Timpeallachtaí a oiriúnú do chleachtas i
rith Covid-19
Foghlaim agus Cúram na Luath-Óige agus Cúram Leanaí ar
Aois Scoile

Saoráidí Sábháilte a Sholáthar d’Fhoghlaim agus do Chúram
Ní mór go leanfadh suíomhanna Foghlama agus Cúraim na Luath-Óige (Early learning and Care, ELC)
agus Cúraim Leanaí ar Aois Scoile (School-Age Childcare, SAC) in Éirinn le folláine, sábháilteacht agus
forbairt na leanaí atá ag freastal ar na suíomhanna a chinntiú. Nuair a bheidh suíomhanna ELC/SAC á
n-athoscailt de réir na treorach sláinte poiblí, tá an oiread cúraim agus airde agus is féidir á díriú ar
thimpeallachtaí sábháilte a sholáthar a thacaíonn le soláthar ar ardchaighdeán.
Tá comhairle agus moltaí sláinte lorgtha ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige chun folláine leanaí
agus comhaltaí foirne a chinntiú nuair a athosclófar suíomhanna ELC/SAC. Táthar ag leanúint le béim
a leagan i mbeartas náisiúnta in Éirinn ar riachtanais an linbh atá ag croílár an chleachtais. Chun an
cuspóir seo a chomhlíonadh ní bheifear ag súil go mbeidh aird á tabhairt ag leanaí óga ar scaradh
sóisialta ó leanaí eile nó ó na haosaigh atá ag tabhairt aire dóibh. Ní bheidh masc á chaitheamh acu
ach an oiread agus ní bheidh masc á chaitheamh ag na haosaigh a bheidh ag tabhairt aire dóibh mar
chuid den ghnáthamh laethúil. Seachas sin, is féidir an riosca a bhaineann le scaipeadh
ionfhabhtaithe a laghdú trína chinntiú nach bhfreastalaíonn leanaí agus aosaigh ar shuíomhanna má
tá siomptóim d’ionfhabhtú víreasach acu agus trí leanaí a choinneáil i ngrúpa beag (‘grúpa súgartha’)
i rith an lae. Go ginearálta, ní bheidh rochtain ar an suíomh ach ag comhaltaí foirne ELC/SAC, agus ní
mór dóibh aird a thabhairt ar an scaradh sóisialta nuair a bhítear ag déileáil le comhghleacaithe, ach
níl sé seo i gceist nuair a bhítear ag déileáil le leanaí. Forbraíodh an treoir seo chun tacú le
cleachtóirí timpeallachtaí a eagrú agus nuair a bhítear ag smaoineamh ar conas a oibreoidh an
cleachtas i gcomhthéacsanna suíomh aonair sula n-osclaíonn siad, chun tacú ar an mbealach is fearr
le foghlaim agus eispéiris shábháilte agus spraíúla a chur ar fáil do gach leanbh.
Cuimsítear sa treoir seo an chomhairle is déanaí, atá eisithe ag an Lárionad Faire um Chosaint Sláinte
(Health Protection Surveillance Centre, HPSC), maidir le bearta a bhfuil sé mar aidhm leo scaipeadh
COVID-19 a laghdú sna suíomhanna ina bhfuil cúram sláinte á soláthar. Ó tharla go bhfuil an
chomhairle atá á heisiúint ag an bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí (National Public
Health Emergency Team, NPHET) agus ag HPSC ag forbairt an t-am ar fad, b’fhéidir go mbeidh sé
riachtanach an treoir seo agus na bearta atá á gcur i gcrích laistigh de shuíomhanna a athrú freisin.
Dá réir sin, ba cheart a thabhairt faoi deara nach bhfuil na mionsonraí sa doiciméad seo
uileghabhálach agus go bhfuil siad faoi réir athraithe. Dá réir sin, is doiciméad beo é seo.

