
1 
 

 

Measúnú Riosca Díobhála i nGaelcholáiste Phort Láirge 
Is doiciméad beo é seo agus déantar uasdátú rialta ar an measúnú seo de réir mar a thagann athruithe chun cinn le cúinsí agus i 

dtimpeallacht na scoile. Is cuid de Pholasaí Sláinte agus Sábháilteachta Ghaelcholáiste Phort Láirge é an measúnú riosca seo.  

Tá sé seo le léamh in éineacht le polasaithe eile na scoile ar nós: Ráiteas Caomhnú Leanaí agus Measúnú Riosca Caomhnú Leanaí, Polasaí 

Úsáid Inghlactha i leith an Idirlín, Polasaí Úsáid Inghlactha i leith an Mhéarphad, Polasaí Turais Scoile, Polasaí Garchabhrach srl. 

 

Nóta: Baineann an cló dearg le Covid-19; curtha i bhfeidhm de réir na dtreoracha eisithe ag an ROS & an FSS agus a thabharfar chun 

dáta de réir mar a thagann uasdátú ar na treoracha sin óna háisíneachtaí seo.  

Ní foláir do gach éinne masc aghaidhe a chaitheamh i seomraí ranga agus sa chlós nuair atá daoine eile timpeall orthu.  

 

Pearsanra 
Bainteach 

Baol Aitheanta Bearta Coisctheacha – Céim 1 Bearta Coisctheacha Breise – Céim 2 

Pobal Uile 
 
 
 
 
Scoláirí ag teacht 
agus ag imeacht 
ón scoil 
 
 
 
 
Tuismitheoirí/ 
Bailitheoirí  

Trácht ag teacht agus ag 
imeacht ón scoil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Covid-19 

Geataí an bhóthair amuigh ar oscailt óna 8.00 
go 5.50 chun an trácht a scaoileadh tríd.  
Geata beag, cosán agus trasnú do shiúlóirí 
Rothaithe ag siúl lena rothar ón ngeata & chuig 
an ngeata. 
 
Chun trácht a sheacaint i gclós na scoile ionas 
sábháilteacht siúlóirí/rothaíthe a chinntiú ag 
imeacht ón scoil tráthnóna baileofar na scoláirí 
taobh amuigh de geataí na scoile ag deireadh 
an lae. 
 
 
 

Fógraí sábháilteachta ar taispeáint sa 
charrchlós. 
Córas tráchta aon slí isteach & amach 
sa chlós 
Ionaid pháirceála feithiclí marcáilte ar 
an dtalamh sa charrchlós 
Ionad le rothair a chur faoi ghlas sa 
charr chlós 
Tuismitheoirí curtha ar an eolas faoi 
seo ag tús na scoilbhliana & meabhrú I 
rith na bliana más gá.  
 
Tuismitheoirí curtha ar an eolas faoi 
seo – r-phost. 
Na scoláirí ar an eolas faoin ngeata sin 
a bhaineann leo.  



Chun cosaint a dhéanamh ar scaipeadh Covid-
19 sa scoil, baileofar scoláirí taobh amuigh de 
geataí na scoile ag deireadh an lae. 
 
Beidh geataí sannta do gach aon bhliainghrúpa 
chun tacú le saorghluaiseacht na scoláirí agus 
chun scuainí a sheachaint. 
 

Dúnfaidh na múinteoirí ar dualgas sa 
chlós um thráthnóna na geataí 
imeachta breise., (Geata A &C). 
Maoirseacht sa chlós tráthnóna. 

Tréimhsí seaca & sneachta 
Sábháilteacht do dhaoine ag 
déanamh a slí isteach agus 
amach ón scoil agus 
sábháilteacht an chlós 
imeartha agus astroturf do 
scoláirí 
 

Seiceáil déanta ag bainistíocht na scoile go 
bhfuil an t-slí isteach sa scoil sábháilte. Cosáin 
le fógra rabhaidh do shiúlóirí agus salann 
curtha orthu. 
Coimeádfar na scoláirí as an gclós crua 
imeartha agus an astroturf lena leithéid seo de 
aimsir.  
 

