
 

  

Aguisín le Measúnú Riosca Chosaint Leanaí do Chóibhd-19 Athoscailt Sábháilte Gaelscoil Raifteiri  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 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 do pháistí a bheith nochtaithe don 
víreas sa charrchlós scoile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páistí ag tionóil/fágáil na scoile  

• Fagann Tuistmitheoir páiste ag pointí áirithe aontaithe 
agus siúlann an páiste isteach i bhfoirgnimh na scoile 
agus siúlann siad go dtí an clós tríd doirse a seomra 
ranga mar atá leagtha amach sa phlean athoscailte na 
scoile.  

• Baillíonn Tuismitheoir páiste ón gclós nó ag geata 
ainmnithe mar atá leagtha amach sa phlean 
athoscailte scoile. 

● Siúlfaidh Tuismitheoir(í) na ndaltaí atá i ranganna 
Naíonáin go Rang 2 lena bpáiste go dtí an líne dhearg 
go sábháilte nair atá siad ag fágáil a bpáiste ar scoil. 

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

● Iarrtar ar thuismitheoirí naíonán go rang a dó scaradh 
fisiciúil a dhéanamh agus iad ag fanacht ag ag pointe 
bailiúcháin ainmnithe do na ranganna seo i gclós na 



 

● Ar thailte na scoile roimh agus tar éis na 
scoile 

 

 

 

● Bailiú páistí 

 

● Baol do pháistí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scoile. 

● Déanfaidh baill foirne mhaoirsiú ar iontráil ar an scoil 
agus ar an gclós gach maidin de réir mar a thionólann 
daltaí. (8:30 rn le linn na scoilbhliana 202-2021) 

● Cuirtear baill foirne chun bealaí isteach agus an clós a 
mhaoirsiú gach maidin fhaid ‘s ata páistí ag bailiú ar 
maidin (8:30 r.n. le linn na scoilbhliana 202-2021). 

● Fanfaidh an fhoireann le daltaí ó naíonáin go dtí an 
dara rang go dtí go mbaileofar iad. Ní cheadóidh an 
fhoireann do dhalta sna ranganna seo an scoil a fhágáil 
le duine eile nach bhfuil cead acu iad a bhailiú. 

● Baileofar Naíonán ag an ghnáth-am fágála 1:30 pm 
(agus ag an t-am tuislithe de 2:20 pm do Rang 1 agus 
Rang 2 2ú don scoilbhliain 2020-2021). 

● Tinreamh ● Baol do pháistí ele agus an fhoireann scoile ● Iarrfar ar gach tuismitheoir foirm dhearbhaithe a 
chomhlánú nuair a fhilleann a bpáistí ar scoil tar éis 
neamhláithreacht de chineál ar bith. 

 

 

● 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 

 

● Rachfaidh gach boilgeog ranga go dtí spás a ranga féin 
ar an glcós lena múinteoir ag cloí le scaradh sóisialta. 
● Fillfidh gach boilgeog ranga ó spás a ranga féin ar an 

glcós lena múinteoir ag cloí le scaradh sóisialta. 
 
● Glanfaidh Rúnaí agus Príomhoide na scoile pointí 

tadhall coitianta go laethúil. 
 
● Beidh corpoideachas amuigh faoin aer oiread agus is 

féidir le trealamh íosta agus sláintíocht láimhe roimh 



agus ina dhiaidh. 
 

● Coinneoidh an Múinteoir Ranga aon trealamh Corp 
Oideachas atá in usáid acu ar feadh tréimhse ag cur 
pictlúir de sa Ghrúpa What’s App na Múinteoirí ag cur 
an trealamh ar choiraintín/é a díghalarú taréis úsáide. 

 
● Ni bheidh aon snámh/gníomhaíochtaí inscoile nó 

gníomhaíochtaí ginearálta seach-curaclam i rith na 
scoilbliana seo go dtí go ndéantar athbhreithniú 
sábháilteachta Covid-19  
 
● Ceadófar ceachtanna rothaíochta le rang a 6 lasmuigh 

le gnáthaimh sláinteachais agus sábháilteachta atá i 
bhfeidhm. 

 
● Ní bheidh Lá Spóirt ann go dtí go ndéantar 

athbhreithniú sábháilteachta Covid-19  
 

• -Teagasc  Ranga 

• Teagasc 1-1  

 

• Cloífidh MOS, Múinteoiri  ranga agus CRO 
le scaradh fisiciúil 2m óna chéile fhaid’s atá 
siad ag obair sa seomra céanna. 

 

● Ni bheidh cuairteanna ó aoi-chainteoirí nó 
cóisteceadaithe rith trémhse an bplean freagartha 
Covid-19. 
 
