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Buíochas
Plean Teagmhais Criticiúil do Sheirbhísí Cúram Leanaí

Bhí comhoibriú idir dhá chomhpháirtí déag san earnáil chúram leanaí agus
an Teimpléad don Phlean Teagmhais Criticiúil á leagan amach. Chuir An
Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige maoiniú ar fáil agus rinne Pobal bainistiú air.
Tá grúpa stiúrtha an tionscadail go mór faoi chomaoin ag Margaret McHugh, a d’oibrigh ar conradh chun taighde a
dhéanamh don Teimpléad don Phlean Teagmhais Criticiúil do chúram leanaí agus chun é a fhorbairt. De thoradh a
soiléireachta agus a físe tá an teimpléad cuimsitheamh agus éasca le húsáid. Chuir Norma Hanley agus Anne Rabbitte,
soláthraithe cúram leanaí a bhí ar an ngrúpa stiútha, aiseolas luachmhar ar fáil. Chuir aiseolas ó soláthraithe cúram
leanaí a d’fhreagair an ceistneoir, chomh maith leo siúd a rinne meastóireacht ar an Teimpléad don Phlean Teagmhais
Criticiúil díreach sular críochnaíodh é, go mór leis leagan deiridh. Rinne Frank Kavanagh, Síceolaí Sinsearach, ón
tSeirbhís Síceolaíochta Náisiúnta (NEPS) a chuid saineolais a roinnt linn go flaithiúil ag tús an tionscadail. Stiúraigh
Breda McCarthy, Ceann Foirne, Seirbhísí Réamhscoile Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, cathaoirleacht ar an
ngrúpa stiúrtha agus bhí sí ar fáil le comhairle agus tacaíocht a sholáthar, díreach mar a bhí Moira Culkin, Stiúrthóir
Altranais in Ospidéal Bon Secours agus Comhalta de Bhord Choiste Cúram Leanaí Chontae agus Chathair na
Gaillimhe. Ba í Rosario Ní Shúilleabháin, Oifigeach Eolais, bainisteoir an tionscadail.
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Réamhrá
D’fheadfadh rud ar bith tarlú! Tarlaíonn cúinsí éigeandála gan aon rabhadh nó beagán rabhaidh de ghnáth agus is minic
go mbíonn mearbhall agus léirscrios de thoradh orthu. Is é críoch an phlean seo aghaidh a thabhairt ar bhunphleanáil
agus ar fhreagracht éigeandála do raon éigeandálaí cúram leanaí. Braitheann toradh teagmhais chriticiúil ar chomh
maith agus a phleanáil agus a d’ullmhaigh na daoine lena mbaineann do na tarlúintí sin.
Is í an aidhm ná sampla de bheartas freagartha agus nósanna imeachta do sheirbhísí cúram leanaí a chruthú a chuirfidh
ar chumas soláthraithe freagairt chuí a dhéanamh i gcás teagmhais criticiúil; filleadh ar an ngnáthstaid chomh tapaidh
agus is féidir tar éis an teagmhais agus na leanaí; na teaghlaigh; an fhoireann/an coiste agus aon pháirtithe eile ar ghoill
an teagmhas orthu a chosaint ó thionchar an teagmhais.
Tugann an plean cur síos ar róil soláthraithe cúram leanaí; foireann, tuismitheoirí agus an pobal agus iad ag freagairt
d’éigeandáil. Tá gach gné, ó aithint rioscaí go dtí forbairt phlean ullmhachta éigeandála aonair curtha san áireamh.
Leagann na teimpléid sa leabhrán seo amach na céimeanna cuí ar fad chun go mbeidh ar chumas na soláthraithe
plean teagmhais chriticiúil a chur in oiriúint da seirbhísí féin. Cuirtear san áireamh cineálacha agus méideanna éagsúla
saoráidí cúram leanaí agus is féidir le réimse seirbhísí ó na seirbhísí móra cúram lae iomlán go dtí na feighlí leanaí atá ag
feidhmiú óna dtithe féin na pleananna a leagan amach agus a úsáid.
Leag Frank Kavanagh, Síceolaí Sinsearach, NEPS, a bhí ag cur comhairle ar fáil ag tús na pleanála béim ar an ngá
atá ag leanaí daoine aitheanta a bheith timpeall orthu in amanna tráma agus éiginnteachta. Dá bhrí sin, bíonn ról
tábhachtach ag lucht bainistíochta agus ag an bhfoireann nuair a tharlaíonn teagmhas criticiúil. Chomh maith leis sin,
ba chóir do sheirbhísí cúram leanaí agus iad i mbun pleanála le freagairt do theagmhas criticiúil tosaíocht a thabhairt do
dhruileanna traenála rialta chun go mbeidh taithí ag an bhfoireann ar fad ar an bpróiseas.
Tá clár naisiúnta traenála leagtha amach chun cabhrú le soláthraithe cúram leanaí Plean Teagmhais Criticiúil a oiriúnú
dóibh féin. Beidh Coistí Cúram Leanaí agus Eagraíochta Deonacha Náisiúnta páirteach i seachadadh na traenála ar fud
na tíre.



