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Prionsabail atá mar bhonn leis an gcleachtas nuair a osclaíonn seirbhísí 
foghlama agus cúraim na luath-óige agus seirbhísí cúraim leanaí aoise 

scoile den athuair le linn COVID-19 (v.2.1) 
 

Sa nóta seo tá prionsabail lárnacha leagtha amach ar cheart iad a bheith curtha mar bhonn leis an 
gcleachtas i seirbhísí foghlama agus cúraim na luath-óige agus i seirbhísí cúram leanaí aoise scoile le 
linn na tréimhse COVID-19. Tá an leagan reatha seo bunaithe ar an gcomhairle sláinte poiblí is déanaí 
atá ar fáil (amhail an 29 Bealtaine), atá fós faoi réir athbhreithnithe/nuashonraithe leanúnaigh de 
réir mar a dhéanann an Lárionad Faire um Chosaint Sláinte (HPSC) sa HSE amhlaidh. Sa chás go n-
athraíonn an chomhairle um an tsláinte phoiblí atá ann, d’fhéadfadh go leasófar an nóta seo ar na 
Prionsabail atá mar Bhonn leis an gCleachtas nuair a Osclaítear den Athuair iad. 

Tá DCYA ag forbairt treorach mionsonraithe faoi láthair do sholáthraithe seirbhíse, agus tá siad ag 
dul i mbun comhairle leis an HPSC/HSE agus Tusla chuige sin.  

Eolas ar COVID-19 agus leanaí 
De réir na fianaise atá ann faoi láthair, tugtar le fios gur cosúil gur lú an seans go bhfaigheadh leanbh 
an galar, go hiondúil, agus nach mó an seans go scaipfidh siad an t-ionfhabhtú i measc daoine eile, 
daoine fásta ina measc. Is annamh gur leanaí iad na daoine a thógann COVID-19 isteach i líon tí nuair 
a tharlaíonn scaipeadh i dteaghlach. Is cosúil gur mó seans nach mbeadh aon chomharthaí ag leanbh 
ná daoine fásta, agus gur galar éadrom a bheadh orthu. I measc na gcomharthaí a d’fhéadfadh leanaí 
a fháil tá an chasacht, an fiabhras, srón ag síleadh, scornach thinn, an bhuinneach agus an t-urlacan. 
Tá sé tábhachtach do thuismitheoirí agus dóibh siúd a sholáthraíonn foghlaim agus cúram na luath-
óige agus an cúram do leanaí in aois scoile glacadh leis nach bhfuil aon ghníomhaíocht 
idirphearsanta ann nach bhfuil riosca scaipthe ag baint leis, ach is í an chomhairle um shláinte an 
phobail ná go bhfuil sé oiriúnach go n-athosclófar iad. 

Cur chuige leanbh-lárnaithe  

 Leanfar leis an gcleachtas a bheith dírithe ar an leanbh. Fágann sé sin go bhfuil leanaí i 
gcroílár na mbeartas agus na gcleachtas go léir agus go bhfuil baint acu leis an 
gcinnteoireacht nuair is cuí.  

 Ba chóir go mbeadh sláinte agus folláine na leanaí mar phríomhchúram tosaíochta na 
seirbhíse.  

 Cé go soláthróidh an DCYA treoir do sheirbhísí cúraim leanaí, lena n-áirítear samplaí 
praiticiúla, is faoi sholáthraithe seirbhíse a bheidh sé cinneadh a dhéanamh cad é an bealach 
is fearr cloí leis an treoir um shláinte an phobail laistigh den chreat rialála. 

 Ní bheidh aon athrú ar Rialacháin na Luathbhlianta. Beidh cóimheasa reachtúla d'aosaigh 
agus leanaí agus riachtanais spáis d'aon aoisghrúpaí agus do chatagóirí cúraim díreach mar 
an gcéanna is mar a bhí go dtí seo.  

An scaradh sóisialta agus ‘grúpaí súgartha’ (play-pods) 

 Níl sé indéanta an scaradh sóisialta a dhéanamh le leanaí óga. Is féidir an riosca scaipthe a 
íoslaghdú trí na leanaí a choimeád san aon ‘ghrúpa súgartha’ amháin ar feadh an lae.  

 Is éard is ‘grúpa súgartha’ ná grúpa leanaí agus an duine fásta/na daoine fásta a fhanann leis 
an ngrúpa sin mar a n-eochair-oibr(í/ithe). Is éard atá i gceist leis ná go bhfanfaidh an 
fhoireann agus na leanaí céanna le chéile gach lá, i rith an lae, a oiread is gur féidir. 

