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Eolas do Thuismitheoirí faoi na hathruithe ar rianú 

teagmhálaithe agus ar thástáil do leanaí atá idir 3 

mhí d’aois agus 13 bliana d’aois i suíomhanna um 

Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige (ELC) agus 

um Chúram Leanaí ar Aois Scoile (SAC) agus i 

suíomhanna spóirt agus sóisialta.  

Cad atá ag athrú?  

Chuir an Fhoireann Náisiúnta um Éigeandáil sa tSláinte Phoiblí comhairle nua nuashonraithe 

ar fáil do FSS. Ní dhéanfar rianú teagmhálaithe agus tástáil de réir cleachtais ar dhlúth-

theagmhálaithe nach bhfuil aon chomharthaí á léiriú acu i measc leanaí sna suíomhanna sin 

a thuilleadh ón Luan an 27 Meán Fómhair.  

 

Cad atá ag fanacht mar atá?  

Leanaí a bhfuil comharthaí á léiriú acu - tá an chomhairle Sláinte Poiblí ag fanacht mar atá 

i gcás leanbh ar bith idir 3 mhí d’aois agus 13 bliana d’aois a bhfuil comharthaí de COVID-19 

á léiriú aige/aici. Is gá dó/di féin-aonrú láithreach, fanacht sa bhaile, agus ba cheart teagmháil 

a dhéanamh lena d(h)ochtúir le haghaidh comhairle agus tástáil COVID-19. 

 

Leanaí ar dlúth-theagmhálaithe teaghlaigh iad - beidh ar leanaí atá idir 3 mhí agus 13 

bliana d’aois agus atá ina ndlúth-theagmhálaithe teaghlaigh ag cás deimhnithe de COVID-19 

srian a chur lena gcuid gluaiseachtaí agus tástáil COVID-19 a fháil fós féin. Tá leanbh atá faoi 

bhun 13 bliana d'aois agus nach bhfuil vacsaínithe go hiomlán, ina t(h)eagmhálaí teaghlaigh 

má bhí sé/sí i láthair thar oíche i dteach nó i suíomh cónaithe fad a bhí duine a raibh COVID-

19 air/uirthi ionfhabhtaíoch sa teach sin. D’fhéadfadh sé gurb é a t(h)each féin a bheadh i 

gceist leis sin nó má bhí sé/sí ag fanacht thar oíche le clann nó cairde.  

 

Cad a bheidh éagsúil ón Luan an 27 Meán Fómhair?  

Ón Luan an 27 Meán Fómhair ní bheidh ar leanaí nach bhfuil aon chomharthaí de COVID-10 

á léiriú acu agus go bhféadfadh sé go mbeidís ina ndlúth-theagmhálaí ag cás deimhnithe de 

COVID-19 i scoileanna, áiseanna cúraim leanaí, suíomhanna spóirt agus sóisialta, srian a 

chur lena gcuid gluaiseachtaí ná tástáil COVID-19 a fháil. 

 

 

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/symptoms/overview/
https://www2.hse.ie/conditions/covid19/restricted-movements/
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Ceisteanna a d’fhéadfadh a bheith ag tuismitheoirí nó 
caomhnóirí 
Tá mo leanbh ina d(h)lúth-theagmhálaí ó ionad cúraim leanaí, bunscoil, imeacht spóirt 

nó sóisialta agus níl na 14 lá de shrianta ar a c(h)uid gluaiseachtaí críochnaithe fós - an 

féidir leis/léi dul ar ais ar scoil ar an Luan an 27ú lá?  

Is féidir, ón Luan an 27ú lá, fad agus nach bhfuil aon chomharthaí de COVID-19 á léiriú ag 

do leanbh is féidir leis/léi filleadh ar a c(h)uid gníomhaíochtaí. D'fhéadfadh sé go mbeadh 

coinne le haghaidh tástála curtha in áirithe do do leanbh, agus d'fhéadfadh sé go bhfaigheadh 

sé/sí teachtaireacht téacs maidir leis an gcoinne don tástáil. Ní gá dó/di dul faoin tástáil sin. 