1. Ráiteas Beartais

5. 	Ullmhacht Éigeandála

Tarlaíonn cúinsí éigeandála gan aon rabhadh nó beagán

Is éard is ullmhacht éigeandála ann ná an t-ullmhúchán

rabhaidh de ghnáth agus is minic go mbíonn mearbhall

agus an phleanáil atá riachtanach chun déileáil go

agus léirscrios de thoradh orthu. Braitheann toradh

héifeachtach le teagmhas criticiúil. Déanann daoine

Teagmhais Chriticiúil ar chomh maith agus a phleanáil

aonair measúnú ar dhóchúlacht teagmhas criticiúla

agus a d’ullmhaigh na daoine lena mbaineann do na

sonracha agus forbraíonn plean éigeandála a

tarlúintí sin. Is é críoch an phlean seo aghaidh a thabhairt

shainaithníonn na seirbhísí atá uathu, agus cad iad na

ar bhunphleanáil agus ar fhreagracht éigeandála do raon

hacmhainní a dteastaíonn uathu a bheith ar lámh ar

éigeandálaí cúram leanaí.

fhaitíos go dtarlaíonn teagmhas mar sin. Is é sprioc na
ngníomhaíochtaí ulllmhachta seo a chinntiú go bhfuil
saoráid réidh agus in ann freagairt go tapa agus go

2. Cuspóir

héifeachtach i gcás teagmhais chriticiúil.
Ar a laghad, ba chóir aghaidh a thabhairt ar na cúinsí

Is é cuspóir an phlean seo treoir a chur ar fáil do

éigeandála seo a leanas:

bhainistíocht agus d’fhoireann seirbhísí cúram leanaí
maidir le cosc agus freagairt éifeachtach ar theagmhas

•	Éigeandálaí Leighis

criticiúil. Is é cuspóir an phlean seo seirbhísí réamhscoile

•	Leanbh ar Iarraidh

aonair a éascu chun:

•	Tubaistí Nádúrtha; tuilte, stoirmeacha, aimsir
oighreata

•	rioscaí tarlúint teagmhais chriticiúil a mhaolú;

•	Cur isteach ar Fhóntas; uisce, leictreachas,

•	cur chuige éifeachtach a bheith ann ag

téamh

freagairt do theagmhais chriticiúla de réir mar a
tharlaíonn;

•	Éigeandála dóiteáin/deataigh

•	struchtúir chomhairleachta agus tacaíochta

•	Ábhar Guaiseach; doirteadh ceimiceach

iomchuí a shainaithint i gcás teagmhais;

•	Cúinsí Foréigneacha Ionchasacha (duine/

•	acmhainní eolais agus oiliúint iomchuí don

ionróir amhrasach/neamhúdaraithe)

fhoireann a shainaithint agus a chur i bhfeidhm.

•	Tuismitheoir/Caomhnóir Lagaithe nó Míshásta
•	Bagairt Bhuama

3. Scóip

•	Fliú Paindéimeach nó Taomanna

Tagraíonn an plean seo do na saoráidí cúram leanaí uile

•	Próiseas Aslonnaithe agus Nós Imeachta

Paindéimeacha

mar a shainmhínítear i Rialacháin um Chúram Leanaí

Dídine Lasmuigh den Suíomh

(Seirbhísí Réamhscoile) (Uimh. 2) 2006, an Roinn Sláinte

•	Sceitheadh Gáis

& Leanaí1 agus do na Teagmhais Chriticiúla mar a

Ní mór do shaoráidí cúram leanaí lonnaithe i bhfoirgnimh

mhínítear in Alt 4 agus 5.

oifige agus i spás roinnte eile, an comhordaitheoir
freagrachta éigeandála don fhoirgneamh a shainaithint
agus pleananna na gclár a chomhordú leis na daoine eile

4.	Sainmhíniú ar
Theagmhas Criticiúil

atá bainteach leo. Beidh ort riachtanais uathúla leanaí a
mholadh.

Is éard is teagmhas criticiúil ann ná teagmhas nó sraith
imeachtaí a thagann sa mhullach ar ghnáthmheicníochtaí
na scoile chun déileáil le cúrsaí2.
	Rialacháin um Chúram Leanaí (Seirbhísí Réamhscoile) (Uimh. 2) 2006, An Roinn Sláinte & Leanaí
	An tSeirbhís Siceolaíochta Náisiúnta (NEPS), “Freagairt do Theagmhais Chriticiúla, Treoirlínte do Scoileanna”, An Roinn
Oideachais agus Eolaíochta 2007

1)
2)
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6.	Freagrachtaí agus rólanna i bpleanáil agus i
bhfreagairt Éigeandála
A.	An Soláthraí Cúram Leanaí/Bainisteoir/Duine atá i bhfeighil
1)	Cinntíonn go bhfanann an tsaoráid i gcomhlíonadh na Rialacháin um Chúram Leanaí (Seirbhísí Réamhscoile)
(Uimh. 2) 2006 maidir le:
•	Garchabhair
•	Cúnamh Leighis
•	Bainistíocht agus foirne
•	Clárú leanaí
•	Taifid
•	Eolas do Thuismitheoirí
•	Bearta sábháilteachta dóiteáin
•	Áitribh agus Saoráidí
2)	Forbraíonn Plean(anna) Ullmhachta Éigeandála na saoráide le cabhair ó fhoireann pleanála.
3)	Cuireann oiliúint ar an bhfoireann agus ar leanaí i bhforálacha an Phlean (na bPleananna) Ullmhachta
Éigeandála.
4)	Sannann freagrachtaí éigeandála do bhaill foirne mar a theastaíonn, agus aird ar chumais aonair agus
gnáthfhreagrachtaí.
5)	Áirithíonn oiliúint riarachta do bhaill foirne (de réir mar is infheidhme).
6)	Reáchtálann druileanna agus tionscnaíonn leasuithe riachtanacha ar an bplean bunaithe ar mheasúnaithe
druileanna.
7)	Coinníonn tuismitheoirí agus baill foirne ar an eolas faoi leasaithe ar an bplean Ullmhachta Éigeandála.
8)	Déanann maoirseacht ar sheiceáil sábháilteachta thréimhsiúil ar an tsaoráid fhisiciúil, ar an trealamh agus ar
fheithiclí.

