sa chás go ndeonaítear saoire speisialta le pá d’fhostaí a sholáthraíonn teagasc 

d’fhoghlaimeoirí, féadfaidh an fostóir ionadaí a cheapadh chun na dualgais a 
chomhlíonadh. 

 
2.1.6   Ní áireofar saoire speisialta le pá arna dheonú ag an bhfostóir mar chuid de 

thaifead Saoire Bhreoiteachta an fhostaí.  
 
2.1.7   Cosúil leis na prionsabail ghinearálta a bhaineann le bainistíocht Saoire 

Bhreoiteachta, ní mór don fhostaí teagmháil a dhéanamh leis an bhfostóir a luaithe 
is féidir, de réir ghnáthshocruithe tuairiscithe neamhláithreachta an fhostóra. Nuair a 
athraíonn cúinsí nó diagnóis, caithfidh an fostaí an fostóir a chur ar an eolas 
láithreach.  

 
2.1.8 Níl fostaí i dteideal laethanta in ionad laethanta saoire bainc agus é nó í ag fáil 

saoire speisialta le pá.  
 

2.1.9 Scoirfidh teidlíocht fhostaí maidir le saoire speisialta le pá nuair a rachaidh conradh 
in éag agus mura ndéanfar an conradh sin a athnuachan, mura rud é go leanann 
an conradh sin go díreach le conradh ‘cúl le cúl’ i bpost fostaí ceadaithe arna 
mhaoiniú ag airgead arna sholáthar ag an Oireachtas .  

 
2.1.10 Meastar gur dea-chleachtas é chun cultúr dearfach folláine a choinneáil san ionad 

oibre teagmháil iomchuí a bheith ann idir an fostóir agus an fostaí le linn tréimhsí 
saoire. Ba cheart go ndíreodh nádúr na teagmhála sin ar leas an fhostaí agus ar 
fhilleadh rathúil ar an obair a éascú.  
 

2.1.11 Ní mór don fhostóir an neamhláithreacht a bhaineann le saoire speisialta le pá a 
thaifeadadh ar an gcóras ábhartha BOO. 

 
2.1.12 Ba cheart go mbeadh saoire speisialta le pá d’fhostaithe nach gceanglaítear orthu 

obair a dhéanamh mar gheall ar COVID-19 bunaithe ar thuarastal bunúsach agus 
liúntais sheasta amháin. 

2.2 Nósanna Imeachta maidir le Saoire Speisialta le Pá 

2.2.1   Ní mór d’fhostaí a ndearna FSS diagnóis air nó uirthi/a ndearnadh diagnóis leighis 
air nó uirthi i leith COVID-19 nó ar thug FSS comhairle dó nó di/ar tugadh comhairle 
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leighis dó nó di féin-aonrú a dhéanamh an Fhoirm Iarratais a chomhlánú ag Aguisín 
A chun iarratas a dhéanamh ar shaoire speisialta le pá. 

 
2.2.2  Ba cheart don fhostaí an Fhoirm Iarratais chomhlánaithe a chur ar aghaidh chuig an 

bhfostóir a luaithe is féidir. Ní mór deimhniú sásúil FSS/leighis a bheith in éineacht 
leis an bhfoirm chomhlánaithe. I gcás nach raibh deimhniú FSS/deimhniú leighis ar 
fáil ag an am, féadfaidh an fostóir glacadh le cóip d’fhógra teachtaireachta téacs 
FSS chuig an bhfostaí. 

2.3 Féin-aonrú  

2.3.1   Bunaithe ar chomhairle FSS, ní mór d’fhostaí a bhfuil comharthaí COVID-19 air nó 
uirthi féin-aonrú a dhéanamh trí fhanacht istigh agus trí theagmháil le daoine eile a 
sheachaint go hiomlán. Cuimsítear sa mhéid sin daoine eile sa teaghlach, oiread 
agus is féidir. Tabharfar FSS comhairle d’fhostaí/tabharfar comhairle leighis 
d’fhostaí féin-aonrú faoi na cúinsí ar leith, mar a shonraítear i gCaibidil 6 (Tábla 1). 

 
2.3.2   Ní mór na critéir reatha maidir le féin-aonrú, agus arna nuashonrú ag FSS, a 

leanúint. Is í a leanas an chomhairle reatha maidir le féin-aonrú:  
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/self-isolation-and-limited-social-
interaction.html. 

 
2.3.3   Caithfidh an fostaí an fostóir a chur ar an eolas láithreach i gcás gur thug FSS 

comhairle nó gur tugadh comhairle leighis dó/di go gcaithfidh sé/sí féin-aonrú a 
dhéanamh. Faoi réir deimhniú cuí ón FSS/deimhniú cuí leighis a sholáthar agus an 
Fhoirm Iarratais a chomhlánú ag Aguisín A, deonóidh an fostóir saoire speisialta le 
pá.  

 
2.3.4  Caithfidh an fostaí iarracht a dhéanamh socruithe a dhéanamh chun measúnú 

leighis a dhéanamh ar thástáil COVID-19 a luaithe is féidir agus caithfidh sé toradh 
na tástála COVID-19 a chur in iúl don fhostóir láithreach nó mura bhfuil tástáil ag 
teastáil. 

 
2.3.5  Sa chás go bhfuil toradh tástála COVID-19 dearfach, fanann an fostaí ar shaoire 

speisialta le pá a chaithfidh an fostóir a thaifeadadh mar ‘Diagnóis: COVID-19’ ar an 
gcóras ábhartha BOO. 

 
2.3.6  Sa chás go bhfuil tástáil COVID-19 an fhostaí diúltach, féach ar Chaibidil 6 (Tábla 3). 

 
2.3.7   Maidir le haon bhreoiteacht nach COVID-19 í, beidh feidhm ag téarmaí agus 

coinníollacha na Scéime um Shaoire Bhreoiteachta. 

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/self-isolation-and-limited-social-interaction.html
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/self-isolation-and-limited-social-interaction.html
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2.4 Diagnóis ar COVID-19  

2.4.1   Ní mór don fhostaí an fostóir a chur ar an eolas láithreach nuair a rinne sé/sí tástáil 
dhearfach ar COVID-19.  

 
2.4.2   Deonóidh an fostóir saoire speisialta le pá, faoi réir sholáthar an méid a leanas ón 

bhfostaí: 
a) fianaise leighis shásúil ar thoradh tástála dearfach COVID-19, lena n-áirítear dáta 

na tástála  
b) deimhniú sásúil FSS/leighis chun tacú le neamhláithreacht COVID-19  
c) Foirm Iarratais chomhlánaithe (féach Aguisín A. ) 

 
2.4.3   Féach ar Chaibidil 6 (Tábla 2) ina sonraítear comhairle reatha FSS ar an tréimhse 

féin-aonrúcháin agus an tsaoire speisialta le socruithe pá d’fhostaí a ndearnadh 

diagnóis air nó uirthi ar COVID-19. 

2.4.4   Nuair a tugadh saoire speisialta le pá mar thoradh ar dhiagnóis ar COVID-19 

isteach i mí an Mhárta 2020, tuigeadh, bunaithe ar chomhairle sláinte poiblí ag an 

am, go mairfeadh an tréimhse féin-aonrúcháin/breoiteachta thart ar 14 lá. De réir 

mar a tháinig paindéim COVID-19 chun cinn, tuigtear anois gur féidir leis an am 

téarnaimh do dhaoine aonair a dhéanann COVID-19 a tholg maireachtáil níos faide. 

Maidir leis seo, ón 1ú Eanáir, 2021, i gcás ina ndearnadh diagnóis ar fhostaí le 

COVID-19 agus go bhfuil sé nó sí fós as láthair, féadfaidh an fostóir saoire 

speisialta le pá a dheonú ar feadh suas le 28 lá ar a mhéad, faoi réir go soláthróidh 

an fostaí deimhniú leighis sásúil agus leanúnach don fhostóir .  

2.4.5   Cosúil le téarmaí agus coinníollacha na Scéime um Shaoire Bhreoiteachta, ní mór 

d’fhostóir fostaí a tharchur chuig an SSC, i gcás go bhfuil sé/sí as láthair nó má 

mheastar go mbeidh sé as láthair ar shaoire speisialta le pá ar feadh tréimhse 28 lá.  

2.4.6 Sa chás go bhfuil fostaí fós tinn tar éis 28 lá mar gheall ar bhreoiteacht nach 

mbaineann le COVID-19, taifeadfaidh an fostóir é/í mar neamhláithreacht ar 

ghnáth-Shaoire Bhreoiteachta agus beidh téarmaí agus coinníollacha na Scéime 

um Shaoire Bhreoiteachta i bhfeidhm.  

 

2.4.7   Nuair a fhilleann an fostaí ar an obair, ní mór don fhostóir na nósanna imeachta san 

ionad oibre maidir le scaradh sóisialta, úsáid trealaimh cosanta pearsanta agus 

teicnící níocháin lámh a mheabhrú dó/di.  

2.5 Saoire Speisialta Leathnaithe le Pá, níos faide ná 28 lá  

2.5.1  Ón 1ú Eanáir, 2021 féadfaidh an fostóir saoire speisialta le pá a leathnú níos faide 
ná 28 lá, faoi réir dheimhniú leighis sásúil agus rialta a sholáthar agus ar choinníoll 
go gcomhlíontar na critéir, mar a thuairiscítear thíos.  

 
(a) Tinreamh san Ionad Oibre - bhí an fostaí san ionad oibre1 (lasmuigh den 

bhaile) le linn aon cheann de na 14 lá féilire, sular thosaigh sé nó sín ar an 
tréimhse féin-aonrúcháin le haghaidh dhiagnóis COVID-19. Dá bhrí sin, ní 
chomhlíonann fostaí nach raibh san ionad oibre le linn aon cheann de na 14 lá 
féilire, sular thosaigh sé ar an tréimhse féin-aonrúcháin le haghaidh diagnóis 
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COVID-19, na critéir maidir le saoire speisialta leathnaithe le pá níos faide ná 
28 lá. Caithfidh go raibh eolas ag an bhfostóir agus comhaontú roimh ré le 
haon tinreamh san ionad oibre. Maidir leis sin, moltar d’fhostóirí taifead 
nuashonraithe a choinneáil de na fostaithe go léir a bhíonn i láthair san ionad 
oibre.  

 
(b) Toradh Tástála COVID-19 – caithfidh an fostaí fianaise leighis shásúil a 

sholáthar don fhostóir maidir le dáta na tástála COVID-19 agus toradh 
dearfach na tástála. Tá cóip den fhógra teachtaireachta téacs FSS ábhartha 
don fhostaí inghlactha. Aithnítear nach raibh tástáil uilíoch COVID-19 ar fáil ag 
tús na paindéime. Mar sin, ar bhonn cás ar chás, is leor fianaise leighis gur 
léirigh an cur i láthair cliniciúil dóchúlacht ard gurbh é COVID-19 a bhí ar an 
bhfostaí. 

 
(c) Tuarascáil ar Mheasúnú Sláinte SSC – ní mór don SSC tuarascáil a 

sholáthar don fhostóir ar a luaitear an méid a leanas:  

(i) tá an fostaí neamhábalta de réir míochaine chun an obair a atosú. 

(ii) baineann neamhláithreacht an fhostaí go príomha le breoiteacht 
leanúnach COVID-19.  

(iii) tá an fostaí ag teacht ar chúram leighis iomchuí. 
 