I gcás go bhfeictear baol timpiste le 
linn tréimhse seaca an-trom 
d’fhéadfadh go mbeadh gá an 
cinneadh a dhéanamh an scoil a 
dhúnadh. 
 
 
 

Tréimhse stoirm gaoithe - 
slán ó bhaol smidiríní ag 
teacht den díon peirspéacs  
2. Tréimhse titim throm 
bháistí - baol uisce sa 
chóras leictreachais 

Seiceáil déanta ag bainistíocht na scoile go 
bhfuil pobal na scoile sábháilte ó bhaol dochair 
de bharr stoirme. 
Coimeádfar na scoláirí sna seomraí am 
sosa/lóin i dtréimhsí aimsire dá leithéid seo.  
 
 

D’fhéadfadh sé tarlú go mbeadh gá an 
scoil a dhúnadh sa chás go bhfeicfear 
go mbeadh baol ann do phobal na 
scoile fanacht i láthair na scoile i 
dtréimhse aimsire ró-bhaolach. 
 
 

Cuairteoirí sa 
scoil 
 
 
 
 

Duine anaithnid i suíomh na 
scoile  
 
 
 
Covid-19 

Gá do gach cuairteoir teacht chun na hoifige le 
síniú isteach agus amach.  
Fanann cuairteoirí ag an oifig go mbíonn 
tionlacan duine fásta de phobal na scoile ina 
dteannta.   
Is gá do gach cuairteoir teacht tríd an oifig. 
Is gá do thuismitheoirí coinne a dhéanamh tríd 
an oifig ar dtús, má bhíonn gá aon ní a phlé 
aghaidh le haghaidh le ball foirne. Déanfar 
coinne tríd ríomhphost a sheoladh nó glaoch a 
chur ar an oifig. 

Grinnfhiosrú na nGardaí déanta ar 
dhaoine ag obair leis na scoláirí ar 
feadh tréimhse fad-téarmach agus 
gan an é seo déanta múinteoir i 
dteannta aoí-chuairteoirí srl. 



Nuair a shroicheann cuairteoir an scoil, is gá dó  
teacht chun na hoifige agus an logleabhar a 
shíniú i ndiaidh dóibh an leacht díghalrán atá 
curtha ar fáil a úsáid. Úsáidfidh sé peann dá 
chuid féin nó ceann scoile réamh ghlanta a 
chuirfear ar leataobh le glanadh tar éis úsáide. 
Ní bheidh ach cuairteoir amháin ag an oifig ag 
aon am ar leith (2 sa chás gur as an dteaghlach 
céanna iad). 
Is gá do gach cuairteoir scaradh sóisialta a 
dhéanamh i.e. fanfaidh siad dhá mhéadar 
amach ó dhaoine eile. 
Is gá do gach cuairteoir clúdach aghaidhe cuí a 
chaitheamh. 
Agus iad ag imeacht, déanfaidh gach cuairteoir 
cinnte go bhfuil taifead déanta acu sa 
logleabhar ar an méid ama atá caite acu sa 
scoil. 
 

Scoláirí sa chlós Sábháilteacht na scoláirí  
Geataí na scoile ar oscailt 
do na scoláirí ag 8.00 r.n. & 
dúnta ag 5.50 i.n.  (Aoine 
dúnta 2.30) 
 
 
Covid - 19 

Maoirseachta scoláirí eagraithe idir na 
hamanna seo.  
Fanann na scoláirí laistigh den gheata istigh sa 
tréimhse seo.   
Itheann scoláirí bia sa chlós faoi dhíon.  
 
 
Déanfaidh na scoláirí scaradh sóisialta agus iad 
sa chlós. Gá masc a chaitheamh ach sa chás go 
bhfuil siad ag ithe/ól nó 2 mheadar óna chéile.  
 