B.	Foireann na Saoráide (mar atá ar fáil)
1)	Bíonn siad rannpháirteach i bhforbairt Phlean(anna) Ullmhachta Éigeandála na saoráide.
2)	Bíonn siad rannpháirteach i ndruileanna agus in oiliúint ullmhachta éigeandála.
3)	Cuidíonn le leanaí muinín ina gcumas chun aire a thabhairt dóibh féin a fhorbairt.
4)	Soláthraíonn ceannaireacht le linn tréimhse éigeandála.

C.	Pearsanra Cothabhála Saoráide (de réir mar is infheidhme)
1)	Glacann páirt i bhforbairt Phlean(anna) Ullmhachta Éigeandála na saoráide.
2)	Déanann cigireachtaí sábháilteachta tréimhsiúla ar an tsaoráid.
3)	Sainaithníonn comhlaí agus lasca stoptha do ghás, d’ola, d’uisce agus do leictreachas. Cuireann cairt ar
taispeáint a léiríonn láithreacha stoptha sa chaoi gur féidir le daoine eile iad a úsáid in am éigeandála.
4)	Soláthraíonn do stopadh éigeandála an chórais aerála. (de réir mar is infheidhme).
5)	Tugann treoir do gach ball foirne faoin gcaoi le múchtóir dóiteáín a úsáid.



D.	Pearsanra Seirbhíse Bia na Saoráide (mar is infheidhme)
1)	Cinnteoidh go mbíonn bia oiriúnach, dóthanach, dea-chothaitheach agus ilchineálach ar fáil i gcónaí.
2)	Coinníonn soláthairtí leordhóthanacha bia neamh-mheatacha agus uisce d’úsáid éigeandála.
3)	Rothlaíonn soláthairtí chun úire a chinntiú.

E.	Tuismitheoirí
1)	Teacht chun a bheith eolach ar an bPlean (Phleananna) Ullmhachta Éigeandála agus ar na nósanna imeachta
a chaithfidh siad a leanúint.
2)	Na nósanna imeachta do bhailiú leanaí má thugann éigeandáil ar an tsaoráid athlonnú go dtí suíomh eile, a
bheith ar eolas acu.
3)	Cinntíonn go bhfuil an t-eolas atá ag an tsaoráid maidir leis na leanaí agus leo féin, suas chun dáta agus
ceart.
4)	I gcás gur infheidhme, cuidíonn le bainisteoir na saoráide an plean a scríobh.

F.	Pobal
Féadfaidh an pobal, go háirithe rialtas áitiúil, a bheith ina fhoinse do na nithe seo a leanas:
a)	Rabhadh
b)	Acmhainní Éigeandála
c)	Faisnéis
Ba chóir go dtiocfadh an chabhair seo go príomha ó:
d) Ranna Rialtais
e) Seirbhísí Leighis Éigeandála
f)

Na Gardaí Síochána

g) An Roinn Dóiteáin
h) Gníomhaireachtaí neamhRialtasacha
Ar fhoinsí ionchasacha eile áirítear:
i)

Daoine aonair a bhfuil saineolas ábhartha acu

j)

Eaglaisí

k) Clubanna agus eagraíochtaí saoránaigh
l)

Gnólachtaí agus tionscail
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7.	Ullmhú an Phlean (na bPleananna) Ullmhachta
Éigeandála
Tá sé tábhachtach go mbíonn plean scríofa cuimsitheach ag saoráidí le nósanna imeachta a gcaithfear a leanúint nuair
a tharlaíonn Teagmhas Criticiúil. Ba cheart an plean a chleachtadh ó am go chéile.
Ba chóir údarás don phlean agus dá chur i bhfeidhm a bhunú agus ní mór na cúinsí faoina bhfuil na nósanna imeachta
éigeandála le leanúint, a shainaithint. Teastaíonn feasacht ar na guaiseacha nádúrtha, agus ar na guaiseanna cruthaithe
ag an duine, gur dócha go dtarlóidh i limistéar áirithe agus measúnú tuisceanach ar an tsaoráid agus ar na hacmhainní
atá ar fáil – idir ábhartha agus daonna.
Is í an chéad chéim ná na daoine sin a bheidh ar an bhFoireann Bhainistíochta Teagmhais Chriticiúil (FBTC) a
shainaithint. Ba chóir na daoine seo a leanas a chur san áireamh ar an bhFoireann ach ní bheidh sé teoranta dóibh:
•	Ceannasaí Foirne Teagmhais Chriticiúil/Soláthraí cúram leanaí/bainisteoir
•	Baill shinsearacha foirne
•	Garda Áitiúil
•	Ionadaí Sláinte agus Sábháilteachta
•	Bainisteoir Cothabhála Saoráidí
•	Ionadaí(aithe) tuismitheoirí
•	Ionadaí na seirbhísí sláinte áitiúla
•	Siceolaí
•	Idirchaidreamh leis na meáin
Aithnítear go mbraithfidh comhdhéanamh FBTC ar mhéid agus ar chastacht na saoráide cúram leanaí. I saoráidí níos lú,
d’fhéadfadh nach mbeadh ach duine amháin ann le cuid de na rólanna a bhfuil cur síos orthu a ghlacadh.

