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Treoir FSS (Feidhmeannach na Seirbhíse Sláinte) ar Threalamh Covid-19 agus
soláthraithe do Chlubanna.

Mír Moltaí

Clúdaigh Aghaidh / Mascanna

Caithfidh gach duine os cionn 13 bliana d’aois
clúdach aghaidh a chaitheamh, bíodh sé mar masc
aghaidh nó scáthlán. Is féidir comhairle FSS ar
chineálacha maisc a fháil ar shuíomh
https://www.hse.ie

Dáileoirí Díghalráin Láimhe /
Stáisiúin Níocháin Láimhe

Dáileoir Díghalraithe láimhe (ath-Líonadh & ath-
úsáid) suite ar bhallaí, suite ag gach pointe iontrála
agus imeachta san fhoirgneamh

Díghalrán Láimhe Nigh Lámha
le Leacht frithbhacitéireach

Tá sé a mholadh gurb é níochán láimhe an fhoirm
is éifeachtaí do shláinteachas láimhe Ba chóir go
mbeadh Díghalrán le Leacht frithbhacitéireach
breise a chur ar fáil seachas gallúnach crua. Ba
chóir go mbeadh ar a laghad 60% alcóil sa
Díghalrán Láimhe agus gan níos mó ná 80%

Glanadh
Úsáid díghalrán chun príomh áiteacha ina leagtar
lámh a ghlanadh cosúil le doirse, boird, suíocháín
& treallamh an club Óige. Déan cinnte go bhfuil an
díghalrán in ann 99% de na baictéir lena n-áirítear
‘e-coli’ agus ‘salmonella’ chomh maith le víris
slághdán and fliú a mharú

Comharthaíocht

Is leor comharthaí baile nó clóite i bhformhór na spásanna
taobh istigh. Ba chóir comharthaíocht "Conas nigh láimhe" a
bheith le feiceáil i seomraí leithris. Ba chóir comharthaíocht
"Conas dí-ghalrán a úsáid" a bheith le feiceáil in aice le
dáileoir Díghalraithe láimhe. Ba chóir Comharthaíocht
"Scaradh shóisialta " a bheith le feiceáil i ngach áit. Moltar go
mbeadh spásanna le 1M ann le máscanna nó 2M gan
máscann a bheith marcáilte ar an talamh/urlár



Samplaí comharthaíochta 

Is féidir comharthaí a fháil ar hse.ie faoi “Coronavirus (COVID-19)
posters and resources



Ról an t-Oifigeach Covid 19

Ba chóir go mbeadh ar a laghad Oifigeach Covid 19 amháin ag freastal gach uair
atá an club oscailte do dhaoine óga. 

Moltar go mbeadh gach ball den choiste ag obair mar Oifigigh Covid 19 le linn an
club-bhliain.

Moltar go mbeadh Cúrsa Oiliúna déanta ag gach Oifigeach Covid 19 sa gclub.

 Oibreoidh Óige na Gaeltachta le gach coiste lena chinntiú go bhfuil Oifigigh Covid
roghnaithe. 

Níor cheart don Oifigeach Covid iad féin a chur i mbaol agus an ról á
chomhlíonadh acu

Ceistneoirí sláinte / foirmeacha a dháileadh agus a bhailiú ó na gasúir
agus na cinnirí. 
An fháisnéis agus na prótacail sábháilteachta riachtanacha a chur in iúl
agus a dháileadh ar gach ball, tuismitheoirí / caomhnóirí agus cinnirí
sula n-athosclaítear an club. 
 Taifead & monatóireacht ar gach ball & cinnire gach oíche den chlub. A
chinntiú go ndéantar na háiseanna agus an trealamh go léir a ghlanadh agus a
dí-ghalrú go rialta tar éis gach oíche (m.sh. doirse, leithris & ar srl …) 
Aon deacrachtaí maidir le leanacht rialacha a phléigh le Coiste an chlub
agus a chinntiú go dtugtar aghaidh orthu. 
Coinneáil suas le dáta ar na treoirlínte ábhartha go léir ó FSS agus an
WHO (World Health Organisation)