Prionsabail Chleachtais i rith Covid-19








Leanfar le béim a leagan ar an leanbh ag croílár an chleachtais. Ciallaíonn sé seo go bhfuil
leanaí ag croílár gach beartas agus cleachtas agus go bhfuil siad páirteach i gcinnteoireacht
más cuí;
Ba cheart gurb é príomhábhar imní seirbhíse sláinte agus folláine na leanaí;
Ba cheart do sheirbhísí iarracht a dhéanamh an riosca ionfhabhtaithe a laghdú agus a
bhainistiú. Tá riosca áirithe dosheachanta ach de réir na comhairle sláinte poiblí, tá
athoscailt oiriúnach;
Níor cheart do leanaí agus aosaigh (comhaltaí foirne agus tuismitheoirí) freastal ar an
suíomh má tá siomptóim d’ionfhabhtú víreasach orthu;
Ní féidir scaradh sóisialta a chur i bhfeidhm idir leanaí óga. Ina ionad sin, ba cheart riosca
ionfhabhtaithe a laghdú trína chinntiú go bhfanann leanaí laistigh de ghrúpa beag (‘grúpa
súgartha’) i rith an lae;
Ní bheidh aon athrú á chur i bhfeidhm ar na Rialacháin Luathbhlianta. Beidh na cóimheasa
reachtúla reatha idir aosaigh agus leanaí agus na riachtanais spáis le haghaidh aoisghrúpaí
agus catagóirí cúraim difriúla fós mar a bhí;
Ba cheart d’aosaigh agus do leanaí atá sách sean aird a thabhairt ar dhea-shláinteachas lámh
agus sláinteachas riospráide. Ní gá do leanaí ná do chomhaltaí foirne úsáid a bhaint as
Trealamh Cosanta Pearsanta (Personal Protective Equipment, PPE) i rith gnáth-




idirghníomhaíochtaí le leanaí, ach amháin sa chás go bhfuil a leithéid riachtanach de réir na
Rialachán Luathbhlianta (miotóga / naprúin le haghaidh athrú clúidíní; miotóga le haghaidh
glantacháin). Má fhorbraíonn leanbh siomptóim víreasacha nuair atá sé/sí ag freastal ar an
tseirbhís, féadfaidh an comhalta foirne atá sannta chun aire a thabhairt dó/di masc a
chaitheamh fad is atá sé/sí ag fanacht ar thuismitheoir nó ar chaomhnóir teacht chun an
leanbh a bhailiú. Má shíleann comhalta foirne gur cheart dó/di masc a chaitheamh i gcás
mar sin, tá sé tábhachtach go bpléifeadh an comhalta foirne é seo leis an leanbh agus go
míneodh sé/sí an chúis atá leis don leanbh lena chinntiú nach bhfuil imní nó brú breise ar an
leanbh.
Nuair nach bhfuiltear ag tabhairt aire do leanaí e.g. i rith am sosa, ba cheart do sholáthraithe
agus do chomhaltaí foirne comhairle HSE maidir le húsáid masc (aghaidh chlúdaigh éadaigh)
a leanúint;
Cé go bhfuil treoir á soláthar ag DCYA le haghaidh seirbhísí foghlama agus cúraim na luathóige agus cúraim leanaí ar aois scoile, lena n-áirítear samplaí praiticiúla, is faoi na
soláthraithe seirbhíse a bheidh sé cinneadh a dhéanamh maidir le conas is fearr an treoir
sláinte poiblí a chomhlíonadh.