Ní gá dó/di leanúint ar aghaidh ag cur sriain lena c(h)uid gluaiseachtaí.  

Tá comhairle eile ann do leanaí ar dlúth-theagmhálaithe teaghlaigh iad, agus do leanaí ar 

dlúth-theagmhálaithe iad ó shuíomh amhail rang um riachtanais speisialta oideachais nó áis 

chúraim faoisimh. 

 

Dlúth-theagmhálaithe teaghlaigh.  

Ní mór do leanaí i dteaghlach ina bhfuil cás deimhneach de COVID-19 leanúint orthu ag cur 

sriain lena gcuid gluaiseachtaí agus an chomhairle a fuair siad ó FSS a leanúint. Beidh míniú 

ansin maidir leis an ngá atá le srian a chur lena gcuid gluaiseachtaí ar feadh 14 lá nó 17 lá 

má tá nochtadh leanúnach sa teaghlach. Beidh orthu freisin a gcuid tástálacha do COVID-19 

a bheith acu. 

 

Leanaí i scoileanna agus i ranganna um Riachtanais Speisialta Oideachais agus i 

gcúram faoisimh. Is féidir le leanaí sna suíomhanna sin filleadh ar an Luan fad agus a chuir 

siad srian lena gcuid gluaiseachtaí ar feadh 5 lá agus nach bhfuil aon chomharthaí nua de 

COVID-19 á léiriú acu.  

 

An mbeidh rianú teagmhálaithe ar leanaí á dhéanamh i mbunscoileanna, ionaid cúraim 

leanaí, SAC agus ELC nó i suíomhanna sóisialta agus spóirt ón Luan an 27 Meán 

Fómhair?  

Ní bheidh, ní de réir cleachtais ach i gcúinsí áirithe, d'fhéadfadh sé go ndéanfadh foirne Sláinte 

Poiblí Measúnú Riosca Sláinte Poiblí fós féin. I suíomhanna níos casta amhail cúram faoisimh 

nó riachtanais speisialta oideachais (SEN), leanfaidh Sláinte Phoiblí ar aghaidh ag déanamh 

Measúnaithe Riosca Sláinte Poiblí. Cuirfidh siad comhairle agus tacaíocht ar fáil freisin. 
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An mbeidh na bearta atá i bhfeidhm chun déileáil le COVID-19 sna suíomhanna sin i 

bhfeidhm go fóill?  

Beidh, Beidh na bearta go léir um chosc agus rialú ionfhabhtuithe atá i bhfeidhm faoi láthair i 

bhfeidhm go fóill. 

  

Cad faoi shuíomhanna sonracha e.g. Cúram faoisimh, suíomhanna um Riachtanais 

Speisialta Oideachais etc?  

Sna suíomhanna sin, leanfaidh Sláinte Phoiblí orthu ag déanamh Measúnuithe Riosca Sláinte 

agus cuirfidh siad comhairle agus tacaíocht ar fáil. Tá Sláinte Phoiblí ag iarraidh go mbeadh 

na leanaí go léir nach bhfuil aon chomharthaí de COVID-19 á léiriú acu ábalta a bheith 

páirteach sa scoil agus i ngníomhaíochtaí. Mar sin féin, i gcásanna áirithe d'fhéadfadh sé go 

mbeadh ar Shláinte Phoiblí fós féin a iarraidh ar roinnt leanaí srian a chur lena gcuid 

gluaiseachtaí. Ní bheidh aon tréimhse de ghluaiseachtaí srianta i dtaca le leanaí sna 

suíomhanna sin á feidhmiú ach nuair is gá, agus mairfidh an tréimhse ar feadh 5 lá anois. Ní 

dhéanfar ach tástáil COVID-19 amháin a thairiscint do leanaí ar dlúth-theagmhálaithe iad sna 

suíomhanna sin anois. Ní bheidh gá tástáil a dhéanamh chun deireadh a chur le gluaiseachtaí 

srianta i ndiaidh 5 lá.  