2.5.2   Mar shampla, ar an 14 Feabhra, 2021 chuir fostaí tús le saoire speisialta le pá tar 

éis dhiagnóis ar COVID-19. Nuair a sholáthraítear deimhniú leighis sásúil, taifeadfar 
an fostaí a bheith as láthair ar shaoire speisialta le pá, suas le 28 lá ar a mhéad, 
mura gcomhlíontar na critéir in alt 2.5.1 agus sa chás sin féadfar an tsaoire 
speisialta le pá a leathnú tuilleadh. 

 
2.5.3   I gcás inar chuir fostaí tús le saoire speisialta le pá tar éis dhiagnóis ar COVID-19 in 

2020 agus go mbíonn sé nó sí fós as láthair ar an 1ú Eanáir, 2021, beidh feidhm ag 
na socruithe nua maidir le saoire speisialta leathnaithe le pá, mar a shonraítear san 
alt seo ó dháta tosaigh na neamhláithreachta, sa chás ina gcomhlíontar na critéir in 
alt 2.5.1 thuas. Caithfear an fostaí a tharchur chuig an SSC, mura bhfuil sin déanta 
cheana féin.  

 
2.5.4.  Sa chás go bhfuil an fostaí as láthair ar shaoire speisialta le pá ar feadh 28 lá, ní 

mór don fhostóir atreorú neamhroghnach a dhéanamh chuig an SSC.  
 
2.5.5   Ní mór don fhostóir, mar chuid den phróiseas atreoraithe, an méid a leanas a     
dhéanamh:  

a) an fostaí a chur ar an eolas faoin gcinneadh é/í a tharchur chuig an SSC.  

b) foirm shlán atreoraithe ar líne a chomhlánú tríd an tairseach tiomnaithe SSC 
ar líne. Ba cheart “Saoire Speisialta mar gheall ar Dhiagnóis COVID-19 le 
Síneadh Pá” a bheith mar theideal ar an atreorú.  

c)  cóip den fhianaise leighis maidir le tástáil dhearfach COVID-19, lena n-
áirítear dáta na tástála, a sheoladh chuig an SSC (ar a luaitear an uimhir 
atreoraithe a sholáthraíonn an SSC).  

d) cóip den atreorú a sholáthar don fhostaí.  
 
2.5.6   Cuirfidh an SSC uimhir atreoraithe ar fáil don fhostóir díreach tar éis dó nó di an 

tarchur ar líne a chur isteach.  
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2.5.7   Socróidh an SSC coinne don fhostaí le Lia Sláinte Ceirde. 
 
2.5.8   Tar éis an mheasúnaithe leighis, soláthróidh an SSC Tuarascáil ar Mheasúnú  

Sláinte don fhostóir chun na rudaí a leanas a chur in iúl:  
a) Cibé an bhfuil an fostaí ábalta nó neamhábalta de réir míochaine chun oibre.  

b) Mura bhfuil sé nó sí ábalta don obair cibé an mbaineann an neamhláithreacht 
go príomha le breoiteacht leanúnach COVID-19.  

c) Mura bhfuil sé nó sí ábalta don obair cibé an bhfuil an fostaí ag teacht ar      
chúram leighis iomchuí.  

d) Mura bhfuil sé nó sí ábalta don obair an fad is dócha a bheidh sé nó sí as 
láthair, nó, mura féidir dáta chun filleadh ar obair a dhéanamh amach, an 
dáta le haghaidh athbhreithnithe.  

e) Aon fhaisnéis ábhartha eile ar aon dul le rúndacht leighis.  
 
2.5.9  Sa chás gur taifeadadh fostaí ar chóras an BOO mar as láthair ar shaoire mar 

gheall ar dhiagnóis ar COVID-19 in 2020 agus as láthair an 1ú Eanáir, 2021, ní mór 
d’fhostóir é/í a tharchur chuig an SSC.  

 
2.5.10  I gcás nach gcomhlíontar na critéir in alt 2.5.1, ní mór don fhostóir neamhláithreacht 

níos mó ná 28 lá a thaifeadadh mar Shaoire Bhreoiteachta ar an gCóras BOO 
ábhartha agus beidh feidhm ag téarmaí agus coinníollacha na Scéime um Shaoire 
Bhreoiteachta. 

 
2.5.11 Féadfaidh fostaí achomharc a dhéanamh i gcoinne chinneadh an SSC de réir na 

nósanna imeachta atá mionsonraithe thíos. Níl i gceist leis an achomharc ar 
athbhreithniú leighis ach a chinneadh an mbaineann an neamhláithreacht go 
príomha le breoiteacht COVID-19. Níl de rogha ach ag fostaí a ndearna an SSC 
measúnú air cheana féin mar dhuine atá neamhábalta de réir míochaine chun oibre 
de bharr breoiteachta nach mbaineann le COVID-19 chun achomhairc.  

 
a) Cuireann an fostaí an fostóir ar an eolas go bhfuil sé ar intinn aige achomharc a 

dhéanamh i gcoinne chinneadh an SSC.  

b) Seolann an fostaí iarratas ar an achomharc chuig an SSC (tríd an bpost/ar r-
phost) laistigh de 14 lá ó dháta chinneadh an SSC.  

c) Soláthraíonn an SSC liosta de dhochtúirí achomhairc (speisialtóirí i míochaine 
shaothair) don fhostaí.  

d) Ina dhiaidh sin cuireann an fostaí an SSC ar an eolas maidir lena rogha dochtúir 
achomhairc.  

e) Tá sé de fhreagracht ar an bhfostaí an coinne a shocrú leis an dochtúir 
achomhairc.  

f)   Cuireann an SSC na tuarascálacha leighis a chuir an fostaí faoi bhráid an SSC 
tráth an mheasúnaithe tosaigh ar aghaidh chuig an dochtúir achomhairc 
roghnaithe.  

g)  Ní féidir ach leis an SSC faisnéis leighis a bhí ar fáil tráth an mheasúnaithe 
tosaigh a rinne SSC a chur faoi bhráid an dochtúra achomhairc agus ní 
cheadaítear don fhostaí aon fhaisnéis bhreise a chur faoi bhráid an dochtúra 
achomhairc.  

h) Seolann an dochtúir achomhairc tuarascáil chuig an SSC le tuairim maidir le 
gaolmhaireacht COVID-19 leis an neamhláithreacht.  

i) Tugann an SSC fógra don fhostóir ina dhiaidh sin maidir le toradh an achomhairc.  
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j)    Is ionann agus €150 costas an achomhairc iníoctha ag an bhfostaí leis an 
dochtúir achomhairc. Má éiríonn leis an achomharc, aisíocfaidh an SSC costas 
an mheasúnaithe.  

k) Cuireann an fostóir toradh an achomhairc in iúl don fhostaí.  
 

2.5.12 Tá na socruithe nua le haghaidh saoire speisialta sínithe COVID-19 le pá ina 
socruithe sealadacha agus déanfaidh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe monatóireacht agus athbhreithniú orthu.  

2.6 Gnáthshaoire Bhreoiteachta 

2.6.1   Ní mór don fhostóir aon bhreoiteacht neamh-COVID-19 a thaifeadadh mar Shaoire 
Bhreoiteachta ar an gcóras ábhartha BOO agus beidh feidhm ag téarmaí agus 
coinníollacha na Scéime um Shaoire Breoiteachta. Má dhéantar diagnóisiú ar an 
bhfostaí le COVID-19 ina dhiaidh sin, is féidir saoire speisialta le pá a chur i 
bhfeidhm go siarghabhálach in ionad na tréimhse faoi leith de Shaoire 
Bhreoiteachta.  
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3. Gluaiseacht Teoranta 

3.1 Gluaiseacht Teoranta  

3.1.1   Leagann FSS amach na critéir is déanaí maidir le gluaiseacht theoranta, i gcás gur 
chuir FSS comhairle ar dhuine aonair go raibh siad i ndlúth-theagmhálaí le cás 
deimhnithe COVID-19. Féach an nasc FSS ag: 
https://www2.hse.ie/conditions/covid19/contact-tracing/close-casual-contact/ 

 
3.1.2  Rinneadh athruithe ar chritéir FSS atá ar fáil ag an nasc FSS seo, bunaithe ar 

fhachtóirí amhail:  
o Má tá cosaint shuntasach ón vacsaín ag duine nó má tá sé nó sí tar éis 

teacht chuige nó chuici féin ó COVID-19 (ní gá aon theorannú ar 
ghluaiseachtaí i gcúinsí áirithe).  

o Más dlúth-theagmhálaí an duine, d’fhéadfadh go mbeadh gá le féin-aonrú 
seachas teorannú ar ghluaiseachtaí, in imthosca sonraithe áirithe.  

 
3.1.3   Ní mór na critéir reatha maidir le gluaiseacht theoranta, arna nuashonrú ag FSS, a 

leanúint. 
 
3.1.4   Féach ar Chaibidil 6 (Tábla 3) ina sonraítear comhairle reatha FSS maidir le 

gluaiseacht theoranta agus na socruithe oibre d’fhostaí ar tugadh comhairle dó/di 
gluaiseachtaí a theorannú. Ba cheart d’fhostóirí a chinntiú go bhfuil siad ar an eolas 
faoin bhfaisnéis is nuashonraithe ar gov.ie maidir le comhairle nuashonraithe.  

 
3.1.5   Ní mór d’fhostaí ar tugadh comhairle dó nó di srian a c(h)uid gluaiseachtaí a 

theorannú an Fhoirm Dearbhaithe a chomhlánú ag Aguisín C agus é a chur ar ais 
láithreach chuig an bhfostóir, in éineacht le dearbhú FSS/dearbhú míochaine cuí, 
lena n-áirítear an dáta maidir le deimhniú feidhmiúlacht chun filleadh ar an obair 
(má tá an dáta sin ar fáil). Sa chás go mbaineann an deimhniú FSS/an deimhniú 
leighis atá le soláthar don fhostóir le tríú páirtí e.g. comrádaí tí, féadfaidh an fostaí 
na sonraí pearsanta a fholú. 

 
3.1.6   Nuair a athraíonn diagnóis leighis, ní mór don fhostaí an fostóir a chur ar an eolas 

láithreach. 
 
3.1.7   Tá fostaí ar tugadh comhairle dó nó di a c(h)uid gluaiseachtaí a theorannú agus atá 

ábalta de réir míochaine chun oibre, fós ar fáil le haghaidh oibre. Don tréimhse de 
réir mar a shonraíonn FSS/Dochtúir Ginearálta, ba cheart obair a shannadh don 
fhostaí, agus mar sin ní mór don fhostóir socruithe oibre malartacha a éascú a 
mhéid is féidir e.g. obair ón mbaile. Ní mór do gach fostaí comhoibriú le gach 
solúbthacht den sórt sin agus iad ag teorannú a gcuid gluaiseachtaí. Tá tuilleadh 
sonraí faoi shocruithe oibre malartacha ar fáil i gCaibidil 4 alt 4.4.  

 
3.1.8   I gcás gur tugadh comhairle leighis d’fhostaí a c(h)uid gluaiseachtaí a theorannú, 

féadfaidh an fostóir ionadaí a cheapadh, arna íoc ag an Máistir Pá.  
 
3.1.9   Ní mór fostaí ar ghluaiseacht theoranta a thaifeadadh ar an gcóras ábhartha BOO.  

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/contact-tracing/close-casual-contact/
https://www2.hse.ie/conditions/covid19/contact-tracing/close-casual-contact/
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/testing/if-you-are-a-close-contact.html
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3.2 Socruithe um shaoire tar éis fhilleadh ó Thaisteal Thar Sáile 

3.2.1   Oibríonn Éire anois Teastas Digiteach COVID an Aontais (TDC) le haghaidh taistil 
de thionscnamh an Aontais/LEE. Is féidir teacht ar shonraí iomlána na socruithe 
reatha leagtha amach ag an nasc gov.ie seo. Ceanglaítear ar gach fostaí cloí le 
riachtanais sláinte poiblí agus iad ag taisteal thar lear agus ar fhilleadh dóibh ó 
thaisteal thar lear. 