Ag dul chomh fada leis an Ionad Foghlama agus Cúraim:
Baineann tábhacht ar leith le dul chomh fada leis an gcreis, réamhscoil nó suíomh cúraim leanaí ar
aois scoile chun eolas faoin suíomh a roinnt nó a roinnt an athuair le leanaí. B’fhéidir go mbeadh
tairbhe le baint as amanna fágála agus bailithe difriúla ach ní gá é seo a dhéanamh más féidir aird a
thabhairt ar an scaradh sóisialta. Sa chás nach féidir aird a thabhairt ar scaradh sóisialta, ba cheart
amanna fágála agus bailithe a shonrú chun an teagmháil idir aosaigh a laghdú. Nuair a bhíonn leanbh
á fhágáil nó á bhailiú, beidh úsáid á baint as réimsí feithimh marcáilte taobh amuigh d’aosaigh agus
do leanaí. Buailfidh oibrí cúraim leanaí le leanbh agus tuismitheoirí ag an spás leithdháilte seo agus
ní ach beagán teagmhála, nó ní bheidh teagmháil ar bith aige/aici leis an tuismitheoir/caomhnóir,
chomh fada agus is féidir. D’fhéadfaí breithniú a dhéanamh ar cibé an bhfuil nó nach bhfuil an láthair
fheithimh faoi scáth. Ba cheart go mbeadh an láthair fheithimh taobh amuigh marcáilte oiriúnach do
leanaí chomh fada agus is féidir, trí, mar shampla, spotaí nó loirg choise daite seachas línte a úsáid
chun na spásanna a mharcáil.
De réir na dtreoracha sláinte poiblí reatha, ní cheadófar do thuismitheoirí dul isteach san
fhoirgneamh. Smaoinigh ar eispéireas na leanaí agus na dtuismitheoirí nuair a bhíonn na leanaí á
bhfágáil ag an suíomh. Cabhróidh crios marcáilte le haghaidh ‘barróga, póga, bosa in airde’, áit ar
féidir le tuismitheoirí slán a rá lena leanaí, chun tuismitheoirí agus leanaí a chur ar a suaimhneas.
Smaoinigh ar bhealaí inar féidir leat fáilte a chur roimh leanaí agus ag an am céanna teagmháil a
laghdú, cosúil le do shúil a chaochadh, do lámha a chroitheadh san aer nó meangadh gáire a
dhéanamh.

Smaoinigh ar an mbealach a oibreoidh do chleachtas bunaithe ar do
thimpeallacht
Leag béim ar dheis a thabhairt don fhoireann smaoineamh ar bhealach cruthaitheach chun
cothromaíocht a chinntiú idir an gá atá le tús áite a thabhairt do shábháilteacht agus do
shláinteachas, agus ag an am céanna a chinntiú go bhfuil timpeallachtaí luathfhoghlama
suaimhneach, saor ó bhrú agus spraíúil ionas nach mbeidh leanaí míchompordach nó imníoch.
Chun córas an ‘grúpa súgartha’ a chur i bhfeidhm laistigh den suíomh ar bhealach a chinntíonn
leanúnachas i rannpháirtíocht aosach agus leanaí, b’fhéidir go mbeadh sé riachtanach roinnt
athruithe a chur i bhfeidhm sa timpeallacht agus sa chleachtas. Ba cheart grúpaí súgartha a
choinneáil chomh beag agus is féidir laistigh den chomhthéacs sonrach cúraim leanaí. Smaoinigh ar
an mbealach a oibreoidh grúpaí súgartha sa suíomh? An mbeidh grúpa súgartha amháin nó níos mó i
ngach seomra? Sa chás go bhfuil níos mó ná grúpa súgartha amháin i seomra, d’fhéadfaí grúpaí
súgartha a scaradh óna chéile trí sholas agus/nó landairí trédhearcacha a úsáid atá sách ard lena
chinntiú nach mbeidh teagmháil fhisiciúil ag leanaí le leanaí atá páirteach i ngrúpa súgartha difriúil.
Ní mór a chinntiú nach féidir aon landair a leagan go héasca agus nach féidir le leanaí a bheith ag
dreapadh ar nó os cionn na landaire. Tá na gnáthrialacha sláinte agus sábháilteachta fós i bhfeidhm.

Smaoinigh ar cá bhfuil na doirtil lonnaithe, taobh istigh i ngach seomra spraoi agus sa spás taobh
istigh.