7.1	Áireofar ar fhreagrachtaí na foirne:
a)	Measúnú riosca ar ghuaiseacha agus ar chúinsí a bhféadfadh go mbeadh gníomh éigeandála uathu agus a
bhféadfadh an tsaoráid a bheith leochaileach ina thaobh (Aguisín A);
b)	Anailís ar na riachtanais chun aghaidh a thabhairt ar na guaiseacha seo;
c)	Forbairt phlean ullmhachta éigeandála do gach teagmhas criticiúil a shainaithnítear ;
d)	Bunú idirchaidrimh leis na seirbhísí éigeandála ábhartha go léir e.g. na gardaí, an bhriogáid dóiteáin,
otharcharr, Dochtúir Teaghlaigh, seirbhísí éigeandála pobail, ospidéal, ionad eolais nimheanna, seirbhísí
sláinte pobail ;
e)	Rochtain 24 uair an chloig ar shonraí teagmhála do leanaí agus dá dteaghlaigh;
f)	Rochtain 24 uair an chloig ar shonraí teagmhála do gach ball foirne ábhartha a theastaíonn i gcás teagmhais
chriticiúil ;
g)	Cuidiú le cur i bhfeidhm pleananna ullmhachta éigeandála;
h)	Scaipeadh nósanna imeachta pleanáilte;
i)	Eagrú druileanna cleachtais;
j)	Comhordú forbairt foirne iomchuí ;
k)	Athbhreithniú rialta ar phleananna ullmhachta éigeandála.



8.	Forbairt Phleananna Ullmhachta Éigeandála
I bhforbairt phleananna ullmhachta éigeandála sonracha, ba chóir a shainaithint go mbeidh roinnt riachtanas i gcoitinne
agus ba chóir do gach saoráid seo a leanas, ar a laghad, a bheith acu mar chaighdeán:
•	Liosta reatha d’ainmneacha, de sheoltaí agus de shonraí teagmhála ball foirne don fhoireann agus do
neasghaolta;
•	Liosta reatha leanaí lena n-áirítear riachtanais do leanaí le riachtanais speisialta
•	Logleabhar tinrimh
•	Liosta reatha tuismitheoirí agus an dara caomhnóir ainmnithe lena n-áirítear sonraí teagmhála
•	Acmhainní garchabhracha dóthanacha agus liosta reatha den fhoireann a bhfuil oiliúint gharchabhrach acu
•	Treoir mhearthagartha le sonraí teagmhála don Fhoireann Teagmhais Chriticiúil agus do sheirbhísí
riachtanacha
•	Nós imeachta aslonnaithe sainmhínithe go soiléir a shainaithníonn ionaid tionóil réamhcheaptha agus má
theastaíonn, suíomh dídine athlonnaithe.
•	Mála aslonnaithe (d’ábhar molta, féach aguisín)
•	Pleananna agus mapaí urláir saoráide cothrom le dáta a dhéanann cur síos ar bhealaí éalaithe dóiteáin agus
láthair seirbhísí riachtanacha.
•	Teimpléaid do theagmháil le tuismitheoirí agus leis na meáin (tag. Ábhair acmhainní, An Roinn Oideachais)
•	Sonraí teagmhála do sheirbhísí léirmhínithe má theastaíonn
•	Ba chóir coinneáil cóip bhog de chomhad ina mbeadh grianghrafanna leanaí, le toil tuismitheoirí, a mheas.

Ba chóir go ndéanfaí plean sonrach a fhorbairt do chúinsí éigeandála a sainaithníodh le linn measúnú riosca mar
ardriosca don tsaoráid. Ba chóir go mbeadh na pleananna seo achomair agus comhsheasmhach ó thaobh leagan
amach agus formáide agus ba chóir go mbeidís sa bhreis ar bheartais agus ar nósanna imeachta eagraíochta a
cheanglaítear le dlíthe agus le rialachán.

Ba chóir do gach plean seo a leanas a shainaithin:
1)	Na guaiseacha – liostaigh na dáinséir má eascraíonn an éigeandáil seo;
2)	Ullmhacht – na bearta atá ann chun cosc a chur leis seo a shainaithint ;
3) 	Freagairt – na gníomhartha sonracha a theastaíonn a bheith san áireamh mar aon leis na sonraí teagmhála
ábhartha;
4)	Athshlánú – cur síos a dhéanamh ar na gníomhartha atá le tógáil don athshlánú.

Tá pleananna samplacha san áireamh sna haguisíní.
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9.	Nósanna Imeachta Teagmhais Chriticiúil
Nuair a tharlaíonn teagmhas cuirfidh an fhoireann bainisteoir na saoráide nó an té atá ainmnithe ar an eolas. Is í
freagracht an bhainisteora a chinneadh cibé an meastar gur teagmhas criticiúil atá ann. Glacfaidh bainisteoir na
saoráide nó an t-ainmní ceannas ar an bhfreagairt éigeandála agus treorófar iad ag an Treoir Ghnímh Theagmhais
Chriticiúil (Aguisín E).

9.1	Freagairt Láithreach [laistigh de 24 uair an chloig]
a) Nádúr an teagmhais chriticiúil a shainaithint
b) Teagmháil a dhéanamh leis na seirbhísí éigeandála
c)	Garchabhair láithreach a tharmligean d’fhoireann oilte
d) Más infheidhme, daingnigh an limistéar
e) Sábhailteacht agus leas na leanaí agus na foirne a chinntiú
f)	Fógra a thabhairt do cheannasaí foirne an teagmhais chriticiúil mura raibh sé ar an suíomh
g)	An plean ullmhachta éigeandála iomchuí a chur i bhfeidhm
h)	Teagmháil a dhéanamh leis na seirbhísí éigeandála, agus seirbhísí leighis agus ospidéil
i)	Déan teagmháil le tuismitheoirí agus baill teaghlaigh agus coinnigh ar an eolas iad
j)	Na leanaí agus na baill foirne is dlúth ata bainteach leis agus i mbaol a shainaithint
k)	Na meáin agus an phoiblíocht a bhainistiú
l)

Nós Imeachta Oibríochtúil Éigeandála & Loga Ama a choinneáil (Aguisín F)

9.1.1	Strus a bhainistiú tar éis teagmhais chriticiúil
Féadfaidh baint le teagmhais neamhghnácha san ionad oibre, nó nochtadh dóibh, strus a chur ar dhuine. Is rud gnách
é a bheith suaite go mothúchánach mar fhreagairt ar theagmhas criticiúil. Tá sé tábhachtach mar sin go gcoinnítear an
fhoireann atá gafa le teagmhas criticiúil ar an eolas agus go dtugtear an deis dóibh scíth a ghlacadh agus briseadh a
bheith acu óna ngnáthdhualgais tar éis teagmhais.