 
3.2.2   Ba cheart go mbeadh fostaí ar an eolas faoi aon riachtanais tástála agus coraintín i 

bhfeidhm tráth an taistil, dá gceann scríbe beartaithe agus ar fhilleadh dóibh go 
hÉirinn. Is faoi gach fostaí aonair atá an fhreagracht as soláthar a dhéanamh don 
tréimhse gluaiseachta teoranta (coraintín) a eascraíonn as taisteal thar lear mura 
dtagann siad faoi na catagóirí díolúine an-teoranta mar atá mínithe ar gov.ie. 

 
3.2.3   Sa chás go bhfuil rún ann taisteal thar lear chuig tír ar bith a éilíonn tréimhse 

gluaiseachta teoranta ar fhilleadh ar Éirinn, ní mór d’fhostaí foráil a dhéanamh trí 
iarratas ar Shaoire Neamhíoctha nó ar Shaoire Bhliantúil don tréimhse sin de 
ghluaiseacht theoranta, ar aon dul leis na téarmaí agus coinníollacha, mar atá 
mionsonraithe i bhfoilseacháin na Roinne. Sa chás go bhfuil fostaí as láthair ar Saoire 
Neamhíoctha nó Saoire Bhliantúil cheadaithe, agus nuair a bhíonn ionadú ag teastáil 
féadfaidh an fostóir ionadaí a cheapadh, íoctha ag an BOO. Tá an socrú sin 
infheidhme maidir le gach fostaí is cuma an féidir leo obair ón mbaile nó mura féidir.  

 
3.2.4   Féadfaidh an Rialtas, tráth ar bith, córas coscánaithe éigeandála a chur i bhfeidhm 

maidir le tíortha ina dtagann athraitheach víris ar ábhar imní nó sainspéise é chun 
cinn. Ba chóir go mbeadh fostaí ar an eolas go mbeidh feidhm ag cibé ceanglais 
gluaiseachta teoranta (coraintín) atá i bhfeidhm agus is infheidhme maidir leo ar a 
ndáta fillte ar Éirinn. Ba cheart d’fhostaí fógra a thabhairt dá f(h)ostóir má thagann 
sé nó sí ar an eolas faoin gceanglas Saoire Neamhíoctha breise a ghlacadh, 
d’fhonn aon riachtanas gluaiseachta teoranta (coraintín) a shásamh. Ba chóir 
d’fhostaí logáil isteach ar www.dfa.ie díreach sula bhfillfidh sé nó sí ar Éirinn lena 
chinntiú go gcuirtear ar an eolas iad go hiomlán faoi aon athruithe ar rátáil slándála 
tíortha, agus ar aon cheanglas riachtanach chun a ngluaiseachtaí a theorannú. 

 
 

  

  

https://www.gov.ie/en/publication/3a698-eu-digital-covid-certificate/
https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/
http://www.dfa.ie/
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4. Grúpaí lena mBaineann Riosca Níos Mó 

 

4.1 Grúpa lena mBaineann Riosca an-mhór 

4.1.1  Is féidir teacht ar chomhairle FSS maidir leis na grúpaí lena mbaineann ‘riosca an-

mhór’ ag: https://www2.hse.ie/conditions/covid19/people-at-higher-risk / 

4.1.2  Tar éis breithniú a dhéanamh ar chomhairle agus faisnéis FSS atá ar fáil ar an  

shuíomh gréasáin FSS, ní mór d’fhostaí a chreideann go bhfuil sé/sí i mbaol an-ard 

breoiteachta ó COVID-19 a tholg an méid a leanas a dhéanamh: 

a) Ceistneoir um Measúnú Riosca FSS ó COVID-19 a chomhlánú ar líne láithreach 
agus é a chur faoi bhráid FSS.  I dteannta leis an gCeistneoir sin atá ar fáil ar 
shuíomh gréasáin FSS ní mór ‘Tuarascáil ón gComhairleoir Cóireála’ a bheith 
ann. Nuair nach féidir Tuarascáil den sórt sin a fháil ón sainchomhairleoir 
cóireála laistigh de thréimhse ama ghearr, is féidir cóip de Thuarascáil an 
Chomhairleora um chóireáil is déanaí a fháil ó Dhochtúir Ginearálta an fhostaí. 
Tá teimpléad do Thuarascáil ón gComhairleoir Cóireála ar fáil ar shuíomh 
Gréasáin FSS.  

 
b)   An fostóir a chur ar an eolas láithreach, nó tar éis diagnóise, go gcreideann sé/      
sí go bhfuil siad sa ghrúpa lena mbaineann ‘riosca an-mhór’.  

 
4.1.3   Ba cheart d’fhostaí ar a bhfuil baol an-ard breoiteachta ó COVID-19 nó atá os cionn 

70 bliain d’aois Ceistneoir um Measúnú Riosca ó COVID-19 a chur faoi bhráid FSS, 
sular féidir leo freastal ar an ionad oibre. 

4.1.4  Tar éis breithniú a dhéanamh ar an bhfaisnéis leighis a cuireadh ar fáil le ‘Measúnú 

Riosca FSS’, cuirfidh an FSS ‘Tuarascáil ar Chatagóiriú Riosca don tSláinte ó 

COVID-19’ ar fáil don fhostaí ina dtugtar an chomhairle go bhfuil sé/sí i mbaol an-

mhór breoiteachta tromchúisí ó COVID-19 a tholg. 

4.1.5   De réir mar a thángthas ar thuilleadh eolais faoi COVID-19, tá roinnt riochtaí leighis 

ar cuireadh fostaí roimhe seo sa ghrúpa lena mbaineann ‘Riosca an-mhór’ é nó í dá 

mbarr ach a gcuirtear anois iad sa chatagóir ‘Riosca mór’ nó sa chatagóir 

‘Gnáthriosca’.  

4.1.6   Bunaithe ar Threoir FSS don earnáil oideachais, cuirfidh FSS san áireamh más 

amhlaidh go bhfuil ‘cosaint shuntasach ón vacsaín’ ag an bhfostaí tráth mheasúnú 

FSS. Mar chuid den mheasúnú sin, i gcás gur measadh an fostaí a bheith faoi 

‘Riosca an-mhór’ is mar a leanas atá cúrsaí: 

(a) Níl ‘cosaint shuntasach ón vacsaín’ aige nó aici fós, déanfar é/í a chatagóiriú 

a bheith ag ‘Riosca an-mhór’ agus caithfidh an fostóir socruithe oibre 

malartacha a éascú i.e. obair ón mbaile.  

(b) Tá ‘cosaint shuntasach ón vacsaín’ aige/aici, déanfaidh FSS é nó í a 

chatagóiriú a bheith ag ‘Riosca mór’ agus caithfidh sé nó sí freastal ar an 

ionad oibre, má tá sé nó sí ábalta de réir míochaine chun oibre.  

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/people-at-higher-risk
https://www.medmark.ie/teachersna/covid-risk-assessment/
https://www.medmark.ie/teachersna/covid-risk-assessment/
https://www.medmark.ie/teachersna/covid-risk-assessment/
https://www.medmark.ie/teachersna/covid-risk-assessment/assets/Covid19-Consultant-Report.pdf
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4.1.7   D’fhéadfadh riochtaí agus cóireálacha imdhíon-sochtacha áirithe dul i bhfeidhm ar 

éifeachtúlacht vacsaíní COVID-19. Cuirfidh FSS é sin san áireamh agus an 

measúnú ar chatagóiriú riosca don tsláinte ó COVID-19 á dhéanamh aige agus 

féadfar leis sin an catagóiriú a thuairiscítear in alt 4.1.7 (b) thuas a athrú.  

4.1.8   Maidir le fostaithe i gcás go gcomhairlítear i ‘dTuarascáil Chatagóirithe um Riosca 

don tSláinte FSS ó COVID-19’ go bhfuil siad i mbaol an-mhór breoiteachta ó 

COVID-19 a tholg agus dá bhrí sin nár cheart dóibh freastal ar an ionad oibre, ní 

mór don fhosraí an Fhoirm Dhearbhúcháin ag Aguisín D a chomhlánú agus a chur 

ar ais láithreach chuig an bhfostóir in éineacht le Tuarascáil Chatagóirithe um 

Riosca don tSláinte FSS ó COVID-19. 

4.1.9   Sa chás go n-athraíonn an diagnóis leighis, ní mór don fhostaí an fostóir a chur ar 

an eolas láithreach. 

4.1.10 De réir threoir RCPA, i gcás go gcuireann FSS fostaí sa chatagóir lena mbaineann 
Riosca an-mhór agus go bhfuil sé nó sí ábalta de réir míochaine chun oibre, ba 
cheart don fhostóir tosaíocht a thabhairt do shocruithe oibre malartacha a mhéid is 
féidir e.g. ag obair ón mbaile. Tá tuilleadh sonraí faoi shocruithe oibre malartacha ar 
fáil i gCaibidil 4, alt 4.4. 

 
4.1.11 Sa chás go gcuireann FSS fostaí sa chatagóir lena mbaineann Riosca an-mhór 

agus gan é nó í a bheith ag freastal ar an ionad oibre, agus i gcás go soláthraíonn 
an fostaí sin teagasc d’fhoghlaimeoirí féadfaidh an fostóir ionadaí a cheapadh, 
íoctha ag an BOO. Ba cheart go ndéanfaí tagairt shoiléir sa chonradh a bhronntar ar 
ionadaí chun clúdach a dhéanamh d’fhostaí lena mbaineann riosca an-mhór, go 
mb’fhéidir go gcaithfear an ceapachán a fhoirceannadh i gcás go bhfillfidh an fostaí 
ar an ionad oibre níos luaithe ná mar a bhíothas ag súil leis. 

  
4.1.12 I gcás fostaí atá i mbaol an-mhór breoiteachta tromchúisí ó COVID-19 a tholg agus 

a ndearna FSS measúnú air mar dhuine atá neamhábalta de réir míochaine chun 
oibre de bharr breoiteachta nach COVID-19 í, beidh feidhm ag téarmaí agus 
coinníollacha na Scéim um Shaoire Bhreoiteachta. 

 
4.1.13 Ní mór don fhostóir fostaí a mheas an FSS a bheith sa chatagóir lena mbaineann 

Riosca an-mhór agus atá neamhábalta de réir míochaine chun oibre a thaifeadadh 
ar an gcóras ábhartha BOO.  

 
4.1.14 Féach ar Chaibidil 6 (Tábla 4) ina sonraítear na socruithe oibre don ghrúpa 

fostaithe lena mbaineann ‘riosca an-mhór’. 

4.2 Grúpa lena mBaineann Riosca Mór 

4.2.1 Is féidir teacht ar chomhairle FSS maidir leis an ngrúpa lena mbaineann ‘riosca mór’ 

ag: 

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/people-at-higher-risk/ De réir chomhairle 

FSS, caithfidh fostaí a bhaineann leis an ngrúpa ‘riosca mór’ (lena n-áirítear fostaí os 

cionn 60 bliain d’aois) nach bhfuil tinn freastal ar an ionad oibre. Ba cheart don 

fhostaí atá sa ghrúpa lena mbaineann ‘riosca mór’ cúram breise a ghlacadh chun 

scaradh sóisialta agus sláinteachas lámh a chleachtadh. Ba cheart cumhdaigh 

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/people-at-higher-risk/
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aghaidhe agus trealamh cosanta pearsanta a úsáid freisin nuair atá sé deacair 

scaradh sóisialta a dhéanamh. 

