
 

  

Aguisín le Measúnú Riosca Chosaint Leanaí do Covid-19 Athoscailt Sábháilte na Scoile  
Measúnú Scríofa Riosca ag Gaelscoil Raifteirí 

De réir alt 11 den Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus leis an gceanglas maidir le alt 8.8 agus na Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus 
Iarbhunscoileanna 2017, is é seo a leanas aguisín a ghabhann leis Measúnú Rioscaí Scríofa i gcóir Athoscailt Sábháilte Gaelscoil Raifteiri 

Liosta na ngníomhaíochtaí scoile a bhaineann 
le scaradh a mhéadú agus idirghníomhaíocht a 
laghdú sa phobal 

Tá an riosca dochair seo a leanas aitheanta ag 
an scoil i leith a ghníomhaíochtaí tagartha ina 
bplean athoscailte  

Tá na nósanna imeachta seo a leanas curtha i bhfeidhm ag 
an scoil chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí dochair atá 
aitheanta sa mheasúnú seo. 

● Tionóíl agus fágaíl na bpáistí go laethúil ● Baol leanaí a bheith nochtaithe don víreas sa 
charrchlós scoile ó cuairteoirí ar an scoil nó 
dochar déanta ag gluaisteán ar pháiste i 
gcarrchlós na scoile  

Páistí ag tionóil/fágáil na scoile in aon cheann de na modh seo 
a leanas: 

● Fagann/bailíonn Tuistmitheoir páiste ag pointí áirithe aontaithe 
/geataí lasmuigh de limistéar na scoile agus siúlann an páiste 
isteach/amach as fhoirgnimh na scoile/clóis agus siúlann siad 
go dtí/fágann siad an fhoirgnimh scoile/clóis agus téann isteach 
ann/fagann siad tríd doirse a seomra ranga mar atá leagtha 
amach sa phlean athoscailte na scoile.  

● Siúlann Tuismitheoir(í) na ndaltaí atá sna ranganna Naíonáin,1 
agus 2 lena bpáiste go dtí an líne dhearg taobh leis an 
gcosán/ag bealach isteach go cárrclós na múinteoirí agus 
siúlann an tuismitheoir amach as an scoil ar an gcosán nua in 
aice an geata mór thuas. 

● Fhaid ‘s atá Tuismitheoirí/Caomhnóirí ag fágáil agus ag bailiú a 
bpáiste caithfidh siad masc aghaidh de réir an bPlean 
freagartha Covid.   

● Tá áit bailiúcháin ar leith ainmnithe do thusití daltaí sna 



Naíonáin, Rang 1 agus Rang 2 ar an gclós. Iarrtar orthú 
scaradh óna chéile agus masc aghaidh a chaitheamh nuair atá 
siad sa chlós. 

 

● Briseadh ar a gclós dona daltaí i rith 
Athoscailt/Cur i gcrích an Plean Freagartha Covid 

● Corp Oideachas agus Lá Spóírt 

● Baol nach leithscaradh na boilgeoga le linn 
athoscailt 

 

● Rachaidh/fillfidh gach boilgeoga oná gceantar chlós ainmnithe 
lena múinteoir ainmnithe ar bhealach a gcloíonn le scaradh 
soisialta, ag leanúint comharthaíocht scoile áit a léirítear.  
● Beidh Corp Oideachas taobh amuigh chomh minic agus is 

féidir. Beidh usáid bainte as an méid is lú trealamh má tá 
ceachtanna Corp Oideachas istigh. Beidh aar páistí agus 
múinteirí lámha a díghalrú roimh agus i ndiaidh ceachtanna 
Corp Oideachas. 
● Cuirfidh an Muinteoir Ranga aon trealamh Corp Oideachas atá 

usáidte acu ar leathaobh i ndiaidh ceacht C.O agus déanfar 
díghalrú air taréis lá scoile. 
● Ni bheidh aon snámh/gníomhaíochtaí inscoile nó 

gníomhaíochtaí ginearálta seach-curaclam i rith na scoilbliana 
seo go dtí go ndéantar athbhreithniú sábháilteachta Covid-19  
● Ní bheidh Lá Spóirt ann go dtí go ndéantar athbhreithniú 

sábháilteachta Covid-19  
• Teagasc  Ranga 

• Teagasc 1-1  

 

• Coimeádfaidh MOS agus Múinteoiri Rangachar cuí 
ar bhun scaradh soisialta fhaid’s ata siad ag obair 
sa seomra céanna. 