Smaoinigh ar an áit a bhfuil an leithreas agus na saoráidí gléasta lonnaithe. An bhfuil bloc roinnte idir
roinnt seomraí, lonnaithe i limistéar coiteann cosúil le halla? Conas a thacófar le leanaí ó ghrúpaí
súgartha difriúla a chinntiú nach mbeidh teagmháil eatarthu áit a bhfuil na leithris agus sna spásanna
gléasta?
Smaoinigh ar na hathruithe a d’fhéadfaí a dhéanamh lena chinntiú go gcoinnítear na ‘grúpaí
súgartha’ scartha óna chéile agus nach mbíonn leanaí nó aosaigh ag meascadh lena chéile taobh
amuigh dá ngrúpaí súgartha féin.
Smaoinigh ar conas a chuirfear bia ar fáil. Cén cineál áiseanna atá ar fáil chun bia a ullmhú, a
chócaráil, a atéamh agus a stóráil? Ní mór do sheirbhís a chinntiú go bhfuil gach duine cúramach
nuair a bhíonn bia á ullmhú agus á chur ar fáil ionas nach mbeidh soithí agus uirlisí á roinnt. I roinnt
suíomhanna, b’fhéidir go leanfaidh leanaí agus comhaltaí foirne lena mbéilí agus sneaic a ithe ina
seomra spraoi agus b’fhéidir go mbeidh an seomra bia roinnte in úsáid ag daoine eile. N.B. ní gá
úsáid a bhaint as soithí agus uirlisí indiúscartha.
Smaoinigh ar na spásanna a bheidh ar fáil le haghaidh am codlata agus scíthe. Más féidir, ba cheart
cliabháin, mataí codlata nó leapacha lae do leanaí i ngrúpa súgartha amháin a scaradh - achar 2
mhéadar - ó chliabháin, mataí nó leapacha leanaí ó ‘grúpaí súgartha’ difriúla. B’fhéidir go mbeidh sé
riachtanach spás urláir bhreise a shannadh le haghaidh tréimhsí codlata agus scíthe. Féadfaidh leanaí
codladh i seomraí taobh le chéile, ach tá sé tábhachtach go ndéantar glantachán agus aeráil go rialta.
Go hidéalach, níor cheart go mbeadh cliabháin agus mataí codlata in úsáid ag níos mó ná leanbh
amháin. Más gá iad seo a roinnt, tá sé riachtanach gach páirt a ghlanadh go hiomlán agus éadaí
leapa glana a chur ar fáil sular féidir le leanbh ó ghrúpa súgartha eile an cliabhán a úsáid. Is féidir le

leanaí aois 2+ a scíth a ligean sa seomra spraoi. Tá sé riachtanach aird ar leith a thabhairt ar
bheartais chodlata i láthair na huaire agus cloí go docht leo.

Úsáid Spásanna Taobh Istigh a Athrú:
Spásanna cúnta
B’fhéidir go mbeidh ar sheirbhísí smaoineamh ar na háiseanna foirne atá acu lena chinntiú gur féidir
leo tacú le scaradh sóisialta i measc na gcomhaltaí foirne go háirithe i rith sosanna agus nuair a
bhíonn obair riaracháin á cur i gcrích. B’fhéidir go mbeadh sé riachtanach go mbeadh seomra atá
ainmnithe mar sheomra le haghaidh cúraim leanaí fágtha dúnta agus go mbeadh sé in úsáid mar
sheomra foirne.
I bhfoirgnimh úsáide comhroinnte, smaoinigh ar na seomraí nach mbeidh in úsáid ag
gníomhaireachtaí eile faoi láthair. An féidir seomraí den chineál seo a úsáid mar sheomraí foirne
chun tacú le sosanna idir aosaigh inar féidir aird a thabhairt ar scaradh sóisialta? Tabhair tús áite do
sheomraí ag a bhfuil rochtain dhíreach uathu chuig an taobh amuigh nó gairdín na leanaí.
Nó, tá seomraí foirne nó spásanna eile ag seirbhísí áirithe a d’fhéadfadh sé a bheith riachtanach iad a
athrú chun spás breise spraoi a chur ar fáil ar bhonn sealadach. Cuir an oiread spás urláir agus is
féidir ar fáil le haghaidh spraoi agus bog troscán mí-oiriúnach. Smaoinigh ar úsáid a bhaint as
spásanna a úsáidtear le haghaidh earraí a stóráil iontu de ghnáth le haghaidh cruinnithe le
tuismitheoirí. Déan athbhreithniú ar na seomraí a d’fhéadfadh a bheith ar fáil agus cuir sábháilteacht
dóiteáin san áireamh, agus déan nóta de na bealaí rochtana agus éalaithe. Níl sé inghlactha seomraí
a chruthú laistigh de sheomraí. Ní mór measúnú riosca (aguisín 1) a chomhlánú le haghaidh gach
spás breise a bhfuil tú ag smaoineamh ar é a athrú.