 Is é cuspóir na ‘ngrúpaí súgartha’ ná teorainn a chur leis an líon daoine a mbíonn teagmháil 
ag leanbh leo, an rianú a éascú, agus tacú leis an dlúthidirchaidreamh dearfach idir leanaí 
agus na cúramóirí fásta atá acu, cosúil le haon chóras eile ina bhfuil eochair-oibrithe. Chomh 
maith leis sin, laghdóidh an córas seo an méid teagmhála a bhíonn ag na daoine fásta lena 
chéile. 
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 Leis na ‘grúpaí súgartha’ déantar grúpaí comhtháite, comhsheasmhacha de leanaí a chur 
chun cinn ina mbraitheann siad slán sábháilte.  Tá leanaí ag filleadh ar an suíomh cúraim tar 
éis a bheith i gcuideachta lena dtuismitheoir(í)/caomhnóir(í) ar feadh cúpla mí, agus tá sé 
mar aidhm ag an ‘ngrúpa súgartha’ meon meithle cosúil le foireann a fhorbairt idir na páistí 
inar féidir leo cuidiú lena chéile agus iad ag imirt agus ag foghlaim le chéile. 

 Laistigh den ‘ghrúpa súgartha’, ní mholtar glacadh leis an scaradh sóisialta. 

 Chomh fada agus is féidir, níor cheart go mbeadh aon teagmháil idir dhá ‘ghrúpa súgartha’ ar 
leith (na leanaí agus na baill foirne araon). Ba cheart go bhfanfadh na ‘grúpaí súgartha’ 
scartha amach óna chéile i spásanna leithroinnte (lena n-áirítear spásanna lasmuigh) agus le 
linn na n-amanna fágála agus bailiúcháin.  

 D’fhéadfadh go mbeadh níos mó ná aon ‘ghrúpa súgartha’ amháin i seomra mór ar an 
gcoinníoll go bhfuil spiaraí ann lena gcuirtear cosc ar an teagmháil fhisiciúil idir na ‘grúpaí 
súgartha’, agus ar an gcoinníoll go gcomhlíonann an leagan amach na Rialacháin 
Luathbhlianta agus na riachtanais maidir leis an tsábháilteacht dóiteáin. Ní mór aird ar leith a 
thabhairt ar aon bhealaí isteach/amach a úsáideann roinnt daoine chun an méid teagmháil a 
bhíonn idir na grúpaí súgartha a laghdú. 

 Níor chóir bréagáin a roinnt idir ‘grúpaí súgartha’ éagsúla. 

 Ba chóir d’fhoireann ó ‘ghrúpaí súgartha’ éagsúla achar an scartha shóisialta (2 mhéadar) a 
choinneáil. Sa chás go bhfuil beirt bhall foirne san aon ghrúpa amháin, ba chóir dóibh achar 
an scartha shóisialta a ghlacadh a mhéid is gur féidir. Níor chóir do leanaí ó ghrúpaí súgartha 
éagsúla imirt le chéile. 

 Chomh fada agus is féidir, ba cheart don fhoireann agus do thuismitheoirí achar an scartha 
shóisialta (2 mhéadar) a choinneáil.  

 Nuair is féidir, ba chóir go mbeadh beirt daoine fásta i ngach grúpa súgartha, chun ligean 
dóibh sosanna a thógáil gan aon ghá le foireann aistreach a bheith ann. Ba cheart go leanfar 
na seirbhísí ar aghaidh ag feidhmiú laistigh de na cóimheasa aosach-linbh atá ann faoi na 
rialacháin, agus mar sin beidh teorainn le méid na ngrúpaí (agus beirt díobh i ngach aon 
cheann) mar gheall ar na cóimheasa sin.  

 I dtimpeallacht bhaile, meastar gur ionann teaghlach an fheighlí leanaí agus na leanaí a 
dtugtar cúram dóibh agus an t-aon ‘ghrúpa súgartha’ amháin, ach ba cheart glacadh leis an 
dian-sláinteachas agus bearta eile fós féin. 

An Rialú Ionfhabhtuithe  
 Ba cheart do sheirbhísí iarracht a dhéanamh an riosca ionfhabhtaithe atá ann a íoslaghdú 

agus a bhainistiú. Tá roinnt riosca dosheachanta, ach is í an chomhairle atá ann i ndáil le 
sláinte an phobail ná go bhfuil sé oiriúnach athoscailt.  