Ní úsáidfidh na scoláirí ach na binsí sannta 
dóibh agus na leithris sin atá sannta dóibh. 
 
Ag deireadh an lae fágfaidh na scoláirí a 
sheomraí tríd an ngeata sannta don seomra: 

Coimeádtar na leithris agus na 
seomraí faoi ghlas ar maidin go dtí 
8.15  
 
 
 
Glanfaidh na scoláirí na binsí ina 
ndiaidh le díghalrán agus páipéar.  
Cuirfidh siad an páipéar sa bhosca 
bruscair ginearálta. 
Glanfaidh na scoláirí an leithreas ina 
ndiaidh. 
Ionas laghdú a dhéanamh an líon 
scoláirí ag cruinniú lena chéile sa 
chlós: 
- Tréimhsí sosa & lóin céimithe 



Geata A – Seomra 1/11/S. Eolaíochta 
Geata B – Seomra 5/6A/8/10/12/13 
Geata C – Seomra 6B  

- Doirse na ranganna oscailte ar 
maidin ag 8.15 ionas slua a 
sheacaint ag bailiú sa chlós. 

- Iarrfar ar scoláirí nach 
dtaistealaíonn ar bhus scoile gan 
teacht ar scoil roimh 8.15.  

- Maoirseacht 4 mhúinteora i 
bhfeidhm ó 8.15 ar aghaidh. 

Scoláirí san 
Astroturf  

Sábháilteacht na scoláirí 
 
 
 
 
 
Covid-19 

Osclaíonn an múinteoir i mbun maoirseachta 
an geata agus dúnann sé/sí arís é ag deireadh 
sosa/lóin. 
Níl cead bia a bhreith sa chlós crua ná san 
Astro.  
 
Beidh laethanta sannta do gach aon 
bhliainghrúpa chun an astroturf a úsáid. 

Coimeádfaidh na múinteoirí i mbun 
feitheoireachta súil ar na scoláirí & 
cinnteoidh siad go bhfuil siad ag cloí 
leis na rialacha seo. 
 
Tuairisceofar ar VSware cás ina 
léiríonn scoláire neamhaird glan ar na 
rialacha & cuirfear tuismitheoirí ar an 
eolas faoi. 

Scoláirí i seomraí 
am sosa/lóin 
 
 
 
 
 
 

Sábháilteacht na scoláirí 
 
 
 
 
 
 
Covid-19  

Maoirseacht déanta ag beirt mhúinteoir sa 
chlós agus sna seomraí ar maidin óna 8.15 – 
8.30, am sosa, am lóin agus tráthnóna óna 
15.20 go 15.35. 
Is gá do scoláirí a bheith imithe as láthair na 
scoile ina dhiaidh sin, (Aoine 1.00 r.n.).  
 
Díghalrán lámh úsáidte ag gach éinne ag dul 
isteach agus ag imeacht ón seomra. 
Gach rang ghrúpa/bliain ghrúpa sannta dá 
seomra féin & gach scoláire sannta dá bhinse & 
suíochán féin.  
Plean suíocháin i ngach aon seomra.  
Déanfaidh na scoláirí scaradh sóisialta, fanfaidh 
siad ag suí ina náit féin agus beidh orthu 
clúdaigh aghaidhe a chaitheamh ach amháin 
nuair atá an lón á ithe acu. 
Fuinneoga ar oscailt chun aerú a dhéanamh. 

Seomraí nach mbíonn in úsáid curtha 
faoi ghlas le linn tréimhsí ranganna 
agus ag 3.30. 
 