4.2.2   Ag teacht le Caibidil 1, alt 1.4 ceanglaítear ar gach fostóir Plean Freagartha COVID-

19 cothrom le dáta a bheith i bhfeidhm. Is féidir leis na fostaithe sin a mheastar a 

bheith ar ‘riosca mór’ agus ar ‘ghnáthriosca’ freastal ar an ionad oibre go sábháilte i 

gcás ina bhfuil an fostóir ag cur Plean Freagartha COVID-19 agus an chomhairle 

sláinte poiblí d’ionaid oibre chun feidhme.  

4.2.3   Maidir le fostaí a rinne FSS a chatagóiriú (mar a thuairiscítear i gCaibidil 4, alt 4.1) 
agus measann sé nó sí go gcuireann Tuarascáil Chatagóirithe um Riosca don 
tSláinte ó COVID-19 FSS é/í i gcatagóir riosca mícheart, féadfaidh sé nó sí 
athbhreithniú a iarraidh. Is féidir leis an bhfostaí ríomhphost a sheoladh chuig FSS 
go díreach (cork@medmark.ie), agus déanfaidh siadsan athmheas ar an bhfianaise 
leighis a chuirtear ar fáil. Féadfaidh an fostaí fianaise leighis bhreise a sholáthar 
mar chuid den phróiseas athbhreithnithe. I gcás gurb é toradh an athbhreithnithe go 
bhfanann an catagóiriú maidir riosca don tsláinte COVID-19 mar an gcéanna, ní 
dhéanfar athbhreithniú breise ach amháin, nuair a léiríonn fianaise leighis bhreise 
go bhfuil athrú tagtha ar stádas leighis an fhostaí nó i gcás go bhfuil athrú ar 
threoirlínte FSS don ghrúpa lena mbaineann ‘riosca mór’.  

4.2.4   Féach ar Chaibidil 6 (Tábla 5) ina sonraítear na socruithe oibre don ghrúpa 
fostaithe lena mbaineann ‘riosca mór’. 

 
4.2.5   Sa chás go bhfuil fostaí neamhábalta de réir míochaine chun oibre, ní fhéadfaidh 

sé/sí iarratas a dhéanamh ar Fhorálacha Breoiteachta Criticiúla (mar a shonraítear 
sa Scéim um Shaoire Bhreoiteachta ábhartha) mar gheall ar leochaileacht leighis ó 
COVID-19.  

 

4.3 Fostaithe atá Torrach i Suíomhanna Áirithe 

4.3.1  D’fhoilsigh FSS le déanaí ‘Treoir ón Earnáil Oideachais maidir le Fostaithe atá i 
gCatagóirí Riosca níos mó ó COVID-19, lena n-áirítear Fostaithe atá Torrach’. Tá an 
treoir sin dírithe ar fhostaithe atá i suíomh seomra ranga agus ba cheart í a chur i 
bhfeidhm maidir le haon fhostaithe atá i suíomh comhchosúil in earnáil an BOO. Níl 
feidhm ag an gcomhairle thíos ach maidir leis na fostaithe sin a mheastar a bheith i 
suíomh seomra ranga den chineál céanna agus atá fostaithe i suíomhanna eile (e.g. 
oifig) go bhfanann siad de bheith ag obair ón mbaile faoi láthair. 

4.3.2  Ba chóir d’fhostaí atá torrach lena mbaineann aon cheann de na riochtaí míochaine 
mar atá liostaithe ar shuíomh gréasáin FSS faoi ‘Ghrúpaí lena mbaineann riosca an-
mhór (an-leochaileach)’ an próiseas a leanúint mar atá mionsonraithe in alt 4.1 , 
maidir le measúnú ar Chatagóiriú um Riosca don tSláinte ó COVID-19. 

4.3.3   Bunaithe ar Threoir FSS don earnáil oideachais, is féidir le fostaí atá torrach suas le 
14 seachtaine isteach sa tréimhse iompair, atá ábalta de réir míochaine chun oibre 
freastal ar an ionad oibre go sábháilte, mura ndéanann FSS iad a chatagóiriú a bheith 
ar ‘Riosca an-mhór’ mar gheall ar riocht míochaine bunaidh nach mbaineann lena 
dtoircheas.  

mailto:cork@medmark.ie
https://hse.drsteevenslibrary.ie/ld.php?content_id=33711034
https://hse.drsteevenslibrary.ie/ld.php?content_id=33711034
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4.3.4   Molann Treoir FSS don earnáil oideachais le déanaí gur chóir do gach fostaí atá 
torrach Ceistneoir um Measúnú Riosca ó COVID-19 a chur faoi bhráid FSS roimh 
dheireadh a gcéad ráithe. Ba cheart an próiseas mar atá mionsonraithe in alt 4.1 a 
leanúint. 

4.3.5   Bunaithe ar Threoir FSS, cuirfidh FSS san áireamh más amhlaidh bhfuil ‘cosaint 
shuntasach ón vacsaíne’ ag an bhfostaí atá torrach tráth mheasúnú FSS. 

4.3.6   Ó thréimhse iompair 14 seachtaine i leith, maidir le fostaí atá torrach agus lena 
mbaineann na cásanna a leanas: 

(a) Níl ‘cosaint shuntasach ón vacsaín’ aici fós agus níl aon riocht míochaine bunaidh 
uirthi, déanfaidh an FSS í a chatagóiriú a bheith ar ‘Riosca mór’ agus caithfidh sí 
freastal ar an ionad oibre, tar éis measúnú riosca toirchis san ionad oibre, má tá sí 
ábalta de réir míochaine chun oibre. 

(b) Níl ‘cosaint shuntasach ón vacsaín’ aici fós, agus tá riocht míochaine bunaidh 
uirthi, déanfaidh FSS í a chatagóiriú mar ‘Riosca mór’ nó ‘Riosca an-mhór’, 
bunaithe ar chomhairle FSS is nuashonraithe le haghaidh grúpaí lena mbaineann 
riosca níos mó. Sa chás go ndéanann FSS an fostaí a chatagóiriú a bheith ar 
‘Riosca mór’ caithfidh sí freastal ar an ionad oibre, tar éis measúnú riosca toirchis 
san ionad oibre, má tá sí ábalta de réir míochaine chun oibre. Sa chás go 
ndéanann FSS í a chatagóiriú a bheith ag ‘Riosca an-mhór’ tá sí fós ar fáil le 
haghaidh oibre agus caithfidh an fostóir socruithe oibre malartacha a éascú i.e. 
obair ón mbaile.  

4.3.7  Sa chás go meastar an fostaí atá torrach a bheith ag ‘Riosca an-ard’ tá feidhm ag an 
méid a leanas: 

(a) Má tá ‘cosaint shuntasach ón vacsaín’ aici, déanfaidh FSS í a chatagóiriú a bheith 
ar ‘Riosca mór’ agus caithfidh sí freastal ar an ionad oibre, má tá sí ábalta de réir 
míochaine don obair.  

4.3.8   I gcás go meastar an fostaí atá torrach a bheith ar ‘Riosca mór’ tá feidhm ag an méid 
a leanas:  

 (a) Má tá ‘cosaint shuntasach ón vacsaín’ aici, déanfaidh FSS í a chatagóiriú mar 
‘Ghnáthriosca’ agus caithfidh sí freastal ar an ionad oibre, má tá sí ábalta de réir 
míochaine don obair.  

4.3.9  Tá oibleagáid reachtúil ar an bhfostóir measúnú riosca toirchis san áit oibre a 
dhéanamh ar fhostaí a luaithe a thabharfar fógra dó go bhfuil sí torrach. 

4.3.10 D’fhéadfadh riochtaí agus cóireálacha imdhíon-sochtacha áirithe dul i bhfeidhm ar 
éifeachtúlacht vacsaíní COVID-19. Cuirfidh FSS é sin san áireamh agus an measúnú 
ar chatagóiriú riosca don tsláinte ó COVID-19 á dhéanamh aige agus féadfar leis sin 
an catagóiriú a thuairiscítear in alt 4.1 agus 4.2 thuas a athrú. 

4.3.11 Maidir le toircheas lena mbaineann riosca mór, nach mbaineann le COVID-19, i gcás 
go bhfuil fostaí neamhábalta de réir míochaine chun oibre, beidh feidhm ag téarmaí 
agus coinníollacha na Scéime um Shaoire Bhreoiteachta i.e. forálacha breoiteachta a 
bhaineann le toircheas. 
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4.3.12 Níl fostaí atá torrach incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar Shaoire Sláinte agus 
Sábháilteachta mar gheall ar an bpaindéim COVID-19 nó bunaithe ar a T(h)uarascáil 
Catagóirithe reatha um Riosca don tSláinte ó COVID-19. 

4.3.13 Tugtar achoimre d’fhostaithe atá torrach in Aguisín E den Chiorclán seo. 

4.4 Athrú sa Chatagóiriú maidir le Riosca don tSláinte de dheasca COVID-19 

4.4.1   Féadfar Tuarascáil Chatagóirithe um Riosca don tSláinte ó COVID-19 atá ag fostaí a 
athbhreithniú tráth ar bith le linn na scoilbhliana 2021/22 mar gheall ar athrú ar an 
méid a leanas:- 

 (a) Comhairle FSS 

Sa chás go ndéantar comhairle FSS a nuashonrú don ghrúpa lena mbaineann riosca 
níos mó, d’fhéadfadh sé sin an catagóiriú maidir le riosca don tsláinte ó COVID-19 a 
athrú. Rachaidh FSS i dteagmháil leis an bhfostaí a chuir isteach Ceistneoir um 
Measúnú Riosca ó COVID-19, chun cuireadh a thabhairt dó nó di Ceistneoir nua a 
chur isteach arís. Sa chás go ndéanann FSS an fostaí a chatagóiriú arís, iarrfar orthu 
filleadh ar an ionad oibre, mura ndéantar iad a chatagóiriú a bheith ar ‘Riosca an-
mhór’. 

(b) Diagnóis leighis  

Nuair a athraíonn diagnóis nó cóireáil leighis, ní mór don fhostaí lena mbaineann 
‘Riosca mór’ nó ‘Riosca an-mhór’ Ceistneoir um Measúnú Riosca ó COVID-19 nua a 
chur faoi bhráid FSS. Sa chás go ndéanann FSS fostaí lena mbaineann ‘Riosca an-
mhór’ a chatagóiriú in athuair, iarrfar orthu filleadh ar an ionad oibre. 

(c) Stádas vacsaínithe 

Sa chás go bhfuil ‘cosaint shuntasach ón vacsaín’ faighte ag an bhfostaí lena 
mbaineann ‘Riosca an-mhór’ ó rinneadh measúnú FSS, d’fhéadfaí leis sin catagóiriú 
maidir le riosca don tsláinte ó COVID-19 a athrú. Caithfidh an fostaí Ceistneoir um 
Measúnú Riosca ó COVID-19 nua a chur faoi bhráid FSS. Sa chás go ndéanann FSS 
an fostaí a chatagóiriú in athuair, iarrfar orthu filleadh ar an ionad oibre mura ndéantar 
iad a chatagóiriú mar ‘Riosca an-mhór’. 