 

● Ni bheidh cuairteanna ó aoichainteoirí nó cóisteceadaithe rith 
trémhse an bplean freagartha Covid-19 
● Beidh doirsí agus fuinneoga i ngach seomra ranga agus 

seomra OS ar oscailt ar mhaithe aerála. 
● Beidh laghdú ar teas. 
● Beidh aeráil na seomraí fheabhsaithe trí ghníomhaíocht níos 

minicí a dhéanamh amuigh nuair is féidir. 
● Is féidir le múinteoirí masc aghaidh a chaitheamh nuair atá siad 

nios lú ná 2m óna bpáistí ina gcuid ranganna 
● Is feidir le múinteoirí visor a úsáid nuair ata siad ag déanamh 

saor shiúil agus múineadh 2m nó níos mó ó pháistí 
● Cuirfear i gcuimhne don fhoireann scoile go dtugann masc 

aghaidh chlúdach riosca 95% agus go dtugann visor chlúdach 
riosca 70%  

 
● Imeachtaí faoin aer scoile, spóirt agus turais 

oideachasúla 
● Ní bheidh aon imeachtaí faoin aer scoile, 

spóirt nó turais oideachasúla i rith an tréimhse 
athoscailte godtí go ndéantar athbhreithniú 
sábháilteachta Covid-19 

N/A 



● Usáid na Leithris sa scoil ● Ilusáid/limistéir chomhchoiteanna ● Tá a leithris féin ag gach rangrúpa agus bainfidh siad usáid as 
na leithrisí sin amháin 

● Ní bheidh na leithris ar an gclós ar oscailt 

● Socruithe Taisteal Scoile 

 

● Neamh-leithscaradh 
 

● Leanfaidh gach oibritheoir Bus treor an oifig Sláinte Poiblí 
● Fágfaidh na páistí atá ag taisteal ar bhus a seomra ranga ar 

dtús agus siúlfaidh siad ar an gcosán os comhair na scoile ag 
scaradh óna chéile go dti an áit a bhfuil an bus páirceáilte sa 
chlós. 

  

● Cúram leanaí a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, cúram pearsanta san áireamh 
nuair is gá.  

● Prótacal Aonraithe Covid-19  

 

● Gartheagmháil ● Usáidfidh baill foirne  PPE agus masc aghaidhe ar mhaithe 
cúram pearsanta a chur i  gcrích  

● Usáidfidh COS PPE éagsula le haghaidh boilgeoga éagsula 
ina bhfuil siad ann. 

● Cloífidh MOS le scaradh soisialta agus bainfidh siad usáid 
masc aghaidh/visor nuair atá páistí ó boilgeoga ag teacht 
amach chuig an seomra OS. 

● Nuair a léiríonn dalta ó baill foirne siomptóím Covid-19 leanfar 
an prótacal aonraithe le haghaidh Covid-19  

 

    

● Oiliúint pearsanra scoile i athoscailt na scoile 
re:Covid-19  

● Baol nach mbeidh baill foirne ar an eolas maidir 
lena bPrótacal 

● Tá sé mar dhualgas ag gach bailll foirne oiliúint  ábharach ar 
líne a chríochnú agus an  fhoirm Filleadh Chun Oibre a lionadh 
amach  

● Tá sé mar dhualgas ag gach baill foirne bheith ar an eolas faoi 
na Prótacáil maidir le hathoscailt na scoile  

● Ni bheidh aon cuireadh tugtha d’aoichainteoirí nó 
usáid bainte as saineolaí seachchuraclam, 
gníomhaíochtaí spóirt nó seachchuraclam  

● Daltaí páirteach i dtaithí oibre sa scoil. 

● Mic Léinn ó Choláistí traenála le socrúchán 
cleactadh múinteoireachta sa scoil  

● Riosca Covid-19 a mhéadú do bhoilgeoga. 
 