Sa ról beidh an tOifigeach Covid 19 freagrach as: 

I gcás ball nó cinnire a bhfuil comharthaí Covid-19 air/uirthi nó a
thaispeánann comharthaí ba chóir don oifigeach Covid coiste an chlub a
chur ar an eolas. Chomh maith leis sin, má tá cás dearbhaithe ann nó má
cuireadh ar an eolas iad faoi dhuine aonair a bhfuil comharthaí covid -19
air ní mhór an coiste a chur ar an n-eolas. Tá sé tabhachtacht nach
mbeadh



Coinníollacha Clubanna Óige 2021/2022

Coinníollacha ar Leith do chlubanna óige de thairbhe Covid-19 agus srianta
sláinte poiblí.

Ag Réiteach an ionad óige 

1) Caithfear measúnú riosca a dhéanamh ar láthair agus ar imeachtaí an
club i bhfianaise na rioscaí a bhaineann le Covid-19 (teimpléad
measúnaithe riosca curtha ar fáil leis seo)

2) Caithfidh gach club óige Oifigeach Covid-19 a ainmniú; agus moltar don
Oifigeach clár oiliúna ar-líne a dhéanamh, roimh ré chun ullmhú do
bheartais breise Covid-19 (líosta cúrsaí ar fáil ó Mhuintearais má
theastaíonn) 

3) Ba chóir mír ar leith a chur leis an bhfoirm clárúcháin, a chaithfidh
tuismitheoir / caomhnóir gach páiste a líonadh isteach ag deimhniú nach
bhfuil / nach raibh aon chomhartha sóirt Covid-19 ar an bpáiste agus seo a
bheith sínithe ag an tuismitheoir/ caomhnóir sula dtosaíonn an club óige
(foirm shamplach curtha ar fáil leis seo) 

4) Ba chóir deimhniú sínithe a fháil ó gach cinnire a bheidh ag obair ag
an club óige nach raibh aon chomhartha sóirt Covid-19 orthu in imeacht
14 lá roimh thús an chlub (foirm shamplach curtha ar fáil leis seo) 

5) Caithfear áit ar leith, atá scoite amach ó imeachtaí an club óige, a
leagan amach mar áit gur féidir aon pháiste nó cinnire a d'éireodh tinn le
linn an t-am atá an club ar súill a chur go dtí go bhféadfadh siad imeacht
ón láthair, ionas go mbeidh an páiste / cinnire á choinneáil amach ó
dhaoine eile. 

6) Caithfear póstaeir / comharthaí Covid-19 a bheith le feiceáil go soiléir
ar láthair an club, ag tabhairt eolais ó thaobh comharthaí sóirt Covid-19,
lámha a ghlanadh, dea-shláinteachas riospráide, scaradh sóisialta srl



7)  Caithfear cloí le treoirlínte sláinte poiblí faoin líon páistí ar féidir
freastal ag an club. Tabhair faoi deara go mbeidh cinnirí agus Cúntóirí
Riachtanais Speisialta san áireamh ins an uasmhéid duine gur féidir
freastal ag an club. Mar sin, beidh an líon páistí gur féidir freastal ag an
club ag brath ar an gcoimheas cuí cinnirí : páistí de réir aois na bpáistí
(féach treoir 10 & 11 thíos)
N.B. má thagann aon athrú ar na treoirlínte seo, coinneofar lucht eagraithe
an club óige ar an eolas de réir mar a gheobhaidh muid féin an eolas
8) Níor cheart go gceadófaí d’aon duine seachas na ceannairí atá ag
maoirsiú an chlub óige an tráthnóna sin isteach san áitreabh, seachas
tuismitheoir a chaithfidh leanbh tinn / gortaithe a bhailiú, agus Oifigeach
Forbartha Óige Muintearas Teo/Óige na Gaeltachta atá ag teacht isteach ar
chuairt monatóireachta, ag am ar bith