4.5 Socruithe Malartacha Oibre  

4.5.1  Tá fostaí atá ábalta de réir míochaine chun oibre agus ar tugadh comhairle dó nó di 

a c(h)uid gluaiseachtaí a theorannú, nó fostaí atá i mbaol an-mhór breoiteachta ó 

COVID-19 a tholg, ar fáil chun cianobair a dhéanamh. 

4.5.2  Ba cheart don fhostóir an obair a shanntar don fhostaí a chinneadh, i gcomhairle leis 

an bhfostaí, agus féadfaidh sé dualgais ábhartha a thacaíonn le hobair an fhostóra 

a áireamh.  

Mura bhfuil sé indéanta cianobair a dhéanamh i ról reatha an fhostaí, ansin 
d’fhéadfadh sannadh na hoibre a bheith lasmuigh dá ngnáthdhualgais. 

https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0054_2019.pdf
https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0054_2019.pdf
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4.6 Fostaí lena mbaineann freagrachtaí cúraim nó freagrachtaí cúraim leanaí nó a 

chónaíon le duine lena mbaineann riosca mór nó riosca an-mhór 

4.5.1   Níl saoire speisialta le pá ar fáil d’fhostaí a bhfuil freagrachtaí cúraim nó cúraim 
leanaí bainteach le COVID-19 air, nó d’fhostaí atá ina c(h)ónaí le duine lena 
mbaineann riosca mór nó riosca an-mhór.  

 
4.5.2   Mar sin féin, tá fostaí ar mian leis nó léi leas a bhaint as teidlíochtaí saoire ábhartha 

atá ann cheana i dteideal go measfadh a f(h)ostóir iarratais den sórt sin (e.g. Saoire 
Tuismitheora/Chúramóra/Force Majeure) de réir théarmaí agus choinníollacha 
fhoilseacháin na Roinne. Agus iarratas den sórt sin á mheas, caithfidh an fostóir 
beartas an fhostóra maidir le neamhláithreachtaí fostaí a chur san áireamh agus 
riachtanais ghnó BOO á mbainistiú.  

 
4.5.4  Ba cheart d’fhostaithe a bhfuil cónaí orthu le duine lena mbaineann riosca mór 

freastal ar an ionad oibre agus ba cheart dóibh treoirlínte FSS a leanúint chun iad 

féin a chosaint agus chun an riosca tarchuir a íoslaghdú. Tá sé i gceist ag cur i 

bhfeidhm an Phrótacail um Fhilleadh ar Obair go Sábháilte an riosca tras-seolta san 

ionad oibre a íoslaghdú. 

 

4.5.4   Féach ar Chaibidil 6 (Tábla 6) ina soláthraítear sonraí faoi na socruithe oibre a 

bheidh i bhfeidhm.  

5. Vacsaínithe COVID-19 

5.1      Déantar foráil maidir le coinní le haghaidh vacsaínithe Covid-19 d’fhostaithe ar an 

mbealach céanna le haon choinne leighis eile, agus mar atá leagtha amach sa Scéim 

um Shaoire Bhreoiteachta (Ciorclán 63/2015).  

5.2  I gcás go mbeidh fo-iarsmaí ag fostaí tar éis vacsaíniú COVID-19 a mbeidh 

neamhláithreacht ón obair mar thoradh air, beidh feidhm ag téarmaí agus 

coinníollacha na Scéime um Shaoire Bhreoiteachta. 
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Treoir don Fhostóir 

Socruithe Oibre COVID-19 d’Fhostaithe in Ionaid Oibre BOO – Treoir don Fhostóir 

Tábla 1 – COVID-19: Féin-aonrú (féach Caibidil 2 alt 2.3 den Chiorclán seo)  
Uimhir Cás  Stádas um Shaoire (faoi réir dheimhniú sásúil FSS/deimhniú leighis sásúil nó 

dearbhú sásúil) 

1 Tá fostaí ar a bhfuil comharthaí COVID-19 ag fanacht le measúnú leighis 
chun a fháil amach an bhfuil gá le tástáil COVID-19.  

Tá Saoire Speisialta le Pá (COVID-19: Féin-Aonrú) i bhfeidhm le linn na tréimhse sin. 

2 Molann dochtúir ginearálta/FSS d’fhostaí ar a bhfuil comharthaí COVID-19 
freastal ar thástáil COVID-19 agus tá sé nó sí ag fanacht leis an tástáil agus 
le toradh na tástála. 

Tá Saoire Speisialta le Pá (COVID-19: Féin-Aonrú) i bhfeidhm le linn na tréimhse sin. 

3 Cuireadh fostaí ar a bhfuil comharthaí COVID-19 ar an eolas faoi thoradh 
diúltach tástála COVID-19 agus tugann FSS comhairle dó nó di freastal ar 
an dara tástáil. 

Tá Saoire Speisialta le Pá (COVID-19: Féin-Aonrú) i bhfeidhm le linn na tréimhse sin. 

 

Tábla 2 – COVID-19: Diagnóis (féach Caibidil 2 alt 2.4 den Chiorclán seo) 
Uimhir Cás  Stádas um Shaoire (faoi réir dheimhniú sásúil FSS/deimhniú leighis sásúil nó 

dearbhú sásúil) 

1 Cuireadh fostaí ar a bhfuil comharthaí COVID-19 ar an eolas faoi thoradh 
dearfach tástála COVID-19. 
Caithfidh an fostaí féin-aonrú ar feadh 10 lá ó thús na gcomharthaí agus a 
bheith 5 lá saor ó fhiabhras (a d’fhéadfadh rith i gcomhthráth) sula bhfillfidh 
sé nó sí ar an ionad oibre.  
Tagann an tréimhse 10 lá d’fhéin-aonrú ó thús na gcomharthaí agus ní ón 
dáta a fhaightear toradh dearfach tástála COVID-19.  

Tá Saoire Speisialta le Pá (COVID-19: Diagnóis) i bhfeidhm le linn na tréimhse seo, 
suas le 28 lá ar a mhéad. 
 
Sa chás go síneann an neamhláithreacht níos faide ná 28 lá, taifeadtar go bhfuil an 
fostaí as láthair ar Shaoire Bhreoiteachta, mura bhfuil feidhm ag na critéir chomh 
mionsonraithe le cás 2 thíos. 
 
Cosúil le téarmaí agus coinníollacha na Scéime Saoire Breoiteachta, ní mór d’fhostóir 
fostaí a tharchur chuig an OHS, áit a bhfuil sé / sí as láthair ar shaoire speisialta le pá 
ar feadh tréimhse 28 lá.  

2 Cuireadh fostaí ar a bhfuil comharthaí COVID-19 ar an eolas faoi thoradh 
dearfach tástála COVID-19 agus tá sé nó sí nó fós as láthair tar éis na 
tréimhse 28 lá, mar a thuairiscítear sa tábla seo ag cás 1 thuas. 
 

Ón 1ú Eanáir, 2021, féadfaidh an fostóir Saoire Speisialta le Pá a shíneadh níos faide ná 
28 lá nuair a chomhlíontar na critéir a leanas:- 
 
Chuir an fostóir in iúl go raibh an fostaí san ionad oibre (faoi réir comhaontú roimh ré) le 
linn aon cheann de na 14 lá féilire sular thosaigh na comhartahí.  
Chuir an fostaí fianaise leighis shásúil ar fáil don fhostóir faoi dháta tástála COVID-19 
agus toradh dearfach na tástála.  
Chuir an SSC tuarascáil ar fáil don fhostóir ar a luaitear:  

i. go bhfuil an fostaí neamhábalta de réir míochaine chun an obair a atosú  

ii. baineann neamhláithreacht an fhostaí go príomha le breoiteacht 
leanúnach COVID-19  

iii. tá an fostaí ag teacht ar chúram leighis iomchuí  
Tá tuilleadh sonraí ar fáil i gCaibidil 2 alt 2.5 den Chiorclán seo. 
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3 Cuireadh toradh tástála dearfach in iúl d’fhostaí nach raibh aon chomharthaí 
COVID-19 air nó uirthi agus é nó í tar éis a bheith i ndlúth-theagmháil le cás 
deimhnithe COVID-19. Caithfidh an fostaí féin-aonrú a dhéanamh ar feadh 
10 lá ó dháta a dtástála COVID-191.  

Tá feidhm ag Saoire Speisialta le Pá (COVID-19: Diagnóis) le linn na tréimhse sin 
(roimh dháta tástála COVID-19, tá an fostaí ar ghluaiseacht theoranta). 

1Féach “Cén uair is féidir leat stopadh ón bhféin-aonrú” https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/self-isolation.html 

 

Tábla 3 – COVID-19: Gluaiseacht Theoranta (féach Caibidil 3 den Chiorclán seo) 
Uimhir Cás Stádas um Shaoire (faoi réir dheimhniú FSS/deimhniú leighis nó dearbhú, nuair is 

iomchuí) 

1 Cuireann Foireann Rianaithe Teagmhála FSS in iúl d’fhostaí nach bhfuil 
aon chomharthaí COVID-19 air nó uirthi gur dlúth-theagmhálaí é nó í2 le cás 
dearbhaithe COVID-19. Socraítear tástáil COVID-19 don fhostaí.  

(i) Ní bheidh feidhm ag Saoire Speisialta le Pá le linn na tréimhse sin. 
(ii) Tá an fostaí ar ghluaiseacht theoranta ar feadh 14 lá, ar feitheamh toradh na tástála. 
Sa chás go bhfuil an fostaí neamhábalta de réir míochaine chun oibre, ba chóir go n-
éascófaí dó nó di cianobair oibriú a dhéanamh ar feadh na tréimhse (féach Caibidil 4 alt 
4.4 dar teideal ‘Socruithe Malartacha Oibre’ de réir Chiorclán 0031/2021).  
(iii) Mar mhalairt air sin, i gcás go bhfuil an fostaí neamhábalta de réir míochaine chun 
cianobair a dhéanamh, déantar iad a thaifeadadh mar as láthair ar Shaoire 
Bhreoiteachta le linn na tréimhse sin. 
(iv) Torthaí na dtástálacha:- 
Chéad toradh na tástála diúltach: I gcás níos lú ná 10 lá tar éis na teagmhála 
deireanaí le cás dearbhaithe, tá an 1ú tástáil COVID-19 diúltach (níor braitheadh 
COVID-19), beidh ar an bhfostaí leanúint de bheith ag teorannú a gcuid gluaiseachtaí ar 
feadh 14 lá nó go dtí go mbeidh toradh tástála an 2ú tástáil ar eolas (féach thíos). 
Sa chás go ndearnadh an 1ú tástáil 10 lá ar a laghad tar éis na teagmhála deireanaí le 
cás dearbhaithe agus go bhfuil sé diúltach (níor braitheadh COVID-19) agus nach bhfuil 
aon chomharthaí ag an bhfostaí, ansin is féidir leis/léi gan a bheith ag teorannú a gcuid 
gluaiseachtaí a thuilleadh agus ní bheidh an dara tástáil ag teastáil. 
Dara toradh na tástála diúltach: Má tá 10 lá istigh ó bhí an teagmháil dheireanach le 
cás dearbhaithe, agus an 2ú toradh tástála COVID-19 diúltach (níor braitheadh COVID-
19) agus níl aon chomharthaí ag an bhfostaí, ansin is féidir leis/léi gan a bheith ag 
teorannú a gcuid gluaiseachtaí a thuilleadh agus ní bheidh an dara tástáil ag teastáil. 
Toradh dearfach tástála: beidh feidhm ag cás Uimh. 3 faoi Thábla 2 (Diagnóis: COVID-
19) láithreach, i gcás ina gcaithfidh an fostaí é féin-aonrú a dhéanamh ar feadh 10 lá ó 
dháta na tástála COVID-19. 