● Beidh laghdú ar teas. 
 
● Caithfidh baill foirne masc aghaidh nuair ata siad nios 

lú na faid 2m ó pháiste. 
 

● Caithfidh múinteoirí ranga, múinteoirí OS agus CRS 
masc aghaidh nuair atá siad níos lú ná 2m óna chéile. 
 

● 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  

● 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 1m óna chéile go dti go 
sroicheann siad 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 CRSO PPE agus masc aghaidhe ar mhaithe 
cúram pearsanta a chur i gcrích  

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

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

● Nuair a léiríonn dalta nó 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 bPrótacaf 

● Tá sé mar dhualgas ag gach bailll foirne oiliúint 
ionduchtaithe ar líne a chríochnú agus an fhoirm 
Filleadh úm Oibre a lionadh amach roimh filleadh ar an 
scoil.  

● 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. 

● Riosca Covid-19 a mhéadú do bhoilgeoga. 
 
 
 
 

● Ní úsáidfear aon phearsanra seachtrach chun cur leis 
an gcuraclam, spóirt agus gníomhaíochtaí breise -
seachas cúrsa rothaíochta 6 - seachtaine le rang a sé. 
 
● Ní bheidh aon taithí oibre do Mhic Léinn na hIdir bliana 

go dtí go ndéantar ndéantar athbhreithniú 



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

● Usáid iarscoile sa scoil 

sábháilteachta Covid-19  
 
● Ní tharlóídh aon socrúchan cleachtadh múinteoireachta 

eile seachas na cinn atá aontaithe cheana féin agus 
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. 

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

● Snámh  ● Beidh díghalrú déanta ar ríomhairí roimh agus i ndiaidh 
usáide. 

 

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 
 

• Ag 8:30 gach maidin beidh maoirseacht 20 nóiméad ar  
an gclós fhaid is atá daltaí ag tionóil. 

 
• Cuirfear comhairle ar thuismitheoirí leanaí i ranganna 

naíonán masc a chaitheamh agus seasamh 2m óna 
chéile ag an limistéar tionóil agus filleadh ar a gcarr nó 
an tailte na scoile a fhágáil chomh tapa agus is féidir. 

•  
• Ar theacht isteach sa seomra ranga dona páistí rachaidh 

siad ar aghaidh go díreach chuig a suíochán agus 



• 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 isteach sa rang dóibh 
 

crochfaidh siad suas a gcuid cótaí ar bhealach ordúil. 
 

• Déanfaidh na daltaí díghalrú ar a lámha nuair a thagann 
siad isteach sa seomra ranga.  
 
Múinteoirí ag múineadh: 
- prótacail ceart dul isteach i líne 
- teacht isteach/imeacht ón scoil 
- díghalrú lámha ar theacht isteach 
- conas na huillinn a usáid in áit dhíghalrú ar hanlaí na 

ndoirsí 
- rialacha maidir le béasaíocht láimhe agus riospráide 
- prótacáil an clóís 

 

Bealach 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 éalaithe   
   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. 
 

Am dul abhaile • 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 
 
 

• Córas tuislithe, tuismitheoirí a chur ar an eolas agus a 
spreagadh do naíonáin shóisearacha - ranganna 2ú go 
dtí fad agus fanacht. 
 

• 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 cláraithe le haghaidh uair na 
siblíní an scoil ar dtús ag a 1:30. Déanfaidh an 
fhoireann iar-scoile iad a thionlacan trasna an chlóis ar 
bhealach ordúil agus fad 1m á chothabháil. 
 



• Fágfaidh daltaí ó rang 1 agus rang 2 an scoil ag baint 
úsáide as doras éalaithe an tseomra ranga ag 2:20 agus 
ag leanúint a múinteoir ranga go dtí spota glas. Nuair a 
fheiceann siad tuismitheoir beidh siúlfaidh siad ina dtreo 
ag leanúint ar aghaidh go dtí a gcarr sa charrchlós nó ar 
shiúl. 

 

• 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. 

 

• Fanfaidh múinteoir le daltaí nár bailíodh nó nár filleadh 
ar an seomra ranga leis an dalta chun teagmháil a 
dhéanamh le tuismitheoir. 

SEN  
 
• Méid na seomraí  

 
• Grúpaí Meaacaithe 
 

• Múinteoir le nochtadh níos airde 
 

• Usáid fearais/achmhainní 
 
 

Risk Assessment SEN 
• Cruthófar grúpaí níos lú nuair is féidir agus tabharfar 

tacaíocht 1-1 do pháistí áirithe. 
 

• Leagfar síos cláracha ama MOS agus CR ag tógáil na 
briseadh lón nua san áireamh. 

