
Measúnú Riosca do Champaí Samhraidh i dtaobh COVID-19  
 

Sampla / Teimpléad 
 

 

RIOSCA GNÍOMH CHUN AN RIOSCA A SHEACHAINT DUINE ÁTA FREAGRACH 

Polasaithe & Nósanna Imeachta Polasaithe & Nósanna Imeachta Polasaithe & Nósanna 
Imeachta 

Gan duine bheith ceaptha mar Oifigeach 

Covid-19 don champa 

1.  Duine amháin de na stiúrthóirí / cinnirí a  

     cheapadh mar Oifigeach Covid-19 

2.  An traenáil cuí a bheith déanta ag an nduine  

     sin 

3.  Tuiscint shoiléir ag an Oifigeach Covid-19  

     céard iad na dualgais atá air / uirthi 

4.  Cinnirí eile & tuismitheoirí ar an eolas go  

     bhfuil Oifigeach Covid-19 ceaptha & sonraí  

     teagmhála an Oifigigh acu 

Stiúrthóirí an Champa 

 

Oifigeach Covid-19 

 

Níl foireann an gcampa ar an eolas faoi 

threoir agus céimeanna nua i dtaca le Covid 

19   

 

Caithfidh an tOifigeach Covid-19 a dhéanamh 

cinnte go bhfuil traenáil curtha ar fhoireann an 

champa ar fad maidir le treoir & céimeanna nua 

Oifigeach Covid-19 

 

Stiúrthóirí an Champa 

 

Gach cinnire 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 



Eolas & Cumarsáid Eolas & Cumarsáid Eolas & Cumarsáid 
Easpa eolais/treoir maidir le Covid-19 ar 

láthair an champa 

Cinntiú go bhfuil póstaeir agus comharthaí ar 

an láthair & le feiceáil go soiléir ag gach éinne 

Oifigeach Covid-19 

 

Stiúrthóirí an champa 

Easpa tuisceana ar an tábhacht a bhaineann 

le lámha a nigh 

1. Cinntiú go dtuigeann cinnirí an champa  

    an tábhacht a bhaineann le lámha a  

    nigh go rialta 

2. Oiliúint a chur ar chinnirí maidir le  

    páistí a spreagadh chun a lámha a  

    nigh go rialta 

3. Treoir agus spreagadh a thabhairt do na  

    páistí a lámha a nigh go rialta 

Oifigeach Covid-19 

 

Siúrthóirí an Champa 

 

Gach cinnire 

 

 

Easpa tuiscine ar an tábhacht a bhaineann 

le dea-shláinteachas riospráide 

 

 

 

1. Cinntiú go dtuigeann cinnirí an champa  

    an tábhacht a bhaineann le dea- 

    shláinteachas riospráide 

2. Oiliúint a chur ar chinnirí maidir le  

    páistí a spreagadh chun dea- 

    shláinteachas riospráide a chleachtadh 

3. Treoir agus spreagadh a thabhairt do na  

    páistí dea-shláinteachas riospráide a  

    chleachtadh 

Oifigeach Covid-19 

 

Siúrthóirí an Champa 

 

Gach cinnire 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  



 

Glanadh & Díghalrú Glanadh & Díghalrú Glanadh & Díghalrú 
Baol scaipthe Covid 19 tríd leithris roinnte 

 

 

 

1.  Caithfear sceideal glantacháin & dí- 

     ghalraithe a leagan síos do na leithris. 

2.  Caithfear cinntiú go bhfuiltear ag cloí leis  

     an sceideal 

Oifigeach Covid-19 

 

Glantóir / duine a bheas freagrach as 

an glanadh a dhéanamh 

Baol scaipthe Covid 19 tríd dromchlaí a 

leagtar lámha orthu go minic 

 

 

 

 

1.  Caithfear sceideal glantacháin & dí- 

     ghalraithe a leagan síos do na dromchlaí  

     ábhartha. 

2.  Caithfear cinntiú go bhfuiltear ag cloí leis  

     an sceideal glantacháin 

Oifigeach Covid-19 

 

Glantóir / duine a bheas freagrach as 

an glanadh a dhéanamh 

Baol scaipthe Covid-19 tríd trealamh 

(spóirt & eile) a úsáid gan a bheith glanta / 

díghalraithe  

Caithfear a chinntiú go ndéanfar glanadh / 

díghalrú ar aon trealamh a bheas in úsáid ar an 

gcampa tar éis gach uair a úsáidtear é 

Oifigeach Covid-19 

 

Gach cinnire 

Gan glanadh / díghalrú á dhéanamh ar 

láthair an champa, leithris, dromchlaí, 

trealamh srl go rialta 

1.  Sceideal glantacháin & díghalraithe a  

     leagan amach sula dtosnóidh an  

     champa  

2.  Cloí go docht leis an sceideal  

     glantacháin & díghalraithe 

Oifigeach Covid-19 

 

Glantóir / duine a bheas freagrach as 

an glanadh a dhéanamh 

Gan ábhar glantacháin & díghalraithe ceart 

ar fáil agus / nó gan a ndóthain ábhair ar 

fáil 

 

 

 

1.  Caithfear dóthain ábhair glantacháin &  

     díghlaraithe a bheith faighte sula  

     dtosóidh an champa. 