 
 
 

● Ni bheidh aon pearsanra seachtracha usáidte le forlíonadh a 
dhéanamh ar an gcuraclam, spóirt ó gníomhaíochtaí seach-
churaclam eile 

● Ní bheidh aon taithí oibre do Mhic Léinn na hIdir bliana go dtí 
go ndéantar ndéantar athbhreithniú sábháilteachta Covid-19  

 
● Ní tharlóídh aon socrúchan cleachtadh múinteoireachta eile 

seachas na cinn atá aontaithe cheana féin 



● Usáid iarscoile sa scoil  

● Leanfaidh MicLéinn ar chleachtadh Múinteoireachta gach 
prótacail Covid-19 agus déanfaidh siad oiliúint ar líne  

 
• Mura gcomhlíontar  na coinníollacha thuasluaite  beidh an tús 

an socruchán dichailithe nó  leanúnachas an socrúcháin curtha 
ar cheal 

• Earcaíocht Pearsanra Scoile • Riosca Covid-19 a mhéadú do bhoilgeoga. 
 
. 
 

● Leanfaidh gach baill foirne nua-earcaithe na Prótacail atá 
leagtha amach sa Mheasúnú Riosca Covid-19 agus sa phlean 
athoscailte na scoile. 

• Usáid Teicneolaíocht Faisnéise agus 
Cumarsáide ag daltaí na scoile 

• Usáid Físe/Griangrafadóireachta/Meáin eile 
le taifead a dhéanamh ar imeachtaí scoile. 

● Riosca Covid-19 a mhéadú do bhoilgeoga. ● Glanfar na Ipads scoile roimh agus i ndiaidh usáid le 
ceirteanna díghalraithe agus cuirfear na ceiirteanna 
díghalraithe isteahc i mbosca brúscar coise. 

● Beidh díghalrú déanta ar Ríómhairí roimh agus i ndiaidh usáid. 

● Snámh  ● Ní bheidh aon cheachtanna snámh i rith am scoile i mbliana. 

 

Liosta de Gníomhaíochtaí Scoile 
Tá na riosca a leanas aitheanta ag an Scoil 

maidir lena gníomghaíochtaí  
Na gnáthaimh agus bearta rialaithe atá  i bhfeidhm 

ag an Scoil chun na rioscaí sin a mhaolú  

Tionóil ar Maidin • Daltaí nach  bhfuil ag dul i líne 
 

• Daltaí nach bhfuil ag idirghníomhadh le daltaí 
eile. 

 
• Tuistí nach bhfuil ag fanacht sa spas atá 

ainmnithe do tionóil/bailiúcháin 
 
• Tuismitheoirí déanach 
 
• Daltaí nach bhfuil fanacht ar a thuras chun a 

gcóta a chrochadh suas 
 
• Daltaí nach bhfuil ag déanamh díghalrú ar a 

lámha 
 
• Daltaí nach suíonn ina suíocháin féin ar theacht 

• Ag 8:30 gach maidin beidh maoirseacht 20 nóiméad  
ar siúl ag na ceithre phointí iontrála go dtí suíomh na scoile.  
Beidh an fhoireann scoile ar rota bainteach leis an  
Maoirseacht faoi scáth uaireanta Páirc an Chrócaigh. 
 

• Iarrtar ar Thusití na ndaltaí i ranganna na Naíonáin ag am 
 tionól agus bailiúcháin, masc  aghaidh a chaitheamh  
agus seasamh 2m óna chéile agus filleadh ar ais chuig a  
gcárr díreach nuair atá a bpáiste bailithe acu. 
 

• Nuair a thagann an dalta isteach sa rang rachaidh siad díreach 
go dtí a suíochán. Crochfaidh páistí suas a gcótaí i mbealach 
eagruithe nuair atá sé aimsithe ag an Múinteoir go bhfuil gach 
dalta ina suí./sa rang 
 

• Déanfaidh na daltaí díghalrú ar a lámha nuair a thagann siad 
isteach sa seomra ranga.  



isteach sa rang dóibh 
 

 
Múinteoirí ag múineadh: 

• prótacail ceart dul isteach i líne 
• teacht isteach/imeacht ón scoil 
• díghalrú láha ar theacht isteach 
• cons na huillinn a usáid mar díghalrú ar hanlaí na ndoirsí 
•  -prótacáil an clóís 
 