 
• Tógfar daltaí ón rang céanna amháin amach le chéile. 

 
• Cuirfear díghalrán ar fáil ar an mbealach isteach chuig 

an seomra RSO agus ní mór do dhaltaí a lámha a 
dhíghalrú sula dtéann siad isteach sa seomra RSO. 
 



• Moltar do mhúinteoirí gan cromadh do dhaltaí agus 
fanacht ag achar 2m nuair is féidir. 

 
• Is iad sa seomra OS iarrfar ar MOS iad féin a scaradh 

amach ó phaistí sa mhéid is gur féidir le agus masc 
aghaidh a chaitheamh. 

 
• Caithfidh MOS mascanna aghaidh ar ghrád leighis. 

 
• Caithfidh CRSO masc agaidh ar ghrád máinliachta.  
 
• Beidh a gcóipleabhair, fearais/achmhainní féin ag gach 

páiste 
 

Aerú 

Ranganna Uilig 

• Sruth aer úr a choinneáil sa seomra 
ranga. 
 

• 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 
 

• Osclóidh na glantóirí na fuinneoga chomh hiomlán agus 
is féidir leo agus dóirsí inmheanacha ag deireadh gach 
lae scoile ar feadh 15 nóíméad chun aer úr a ligean 
isteach. 

 
• Beidh fuinneoga ar oscailt go páirteach nuair a bhíonn na 

seomraí ranga in úsáid.  
 
• Feabhsófar aeráil na seomraí trí níos mó gníomhaíochta 

amuigh faoin aer nuair is féidir. 

• Osclófar doirse seachtracha le linn amanna sosa chun 
aer-sruth a chruthú trí na hallaí isteach sna seomraí 
ranga chun aeráil a fheabhsú. 

 

• I ndiaidh gach grúpa usáidfidh an MOS spré agus ceirt 
chun na boirdeacha agus hanlaí a ghlanadh 

 
• Déanfaidh an fhoireann ceachtanna ar úsáid leachtanna 

díghalraíthe agus gach prótacal ábhartha. 
 
• Caithfidh gach baill foirne maisc aghaidh ar ghrád 
leighis. 

 
• Labhróidh an Príomhoide le tuismitheoirí faoin riosca / 
riachtanais fhéideartha do leanaí a chónaíonn le 



coinníoll bunúsach. 
 
• 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. 

 
• Usáidfidh daltaí a gcuid fhearais féin. Ní bheidh riaradh 
ar aon achmhainní pearsanta (m.sh. glé, rialóír) 

 
• Déanfaidh paistí díghalrú/lamha a ní ag amantaí rialta i 
rith an lae.  

 
• Tabharfar deis do pháistí a lámha a ní le uisce agus 
galllúnach tar éis teacht isteach on gclós nó i ndiaidh 
gníomhaíochtaí spóirtiúil i rith an lae. 

 
• Múinteoirí chun srian a chur le gluaiseacht na ndaltaí 
   timpeall an tseomra oiread agus is féidir sna ranganna 
   sinsearacha. 
 
• Cleachtóidh Múinteoirí sláinteachas láimhe go rialta is 

iad ag ceartú cóipleabhar. 
 

• Athróidh baill foirne a gcuid éadaí gach lá 
 

• Déanfaidh múinteoirí measúnú ar dhaltaí atá tinn agus 
rachaidh an scoil i dteagmháil le tuismitheoir le teacht 
agus a bpáiste a bhailiú. 

 
• Leanfar Prótacal an Phlean Covid do gach ball foirne 

agus daltaí atá tinn ar scoil 
 

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

• Cuirfidh gach ball foirne prótacail athoscailt, tionóil, am 
fágála agus maoirseachta i gcrích. 

 
 
• Déanfaidh páistí a lámha a díghalrú go rialta i rith an 

lae 
 
• Cuirfear i gcuimhne do leanaí a lámha a ní tar éis teacht 



isteach ón gclós agus gníomhaíochtaí spóirtiúil.  
 

Sláinteachas Láimhe agus Riospráide 
Daltaí: 
• 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. 

 
• Ní bheidh an leithreas ar an gclós in úsáid le linn  

amanna sosa. 
 
• Usáidfear an leithreas sa seomra ranga roimh dul 

amach ar an gclós agus beidh gá díghalarú a 
dhéanamh ina diaidh. 

 
• Seachadfaidh múinteoirí ceachtanna ar shláinteachas 

lámhe agus riospráide go rialta.   
 
• Bainfidh leithris foirne le haghaidh úsáid foirne amháin.                                                          
 

• Usáid bainte as leithris do chathaoireacha rothaí - le 
haghaidh úsáid an CRSO 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 go díreach chuig a seomra ranga 
/seomra OS ag am tionóil agus taréis amantaí sosa 
agus lóin. 
 