2 Tá fostaí gan aon chomharthaí COVID-19 air nó uirthi ina c(h)ónaí le ‘duine’ 
a bhfuil comharthaí COVID-19 air nó uirtho. Caithfidh an ‘duine’ sin tástáil 
COVID-19 a shocrú. 

(i) Ní bheidh feidhm ag Saoire Speisialta le Pá le linn na tréimhse sin. 
(ii) Tá an fostaí ar ghluaiseacht theoranta ar feitheamh thoradh tástála ‘duine’. Beidh 
socruithe cianoibre i bhfeidhm mar a shonraítear i gcás 1 i dTábla 3. Nuair a chuirtear an 
‘duine’ ar an eolas faoi: - 

                                                           
 
2 https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/close-contact-and-casual-contact.html agus https://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/casedefinitions/covid-
19educationalsettingscasesandclosecontactsdefinitions/  

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/self-isolation.html
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/close-contact-and-casual-contact.html
https://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/casedefinitions/covid-19educationalsettingscasesandclosecontactsdefinitions/
https://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/casedefinitions/covid-19educationalsettingscasesandclosecontactsdefinitions/
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(a) Toradh tástála diúltach: scoirfidh an fostaí de ghluaiseacht theoranta láithreach 
agus filleann sé ar an ionad oibre. 
(b) Toradh dearfach tástála: aithnítear an fostaí mar dhlúth-theagmháil agus tá cás 1 i 
dTábla 3 i bhfeidhm láithreach. 

3 Tá imní ar an bhfostaí go bhfuil comharthaí COVID-19 aige/aici ach tugann 
an Dochtúir Ginearálta le fios nach gcomhlíonann sé/sí na critéir le 
haghaidh tástála COVID-19. Féadfaidh an Dochtúir Ginearálta comhairle a 
thabhairt don fhostaí a c(h)uid gluaiseachtaí a theorannú go dtí go mbeidh 
sé/sí 48 n-uaire an chloig saor ó chomharthaí. 

(i) Ní bheidh feidhm ag Saoire Speisialta le Pá le linn na tréimhse seo 
(ii) I gcás nach bhfuil an fostaí mí-oiriúnach chun oibre, tá sé/sí ar Shaoire Bhreoiteachta 
le linn na tréimhse seo agus beidh téarmaí agus coinníollacha na Scéime Saoire 
Breoiteachta i bhfeidhm. 
(iii) Sa chás go bhfuil an fostaí oiriúnach chun obair ag am ar bith le linn na tréimhse 
seo, ba cheart é a éascú dó oibriú go cianda (féach Caibidil 4 alt 4.4 dar teideal 
‘Socruithe Malartacha Oibre’ i gCiorclán 0031/2021).  

4 Cuireadh fostaí le hairíonna COVID-19 ar an eolas faoi thoradh diúltach 
tástála COVID-19 agus tugann FSS comhairle dó féin-aonrú a dhéanamh 
go dtí go mbeidh sé/sí 48 n-uaire an chloig saor ó chomharthaí. 
 

(i) Ní bheidh feidhm ag Saoire Speisialta le Pá le linn na tréimhse seo. 
(ii) Sa chás go bhfuil an fostaí go maith, go bhfuil na comharthaí imithe agus é nó í ag 
fanacht le deireadh na tréimhse 48 n-uaire an chloig, is féidir iad a éascú oibriú ón 
mbaile don tréimhse seo (féach Caibidil 4 alt 4.4 dar teideal ‘Socruithe Malartacha Oibre’ 
i gCiorclán 0031/2021). Féadfaidh an fostaí filleadh ar an ionad oibre nuair a bhíonn 
sé/sí 48 n-uaire an chloig saor ó chomharthaí. 
(iii) Mar mhalairt air sin, i gcás nach bhfuil an fostaí oiriúnach go míochaine chun obair 
go cianda, déantar iad a thaifeadadh mar as láthair ar Shaoire Bhreoiteachta le linn na 
tréimhse seo agus beidh feidhm ag téarmaí agus coinníollacha na Scéime um Shaoire 
Bhreoiteachta. 

5 Fostaí a sholáthraíonn cúram do ‘dhuine’ (e.g. leanbh óg) ar cás 
dearbhaithe COVID-19 é nó í. 

(i) Ní bheidh feidhm ag Saoire Speisialta le Pá le linn na tréimhse seo. 
(ii) Tá an fostaí ar ghluaiseacht theoranta le linn na tréimhse 10 lá d’fhéin-aonrú don 
‘duine’ a bhfuil cúram de dhíth air nó uirthi agus freisin ar feadh 7 lá eile tar éis deireadh 
thréimhse féin-aonraithe an duine3 . 
(iii) Tá fostaí fós ar fáil le haghaidh oibre agus ba cheart é nó a éascú chun cianobair a 
dhéanamh ar feadh na tréimhse 17 lá as a chéile (féach Caibidil 4 alt 4.4 dar teideal 
‘Socruithe Malartacha Oibre’ i gCiorclán 0031/2021). 

6 Tá imní léirithe ag an bhfostaí go bhféadfadh sé/sí a bheith tar éis a bheith 
i ndlúth-theagmháil nó i dteagmháil ócáideach le cás deimhnithe COVID-
19. 

(i) Ní bheidh feidhm ag Saoire Speisialta le Pá le linn na tréimhse sin.  
(ii) Ní cheanglaítear ar fhostaí a c(h)uid gluaiseachtaí a theorannú mura dtugann 
Foireann Rianaithe Teagmhála FSS comhairle dóibh gur dlúth-theagmhálaí é nó í le cás 
dearbhaithe COVID-19 agus sa chás sin tá feidhm ag cás 1 i dTábla 3. I gcásanna inar 
teagmhálaí ócáideach é nó í an fostaí, ba chóir dó nó di freastal ar an ionad oibre mar is 
gnáth agus a bheith ar an eolas faoi chomharthaí COVID-19. 

7 Maireann fostaí nach bhfuil aon airíonna COVID-19 air le ‘duine’ atá i 
ndlúth-theagmháil le cás dearbhaithe. Mothaíonn an ‘duine’ go maith mar 
sin ní gá do bhaill eile an teaghlaigh srian a chur ar a ngluaiseachtaí. 

(i) Ní bheidh feidhm ag Saoire Speisialta le Pá le linn na tréimhse sin. 
(ii) Ba cheart don fhostaí freastal ar an ionad oibre, mar is gnáth agus a bheith ar an 
eolas faoi chomharthaí COVID-19 

8 Fostaí a bhraitheann go maith agus a chónaíonn le ‘duine’ a bhfuil 
comharthaí riospráide air ach chuir an dochtúir teaghlaigh in iúl don ‘duine’ 
nach gá tástáil COVID-19 a dhéanamh. 

(i) Ní bheidh feidhm ag Saoire Speisialta le Pá le linn na tréimhse sin. 
(ii) Ba cheart don fhostaí freastal ar an ionad oibre, mar is gnáth agus a bheith ar an 
eolas faoi chomharthaí COVID-19 

                                                           
3https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/self-isolation/caring-for-someone-who-cant-self-isolate.html 
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9 Caithfidh an fostaí a thaistil thar lear a c(h)uid gluaiseachtaí a theorannú 
(coraintín) ar feadh 14 lá4 
 

Ní bheidh feidhm ag Saoire Speisialta le Pá le linn na tréimhse sin. 
 
Taisteal neamhriachtanach: Ní mór d’fhostaí foráil a dhéanamh trí iarratas ar Shaoire 
Neamhíoctha nó ar Shaoire Bhliantúil don tréimhse sin de ghluaiseacht theoranta, de 
réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha, mar a shonraítear i bhfoilseacháin na Roinne.  

 
Taisteal riachtanach: Is faoin bhfostóir atá sé a chinneadh ar bhonn cás ar chás, tar éis 
dó nó di an fhianaise dhoiciméadach tacaíochta iomchuí a sholáthraíonn an fostaí a 
mheas, más amhlaidh go bhfuil taisteal thar lear ina ‘thaisteal riachtanach’ i.e. ar 
chúiseanna práinneacha leighis. Sa chás go gcinneann an fostóir go bhfuil taisteal thar 
lear ar chúis riachtanach, beidh feidhm ag Caibidil 3 alt 3.1 (gluaiseacht theoranta) sa 
chás go mbíonn coraintín, mar a thuairiscítear i gCaibidil 3 alt 3.2 ag teastáil ar fhilleadh 
go hÉirinn. 

 

 

Tábla 4 - COVID-19: Grúpa Riosca an-Ard (féach Caibidil 4 alt 4.1 den Chiorclán seo) 
Uimhir Cás Stádas um Shaoire (faoi réir Thuarascáil SSC curtha ar fáil) 

1 Rinne an SSC an fostaí a chatagóiriú mar dhuine lena mbaineann riosca 
an-mhór breoiteachta tromchúisí (an-leochaileach)5 ó COVID-19 a tholg.  
 
 

(i) Ní bheidh feidhm ag Saoire Speisialta le Pá le linn na tréimhse sin. 
(ii) De réir chomhairle FSS, moltar d’fhostaí atá catagóirithe sa ghrúpa ‘riosca an-mhór’ 
clutharú a dhéanamh agus ní féidir leis nó léi freastal ar an ionad oibre.  
(iii) Ba cheart an fostaí atá ábalta de réir míochaine chun oibre a éascú chun cianobair 
a dhéanamh (féach Caibidil 4 alt 4.4 ‘Socruithe Malartacha Oibre’ de Chiorclán 
0031/2021). 
(iv) Beidh feidhm ag téarmaí agus coinníollacha na Scéime um Shaoire Bhreoiteachta 
maidir leis an bhfostaí a ndearna an SSC a mheasúnú mar dhuine atá neamhábalta de 
réir míochaine le haghaidh oibre mar gheall ar bhreoiteacht nach COVID-19 é. 

2 Iarrann fostaí atá catagóirithe ag an SSC mar dhuine atá i mbaol an-mhór 
breoiteachta tromchúisí ó COVID-19 a tholg chun freastal ar an ionad 
oibre. 

Ba chóir don fhostóir teagmháil a dhéanamh leis an Roinn chun tuilleadh comhairle 
a fháil chuig an r-phost: esr@education.gov.ie , 

3 Moltar d’fhostaí clutharú a dhéanamh roimh chóireálacha míochaine nó 
roimh ghnáthaimh máinliachta áirithe. Ní mór don fhostaí Ceistneoir 
Measúnaithe Riosca SSC ó COVID-19 a chomhlánú d’fhonn Tuarascáil 
Shealadach Catagóirithe maidir le Riosca don tSláinte ó COVID-19 a 
sholáthar.  

(i) Ní bheidh feidhm ag Saoire Speisialta le Pá le linn na tréimhse seo. 
(ii) Cosúil leis an ngrúpa faoi riosca mór, ní féidir leis an bhfostaí a mholtar dó nó di 
clutharú freastal ar an ionad oibre.  
(iii) Ba cheart an fostaí atá ábalta de réir míochaine chun oibre a éascú chun cianobair a 
dhéanamh ar feadh na tréimhse sonraithe mar a mholtar ó thaobh leighis de, arb ionann 
é agus 2 sheachtain de ghnáth (féach Caibidil 4 alt 4.4 dar teideal ‘Socruithe Malartacha 
Oibre’ i gCiorclán 0031/2021). Ní mór don fhostóir an tréimhse ama shealadach sin a 
thaifeadadh ar an gcóras ábhartha BOO. 