 
 
 
Cuirfear na scoláirí ar an eolas go 
rialta faoin tairbhe a bhaineann le 
scaradh sóisialta agus le clúdaigh 
aghaidhe a chaitheamh.  
Coimeádfaidh na múinteoirí i mbun 
feitheoireachta súil ar na scoláirí le 
cinntiú go bhfuil siad ag cloí leis na 
rialacha seo. 
Tuairisceofar ar VSware cás ina 
léiríonn scoláire neamhaird glan ar na 



Tabharfar 10 nóiméad do na scoláirí chun lón a 
ithe sa seomra agus is gá dóibh imeacht amach 
san aer ansin. Fuinneoga oscailte go hiomlán. 
Cuirfear an doras faoi ghlas & osclóidh an 
múinteoir ar dualgas é nuair a bhuailfear an 
clog.  

rialacha & cuirfear tuismitheoirí ar an 
eolas faoi.  

Staidéar tar éis 
Scoile  

Sábháilteacht na scoláirí  
 
 
 
 
 
Covid-19 

Maoirseacht déanta ag múinteoir ar na scoláirí 
in aon seomra amháin. 10 nóiméad sosa sula 
dtosaítear & 10 nóiméad sosa sa lár agus 
imíonn na scoláirí as an seomra don tréimhse 
seo chun aer a ghlacadh agus fanann siad sa 
chlós faoi dhíon. 
 
Curtha ar fáil do Bhl. 3/5/6 amháin. Iad in 2 
sheomra difriúil. Bl. 5 & 6 i seomra amháin & 
Bl. 3 ina seomra féin.  
Binsí glanta síos roimh an staidéir & glanann na 
scoláirí an binse & cathaoir ag an deireadh arís. 
  

Rialacha ar leith leagtha amach don 
imeacht seo a shíníonn na scoláirí & a 
dtuismitheoirí roimh ré.  
 
 

Scoláirí i 
ranganna 
praiticiúla  

Sábháilteacht na scoláirí 
 
 
 
 
 
 
Covid-19 

Treoracha sainiúla leagtha amach do na 
hábhair:  
Eacnamaíocht Bhaile, Ealaín, Corpoideachas, 
Eolaíocht, Ríomhairí.  
 
 
Treoracha eisithe ag an Roinn maidir le 
ranganna praiticiúla á chur i bhfeidhm.  

Treoracha ar fáil sa Pholasaí Sláinte & 
Sábháilteachta agus sa Pholasaí Úsáid 
Inghlactha Idirlín. 
 
Múinteoirí feasach ar na treoracha 
seo – ionduchtú, traenáil & eolas ón 
FSS & ROS roinnte leo.  
Ealaín – Ábhair dá chuid féin ag gach 
scoláire seachas ag roinnt ábhar. 
Corpoideachas – aclaíocht & 
cleachtadh coirp neamhtheagmhála 
lasmuigh. 
Eac. Bhaile- Ranganna roinnte ina 2 
chuid do cheachtanna cócaireachta & 
gach scoláire lena chomhábhair féin & 
i mbun taisc ina aonar.   



Trealamh cócaireachta stóráilte i 
mbosca sannta don scoláire céanna 
gach seachtain. 
 

Scoláirí ag úsáid 
ríomhairí  

Rochtain ar ábhar mí-
fheiliúnach ar na meáin 
shóisialta  
 
 
Covid-19 

Ríomhairí scoile faoi ghlas ach amháin nuair a 
bhíonn múinteoir i dteannta scoláirí  
 
 
Úsáidfidh gach scoláirí an ríomhaire ar leith 
sannta dó.  
Sula bhfágfaidh siad an seomra, glanfaidh na 
scoláirí an ríomhaire sin in úsáid acu le 
díghalrán curtha ar pháipéar. 
 

Logálann gach scoláire as a chuntas 
Office 365 ag deireadh an ranga. 
Múchtar gach ríomhaire ag deireadh 
an ranga. 
 
Beidh ar gach múinteoir súil a 
choimeád ar na scoláirí agus iad ag 
glanadh (ar eagla easpa cúraim glanta 
nó baol damáiste don mhéarchlár). 
 

Scoláirí & 
múinteoirí  
ag úsáid  
Seomra an 
Gheata 

Sábháilteacht na scoláirí 
 
 
 
 
 
 

Ní fhágtar scoláirí sa seomra seo leo féin.  
 