Sábháilteacht Dóiteáin
Ní mór sábháilteacht dóiteáin a bhreithniú go cúramach má tá spásanna á n-athrú. Ba cheart do
sheirbhísí athbhreithniú a dhéanamh ar An treoir maidir le sábháilteacht dóiteáin in áitreabh a
úsáidtear le haghaidh seirbhísí réamhscoile (Guide to fire safety in premises used for preschool
services) (1999) (Is oth linn nach bhfuil leagan Gaeilge den achmainn seo ar fáil.). Má tá tú ag
smaoineamh ar aon athruithe suntasacha a dhéanamh tá sé inmholta sainchomhairle a fháil ó
dhuine inniúil de réir mar atá sainithe ag an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta (Health and Safety
Authority, HSA). Déan teagmháil le do Choiste Contae agus Cathrach i gCúram Leanaí chun liosta
daoine inniúla a fháil.

Rudaí le cur san áireamh le haghaidh leanaí agus comhaltaí foirne



Bealaí éalaithe
Slite amach





Pointí tionóil
Druileanna dóiteáin
Trealamh dóiteáin

Níos mó Tairbhe a bhaint as Spás Taobh Amuigh:
Tá ról lárnach ag spraoi i sláinte mhothúchánach, fhisiciúil agus meabhairshláinte leanaí agus tá ról
lárnach ag spraoi ina bhfoghlaim agus forbairt freisin. Anois níos mó ná riamh, ní mór d’aosaigh tacú
le spraoi agus foghlaim taobh amuigh.
Trí spásanna taobh amuigh a úsáid mar thimpeallacht foghlama gníomhach d’fhéadfaí go leor
deiseanna a chruthú chun an méid tairbhe agus is féidir a bhaint as spraoi agus foghlaim.
Athbhreithnigh spásanna taobh amuigh ag an am céanna le spás taobh istigh lena chinntiú go bhfuil
caidreamh maith idir an taobh istigh agus an taobh amuigh, agus lena chinntiú go bhfuil rochtain
dhíreach ag leanaí ar an spás taobh amuigh. Trí chur leis na deiseanna chun a bheith ag spraoi taobh
amuigh, cabhrófar le hacmhainneacht leanaí agus soláthrófar deiseanna dóibh strus agus ábhair imní
a ligean i ndearmad.
Tá sé tábhachtach go dtuigfeadh comhaltaí foirne conas an spás taobh amuigh a úsáid agus a
oiriúnú. Smaoinigh ar an spás atá ar fáil taobh amuigh agus conas a fhéadfaí é a úsáid le haghaidh
spraoi. Smaoinigh, mar shampla, ar an bhféadfaí spás sa charrchlós a úsáid go sábháilte chun cur leis
an méid spáis atá ar fáil le haghaidh spraoi. Cuirfidh eispéiris ardluacha agus chéadfacha spraoi cosúil
leis an dara poll gainimh nó cistin láibe le haon spás breise taobh amuigh. Níl trealamh/bréagáin
bhreise riachtanach, áfach. Is féidir le leanaí taitneamh a bhaint as spásanna taobh amuigh gan
trealamh a bheith in úsáid acu an t-am ar fad, trí thacú le agus leanaí a spreagadh chun a bheith ag
rith, ag léim nó ag imirt chluichí tóraíochta, mar shampla.
Ba cheart go mbeadh spásanna taobh amuigh á bhforbairt agus á n-athrú an t-am ar fad bunaithe ar
leasanna agus ar riachtanais na leanaí. Is comhchruthaitheoirí ina bhfoghlaim agus ina dtuiscint ar an
timpeallacht mórthimpeall orthu na leanaí. Ba cheart go mbeadh spásanna taobh amuigh in úsáid le
haghaidh feidhmeanna difriúla cosúil le deis a thabhairt do leanaí taitneamh a bhaint as am ciúin, a
bheith ag spraoi ina n-aonar nó i ngrúpaí beaga (grúpaí súgartha). D’fhéadfadh go mbeadh sé
riachtanach am taobh amuigh a scaradh le grúpaí súgartha eile nó an spás taobh amuigh a scaradh i
réimsí éagsúla ionas gur féidir na grúpaí súgartha a choinneáil scartha óna chéile. Mura féidir spás
taobh amuigh a úsáid ach le haghaidh grúpa súgartha amháin ag an am, beidh sé riachtanach
glantachán an trealaimh a chur san áireamh i ndiaidh do ghrúpaí súgartha difriúla a bheith á n-úsáid.