                                                           
4Ar theacht dóibh ó thíortha áirithe, má dhéantar tástáil bhreise ar lá 5 agus má fhaigheann an fostaí toradh tástála diúltach féadfaidh siad stopadh ó bheith ag teorannú a gcuid gluaiseachtaí. Níl feidhm 
aige sin maidir le daoine a thagann isteach i dTíortha agus Críocha Chatagóir 2. Féach https://www.gov.ie/en/campaign/75d92-covid-19-travel-advice/ le haghaidh tuilleadh sonraí.  
 
5https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/people-at-higher-risk.html#very-high-risk 

mailto:esr@education.gov.ie
https://www.gov.ie/en/campaigns/75d92-covid-19-travel-advice/
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/people-at-higher-risk.html#very-high-risk
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(iv) Mar mhalairt air sin, i gcás nach bhfuil an fostaí ábalta de réir míochaine chun 
cianobair a dhéanamh, déantar iad a thaifeadadh mar as láthair ar Shaoire 
Bhreoiteachta le linn na tréimhse sin. 

 

Tábla 5 – COVID-19: Grúpa lena mbaineann Riosca Mór (féach Caibidil 4 alt 4.2 den Chiorclán seo) 
Uimhir Cás Stádas um Shaoire  

1 Tá an fostaí i mbaol mór breoiteachta tromchúisí6 ó COVID-19 a tholg.  
 

(i) Ní bheidh feidhm ag Saoire Speisialta le Pá le linn na tréimhse sin.  
(ii) De réir chomhairle FSS, caithfidh fostaí sa ghrúpa lena mbaineann ‘riosca mór’ nach 
bhfuil tinn freastal ar an ionad oibre. Ba cheart don fhostaí sa ghrúpa lena mbaineann 
‘riosca mór’ cúram breise a ghlacadh chun scaradh sóisialta agus sláinteachas lámh a 
chleachtadh. Féadfar cumhdaigh aghaidhe agus trealamh cosanta pearsanta a mheas 
freisin nuair atá sé deacair scaradh sóisialta a dhéanamh. Féach Caibidil 4 alt 4.2 de 
Chiorclán 0031/2021 maidir le Plean Freagartha COVID-19 san ionad oibre. 

 

Tábla 6 – Tagraíonn fostaí a bhfuil freagrachtaí cúraim nó cúraim leanaí air nó uirthi nó fostaí atá ina c(h)ónaí le duine lena 
mbaineann riosca mór nó riosca an-mhór do Chaibidil 4 alt 4.5 den Chiorclán seo) 

Uimhir Cás Stádas um Shaoire 

1 Ceanglaítear ar fhostaí cúram a bhaineann le COVID-19 a sholáthar sa 
chás go bhfuil sé nó sí ina c(h)ónaí le duine lena mbaineann riosca mór 
nó riosca an-mhór. 
 

(i) Ní bheidh feidhm ag Saoire Speisialta le Pá le linn na tréimhse sin. 
(ii) Tá fostaí ar mian leis nó léi leas a bhaint as teidlíochtaí saoire ábhartha atá ann 
cheana i dteideal go measfadh a f(h)ostóir iarratais den sórt sin (e.g. Saoire do 
Thuismitheoirí/Saoire Chúramóra) de réir théarmaí agus choinníollacha fhoilseacháin 
na Roinne. Féadfaidh fostóirí dá rogha féin, faoi Alt 8(4) den Acht um Shaoire do 
Thuismitheoirí, 1998 an ceanglas maidir leis an bhfógra 6 seachtaine maidir le 
hiarratais ar Shaoire do Thuismitheoirí a tharscaoileadh. 

2 Ceanglaítear ar fhostaí aire a thabhairt do ‘dhuine’ (i.e. leanbh): - 
(a) nach gcomhlíonann na critéir le haghaidh tástála COVID-19 ach 
tugann an Dochtúir Ginearálta comhairle dó nó di féin-aonrú a dhéanamh 
go dtí 48 uair an chloig saor ó chomharthaí. 
(b) gur cuireadh toradh diúltach tástála COVID-19 in iúl dó nó di agus 
tugann FSS comhairle dó féin-aonrú a dhéanamh go dtí go mbeidh sé/sí 
48 uair an chloig saor ó chomharthaí. 

(i) Ní bheidh feidhm ag Saoire Speisialta le Pá le linn na tréimhse sin. 
(ii) Tá fostaí ar mian leis leas a bhaint as teidlíochtaí saoire ábhartha atá ann cheana i 
dteideal go measfadh a f(h)ostóir iarratais den sórt sin (e.g. Saoire do 
Thuismitheoirí/Saoire Chúramóra) de réir théarmaí agus choinníollacha fhoilseacháin na 
Roinne. Féadfaidh fostóirí dá rogha féin, faoi Alt 8(4) den Acht um Shaoire do 
Thuismitheoirí, 1998 an ceanglas maidir leis an bhfógra 6 seachtaine maidir le hiarratais 
ar Shaoire do Thuismitheoirí a tharscaoileadh. 

 

                                                           
6https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/people-at-higher-risk.html#high-risk  

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/people-at-higher-risk.html#high-risk
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AGUISÍN A 
Leathanach 1 de 2 

Aguisín A - Iarratas ar Shaoire Speisialta le Pá 

 
(1) Diagnóis ar COVID-19 nó (2) moltar duit féin-aonrú a dhéanamh  

 
 

Ba cheart an Fhoirm Iarratais a chomhlánú go hiomlán agus a chur faoi bhráid an fhostóra a luaithe 
is féidir. Ní mór deimhniú FSS/deimhniú leighis a bheith in éineacht leis an bhfoirm chomhlánaithe 
chun tacú leis an neamhláithreacht, lena n-áirítear an dáta feidhmiúlachta chun filleadh ar an obair 
(má tá an dáta sin ar fáil). I gcás nach bhfuil deimhniú FSS/deimhniú leighis ar fáil, féadfaidh an 
fostóir glacadh le cóip den fhógra/deimhniú teachtaireachta téacs FSS ábhartha don fhostaí. Maidir 
le diagnóis ar COVID-19, caithfear fianaise mhíochaine ar an tástáil dhearfach, lena n-áirítear dáta 
na tástála, a áireamh leis an bhfoirm chomhlánaithe. 
 
 

Cuid 1 - Sonraí Fostaithe 
 
Ainm an Fhostaí: __________________________________ Uimhir Theagmhála: 

_________________ 

 

Seoladh Baile: ________________________________________________________________ 

 

Seoladh ríomhphoist: ________________________________________________________________ 

 

UPSP: _______________________________________________________________________ 

 

Ionad Fostaíochta: ______________________________________ 

 
Cuid 2 - Sonraí faoi Shaoire Speisialta le Pá  
 
Bunaithe ar chomhairle ón FSS/comhairle shláinte, ba mhaith liom iarratas a dhéanamh ar shaoire 

speisialta le pá, ar an gcúis a léirítear thíos (cuir tic sa bhosca ábhartha).  

 Táim ag fanacht le measúnú leigheas chun a fháil amach an bhfuil gá le tástáil COVID-19.☐ 

 Táim ag fanacht le tástáil COVID-19 agus toradh na tástála.☐ 

 Cuireadh toradh diúltach tástála COVID-19 in iúl dom agus táim ag fanacht leis an dara tástáil 

COVID-19.☐ 

 Diagnóisíodh mé le COVID-19.☐ 

 

Dáta Tosaigh (LL/MM/BBBB): ___________ Dáta Deiridh Measta (LL/MM/BBBB): ___________ 
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Dearbhú 
Is mian liom iarratas a dhéanamh ar Shaoire Speisialta le Pá de réir théarmaí agus choinníollacha 
Chiorclán 0031/2021 dar teideal ‘An Coróinvíreass (COVID-19): Socruithe do Bhaill Foirne seachas 
Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe i BOOanna. 
 

Tá deimhniú FSS nó deimhniú leighis ag gabháil leis an bhFoirm Iarratais chomhlánaithe. 

 

Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis a chuirtear ar fáil san Fhoirm Iarratais fíor agus cruinn. 
 
 

Síniú an Fhostaí: ________________________________ Dáta: ________________ 

 
 
Cuid 3 - Taifead an Fhostóra 

 

Deimhniú ón FSS nó Deimhniú Leighis curtha ar fáil ☐ 

(nó cóip den teachtaireacht téacs, nuair is cuí) 
 
Le haghaidh diagnóisar  COVID-19: Fianaise leighis maidir le COVID-19  

toradh dearfach tástála, lena n-áirítear dáta na tástála curtha ar fáil ☐ 

 
Síniú: ________________________ Dáta: ______________________ 
(Fostóir) 

 
NÍOR chóir Foirm Iarratais/Doiciméadacht Tacaíochta a chur faoi bhráid na 
Roinne Oideachais. Ba cheart iad a choinneáil sa BOO le haon 
doiciméadacht ábhartha eile chun críocha taifid agus iniúchta leis na taifid 
phearsanra ábhartha.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ráiteas Príobháideachais um Chosaint Sonraí 

Ba cheart do na BOOanna nasc lena Ráiteas Príobháideachais a chur isteach anseo agus an fhoirm 

á cur ar fáil le húsáid 
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Aguisín B.  

Leathanach 1 de 2 

 
 

Aguisín B - Foirm um Cheadú ón bhFostóir - 

Síneadh ar Shaoire Speisialta COVID-19 le Pá 
 

Ní mór an Fhoirm um Cheadú ón bhFostóra seo a chomhlánú i gcás go bhfuil an chatagóir um 

shaoire ‘COVID-19: Síneadh ar Dhiagnóis’ ceadaithe ag fostóir i leith fostaí, tar éis dó nó di 

Thuarascáil Mheasúnaithe Sláinte SSC a fháil  

 

Cuid 1 - Sonraí an Fhostaí 
Ainm an Fhostaí: _________________________ Uimhir Theagmhála: _____________________  
 
Seoladh Baile: _______________________________________________________________  
 
Seoladh R-phoist: __________________________________UPSP: _______________________ 
 
Ionad Fostaíochta: ___________________________________  
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Cuid 2 – Ceadú ón bhFostóir 

1. Bhí an fostaí san ionad oibre1 (lasmuigh den bhaile) le linn aon cheann de na 14 lá 
féilire, sula dtosaítear ar fhéin-aonrú le haghaidh diagnóis ar COVID-19. D’aontaigh 
mé roimh ré freastal ar an ionad oibre.  
 
2. Chuir an fostaí fianaise shásúil leighis ar fáil dom faoin  
dáta tástála ar COVID-19 agus toradh dearfach na tástála.  
 
3. Fuair mé Tuarascáil Mheasúnaithe Sláinte SSC i leith an fhostaí seo ina luaitear an 
méid seo a leanas: 
           (a) tá an fostaí neamhábalta de réir míochaine chun an obair a atosú 

(a) baineann neamhláithreacht an fhostaí go príomha le breoiteacht 
leanúnach COVID-19  

(b) tá an fostaí ag teacht ar chúram leighis iomchuí  
 

 
Cheadaigh mé síneadh na catagóire saoire maidir le ‘COVID-19: Diagnóis’ don  
tréimhse, mar atá mionsonraithe thíos. 
 