 
 
 
 

Cinntíonn an múinteoir ag úsáid an t-
seomra seo go bhfuil fón póca ina 
s(h)eilbh ionas a bheith in ann 
teagmháil a dhéanamh leis an oifig/ 
duine sa scoil má bhíonn gá leis. 
 
 

Sábháilteacht múinteora Coimeádtar an seomra seo faoi ghlas ach 
amháin nuair atá rang ag dul ar aghaidh ann. 

Sa chás go mbíonn múinteoir ag obair 
leis/léi féin ann cinnteoidh sé/ sí: 
1. go bhfuil fón póca aige/ aici ina 
s(h)eilbh  
2. go bhfuil na doirse faoi ghlas 

Scoláirí ag 
taisteal ar 
bhusanna 

Sábháilteacht na scoláirí 
 
 
 
 
 
 
 

Fágann na busanna scoile na scoláirí sa 
charrchlós ar maidin & bailíonn siad iad ón 
gcarrchlós arís tráthnóna. 
Nuair atá turas ag imeacht ón scoil bailíonn 
busanna na scoláirí i gclós na scoile agus tugtar 
ar ais isteach sa chlós scoile iad ar an turas 
fillte.  
 

Bíonn tréimhsí gnóthacha tráchta sa 
chlós ar maidin agus sa chás nach 
bhfuil áit don bhus le páirceáil  
déantar an bailiú ag an ionad 
páirceála busanna lasmuigh de 
phríomh gheata na scoile le doras na 
bpaisinéirí ar aghaidh an chosáin. 



 
 
 
Covid-19 

 
 
 
 
Cloífear leis na rialacha sábháilteachta sin 
molta maidir le scoláirí ag taisteal ar bhusanna 
i.e  clúdaigh aghaidhe a chaitheamh. 
 

Siúlann na scoláirí chuig an mbus ón 
scoil ag leanúint cosán na gcoisithe.  
 
 
Scoláirí ag imeacht abhaile tráthnóna 
tríd an ngeata ar leith sannta dóibh. 
Busanna amháin ag teacht isteach sa 
chlós tráthnóna. Gluaiseann na 
scoláirí ag taisteal ar na busanna gan 
aon mhoill chuig a mbus féin agus 
suíonn siad sa suíochán ann sannta 
dóibh. 

Scoláirí i seilbh 
ríomhairí 
pearsanta 

Rochtain ar ábhar mí-
fheiliúnach ar na meáin 
shóisialta. 
Mí-úsáid ríomhaire  
 
 
 
Covid-19 

Aon chineál amháin ghléas in úsáid sa scoil uile 
eagraithe le Wriggle le smacht a choimeád ar 
aip srl. gur féidir a íoslódáil,  
An scoil in ann maoirseacht a dhéanamh ar 
chuntas Office 365 na scoláirí. 
Iarrtar ar na tuismitheoirí seiceáil rialta a 
dhéanamh ar na gléasanna seo.  
 
Na méarphaid glanta le ceirt nó páipéar bog le 
díghalrán go rialta agus le cúram. 

Polasaithe i bhfeidhm:  
Polasaí Úsáid Inghlactha Idirlín (PÚII) 
Polasaí Úsáid Inghlactha Mhéarphad 
(PÚIM) 
Cód Iompair 
Polasaí Frith- Bhulaíochta 

Scoláirí i mbun 
garraíodóireachta  

Garraíodóireacht 
Bliain 4 ag úsáid trealamh 
garraíodóireachta. 
 
 
 
 
Covid-19 

Maoirseacht múinteora/ duine fásta  
Líon beag scoláirí ag obair le chéile ann  
Trealamh teoranta in úsáid – 
sluasaid/spád/forc garraíodóireachta, barra 
rotha.  
Lámhainní á úsáid nuair is gá. 
 
Trealamh a ghlanadh le díghlarán mar is cuí. 
Lámhainní dá chuid féin ag gach scoláire, nach 
roinntear. 
Aon bhliain ghrúpa amháin i mbun oibre ag 
aon am ar leith. 