Rudaí atá le cur san áireamh nuair a bhíonn spásanna taobh amuigh á gcruthú agat








Foscadh a sholáthar – foscadh nádúrtha b’fhéidir, clúdaigh shealadacha nó bhuana
Teorainneacha
Lámha a ní/na leithris a úsáid
Codladh/scíth
Éadaí, coisbheart agus oiriúintí
Áiseanna stórála a sholáthar le haghaidh éadach atá oiriúnach don spraoi taobh amuigh i
ngach cineál aimsire
Drochaimsir

Spásanna Idirthréimhseacha
Smaoinigh ar úsáid a bhaint as spásanna idirthréimhseacha mar chuid de do thimpeallacht. Ba cheart
smaoineamh ar úsáid a bhaint as doirse ar féidir iad a fhágáil oscailte agus gnáthaimh a cheadaíonn
saorghluaiseacht idir spásanna taobh istigh agus spásanna taobh amuigh, más féidir. Smaoinigh ar
úsáid a bhaint as spásanna idirthréimhseacha a oibríonn do leanaí agus d’aosaigh, nasc a chruthú idir
an taobh istigh agus an taobh amuigh, agus tríú spás suaimhneach a chruthú. Cuireann spásanna
idirthréimhseacha inúsáidte leis na deiseanna foghlama atá ar fáil, forbraíonn siad an timpeallacht
agus tacaíonn siad le sreabhadh nádúrtha laistigh agus idir spásanna.

Scáth a Sholáthar
Smaoinigh ar scáth a sholáthar do leanaí agus do chomhaltaí foirne ionas gur féidir an oiread úsáide
agus is féidir a bhaint as an spás spraoi taobh amuigh. Chun faoiseamh a sholáthar ón aimsir, ní mór
go mbeadh leanaí in ann foscadh a rochtain go neamhspleách. D’fhéadfaí foscadh a sholáthar trí
phluaiseanna a thógáil mar aon le róil thábhachtacha eile a imirt. Cinntigh go bhfuil aon seolta,
pubaill nó peargólaí sealadacha socraithe go daingean.

Leithris agus Áiseanna Nite Lámh Seachtracha
Rachaidh soláthar leithreas seachtrach nó rochtain dhíreach ar leithris ó limistéir sheachtracha
spraoi chun tairbhe leanaí agus comhaltaí foirne agus tacóidh sé le neamhspleáchas agus le
hinniúlacht leanaí mar thoradh ar rochtain níos éasca ar leithris. Ba cheart doirtil a sholáthar sa
limistéar taobh amuigh chun lámha a ní más féidir. Tá sé inmhianaithe lámha a ní seachas úsáid a
bhaint as díghalrán mar go dtacaíonn sé le forbairt scileanna luachmhara folláine agus
neamhspleáchais. Ba cheart go mbeadh leanaí in ann a lámha a ní go neamhspleách. Smaoinigh ar
rochtain ar dhoirtil agus diúscairt tuáillí páipéir a bheidh in úsáid chun lámha a thriomú. Más féidir,
ba cheart go mbeadh uisce te ar fáil taobh amuigh mar go mbíonn sé níos compordaí agus, dá réir
sin, spreagann sé cleachtas nite lámh níos fearr. Smaoinigh ar na fachtóirí timpeallachta cosúil le
húsáid a bhaint as leacht gallúnaí in-bhithmhillte agus tuáillí láimhe aonair. Tá tuáillí éadain oiriúnach
le haghaidh lámha leanaí.

Spásanna Codlata, Scíthe agus Ithe Taobh Amuigh
Is féidir le leanaí a scíth a ligean taobh amuigh freisin. Ba cheart go mbeadh leanaí in ann a scíth a
ligean am ar bith, taobh istigh nó taobh amuigh. Smaoinigh ar conas is féidir leat é a seo a chur san
áireamh sa spás atá agat taobh amuigh. Cinntigh go bhfuil an spás scíthe compordach agus teolaí, go
bhfuil mataí agus blaincéid inslithe ar fáil, go bhfuil éadach cuí ag na leanaí agus go bhfuil foscadh ón
aimsir ar fáil sa spás (grian, báisteach, gaoth).
Tá ról lárnach ag deis a thabhairt do leanaí taitneamh a bhaint as eispéiris dheasa bia agus dí amuigh
faoin aer in eispéiris spraoi éifeachtacha a sholáthar. Más síneadh é an spás taobh amuigh den
timpeallacht taobh istigh, smaoinigh ar a oiriúnach is atá spásanna taobh amuigh chun bia a ithe
iontu, conas a chinntiú go bhfuil rochtain ag leanaí ar uisce óil oiriúnach an t-am ar fad, agus conas a
chinntiú go bhfuil caighdeáin sláinteachais á gcothabháil.