9) Sa chás go dteastaíonn Garchabhair ón gclub óige, caithfear aird ar leith
a thabhairt ar an mbaol go scaipfear Covid-19. Fiú amháin le rud chomh
simplí le méar a ghearradh, d’fhéadfadh go mbeadh an baol ann go
scaipfeadh an choróinvíreas. Caithfear lámhainní a chaitheamh i gcónaí
agus iad ag déileáil le gortú nó timpiste. Ba chóir go mbeadh mála
Garchabhrach ar leithligh, marcáilte go soiléir, agus ba chóir go mbeadh an
méid seo a leanas sa mhála:
- 2 mhasc (sciath bhacainn) le húsáid i CPR; 
- 2 naprún; - 2 phéire lámhainní (íosmhéid)
Ba chóir go mbeadh mála mar seo ar fáil do gach club óige nuair a
osclaítear iad.
Déan cinnte nach bhfuil an PPE stóráilte san áit céanna leis an áit scoite.

Líon Leanaí / Déagóirí, Fad ama an chlub óige

10)  Is gá beirt chinnire ar an laghad a bheith i láthair i gcónaí, agus go
gcloífaí leis an gcóibhheas seo a leanas:

Aoisghrúpa 3-6:       1:5

Aoisghrúpa 7-12:     1:10 
                                 
Aoisghrúpa 13-18:   1:15

N.B Áireofar gach ceannaire mar chuid den líon uasmhéid daoine a
bhfuil cead acu a bheith le chéile sa chlub óige de réir threoirlínte
sláinte poiblí



 Dul isteach sa chlub óige agus é a fhágáil 
 Tar éis casacht nó sraothartach 
Roimh agus tar éis ithe 
Roimh agus tar éis leithris a úsáid 
Roimh agus tar éis Garchabhair 
Tar éis bruscar a fholmhú 
 Tar éis aon rud a ghlanadh / a dhíghalrú 
 Aon uair a bhíonn na lámha salach

11)  Tá sé an-tábhachtach go mbeadh an Cúntóir Riachtanas Speisialta
céanna acu i gcónaí do leanbh le riachtanais speisialta atá ag freastal ar
chlub óige. Ní mór a mheabhrú go bhféadfadh deacrachtaí a chruthú do
leanaí le riachtanais speisialta (ag brath ar riachtanas) cuid de na beartais
nua Covid-19, i.e. lámha a ní go rialta, sláinteachas riospráide maith srl. Is
faoi choiste an chlub óige a bheadh sé a chinntiú go ndéanfaí aon
socruithe riachtanas speisialta. 
N.B. Áireofar gach Cúntóir Riachtanas Speisialta mar chuid den líon
uasmhéid daoine a bhfuil cead acu a bheith le chéile sa chlub/Ionad
Óige de réir threoirlínte sláinte poiblí – Liosta de eisceachtaí
(exemptions) do dhaoine le nóta ón dochtúr.

Scaradh Sóisalta
12)  Caithfear scaradh sóisialta (2 mhéadar gan masc agus 1M le masc) a
chur i bhfeidhm i gcónaí sa chlub agus caithfear súil ghéar a choinneáil go
bhfuil scaradh sóisialta ag tarlú i gcónaí. 
N.B. Má thagann aon athrú ar na treoirlínte seo, coinneofar lucht eagraithe
an chlub óige ar an eolas de réir mar a gheobhaidh muid féin an eolas.

Glanadh & Díghalrú
13) Caithfear a dhéanamh cinnte go mbeidh gach páiste agus gach cinnire
ag cloí le dea-shláinteachas riospráide (casacht / sraothartach isteach i do
mhuinchille/uilinn/naipcín a úsáid srl)

14) Ba chóir do chinnirí agus do leanaí / déagóirí a lámha a ní go minic
agus go críochnúil le gallúnach agus uisce, nó díghalrán láimhe a úsáid 
go rialta, le linn am an chlub óige, agus go háirithe:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



15) Caithfidh neart ábhar díghalraithe lámh agus gallúnach a bheith ar fáil le linn  
an club óige

 N.B. bheadh sé inmholta a ábhar díghlaraithe lámh féin a bheith ag gach 
 páiste/ déagóir gus iad ag teacht chuig an club óige.