Múinteoir i dteannta aon aoí-
chuairteoir agus aoi-chuairteoirí ag 
cloí leis na treoracha sin atá leagtha 
amach faoi “Cuairteoirí sa scoil”. 



Garchabhair/ 
Timpistí 

 
 
 
 
 
Covid-19  

I gcás timpiste, cuirfear an oifig ar an eolas 
láithreach & déanfar taifead de sa log leabhar 
timpiste san oifig. Leanfaidh an múinteoir na 
rialacha mar atá leagtha amach sa Pholasaí 
Garchabhrach.  
Agus múinteoir i mbun garchabhair a 
sholáthar, cloífear le rialacha Covid-19, scaradh 
sóisialta, clúdaigh aghaidhe srl. chomh fada 
agus is féidir. 
 

Polasaí Garchbhrach I bhfeidhm sa 
scoil. 

Oibrithe sa scoil  Sábháilteacht i mbun oibre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Covid-19 

Réamh eolas ag bainistíocht na scoile go bhfuil 
oibrí i mbun gnó ar shuíomh na scoile agus 
síniú isteach agus amach déanta aige/aici.  
Má bhíonn an obair ar siúl lasmuigh de 
amanna scoile socrú déanta ag an oibrí le 
bainistíocht na scoile roimh ré agus teagmháil 
déanta aige/aici leis an mbainistíocht ag 
deireadh an tréimhse oibre nuair atá sé/sí ag 
dul abhaile. Fón póca i seilbh an oibrí ar feadh 
an tréimhse oibre.  
I gcás glantóirí ar chonradh le comhlacht 
seachtrach tá an fhreagrach ar an gcomhlacht 
an deimhniú seo a fháil ón nglantóir agus é ag 
fágáil láthair na scoile.   
Geata lasmuigh agus laistigh faoi ghlas sa chás 
go mbíonn oibrí ar shuíomh na scoile ina 
(h)aonar. 
 
Beidh ar oibrithe sa scoil scaradh sóisialta a 
dhéanamh agus clúdaigh aghaidhe cuí a 
chaitheamh. 
Díghalrán lámh úsáidte ag teacht isteach sa 
scoil.  

Gearradh féir (lomadóir) / 
garraíodóireacht – fón póca i seilbh an 
oibrí. 
Gearradh féir le ciumhaisire – sciath 
cosanta aghaidh á chaitheamh. 
Spraeáil fiailí – Masc cosanta ar 
aghaidh an duine, feisteas cosanta á 
chaitheamh agus déanta le linn 
aimsire cailm. 
Mion deisiúcháin/ glanadh – fón póca 
i seilbh an oibrí. 
Glanadh gáitéirí – duine fásta eile ar 
shuíomh na scoile, 
Péinteáil -fón póca i seilbh an oibrí 
Obair oifige – fón póca/ fón scoile I 
seilbh an oibrí. 
 
 
 
Sa chás go mbíonn socrú ag an scoil 
go mbeidh teagmháil ag oibrí le ball 
foirne/ scoláirí a mhairfidh ar feadh 
tréimhse leanúnach beidh gá don 
chuairteoir Foirm Dhearbhaithe 



Beidh ar oibrithe sa scoil an log leabhar a 
shíniú agus taifead a dhéanamh ar an méid 
ama caite acu sa scoil. 
Peann glan á úsáid ag gach duine & é curtha ar 
leathaobh le glanadh ina dhiaidh nó a pheann 
féin. 
Nuair is féidir déanfaidh oibrithe a ngnó 
lasmuigh de uaireanta scoile. 
 

Phearsanta Covid-19 a shíniú roimh 
ré, a chuirfidh an scoil chucu.   