Ba chóir don bhainisteoir/té atá i gceannas na straitéisí seo a leanas a bhreithniú:
•	Cruinniú a ghairm dóibh siúd a bhí bainteach leis a luaithe agus is féidir;
•	Achoimre ar an teagmhas a thabhairt agus éiginnteachtaí a shoiléiriú.
•	Ceisteanna a lorg agus saincheisteanna imní a phlé.
•	Cúram agus tacaíocht don duine aonair a léiriú.
•	Plean gnímh a ullmhú, ag cur riachtanais na n-oibrithe san áireamh.
•	Socruithe gearrthéarmacha d’fhreagrachtaí oibre a dhéanamh.
•	Cinntigh go bhfuil an fhoireann sásta an tsaoráid a fhágáil agus go ndéantar iad a thionlacan abhaile más gá.
•	Comhairle saineolaíoch ar fhaisnéisiú a lorg.



9.2 Freagairt Thánaisteach [24–72 uair an chloig]
a)	Déan measúnú ar an ngá le tacaíocht agus comhairliúchán dóibh siúd a raibh baint dhíreach nó
neamhdhíreach acu leis.
b)	Cuir eolas fíorasach ar fáil don fhoireann, do thuismitheoirí agus don phobal níos leithne de réir mar is cuí.
c)	Socraigh faisnéisiú do na tuismitheoirí, do na leanaí agus don fhoireann is mó a raibh baint acu leis agus a
bhí i mbaol.
d)	Cuir an gnáthamh rialta ar ais i bhfeidhm sa tsaoráid, an seachadadh clár agus saol an phobail, a luaithe
agus is indéanta .
e)	An tuarascáil ar an teagmhas criticiúil a thabhairt chun críche.

9.3	Freagairt Leantach Leanúnach
a)	Aon duine eile a bhféadfadh go ndeachaigh an teagmhas criticiúil i bhfeidhm orthu a shainaithint agus
rochtain ar sheirbhísí tacaíochta do bhaill den phobail a chur ar fáil .
b)	Eolas cruinn a chur ar fáil do thuismitheoirí agus don fhoireann.
c)	Seirbhís chuimhneacháin agus adhradh ócáideach a shocrú de réir mar is cuí.
d)	Teagmháil a choinneáil le haon pháirtí gortaithe nó páirtí lena mbaineann chun tacaíocht a chur ar fáil agus
monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn.
e)	Monatóireacht a dhéanamh ar an bhfoireann agus ar pháistí do chomharthaí struis mhoillithe agus do theacht
chun cinn neamhoird struis iarthrámaigh; cóireáil speisialaithe á cur ar fáil de réir mas is gá.
f)	Plean bainistíochta éigeandála agus teagmhais chriticiúil a mheasúnú.
g)	Bí íogair maidir le laethanta cuimhne.
h)	Aon chorraíl fhadtéarmach ionchasach, e.g. coistí cróinéara, imeachtaí dlíthiúla, a bhainistiú.

10.	Cumarsáid leis na Meáin
Ní mór do FBTC i gcónaí an gá le cumarsáid éifeachtach shoiléir a chothramú le cearta na ndaoine lena mbaineann
chun príobháideachta. I gcás go mbaineann teagmhas criticiúil le saincheisteanna goilliúnacha ba cheart don fhoireann
teacht ar aontú faoin bhfaisnéis is féidir a nochtadh agus é sin nach gá a nochtadh ach ar bhonn riachtanais.
Ba cheart do gach saoráid treoir shoiléir a bheith ann don fhoireann faoin duine laistigh den eagraíocht ar féidir leo
dul i mbun cumarsáide leis na meáin. Ba cheart post údarásach a bheith ag an duine ainmnithe agus d’fhéadfadh
gur bainisteoir saoráide nó ionadaí den mbord bainistíochta a bheadh ann. Moltar don CIMT ráiteas samplach a
chomhaontú le linn an phróisis phleanála.
I gcás teagmhais chriticiúil tá sé an-tábhachtah go n-aontódh an CIMT an próiseas chun déileáil leis na meáin go luath.
Ba chóir go mbeadh comhaontú ar seo a leanas san áireamh ann::
•	Láthair na cumarsáide, socraigh ar fearr í a dhéanamh ar an suíomh nó lasmuigh de;
•	An ráiteas atá le cur amach. Tá ráiteas samplach do na meáin ar fáil i “Freagairt do Theagmhais Chriticiúla,
Ábhair Acmhainní do Scoileanna”, An Roinn Oideachais agus Eolaíochta 2007;
•	Ar chóir agallamh a thabhairt nó nár chóir.

Tá tuilleadh treorach ar fáil i “Freagairt do Theagmhais Chriticiúla, Treoirlínte do Scoileanna”, An Roinn Oideachais agus
Eolaíochta 2007.
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11.	Pleanáil Leanúnachais Ghnó
Tá Pleanáil Leanúnachais Ghnó ag oibriú amach cén chaoi ar féidir leanúint le hoibríochtaí faoi dhroch-chúinsí mar
imeachtaí ar nós dóiteán i bhfoirgnimh agus cliseadh fóntais, teagmhais nádúrtha mar oighear agus tuilte diana, agus
teagmhais náisiúnta mar thinnis phaindéimeacha. Dáiríre, ba chóir aon imeacht a d’fhéadfadh dul i gcionn ar oibríochtaí
a bhreithniú, mar chur isteach ar an slabhra soláthair, caillteanas nó damáiste d’infrasctruchtúr criticiúil (mór-innealra
nó acmhainn ríomhaireachta/líonra). Ba chóir do Phleanáil Leanúnachais Ghnó mar sin a bheith san áireamh i ngach
gníomhaíocht mheasúnaithe riosca nó bainistíochta éigeandála.