•  Bainfidh an fhoireann úsáid as an halla le linn amanna 
sosa/lóin ag cloí le bearta rialaithe maidir le scaradh 
fisiciúil. 

 
• Bainfidh an fhoireann úsáid as a n-uirlisí féin um bia a 

ullmhú/lóin a ithe. Tabharfaidh siad isteach sa scoil iad 
agus tabhafidhi siad abhaile arís iad. 

 
 • Glanfaidh bail foirne uile fráma a gcathaoir féin agus a  
    mboird le ciarsúr frithbhaictéarach.  
 
• Breathnóidh an fhoireann ar shuaitheadh sóisialta nuair 
a bheidh lón acu agus nuair a bhíonn tú i gcomhrá 
lasmuigh dá seomra ranga. 



 
• Foireann scaradh fisiciúil a choinneáil agus an 

micreathonn/ uisce te in úsáid acu. 
 
• Foireann a shláintiú roimh agus tar éis aon fhearais a 

úsáid.  
 
• Caitheann an fhoireann masc aghaidh nuair a bheidh 

siad taobh amuigh dá seomra ranga agus tar éis dó 
lón ithe a chríochnú (15 nóiméad).  

 
• Cuirfidh an fhoireann scaradh fisiciúil san áireamh agus 

lón á dtógáil acu agus nuair a bhíonn siad i gcomhrá 
lena chéile taobh amuigh dá seomra ranga féin. 

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 thar oíche. 

 
• Ceachtanna ar usáid achmhainní go sláinteach a 
mhúineadh do pháistí 
 

Leabharlann Ranga/Usáid 
Leabhair/Cóipleabhair 

 

• Aistriú víreas trí úsáid roinnte 
• Nuair a fhilleann leabhair ranga /léitheoireachta roinnte 

caithfear iad a fhágáil i mbosca 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. 
 

• Leabharlann ranga / leabhair léitheoireachta roinnte le 
dáileadh ar phods agus ansin iad a chur i gcoraintín tar 
éis úsáide ar feadh 3 lá. 



 
 

• Bainfear usáid as boscaí chun leabhair atá in úsáid ag 
na daltaí go minic a choimeád le chéile. 

 
• Bainfidh Múnteoirí Ranganna 3 go 6 usáid as 

cóípleabhar crua A4 ar mhaithe láimhseáil cóipleabhair a 
laghdú.  

• ICT 
• Úsáid ardáin teagaisc agus foghlama ar 

líne  
• Úsáid Zúm  

• An baol dochair (mar atá sainmhínithe sa 
chéad Acht um Children 2015) de páiste ag 
ball foirne tríd cianfhoghlaim ar líne.  
 

• An baol dochar do dhaltaí agus do bhaill 
foirne de ghrianghraif a chur ar líne 

• Caithfidh tuismitheoirí a bheith i láthair le linn ceachta. 
A.u.p. i bhfeidhm 

 
• Iarrtar ar thuismitheoirí gan grianghraif / físeáin de 

leanaí eile a thógáil agus gan pictiúir de leanaí eile a 
phostáil ar líne. Polasaí teagaisc agus foghlama ar líne 
na scoile i bhfeidhm chun tacú le teaghlaigh i 
ngníomhaíocht fhreagracha ar líne. 

• ICT 
• Úsáid ardáin Teagaisc agus   Foghlama ar 
líne  

• Úsáid Zúm 

• An baol dochair (mar atá sainmhínithe sa 
chéad Acht um Children 2015) de leanbh 
ag ball foirne tríd an tseirbhís ar líne.  

•  An baol dochair (mar atá sainmhínithe sa 
chéad Acht um Children 2015) de leanbh 
ag ball foirne tríd an tseirbhís ar líne.  

• Grianghraif á gcur ar líne 

Caithfidh tuismitheoirí a bheith i láthair le linn ceachta. 
Féach ar an AUP atá i bhfeidhm. 

Iarrtar ar thuismitheoirí gan grianghraif / físeáin de 
pháistí eile a   thógáil is iad ar líne. 

• Iarrtar ar thuismitheoirí gan pictiúir de pháistí eile a 
phostáil ar   líne. 

• Tá polasaí teagaisc agus foghlama ar líne i bhfeidhm 
chun tacú le teaghlaigh i ngníomhaíocht fhreagracha ar 
líne. 

Cúntóir Ranga 
• Aistriú 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 

nuair ata siad ag tacú le ranga éagsúla.  
 

• Caithfidh an CRSO masc aghaidh ar ghrád 
máinliachta. 

 

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 