 Níor chóir do leanaí agus do dhaoine fásta a bheith i láthair más rud é go bhfuil siad ag 
taispeáint comharthaí d’ionfhabhtú víreasach.  

 Ba chóir glacadh leis an sláinteachas láimhe agus an sláinteachas riospráide i gcónaí. Ba chóir 
don fhoireann dea-shampla a thabhairt do na leanaí agus tacú leo ar bhealach a oireann dá 
n-aois.    

 Ní theastaíonn an Trealamh Cosanta Pearsanta (PPE) ó leanaí ná ón fhoireann le linn a 
ngnáthghníomhaíochtaí i gcomhar leis na leanaí, ach amháin a mhéid a cheanglaítear leis na 
Rialacháin Luathbhlianta (lámhainní / naprúin chun clúidíní a athrú; lámhainní le haghaidh an 
ghlantacháin). Sa chás go dtagann comharthaí iontabhaithe ar leanbh nuair atá siad sa 
tseirbhís, d’fhéadfadh an ball foirne a bhfuil dualgas air aire a thabhairt dó chun fanacht i 
dteannta leis fad is atá sé ag feitheamh ar thuismitheoir nó caomhnóir chun é a phiocadh 
suas masc a chaitheamh. Nuair nach bhfuil siad ag tabhairt aire do leanaí, ba chóir do na 
daoine fásta glacadh le comhairle NPHET maidir le maisc a chaitheamh (clúdaigh aghaidhe 
éadach).  
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Timpeallachtaí laistigh agus lasmuigh, agus an t-uaslíon daoine  
 Ba cheart go ndéanfar cinnte de na socruithe go leanfar leis na páistí taithí a bheith acu ar na 

timpeallachtaí, a oireadh is gur féidir. 

 Ba chóir go mbeadh an súgradh agus an fhoghlaim lasmuigh ina chuid lárnach don 
chleachtadh gach uile lá.  

 Níl aon ghá an acmhainneacht a laghdú i suíomh (líon iomlán na leanaí). Mar sin féin, féadfar 
don tseirbhís an acmhainneacht ó thaobh an líon daoine a laghdú i roinnt seomraí chun cloí 
le huasmhéid na ‘ngrúpaí súgartha’ agus chun an teagmháil idir ‘grúpaí súgartha’ éagsúla a 
chosc.  

 D’fhéadfadh gá a bheith ann don tseirbhís machnamh a dhéanamh ar a gcuid áiseanna 
foirne agus cinneadh á dhéanamh acu ar an acmhainneacht, chun a chinntiú gur féidir leo 
tacú leis an scaradh sóisialta i measc na foirne.  

 D’fhéadfadh tionchar a bheith ag an bhféidearthacht atá ann sa tseirbhís bainistíocht a 
dhéanamh ar an teacht agus imeacht ar an acmhainneacht chomh maith, trí amanna tosaigh 
agus críochnaithe a scaradh amach, nó trí bhealaí isteach éagsúla a úsáid. 

An chumarsáid éifeachtach a chur chun cinn (i ndáil leis an bhfoireann agus na 

tuismitheoirí araon) 
 Tá sé riachtanach sábháilteacht agus leas na foirne a chothabháil.  

 Ba cheart do sholáthraithe an fhoireann a chur ar an eolas faoi bhearta nua atá curtha i 
bhfeidhm agus faoi na róil agus na freagrachtaí atá acu. Ba cheart do sholáthraithe iarracht a 
dhéanamh aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní sin a léiríonn baill foirne.  

 Ba cheart do sholáthraithe tacú leis an bhfoireann leis an teagasc agus an oiliúint ionas go 
mbeidh an t-eolas agus na scileanna acu chun a róil a chomhlíonadh go leordhóthanach nó 
chun feabhas a chur ar an gcleachtas atá acu sula n-osclaítear iad. 

 Ba cheart do sheirbhísí tuismitheoirí/caomhnóirí a chur ar an eolas faoi bhearta nua atá 
curtha i bhfeidhm agus faoi fhreagrachtaí tuismitheoirí/caomhnóirí a bhaineann leis na 
bearta siúd.  

 Ba cheart do na seirbhísí féachaint ar bhealaí cruthaitheacha chun leanúint leis an 
gcomhpháirtíocht atá ann eatarthu agus na tuismitheoirí/caomhnóirí, lena n-áirítear iad a 
chur ar an eolas faoin dul chun cinn atá déanta ag a leanbh.  

 
 