12.	Meastóireacht agus Athbhreithniú ar Phlean
Bainistíochta
1)	Tionólfar cruinniú den fhoireann teagmhais chriticiúil tar éis gach teagmhas criticiúil chun meastóireacht
a dhéanamh ar an tuarascáil teagmhais chriticiúil, ar éifeachtúlacht an phlean bainistíochta agus chun
modhnuithe a dhéanamh de réir mar a theastaíonn.
2)	Ionchorpróidh an próiseas meastóireachta aiseolas a bhaileofar ón bhfoireann, ó thuismitheoirí agus ó
ionadaithe pobail áitiúla
3)	Cuirfear tuarascáil mheastóireachta ar fáil don fhoireann bainistíochta.

Aguisíní:
Aguisín A)	Prionsabail Ghlasála Síos nó Dídine ar an Suíomh
Aguisín B) Liosta Faisnéise Teagmhála Teagmhais Chriticiúil
Aguisín C) Seicliosta don Mhála Aslonnaithe Éigeandála
Aguisín D) PLEAN ULLMHACHTA ÉIGEANDÁLA
Aguisín E) TREOIR GHNÍOMHAÍOCHTA DO THEAGMHAS CRITICIÚIL
Aguisín F) NÓS IMEACHTA OIBRÍOCHTÚIL ÉIGEANDÁLA & LOGA AMA
Aguisín G) Dul i dTeagmháil leis na Seirbhísí Éigeandála ~ Cad a bheidh romhat
Aguisín H) Prionsabail Aslonnaithe
Aguisín I) Prionsabail Ghlasála Síos nó Dídine ar an Suíomh

Tagairtí:
1)	Rialacháin um Chúram Leanaí (Seirbhísí Réamhscoile) (Uimh. 2) 2006, An Roinn Sláinte & Leanaí
2)	An tSeirbhís Siceolaíochta Náisiúnta (NEPS), “Freagairt do Theagmhais Chriticiúla, Treoirlínte do Scoileanna”,
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta 2007
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Aguisín A
Measúnú Riosca ar Ullmhacht Éigeandála
TREORACHA:
Agus an measúnú riosca seo á dhéanamh, ní mór duit gach imeacht ionchasach i ngach ceann de na trí chatagóir,
dóchúlacht, riosca agus ullmhacht, a luacháil. Cuir le himeachtaí nó bain díobh de réir mar is iomchuí do do shaoráid.

Dóchúlacht: Breithnigh seo a leanas:
1) 	Rioscaí aitheanta
2)	Iar-imeachtaí
3)	Staitisticí déantóra

Riosca: Breithnigh seo a leanas:
1)	Bagairt ar an mbeatha agus/nó ar Shláinte & Sábháilteacht
2)	Cur isteach ar sheirbhísí
3) Féidearthacht teipeanna
4) Caillteanas muinín an phobail
5) Tionchar airgeadais
6) Saincheisteanna dlíthiúla

Ullmhacht: Breithnigh seo a leanas:
1)	Cad iad na pleananna atá ann?
2) Cé mhéid den fhoireann atá oilte?
3)	Clúdach árachais
4) Infhaighteacht chóras cúltaca
5)	Acmhainní pobail

Tabhair an luach do gach catagóir a léiríonn an staid láithreach dar leat.
Méadaigh an rátáil do gach imeacht i réimse na dóchúlachta, riosca agus ullmhachta. Léireoidh na luachanna iomlána,
in ord íslitheach, na himeachtaí is mó a bhfuil gá le fócas agus le hacmhainní uathu do phleanáil éigeandála. Socraigh
luach ar faoina bun nach mbeidh gá le gníomh ar bith. Tá glacadh le riosca de rogha na heagraíochta. .
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DÓCHÚLACHT

Measúnú Riosca Ullmhachta Éigeandála
IMEACHT

3

2

1

5

Ard
Mean
ÍSEAL
BAGAIRT
				
SAOIL
					
SCÓR
DAONNA
Bagairt buama
Fuadach Páiste
/Páiste ar Iarraidh
Tubaiste Phobail
Éigeandáil Leighis
(Anaifiolacsas, tachtadh,
briseadh)
Foréigean

NÁDÚRTHA
Eipidéim
Tarlúint Tintrí
Stoirm/Tuilte Troma
Dianchúinsí fuachta
Éilliú uisce

TEICNIÚIL
Cliseadh leictreach
Dóiteán, Inmheánach
Nochtadh d’Ábhar Guaise
Cliseadh Gineadóra
Cliseadh HVAC
Sceitheadh Gáis/pléascadh

SLÁINTE/
SÁBHÁIL
-TEACHT

3

CUR
ISTEACH
Mór

2

MEAN
CHUR
ISTEACH

RIOSCA

4

3

2

1

REAS- MAITH
ÚNTA

ULLMHACHT

CUR
BOCHT
ISTEACH		
ÍSEAL

1

IOMLÁN
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Aguisín B
Liosta Faisnéise Teagmhála Teagmhais Chriticiúil
FOIREANN BAINISTÍOCHTA TEAGMHAIS
CHRITICIÚIL

Ról

Ainm

Uimh. Fóin
(Fón Póca)