Bealch Isteach/Amach ón Seomra Ranga • Aimsir Gaofar agus Stoirmiúil  • Tiocfaidh na daltaí isteach agus rachfaidh siad amach 
    tríd na príomhdoirsí nuair a chuireann aimsir gaofar/ 
   stoirmiúil cosc ar theacht isteach tríd na doirsí éalaite mar 
   atá leagtha síos sa phlean freagarthe Covid-19 
 
• I gcás aimsir gaofar/stoirmiuil, tiocfaidh na daltaí isteach  
   tríd na príomhdoirsí agus iad scartha óna chéile 
 
• Beidh príomhdhoras na scoile agus ranga urraithe le  
   láiste agus cuirfear ceist ar na ndaltaí a lámha a thrasnú  
   is iad ag teacht isteach sa seomra ranga. 
 

Díshálú • Easpa chothabháil scaradh soisialta ag 
tuismitheoirí 

 
• Nuair nach gclóíonn Tuistmitheoirí le rialacha 

dul isteach i line ag am bailiúchain na bpáistí 
 
• Tuismitheoirí ag piocadh suas a bpáiste 

déanach 
 
• Daltaí ag freastal ar Seirbhís Iarscoile 
 
 

● Coras céimnithe.Tuismitheoirí Naíonáin Bheaga go rang 2 a 
chur ar an eolas agus a spreagadh le scaradh óna chéile agus 
fanacht ar a bpáiste teacht chucú sa chlós. 
 

• Tuismitheoirí Rang 3 go dtí Rang 6 
a chur ar an eolas agus a spreagadh le socrú a dhéanamh lena 
bpáiste ar áit taobh amuigh den gcárrclós go mbeidh siad á 
bpiocadh suas. 
 

• Fágfaidh na daltaí atá ag freasatal ar an Naíonra an scoil ar 
dtús ag a 1:30 
 

• Rachaidh siad amach tríd doras éalaithe an seomra ranga 
agus stíurfaidh an fhoireann Tír na nÓg iad transa an clóís i 
mbealach ordaithe is iad ag coinneáil 1m óna chéile. 
 

• Fágfaidh na daltaí Rang 1 agus Rang 2 an scoil ar 2:20 ar 
dtús. Rachfaidh siad go dtí a dTuiste atá ag fanacht ar an 
spota dhearg agus ar aghaidh leo go dti an cárr clós. 
 



• Tabharfar tús áit fágála dona páistí atá ag taisteal ar bhus. 

Gníomhaíochtái le cur i gcrích: 

• Cuirfidh an Príomhoide na prótacail in iúl do gach tuismitheoir 
chomh maith leis an tábhacht a bhaineann leo a bpásite a 
bhailiú in am. 

• I gcás go bhfuil sé ag cur báistí baileoidh pásití taobh amuigh 
ag na crainn ar an gclós ag scaradh óna chéile. Coinneoidh na 
múinteoiri ranga súil orthú. 

SEN  
 
• Méid na seomraí  
 
• Grúpaí Meaacaithe 
 

• Múinteoir le nochtadh níos airde 
 

• Usáid fearais/achmhainní 
 
 

Risk Assessment SEN 
• Cruthaítear grúpaí níos lú nuair is féidir agus gheobhaidh 

páistí áirithe tacaíocht 1-1. 
 
• Tógfar daltaí ón rang céanna amach le chéile. 

 
• Tógfar amach paistí ó Rang 1 go dtí Rang 6 i gcóir 

tacaíochta. 
 

• Gheobhaidh páistí sna Naíonáin tacaíocht in-ranga. 
 
• Leagfar síos cláracha ama MOS agus CR ag tógáil na 

briseadh lón nua san áireamh. 
 
• Cuirfear díghalraithe lámha ag an mbealach isteach agus 

déanfaidh pháisít le ROS díghalrú ar a lámha nuair a thagann 
siad isteach sa seomra OS. 

 
• Is féidir le baill foirne rogha masc aghaidh/visor a chaitheamh 

más mian leo de réir cóngaracht an páiste. 
  