2.  Caithfear súil ghéar a choinneáil ar an  

     méid ábhar glantacháin & díghlaraithe a  

     bhíonn ar fáil i rith an champa &  

     tuilleadh a fháil más gá 

Oifigeach Covid-19 

 

Stiúrthóirí an champa 

 

Gach cinnire 

Gan ábhar cosanta (PPE) ar fáil do 

Gharchabhair agus / nó cás tinnis 

 

1.  Caithfear ábhar cosanta (PPE) a bheith ar  

     fáil do chinnirí an champa.  Moltar mála ar  

     leath a bheith leagtha amach do  

Oifigeach Covid-19 

 

Stiúrthóirí an champa 



 

 

 

     Gharchabhair agus ábhar cosanta (PPE) a  

     bheith ann i gcónaí. 

2.  Caithfear súil ghéar a choinneáil ar an  

     méid ábhar cosanta (PPE) i rith an champa  

     agus tuilleadh a fháil más gá 

 

Gach cinnire 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cásanna Tinnis & Garchabhair Cásanna Tinnis & Garchabhair Cásanna Tinnis & Garchabhair 
Cinnire ag teacht isteach ag an gcampa 

agus iad ag aireachtáil tinn 

Caithfear eolas a thabhairt do chinnirí uilig an 

champa (sula dtosóidh an champa) ceard a 

cheart dóibh a dhéanamh má bhraitheann siad 

tinn 

Oifigeach Covid-19 

 

Gach cinnire 

Gan córas sábháilte i bhfeidhm do dhuine a 

d'éireodh tinn le linn an champa 

 

 

 

 

1. Caithfear córas a leagan amach chun  

déileáil le páiste nó cinnire a d'éireodh tinn le 

linn an champa, a bheas ag teacht le treoirlínte 

Covid-19. 

2.  Caithfidh foireann an champa ar fad a 

bheith ar an eolas faoin gcóras, agus caithfear 

é a chur i bhfeidhm má theastaíonn 

Oifigeach Covid-19 

 

Stiúrthóirí an champa 

 

Gach cinnire 

Cinnire ag déileáil le cás tinnis gan ábhar 

cosanta (PPE) a úsáid 

1.  Caithfidh gach cinnire a bheith ar an eolas  

faoin bpróíséas ceart le leanacht i gcás tinnis      

(úsáid PPE san áireamh) 

2.  Caithfear ábhar cosanta cuí (PPE)a úsáid i  

ngach gcás tinnis 

Oifigeach Covid-19 

 

Gach cinnire 

Garchabhair a thabhairt i gcás timpiste / 

gortaithe gan PPE a úsáid 

1.  Mála speisialta Garchabhair a bheith ar fáil  

le PPE ceart istigh ann (féach Prótacal &  

Coinníollacha 2021) 

2.  Gach cinnire a bheith ar an eolas faoi  

shocraithe nua Garchabhair 

Oifigeach Covid-19 

 

Stiúrthóirí an champa 

 

Gach cinnire 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



 

Imeachtaí Laethúil an Champa Imeachtaí Laethúil an Champa Imeachtaí Laethúil an Champa 
Plód daoine san áit chéanna agus páistí a 

fhágáil / á mbailiú ón gcampa 

 

 

 

 

1.  Plean bainistithe d'amanna fágála / 

imeachta a chur i bhfeidhm don champa, le 

nach mbeidh plód tuismitheoirí & páistí ag 

teacht / ag imeacht ag an am céanna 

2.  Tuismitheoirí a chur ar an eolas gur cheart 

dóibh masc a chaitheamh & nach ceart  

dóibh theacht amach as an gcarr & iad ag  

fágáil / ag bailiú a páiste 

Oifigeach Covid-19 

 

Gan na cinnirí céanna a bheith leis na 

grúpaí céanna páistí i gcónaí 

1.  Caithfear a chinntiú gurb iad na  

cinnirí céanna a bheas le gach grúpa an t-am  

ar fad 

Oifigeach Covid-19 

 

Stiúrthóirí an champa 

 

Gach cinnire 

Plód mór páistí le chéile ag ithe lóin / 

sólaistí 

1. Caithfear na páistí a choinneáil ina ngrúpaí 

agus am ithe difriúil a bheith leagtha amach 

do na grúpaí éagsúla 

2.  Caithfidh scaradh sóísialta a bheith i  

bhfeidhm san áit a bheas siad ag ithe 

Oifigeach Covid-19 

 

Gach cinnire 

Spórt / cluichí ar siúl agus teagmháil 

fisiciúil idir na páistí 

1.  Gach cinnire a bheith ar an eolas nach 

bhfuil teagmháil fisiciúil ceadaithe do chluichí 

/ spórt 

2.  Seo a chur ina luí ar na bpáistí 

Oifigeach Covid-19 

 

Gach cinnire 

Páistí ag roinnt trealaimh le haghaidh 

cluichí / spóirt / imeachtaí éagsúla 

1.  Cinntiú roimhré go mbeidh dóthain  

     trealaimh ar fáil le nach mbeidh ar pháistí  

     rudaí a roinnt 

2.  Díghalrú rialta a dhéanamh ar threalamh 

Oifigeach Covid-19 

 

Stiúrthóirí an champa 

 

Gach cinnire 



Páistí ag roinnt ábhar pearsanta ar nós 

buidéil srl 

1.  Gach cinnire ar an eolas nach féidir seo a  

     dhéanamh 

2.  É seo a chur ina luí ar na bpáistí go rialta 

Oifigeach Covid-19 

 

Gach cinnire 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 