 

Cad ba cheart dom a dhéanamh má tá imní orm faoi chomharthaí mo linbh?  

Má cheapann tú go bhfuil comharthaí de COVID-19 á léiriú ag do leanbh, ba cheart duit a 

chinntiú láithreach go bhfuil sé/sí ag féin-aonrú. Ba cheart duit glaoch a chur ar a d(h)ochtúir 

chun comhairle agus treoir a fháil, chomh maith le tástáil COVID-19 má cheapann an dochtúir 

gur gá sin.  

 

Cad a dhéanfaidh mé má tá comhartha éadrom amhail srón ag sileadh á léiriú ag mo 

leanbh?  

Má tá srón do linbh ag sileadh, ach go bhfuil sé/sí i mbarr na sláinte agus dea-aoibh air/uirthi 

seachas sin, is féidir leis/léi dul ar scoil sa chás sin. Má tá srón do linbh ag sileadh agus má 

tá comharthaí eile á léiriú aige/aici freisin agus más cosúil nach bhfuil sé/sí ar fónamh, ba 

cheart dó/di fanacht sa bhaile ón scoil nó ón ionad cúraim leanaí. Ba cheart duit súil a 

choinneáil ar a c(h)uid comharthaí agus teagmháil a dhéanamh lena d(h)ochtúir chun 

comhairle a fháil má tá imní ort. Níor cheart go ndéanfaí leanaí a bhfuil comharthaí 

ainsealacha á léiriú acu a choinneáil ón scoil ná ó shuíomhanna sóisialta agus spóirt go rialta 

nó de réir cleachtais.  
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An gcuirfidh foirne Sláinte Poiblí tacaíocht agus comhairle ar fáil do scoileanna fós?  

Leanfaidh foirne Sláinte Poiblí orthu ag cur tacaíochta ar fáil do scoileanna más gá sin a 

dhéanamh go cliniciúil. Beidh tástáil ar fáil do leanaí ar chúiseanna sláinte poiblí nó ar 

chúiseanna cliniciúla, nó i ndiaidh Measúnú Riosca Sláinte Poiblí. 

 

Cén fáth a bhfuil an t-athrú seo ag tarlú?  

Tá a fhios againn anois, i gcás leanaí, gur mó an seans nach mbeidh comharthaí á léiriú acu 

nó go mbeidh galar éadrom orthu ná i gcás daoine fásta. Nuair a d'fhéachamar ar chásanna 

a aimsíodh i suíomhanna scoile, chonaiceamar go bhfuil scaipeadh ó leanbh go leanbh i 

scoileanna neamhchoitianta. Ní scaipeadh i scoileanna atá mar phríomhchúis le hionfhabhtú 

Sars-CoV (COVID 19) i leanaí, go háirithe i naíonraí agus i mbunscoileanna. Is annamh a 

aimsítear leanaí mar an bealach ina scaiptear an t-ionfhabhtú chuig an teaghlach. Níl an baol 

go scaipfidh leanaí ionfhabhtú chuig daoine eile níos mó ná an baol go scaipfidh daoine fásta 

é.  

 

Tá an t-athrú seo ag tarlú freisin mar go raibh glacadh an-ard le vacsaíniú COVID-19 in Éirinn 

ina measc siúd atá 12 bhliain d'aois agus níos sine. Tá vacsaíní i ndiaidh scaipeadh COVID-

19 a laghdú chomh maith le baol drochghalair agus an baol go gcaithfeadh duine dul isteach 

san ospidéal.  

 

Cúis an-tábhachtach eile atá leis an athrú a dhéanamh ná go bhfuilimid eolach ar an tionchar 

diúltach atá ag asláithreacht ón scoil ar fholláine oideachais, sóisialta agus mothúchánach 

leanaí. Creidimid gur athrú dearfach é seo do leanaí, agus ag an am céanna fós ag cinntiú 

rochtain thapa ar thástáil do leanaí a bhfuil sí de dhíth orthu go cliniciúil.  

  

 

 

 