Ón Dáta: ________________  
 
Dáta Deiridh Measta (mar a fhoráiltear i dTuarascáil Mheasúnaithe Sláinte FSS): 
_______________  
 
 
Síniú: _______________________________________ Dáta: __________________ 
 
(Fostóir) 
NÍOR chóir Doiciméadacht Tacaíochta a chur faoi bhráid na Roinne Oideachais. Ba 
cheart iad a choinneáil sa BOO le haon doiciméadacht ábhartha eile chun críocha 
taifid agus iniúchta leis na taifid phearsanra ábhartha.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

                                                           
1Is ionann an t-ionad oibre agus aon áit, lasmuigh den teach, a n-éilíonn fostóir ar fhostaí freastal uirthi mar chuid den ról. 

 
Ráiteas Príobháideachais um Chosaint Sonraí 

 
Ba cheart do na BOOanna nasc lena Ráiteas Príobháideachais a chur isteach anseo agus an fhoirm á cur ar fáil 

le húsáid 
 

   

 

    

    

    



31 
 

Aguisín C. 

Leathanach 1 de 2 

Aguisín C - Foirm Dhearbhúcháin – Grúpa lena mBaineann Gluaiseacht Theoranta 
 

Ní mór don fhostaí ar thug FSS/comhairle leighis comhairle dó nó di an Fhoirm 
Dhearbhúcháin a c(h)uid gluaiseachtaí a theorannú. Ní mór deimhniú FSS/deimhniú leighis 
a bheith in éineacht leis an bhfoirm chomhlánaithe, lena n-áirítear an dáta feidhmiúlachta 
chun filleadh ar an obair (má tá an dáta sin ar fáil). I gcás nach bhfuil deimhniú FSS/deimhniú 
leighis ar fáil, féadfaidh an fostóir glacadh le cóip den fhógra/ deimhniú teachtaireachta téacs 
FSS ábhartha. 
 
Cuid 1 - Sonraí an Fhostaí 
 
Ainm an Fhostaí: ___________________________ Uimhir Theagmhála: 
_________________ 
 
Seoladh Baile: _____________________________________________________ 
 
Seoladh ríomhphoist: 
_______________________________________________________ 
 
UPSP: ________________________________________________________________ 
 
Ionad Fostaíochta: _______________________________ 
 
 
Cuid 2 - Dearbhú  
 

Ní féidir liom freastal ar an ionad oibre mar gur tugadh comhairle leighis dom mo chuid 
gluaiseachtaí a theorannú, ar an gcúis a léirítear thíos (cuir tic sa bhosca ábhartha). Tá 
deimhniú leighis/deimhniú FSS (sa chás go bhfuil sin le fáil), nó doiciméadacht chuí i gcás 
taisteal riachtanach thar lear ag gabháil leis an bhFoirm Dhearbhúcháin chomhlánaithe. 
 

 Is dlúth-theagmhálaí mé le cás deimhnithe ar COVID-19.☐ 

 Tá mé i mo chónaí le duine a bhfuil comharthaí COVID-19 air nó uirthi.☐ 

 Tá cúram á sholáthar agam do ‘dhuine’ (e.g. leanbh nó duine a bhfuil cúram de dhíth air) 

ar cás dearbhaithe COVID-19 é nó í.☐ 

 D’fhill mé ar ais ó thaisteal riachtanach thar lear (ceadaithe ag m’fhostóir).☐  

 Tá comharthaí an ghalair COVID-19 orm ach ní chomhlíonaim na critéir le haghaidh 
tástála COVID-19. Mar sin féin, caithfidh mé mo ghluaiseachtaí a theorannú go dtí go 

mbeidh mé 48 n-uaire an chloig saor ó chomharthaí.☐ 

 Cuireadh toradh tástála COVID-19 diúltach in iúl dom agus caithfidh mé féin-aonrú go dtí 

go mbeidh mé 48 n-uaire an chloig saor ó chomharthaí.☐ 

 
Dáta Tosaigh (LL/MM/BBBB): _________ Dáta Deiridh Measta (LL/MM/BBBB): 
_________ 

  



32 
 

Lch 2 de 2 

 

Táim ar fáil le haghaidh oibre de réir théarmaí agus choinníollacha Chiorclán 0031/2021 dar 
teideal ‘An Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe do na Baill Foirne seachas Múinteoirí agus 
Cúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe i BOOanna. 
 

Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis a chuirtear ar fáil sa dearbhú fíor agus cruinn. 
 

Síniú an Fhostaí: ________________________________ Dáta: ________________ 

 

 

 

Cuid 3 - Taifead an Fhostóra 

 

   
Deimhniú FSS/Deimhniú Leighis nó Deimhniú (nó cóip de ghrianghraf 
teachtaireachta téacs, nuair is iomchuí) nó doiciméadacht iomchuí i gcás 

taisteal riachtanach thar lear arna sholáthar ☐ 

 
Socruithe oibre malartacha ceadaithe (cuir tic sa bhosca ábhartha)  

☐ Tá  ☐ Níl 

 
Síniú: ______________________ Dáta: ______________________ 
(Fostóir) 
 
NÍOR chóir Foirm Iarratais/Doiciméadacht Tacaíochta a chur faoi 
bhráid na Roinne Oideachais. Ba cheart iad a choinneáil sa BOO le 
haon doiciméadacht ábhartha eile chun críocha taifid agus iniúchta 
leis na taifid phearsanra ábhartha. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráiteas Príobháideachais um Chosaint Sonraí 

Ba cheart do na BOOanna nasc lena Ráiteas Príobháideachais a chur isteach anseo agus an fhoirm 

á cur ar fáil le húsáid 
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Aguisín D. 
Leathanach 1 de 2 

Aguisín D - Foirm Dhearbhúcháin - Grúpa lena mBaineann Riosca an-mhór 
 
 

Ní mór don fhostaí an Fhoirm Dhearbhúcháin a chomhlánú i gcás ina bhfuil sé luaite sa 
‘Tuarascáil Chatagóirithe um Riosca don tSláinte ó COVID-19’ de chuid na Seirbhíse Sláinte 
Ceirde (SSC) go bhfuil sé/sí i mbaol an-ard breoiteachta ó COVID-19 a tholg agus go moltar 
dó nó di clutharú. Ní mór an fhoirm chomhlánaithe in éineacht le ‘Tuarascáil Chatagóirithe 
um Riosca don tSláinte ó COVID-19’ an SSC a chur faoi bhráid an fhostóra a luaithe is féidir. 
 
 
Cuid 1 - Sonraí an Fhostaí 
 
Ainm an Fhostaí: _____ ________________ Uimhir Theagmhála: _________________ 

 

Seoladh Baile: _____________________________________________________ 

 

Seoladh ríomhphoist: ___________________________________________________ 

 

UPSP: _____________________________________________________________ 

 

Ionad Fostaíochta ______________________________ 

 
 
 

Cuid 2 - Dearbhú  
 

Bunaithe ar an ‘Tuarascáil Chatagóirithe um Riosca don tSláinte’ ó COVID-19 de chuid SSC, 

tá mé i mbaol an-ard breoiteachta ó COVID-19 a tholg agus moltar dom clutharú a 

dhéanamh.  

 

Táim ar fáil le haghaidh oibre de réir théarmaí agus choinníollacha Chiorclán 0031/2021 dar 
teideal ‘An Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe do na Baill Foirne seachas Múinteoirí agus 
Cúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe i BOOanna.’ 

 

 

Síniú an Fhostaí: ________________________________ Dáta: ________________ 
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Cuid 3 – Taifead an Fhostóra 

 

   
Tuarascáil Chatagóirithe um Riosca don tSláinte ó COVID-19 de chuid an 
SSC curtha ar fáil ☐ 
 

Socruithe oibre malartacha ceadaithe (cuir tic sa bhosca ábhartha) ☐ Tá 

☐ Níl 

 
Síniú: ___________________________________ Dáta: 
______________________ 
(Fostóir) 
 
NÍOR chóir Foirm Iarratais/Doiciméadach Tacaíochta a chur faoi 
bhráid na Roinne Oideachais. Ba cheart iad a choinneáil sa BOO le 
haon doiciméadacht ábhartha eile chun críocha taifid agus iniúchta 
leis na taifid phearsanra ábhartha.  
 

 

 
 

 
  

Ráiteas Príobháideachais um Chosaint Sonraí 

Ba cheart do na BOOanna nasc lena Ráiteas Príobháideachais a chur isteach anseo agus an fhoirm 

á cur ar fáil le húsáid 
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Aguisín E - Achoimre maidir le Fostaithe atá torrach 
 

 Ceistneoir um Measúnú Riosca ó COVID-19 a chur isteach chuig SSC le linn do chéad ráithe. 

 Ba chóir do gach fostaí atá torrach suas le 14 seachtaine den tréimhse iompair freastal ar an ionad 

oibre ach amháin má dhéanann an SSC iad a chatagóiriú mar ‘Riosca an-mhór’.  

 Maidir le toircheas ardriosca nach mbaineann le COVID-19, má tá tú neamhábalta de réir 

míochaine chun oibre, beidh téarmaí agus coinníollacha na Scéime Saoire Breoiteachta i bhfeidhm.  

 Caithfidh d’fhostóir measúnú riosca riachtanach i gcás toirchis san ionad oibre a dhéanamh. 

 
Stádas Vacsaínithe? 

 Cuirfidh SSC do stádas vacsaínithe san áireamh sa Cheistneoir um Measúnú Riosca ó COVID-19  

 D’fhéadfadh go gcuirfeadh riochtaí agus cóireálacha frith-imdhíonachta áirithe isteach ar 

éifeachtúlacht vacsaíní COVID-19, cuirfidh SSC é sin san áireamh.  

 Suas le 14 seachtaine isteach sa tréimhse iompair, gan vacsaíniú agus gan aon riochtaí míochaine 

bunúsacha? freastal ar an ionad oibre 

 Ó 14 seachtaine den tréimhse iompair i leith: 

 Gan vacsaíniú gan aon riochtaí míochaine bunaidh? => freastal ar an ionad oibre 

 Vacsaíniú amháin, ag fanacht leis an dara ceann, gan riochtaí míochaine bunaidh? => freastal ar an 

ionad oibre 

 Cosaint shuntasach ón vacsaín, gan aon riochtaí míochaine bunaidh? => freastal ar an ionad oibre 

 
Catagóir lena mBaineann Riosca an-mhór? 

 Má tá aon cheann de na riochtaí míochaine agat mar atá liostaithe ar Shuíomh Gréasáin FSS faoi 
ghrúpaí ‘riosca an-mhóra’ (an-leochaileach)’, déanfaidh SSC measúnú más amhlaidh go bhfuil tú sa 
chatagóir ‘Riosca an-mhór’.  

 Ó 14 seachtaine den tréimhse iompair i leith: 

 Má tá ‘cosaint shuntasach agat ó vacsaín’, déanfar tú a chatagóiriú mar ‘Riosca Mór’ agus caithfidh 

tú freastal ar an ionad oibre. 

 Mura bhfuil fós ‘cosaint shuntasach agat ó vacsaín’, agus má tá riocht míochaine bunaidh ort, 

déanfaidh SSC tú a chatagóiriú mar ‘Riosca Mór’ nó ‘Riosca an-mhór’. Sa chás go ndéanann SSC 

tú a chatagóiriú mar:  

 ‘Riosca an-mhór’, ní fhreastalaíonn tú ar an ionad oibre ach tá tú fós ar fáil le bheith ag obair ón 

mbaile.  

 ‘Riosca mór’ ní mór duit freastal ar an ionad oibre. 

 

https://www.medmark.ie/teachersna/covid-risk-assessment/
https://www.medmark.ie/teachersna/covid-risk-assessment/
https://www2.hse.ie/conditions/covid19/people-at-higher-risk/overview/