 
16)  Bí cinnte go stórálfar ábhar glantacháin agus díghalraithe go sábháilte le linn
am an club óige
 
17) Ba cheart treoir a thabhairt do na páistí a bheith cúramach gan lámh a chuir  
ar a gcuid súl, béal & srón
 
18)  Caithfear leithris a ghlanadh go rialta
 
19)  Caithfear aon trealamh a bheadh in úsáid a dhí-ghalrú go rialta
20)  Níl cead buidéil, cupáin, plátaí srl a roinnt idir pháistí/déagóir agus / nó
cinnirí
21)  Moltar sceideal glantacháin & díghalraithe a chur i bhfeidhm don chlub óige
chun a chinntiú go ndéantar glanadh agus díghalrú go rialta, agus go háirithe
roimh thús an chlub óige agus tar éis deireadh a chur leis.
 
Páistí/Déagóir a Fhágáil & a Bhailiú

22)  Is gá na hamanna nuair a thagann tuismitheoirí / caomhnóirí as leanbh /
déagóir ag an gclub óige a bhainistiú agus a bhailiú arís, ionas nach mbeidh
plódú ann ag aon am amháin.
 
23) Moltar gan tuismitheoir / caomhnóir a bheith ag teacht amach as an
ghluaisteán más féidir, nuair a bheas siad ag fágáil agus ag bailiú páiste



 24) Déileáil le cásanna dearfacha nó amhrasta
 Má thaispeánann ball den chlub nó cinnirí comharthaí dearfacha ba chóir dó / di

staonadh ó ghníomhaíochtaí breise go dtí go ndéanfar na céimeanna seo a leanas:

Déanann duine aonair le hairíonna teagmháil le Dochtúir - a eagraíonn triage agus
tástáil más gá

Tastáil dhearfach Tastáil dhiúltach 

Is iad údaráis sláinte poiblí a dhéanann rianú
teagmhála agus cinnfidh siad cé hiad na

teagmhálacha dlúth nó ócáideacha

Gan aon ghníomh breise, (Ba cheart go mbeadh
duine faoi amhras saor ó shíomptóim ar feadh
48 uair an chloig sula bhfillfidh sé ar an gclub)

Caithfidh gach duine comhairle Sláinte Poiblí a leanúint má thagann siad faoi cheann de na
catagóirí thíos

Gartheagmháil Teagmháil ócáideach

Déanfar tástáil air

Tabharfar faoi ghníomhach ó Shláinte
Phoiblí

Ba chóir teagmháil a dhéanamh gach lá

Cuir glaoch ar dhochtúir teaghlaigh
láithreach má bhraitheann siad tinn

Ná fág an baile mura bhfuil gá leis

Seachain Taisteal

Leanúint éighníomhach ar feadh 14 lá

Cuirfear ar an eolas iad faoin riosca atá
acu

Ba chóir glaoch ar GP láithreach má
fhorbraíonn aon comharthaí

Má cheapan duine/baill go bhfuil siad
dearfach/aon siomtóin orthu atá ag luigh
leis na comharthaí dearfach, fan sa mbaile.



Taifead i gcomhar Rianú Teagmhála
 

25) Caithfear taifead á choinneáil d'ainm & uimhir
teagmhála gach páiste/déagoir & gach duine fásta a
mbíonn i láthair sa club óige ag aon am chun tacú le
rianú teagmhála má theastaíonn

 N.B. is féidir rollaí an club óige a úsáid sa gcás seo, ach
cóip a bheith coinnithe ag stiúrthóirí an club ar fhaitíos go
dteastóidh sé tar éis don chlub críochnú (caithfear cloí le
rialacha GDPR maidir le sonraí pearsanta dhaoine a
choinneáil faoi rún)
 
Táille an Club óige
26) Socróidh coiste an chlub/eagraiocht óige I
gcomhair leis an Príomh Chinnire agus foireann an
táillí a bheas le n-íoc ar bhallraíocht agus Seisiún
chlub/eagraíocht óige ag cruinniú cinn bhliana. Beidh
na táillí ag brath ar theacht isteach agus caitheachas
an chlub/eagraíocht óige.
 