• Beidh a gcóipleabhair, fearais/achmhainní féin ag gach páiste 
 
•  I ndiaidh gach grúpa usáidfidh an MOS spré  le ceirteanna 

chun na boirdeacha agus hanlaí a ghlanadh 
 
• Labhróidh an Príomhoide le tuistí faoi na riosca 

féideartha/riachtanais dóibh siúd atá ina cónaí le duine le 
coinníoll bunúsacha. 



Ranganna Uilig 
• Beidh gach rang ag feidhmniú mar bhoilgeog 
 
• Méid na seomraí ranga – fairsing 
 
• Daltaí ag bogadh thart sa seomra ranga 
 
• Daltaí ag riaradh achmhainní 
 
• Daltaí/Múinteoirí i mbaol 
 
• Leabharlann 
 
• Ag dul isteach i líne 
 

• Beidh boirdeacha sna seomraí ranga leagtha amach de réir 
plean athoscailt scoileanna ón Roinn. Beidh grúpáil neadacha 
le 4-6 daltaí i ranganna 3 go 6. 
 

• Beidh daltaí ó R.6 ag súi í líntí ar cathaoireacha atá 1m óna 
chéile de réir treoirlíntí ón Roinn. 

 
• Usáidfidh daltaí a gcuid fhearais féin. Ní bheidh riaradh ar 

aon achmhainní pearsanta (m.sh. glé, rialóír) 
 

• Déanfaidh páistí díghalrú nuair atá siad páirteach i 
gníomhaíócht ar bith a riarann trealamh idir pháistí. 

 
• Cuirfidh múinteoirí gnáthaimh i gcrích sa seomra ranga a 

laghdaíonn bogadh timpeall sa seomra. 
.  

• Cleachtóidh Múinteoirí Sláinteachas Lámha go rialta is iad ag 
ceartú cóipleabhar. 
 

• Athróídh baill foirne a gcuid éadaí gach lá 
 
• Tógfaidh Múinteoirí teas fola daltaí a bhfuil cuma tinnis nó 

siomptaim  Covid acu sula gcuirtear fíos ar an tuismitheoir 
chun an páiste a bhailiú. 

Briseadh/Tionóíl/Fágáil  • Neamhaird daltaí ag dul isteach i líne 
• Ag dul amach/teacht isteach sa scoil 
• Daltaí le Riachtanais ar leith Oideachais  

• Cuirfidh an Fhoireann iomlán na Prótacail athoscailte tíonóíl, 
fágála agus briseadh laethiúl i gcrích 

.  

Leithreas 
Mic Léinn: 
• Usáid bainte as na leithris boilgeoga amháin ag 

na daltaí sa bhoilgeog. 
 
• Ní bheidh na leithris ar an gclós in usáid 
 
• Daltaí ag dul ghuig an leithreas i rith briseadh. 
 
Leithris Foirne léirithe go soiléir  

 
• Usáid bainte as na leithris ranga amháin de réir an plean 

athoscailte 
 

• Usáidfear an leithreas ar bhonn ranga ar bhonn praicticiúil 
agus ag cloí le gclár ama roimh dul amach ar an gclós agus 
beidh gá díghalarú a dhéanamh ina diaidh. 

 
• Múinfear ceachtanna sláinteachas leithrise/dul i line don 

leithreas 
 

• Usáid bainte as leithris foirne ag an bhFoireann amháin 



Briseadh sa Seomra Foirne • Méid an seomra foirne 
 
• Easpa aird do scaradh soisialta 
 
• Roinnt sceanra 
 
• bheith i scuaine don oigheann micreathonnach/ 

miasniteoir/uisce te 

• Rachaidh an Fhoireann díreach go dtí a seomra ranga/ 
seomra oideachais speisialta mar a oireann ag amantaí 
tionóil/fagála de 
 

• Beidh briseadh loin céimnithe de réir an plean athoscailte 
scoile le spás sa seomra foirne do 3 baill ag aon am amháin, 
ag gach baill sa halla suite 2m óna chéile. 

 
• Beidh athchóireamh déanta ar leagan amach na boirdeacha 

sa seomra foirne/halla ag cloí le scaradh soisialta. 
 
• Tá sé roghnach do baill foirne a gcuid uirlisí cistine féin a 

usáid, iad a thabhairt isteach ar scoil/abhaile arís. 
 