Uimh. Fóin
Lá

Oíche

Stiúrthóir /Bainisteoir
Ball foirne 1
Ball foirne 2
Oifigeach S&S
Bainisteoir Saoráidí
Ionadaí Tuismitheora 1
Ionadaí Tuismitheora 2
Siceolaí
Teagmhálaí na Meán
Seirbhísí Sláinte

Éigeandáil bagrach don bheatha nó criticiúil ó thaobh ama
Stáisiún Áitiúil na nGardaí
Otharcharr
Seirbhísí Dóiteáin
Dochtúir Áitiúil
Ospidéal (Ospidéil)
Leictreachas
Soláthairtí Uisce
Gás
Sagart/Ceannaire spioradálta
Seirbhísí Cúram Leanaí an Chontae
Seirbhísí réamhscoile HSE
Údarás Sláinte & Sábháilteachta
An tÚdarás Áitiúil
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Aguisín C

Teimpléad Phlean Teagmhais Chriticiúil
Do Sheirbhísí Cúram Leanaí

Seicliosta don Mhála Aslonnaithe Éigeandála
Coinnigh an Mála Aslonnaithe Éigeandála in áit ainmnithe atá éasca teacht air. Moltar go mbeadh an mála deartha chun
a chaitheamh ar an ngualainn nó ar an droim agus ba chóir go mbeadh dath sainniúil air. Ba chóir a bhfuil sa mhála a
sheiceáil in aghaidh na seachtaine.

4

An bhfuil siad seo agat:
Sonraí Leanaí
Leanaí agus baill foirne agus liosta riachtanas speisialta
Foirmeacha Scaoilte Leanaí
Sonraí Foirne
Liosta Teagmhála Éigeandála  
Veisteanna sábhála tráchta
Eochracha
Paca garchabhrach iniompartha caighdeánach le bindealáin, Savlon, ciarsúir
antaiseipteacha
Liosta Riachtanas Leighis agus Riachtanas Speisialta: leanaí le hasma, ailléirgí lena
n-áirítear cógais Speisialta e.g. análóirí asma, EpiPens
Fón póca luchtaithe
Tóirse le cadhnraí breise (nó toirse tochrais)
Meigeafón/callaire
Raidió iniompartha cumhachtaithe ag cadhnra
Uisce buidéalaithe
Sneaiceanna neamh-mheatacha iniompartha mar shabhdánaigh, torthaí triomaithe,
barraí fuinnimh
Cóip de phlean suíomh na saoráide agus bealaí aslonnaithe
Soláthairtí earraí maisíochta & Griansciath
Feadóg
Málaí bruscair pleaisteacha agus ceangail
Seinnteoir DVD iniompartha & DVDanna
Eile:

14

Aguisín D
PLEAN ULLMHACHTA ÉIGEANDÁLA
ÉIGEANDÁIL: Fuacht Dhian/Oighear
RIOSCAÍ

•	Damáiste do chórais phíboibre
•	Damáiste d’áitribh nó d’earraí gléasra nochta
•	Timpiste feithicle
•	Sciorrthaí agus titim

ULLMHACHT

•	Córas cosanta seaca in áit
•	Foinsí teasa in aice le humair uisce
•	Foinsiú soláthairtí salainn go luath san Fhómhar
•	Seiceáiltear foirgneamh atá neamháitithe le linn sealanna fuara
•	Déantar monatóireacht ar réamhaisnéis na haimsire
•	Trealamh garchabhrach ar an suíomh
•	Téacsáil Ghréasáin ar bun

FREAGAIRT

•	Freagairt do rabhaidh a fuarthas ó na meáin nó ó údaráis áitiúla
• Córais na saoráide a sheiceáil, uisce, gás etc
• An foirgneamh a sheiceáil
•	Déan teagmháil le lucht cothabhála maidir le dáileadh salainn ar gach cosán agus
cabhsán seachtrach
•	Déan measúnú ar rioscaí Sláinte & Sábháilteachta – struchtúir, foinsí teasa agus/nó
uisce lagaithe, tailte gan a bheith slán etc
•	Déan measúnú riosca ar an riachtanas seirbhísí a lánscor
•	Úsáid téacsáil Ghréasáin don chumarsáid le tuismitheoirí
Pluiméir: __________________________________________________________________
Leictreoir: _________________________________________________________________
Bainisteoir Saoráide: ________________________________________________________

ATHSHLÁNÚ

•	Cigireacht iomlán ar na saoráidí agus ar na tailte
• Struchtúir a dheisiú de réir mar is gá
• Déan teagmháil leis na tuismitheoirí maidir le hathchóiriú seirbhísí
• Déan athbhreithniú ar an bplean ullmhachta éigeandála
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Plean Ullmhachta Éigeandála
ÉIGEANDÁIL: Leanbh ar Iarraidh /Fuadach linbh
RIOSCAÍ

•	Gortú, tráma nó bás linbh

ULLMHACHT

•	Córais shlándála i bhfeidhm
•	Sonraí teagmhála cothrom le dáta do thuismitheoirí
•	Clárú agus logáil isteach na gcuairteoirí go léir
•	Monatóireacht CCTV
•	Oiliúint foirne
•	Prótacal áitiúil i bhfeidhm do thurais allamuigh
•	Nós imeachta áitiúil i bhfeidhm do bhailiú leanaí
•	Comhad tagartha de ghrianghraif leanaí, tugtha suas chun dáta in aghaidh na
bliana
•	Déantar an plean a thástáil in aghaidh na bliana