Comhpháirtíocht le tuismitheoirí
Is deis é comhpháirtíocht le tuismitheoirí chun go leor eolais a roinnt a d’fhéadfadh cabhrú le
tuismitheoirí do chur chuige a thuiscint agus d’fhéadfadh gur deis é freisin do thuismitheoirí ról
gníomhach a bheith acu agus tacú leis na hathruithe atá á ndéanamh agat. I rith na tréimhse seo, tá
ról lárnach ag comhpháirtíocht éifeachtach le tuismitheoirí chun tacú le leanaí, tuismitheoirí agus
comhaltaí foirne a bheith ar a suaimhneas i suíomhanna arís.

Aguisín 1 - Measúnú Riosca Samplach le haghaidh Athruithe Timpeallachta ar Sheirbhísí Foghlama
agus Cúraim na Luath-Óige mar Fhreagairt do Covid-19.
Ainm agus Seoladh na Seirbhíse:
Suíomh an Athraithe
Bheartaithe:
Measúnú Riosca Déanta ag:
Dáta:
Ba cheart go mbeadh próiseas de mheasúnú riosca i gceist i ndáil le gach athrú beartaithe ar an
timpeallacht inmheánach agus sheachtrach roimh chur chun feidhme:
1) Taifead agus coinnigh, trí ghrianghraif a úsáid, fianaise ar an timpeallacht réamh-COVID.
2) Smaoinigh ar shábháilteacht dóiteáin agus slite éalaithe ar bhonn tosaíochta. Is riosca doghlactha é bealaí éalaithe dóiteáin nó slite éalaithe a bhlocáil nó bac féideartha.
3) Déan cur síos ar an athrú beartaithe lena n-áirítear an tionchar a bheidh aige ar an gcuid eile
den spás.
4) Cuir an measúnú riosca le haghaidh gach spás ina bhfuil athruithe beartaithe i gcrích agus
sainaithin an leibhéal riosca.
5) Ba cheart pleananna lena mbaineann riosca ard a dhiúscairt.
6) Sainaithin bearta rialaithe le haghaidh athruithe riosca meánach agus íseal
7) Athmheasúnú Riosca: Nuair atá athruithe curtha i gcrích déantar measúnú riosca arís lena
chinntiú go bhfuil an leibhéal riosca á bhainistiú.
8) Tá athruithe lena mbaineann riosca ardleibhéil le diúscairt.

Soláthair Cur Síos ar na hAthruithe Beartaithe ar an
Timpeallacht
Athruithe ar Bhealach Isteach/Doras Seirbhíse

Athruithe ar Bhealach Amach Seirbhíse

Athruithe ar Bhealach Isteach/Doras Seomra

Cuir tic taobh leis an leibhéal riosca
ábhartha
Riosca
Riosca
Riosca
Íseal
Meánach Ard

Trealamh Curtha Leis

Trealamh Bainte Amach

Athruithe ar an Urlár/Dromchla

Doirteal Curtha Leis

Troscán Curtha Leis

Athruithe ar an Soilsiú

Athruithe ar an gCóiriú Fuinneoige

Athruithe ar Rochtain chuig an Limistéar Taobh Amuigh den
Seomra

Rochtain ar Leithris

Landair Curtha Leis

Athruithe ar an gCóras Teasa

Athruithe ar an gCóras Aerála

Athruithe Eile

Athmheasúnú Riosca:
Athmheasúnú
Riosca i ndiaidh an
Athraithe

Leibhéal Riosca
Í/M/A

Beart Rialaithe

Curtha i
bhfeidhm ag

Leibhéal Riosca i
ndiaidh Beart
Rialaithe