27) I gcás táille an club óige á íoc ag daoine ag láthair
an club óige le hairgead tirim,  ba cheart don té a
bheadh ag láimhseáil airgid aird ar leith a thabhairt ar
ghlanadh / díghalrú lámh (bheadh sé inmholta táillí a
bheith íocaithe sula dtosnódh an club óige)



Gnáth úsaid sa gclub
 
Ionad an Club óige
28) Ní foláir dóthain áiseanna feiliúnacha a bheith ar fáil
chun an club óige a reáchtáil go sásúil
 
29) Ní mór a chinntiú go mbeidh dóthain leithris ar fáil i
measc na n-áiseanna
 
 
Teagascóirí/ Cinnirí an Club óige:
 
30)  Is gá do gach cinnire a bheith 18 mbliain d’aois, ní
ghlacfar le haon duine atá  faoi 18 i dtaobh an
chóimheasa seo.

Beidh na treoracha seo i bhfeidhm suas go dtí an pointe
nach bhfuil siad riachtannach a thuileadh. 
 



Soláthraithe Trealaimh
 Ocean Hygiene-Supplies &

Packaging
Ballywinna, Craughwell, Co. Galway

Uimhir Ghuthán: 091 848884
Faics: 091 848400

soghluaiste: 087 9090545
Riomphoist: info@oceanhygiene.ie 

 

Homecare Medical
Tooraree , Knock Road, Ballyhaunis,
Co. Mayo

Uimhir Ghuthán: +353 949 633 800
Riomphoist: info@homecaremedical.ie

MMS Medical
Unit 12, Block B,Claremorris
Business Park,Claremorris,Co.Mayo  

Colm Walsh, Product Specialist
Soghluaiste: 086 816 7122

Sherpack Limited
Templemichael Business Park, unit
6, templemichael business park,
Ballinalee Rd, Longford,

Uimhir Ghuthán: +353433342130
Faics: +353433342131
Riomphoist: sales@sherpack.ie

Conor Browne Wreaths
Mountain View Farm, Tullylusk,
Rathdrum, Co. Wicklow,

Uimhir Ghuthán: 01 9065904 
Soghluaiste: 086 378 4399
Riomphoist:
info@conorbrownewreaths.com

DONEGAL SHORES HYGIENE &
CATERING
Meenaniller , Derrybeg, Letterkenny,
Co. Donegal

Uimhir Ghuthán: 074 95 32092/32432
Riomphoist: sales@donegalshores.ie

Cork Hygiene Ltd,
 Unit 19, Doughcloyne Court,
Industrial Estate, Wilton, Cork,

Uimhir Ghuthán: (021) 4341411
Riomphoist: sales@corkhygiene.ie

Advanced Cleaning Supplies
Unit B6, 4 Park Business
Centre,Farranfore, Co Kerry

tel:+353949633800
mailto:info@homecaremedical.ie
mailto:sales@sherpack.ie
mailto:sales@donegalshores.ie


Príomhoifig: Tír an Fhia, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe.
Uimhir Ghuthán: 091-551145

Suíomh idirlíon:  www.muintearas.com

ÓIGE NAÓIGE NA
GAELTACHTAGAELTACHTA

Bainisteoir Óige - Angela Ní Thuathail
Angela@muintearas.com

Oifigeach Chonnacht/Laighean - Vivienne Ní Niaidh
vivienne@muintearas.com

Oifigeach Thír Chonaill - Donal Mac Giolla Bhríde
donal@muintearas.com

Oifigeach Na Mumhan - Vanessa Ní Shé
vanessa@muintearas.com

Facebook.com/onagaeltachta
 
 

 Instagram@oige_na_gaeltachta
 
 

Youtube.com/Muintearas Físeáin