Baill foirne 
/Cuairteoirí  

Sábháilteacht i mbun oibre 
le linn tréimhsí dorchadais 

Clós na scoile agus an carr-chlós soilsithe 
  

Geataí laistigh na scoile faoi ghlas le 
linn tréimhse an imeachta ar siúl más 
grúpa beag atá sa scoil.  
Gach seomra nach bhfuil in úsáid faoi 
ghlas   

Scoláirí/ Baill 
foirne / 
Cuairteoirí 

Tine sa scoil 
 
 
 
 
 
Covid-19 

Plean éalú tine ar taispeáint ar bhalla i ngach 
seomra. Liostaí na scoláirí I ngach rang ghrúpa 
ag crochadh ar an mballa sa seomra ranga dá 
múinteoirí le húsáid chun seiceáil tinrimh a 
dhéanamh i gcás eachtra tine.  
 
Is gá scaradh sóisialta a dhéanamh agus scoláirí 
bailithe ag an ionad tionól dóiteáin. 
Is gá clúdaigh aghaidhe cuí a chaitheamh agus 
scoláirí ag dul go dtí agus ag filleadh ón ionad 
tionól dóiteáin. 
 

Druil tine déanta faoi dhó i rith na 
scoilbhliana  
Oll-chruinnithe srl. – an doras éalaithe 
tine curtha ar an eolas do chách  

Múinteoirí sa 
seomra foirne 

Covid-19 An fhoireann roinnte in 2 chuid idir an 2 
sheomra foirne. 
Binse & cathaoir sannta do gach ball foirne.  
Glantar le díghalrán an binse agus cathaoir srl i 
ndiaidh gach úsáid.  
Gréithe/sceanra / caife/ tae srl. dá chuid féin 
ag gach múinteoir.  
Ní úsáidfear an miasnítheoir.  

Déanfaidh an PIO monatóireacht 
leanúnach ar na cúraimí seo. 



Déantar iarracht gan fhótachóipeanna a úsáid 
ach – más gá – iad a bheith réitithe 3 lá roimh 
ré.  
Meaisín fótachóipeála glanta síos le díghalrán 
ar pháipéar i ndiaidh úsáide. 

Múinteoir sa 
seomra ranga 

Covid-19 2 méadar spáis idir an múinteoir & scoláirí.  
1m spáis idir na scoláirí. 
Déanfar iarracht gan fhótachóipeanna a úsáid 
ach – más gá – iad a bheith réitithe 3 lá roimh 
ré. (Ní dhéanfaidh gach scoláire ach a 
leathanach féin a láimhseáil).  
Ní roinnfear ábhair theagaisc.  
Glanann an múinteoir spás oibre an 
mhúinteora le díghalrán ag fágáil an t-seomra. 
(Glantar an clár bán freisin.)  
Ma tá ríomhairí scoile á núsáid, coimeádfar súil 
ar na scoláirí agus iad ag glanadh (ar eagla 
easpa cúraim glanta nó baol damáiste don 
mhéarchlár). 
 

Déanfaidh an PIO monatóireacht 
leanúnach ar na cúraimí seo. 

Múinteoirí ag 
déanamh 
cumarsáide    

Covid-19 Chun teagmháil fisiciúil a laghdú, déanfar 
cumarsáid fóin/leictreonach le tuistí, leis an 
rúnaí, an príomhoide agus an príomhoide 
tánaisteach agus baill foirne eile. 
Sa chás go bhfuil scoláire tinn, cuirfear go dtí 
an t-ionad éigeandála iad láithreach agus 
cuirfear an oifig ar an eolas faoi. 
 

Déanfaidh an PIO monatóireacht 
leanúnach ar na cúraimí seo. 

Scoláirí sa 
seomra ranga 

Covid 19  1m spáis idir na scoláirí. 
Bun seomra ranga ag gach rang & leithris 
sannta do gach aon bhliain ghrúpa.  
Plean suíocháin I bhfeidhm:  
- Beidh binse sannta do gach scoláire.  

Déanfaidh an PIO monatóireacht 
leanúnach ar na cúraimí seo. 
 