• Ta baill foirne freagrach as a náit féin a nigh agus a ghlanadh 
taréis dóíbh ithe. 

 
• Baill foirne ag scaradh óna chéile is iad ag baint úsáid as an 

oigheann micreathonnach/ miasniteoir/uisce te. 
 

• Baill foirne ag díghalarú roimh agus i ndiaidh aon uirlisí 
cistine a usáid. 

 

Achmhainní Mata/Ealaíne/Eolaíocht a roinnt • Aistriú víreas trí úsáid roinnte  
• Daltaí agus Múinteoirí ag díghalarú a lámha roimh agus i 

ndiaidh usáid achmhainni ar bith atá roinnte 
 
• Trealamh Íosráta  a roinnt idir neadacha 
 
• Trealamh ranga a nigh i Milton agus fágtha ar leathaobh le 

triomú that oíche. 
 
• Ceachtanna ar usáid achmhainní go sláinteach a 

mhúineadh do pháistí 
 

Leabharlann Ranga/Usáid 
Leabhair/Cóipleabhair 

 

• Aistriú víreas trí úsáid roinnte 
• Nuair a thugtar leabhair ar ais ar scoil caithfear iad a fhágáil i 

mbosca aonraithe thar an deireadh seachtaine. 
 
• Baileofar leathanaigh oibre agus fágfaidh an múinteoir iad i 

dtrádaire ar feadh trí lá sula gceartaíonn siad iad. 
 
• Múinfear do dhaltaí an tabhacht a mbaineann le leabhar a 



roghnú agus gan an iomarca láimhseáil a dhéanamh orthú 
 

• Bainfear usáid as boscaí chun leabhair a úsáidtear go minic a 
choimeád le chéile. 

 
• Beidh leabharlainn ranga curtha amach as an seomra  
 
• Bainfidh Múnteoirí Ranganna 3 go 6 usáid as cóípleabhar 

crua A4 ar mhaithe láimhseáil cóipleabhair a laghdú.  

Cúntóir Ranga • Traschur idir ranganna/Casacht/Sraoth a 
ligean/Dul chuidg an Leithreas. 

 

• Ag cabhrú le daltaí le gléasadh/málaí 
scoile/loin/buidéal uisce/pinnluaidhe a bhearadh 

• Ag cleachtadh díghalarú ar lámha ag teacht isteach/fágáil 
gach seomra. 
 

• Beidh PPE éagsula in usáid ag an Cúntóir Ranga/MOS nuair 
ata siad ag tacú inranga i mboilgeog éagsúla.  

 
• Fágfar an PPE sa seomra agus déanfaidh an Cúntóir 

Ranga/MOS é a ní go rialta. 

 

Is an measúnú riosca seo idir lámha, tá iarracht déanta ag an mBord Bainistíochta na rioscaí dochair atá ábharach don scoil seo amháin a aithint, agus chomh fada agus is 
féidir iarracht a dhéanamh go bhfuil gnáthaimh oiriúnacha i bhfeidhm chun na rioscaí aitheanta seo a bhainistiú agus a laghdú. Cé nach féidir an díobhála a thuar agus riosca 
dochair a sheachaint ina iomlána, tá gnáthaimh measúnú riosca a bhaineann leis an scoil seo i gcrích chun bainistíocht ar na rioscaígo léir atá aitheanta. 

Tá an measúnú riosca deartha ag an bPríomhoide agus an Príomhoide Tánasiteach i gcomhair le Foireann na Scoile. Tá an Measúnú Riosca comhshlánaithe i gcomhair 
Athoscailt na Scoile mar iarthéacs ionas gur féidir an scoil a athoscailt go sábháilte ag déanamh laghdú ar riosca Covid-19 a fháil. 

Beidh athbhreithniú déanta air mar chuid de Athbhreithniú bliantúil maidir le Ráiteas um Chaomhnú Leanaí ag an gcéad chruinniú de gach scoilbhiain úr. 

  

Sínithe _____________________________________ Dáta ________________  

Cathaoirleach an Bord Bainistíochta 

Sínithe _____________________________________ Dáta ________________  

Príomhoide/Rúnaí an Bord Bainistíochta 

 