 
Geataí imeachta tráthnóna sannta do 
gach aon ghrúpa mar seo a leanas:  



- Marcáil buan ar an urlár don áit a shuíonn 
cosa na gcathaoireacha ionas an spás 1M a 
chinntiú idir na scoláirí i gcónaí.  

- Ní bheidh aon ghluaiseacht timpeall ag 
scoláirí gan cead a fháil ar dtús.  

- Beidh gach scoláire freagrach as a spás 
pearsanta féin a choimeád glan. 

- Sa chás go bhfuil rang ag roinnt a seomra le 
grúpa eile i rith an lae, beidh orthu an binse 
agus cathaoir atá acu a ghlanadh le díghalrán 
& páipéar & an páipéar a chur sa bhosca 
bruscair.  
 

Ní roinntear bia nó deoch nó ábhair scoile 
m.sh. pinn, scriosáin srl. le haon duine eile 
Is gá ainm an scoláire a bheith ar fhearas 
pearsanta, m.sh. bosca lóin, leabhair, Dialann.  
Is gá do scoláire, cóta bainte a choimeád ar 
chúl na cathaoireach agus geansaí bainte a 
chur sa mhála scoile láithreach.  
 
 

- Osclaíonn an múinteoir deireanach 
le Bl. 6 geata C  

- Osclaíonn an múinteoir deireanach 
le Bliain 3 geata A.  
 

Imeoidh scoláirí ó chlós na scoile 
láithreach ag deireadh an lae. 
 
 
 
Sa chás go bhfuil scoláire tinn tógfaidh 
an múinteoir é chuig an ionad 
éigeandála sa charrchlós láithreach 
agus cuirfear an oifig ar an eolas & 
iarrfar ar thuismitheoir teacht chun an 
scoláire a bhreith abhaile. Déanfar 
maoirseacht ar an scoláire seo go 
dtagann an tuismitheoir. 

Tuismitheoirí  Covid-19 – Scaradh Sóisialta 
– ionas scoláirí a scaipeadh 
go pras & go sábháilte agus 
baol timpiste le trácht a 
sheacaint I gclós na scoile. 

Baileofar scoláirí taobh amuigh de phríomh 
gheataí na scoile tráthnóna.  
 
Is iad busanna an t-aon fheithicil a bhfuil cead 
acu dul isteach i gclós na scoile ag deireadh an 
lá scoile. 
 
Más gá, déanfar coinne le ball foirne tríd oifig 
na scoile.  
 
Sa chás go bhfuil ar thuismitheoir fearas, lón srl 
a thabhairt go scoláire i rith an lae, fágfar 
taobh amuigh de phríomhdhoras na scoile é  

Tuismitheoirí curtha ar an eolas faoi 
na nithe agus athruithe a bhaineann 
le gnáthaimh Covid-19 tríd r-phoist ag 
tús na bliana agus de réir mar a 
thagann athruithe chun cinn i rith na 
bliana.  
Iad curtha ar an eolas ag tús na bliana 
gur chóir dóibh seic laethúil a 
dhéanamh ar a gcuntais ríomhphoist. 
Nuair a chuirfear r-phost tábhachtach 
amach cuirfear fógra téacs ina leith 
freisin. 
 



agus fágfaidh an tuismitheoir láthair na scoile 
láithreach.  
 
Más gá scoláire a bhailiú i rith an lae, is gá an 
oifig a chur ar an eolas roimh ré le ham an 
bhailithe.  
 
Más gá eolas a roinnt maidir le déanachas, 
tinneas, gan obair bhaile srl, cuirfear ríomphost 
chuig an múinteoir ábhartha seachas nóta.  
 
Tá sé riachtanach go mbeidh teacht ar 
thuismitheoir nó teagmhálaí eile i rith an lae.  
 
. 

 
Úsáidfear córas téacsanna más gearr 
theachtaireacht atá  i gceist nó más 
teachtaireacht phráinneach atá ann.  

 

Dáta uasdátaithe agus rialacha Covid san áireamh: 23 Lúnasa 2021 
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