FREAGAIRT

•	Deimhnigh go bhfuil an leanbh ar iarraidh
• Cinntigh go bhfuil cuntas tugtha i leith na leanaí eile.
• Eagraigh cuardach an fhoirgnimh agus an cheantair áitiúil
• Cuir bainisteoir na saoráide/an té atá i gceannas ar an eolas
• Glaoigh ar na seirbhísí Éigeandála – 999 nó 112
• Cruinniú CIMT a ghairm
•	Bailigh eolais le fáil amach cathain agus cén áit a chonacthas an leanbh go
deireanach
•	Tabhair grianghraf agus sonraí beachta faoi aois an linbh agus faoi na héadaí a bhí
á gcaitheamh aige/aici do na Gardaí
• Cuir tuismitheoirí an linbh ar an eolas
• Déan fiosrúcháin na meán a tharmligean go dtí an duine ainmnithe
•	Breithnigh preaseisiúint a thabhairt don raidio áitiúil ag lorg cabhrach, le comhairle
ó na Gardaí
• Déan cuardach sa dúiche faoi stiúir na nGardaí

ATHSHLÁNÚ

•	Sábháilteacht agus folláine an linbh a bhunú nuair a aimsítear é
•	Socraigh athbhreithniú leighis an linbh
•	Lorg tacaíocht ó chomhairleoirí de réir mar is cuí
•	Déan anailís ar an mbunchúis agus athbhreithniú ar chórais
•	Leasaigh an plean ullmhachta éigeandála de réir mar is gá
•	Cuir tús le córais nua de réir mar is cuí
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Aguisín E
Treoir Ghníomaíochta do Theagmhas Criticiúil
Ceannas Éigeandála
1. _________________ Fón:____________________
2. _________________ Fón:____________________

Freagrachtaí/Gníomhartha Láithreacha

Glaoigh ar
999/112 (fón póca)
Seirbhísí Éigeandála
Glaoigh ar:
DT:_______________
Eile:_____________

Rólanna a tharmligean
chuig foireann oilte
sinsearach

Déan teagmháil le baill CIMT

Garchabhair láithreach
• Aerbhealach
• Análú
• Imshruthú

1. _______ Fón:______________

Scaradh amach leanaí

3. _______ Fón:______________

Túslitreacha

Teagmháil

Lean Plean
Bainistíochta
Éigeandála Sonrach

2. _______ Fón:______________

4. _______ Fón:______________
5. _______ Fón. _____________

Breithnigh:
• Aslonnú
• Glasáíl Síos
• Tailte a dhaingniú
• Riachtanais Chumarsáide
• Ionaid do thuismitheoirí, do
na meáin, do chruinnithe
fáisnéise etc
• Córais a dhúnadh síos
• Doiciméadú línte ama
• Lánscor a aontú

Freagairt Tánaisteach
• Coimeád slándáil leanaí & foirne
• Coinnigh teagmháil le seirbhísí éigeandála, tuismitheoirí agus na meáin
• Déan measúnú ar riachtanas tacaíochta agus comhairleoireachta
• Socraigh faisnéisiú
• Cuir comhlachtaí rialála ar an eolas mar is iomchuí:
FSS _________________________
HSA _________________________
CCC_________________________
Sláinte Poiblí ____________________
Cuideachta árachais _____________________
• An gnáthamh rialta a athbhunú sa tsaoráid a luaithe agus is féidir
• Tuarascáil teaghmhais iomlán
• An Plean Bainistíochta Éigeandála a mheasúnú, a athbhreithniú
agus más gá, a leasú
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Aguisín F

Teimpléad Phlean Teagmhais Chriticiúil
Do Sheirbhísí Cúram Leanaí

Nós Imeachta OOibríochtúil Éigeandála & Loga Ama
Éigeandáil:		
Am Tionscanta:
Saincheisteanna a bhfuil aghaidh le tabhairt orthu

Dáta:
Am Lánscoir:

Time

Nótaí Tráchta

An Comhordaitheoir sonraithe
Teagmháil déanta le baill CIMT
Plean ullmhachta éigeandála cuí a thioscnamh
Sabháilteacht linbh/foirne a mheasúnú
Foinsí seachtracha le cur ar an eolas
Gardaí/Otharcharr /Briogáid Dóiteáin
An gá aslonnú/ glasáil síos?
Cuir an t-aláram dóiteáin i ngníomh
An gá leanaí a bhogadh go suíomh athlonnaithe?
Cuir soláthairtí bia leis an mála aslonnaithe
Tarmligean dualgas chuig an bhFoireann
•	Garchabhair
•	Scaradh amach leanaí
•	Ní mór seirbhísí a aonrú
•	An bhfuil na bealaí isteach go léir slán?
•	Doras tosaigh
•	Bealaí éalaithe éigeandala
•	Cúnamh ag teastil don aslonnú
•	Suíomh Slán
An gá teagmháil a dhéanamh leis an bhfoireann nach
bhfuil ar dualgas?
Teagmháil leis na tuismitheoirí?
An ceart seirbhísí a chur ar ceal?
Eagraigh go mbaileofar na leanaí
Breithinigh an tionchar ar an soláthar leictreachais
Breithnigh an tionchar ar an soláthar gáis
Breithnigh an tionchar ar an soláthar uisce
Breithnigh an tionchar ar sheirbhísí eile
Breithnigh an tionchar ar shlándáil
An bhfuil baol ionfhabhtaithe ann?
An bhfuil saincheisteanna P.R. ann ar ghá aghaidh a
thabhairt orthu?
Bíodh seirbhísí tráchtála páirteach ann
Aimsigh soláthar trealaimh speisialaithe
Aimsigh fochonraitheoirí faofa
Taifead sonraí teagmhála conaitheoirí speisialaithe
Fógraíonn an ceannas éigeandála lánscor

Síniú an Chomhordaitheora:

Dáta:

Cóipeanna den tuarascáil chuig: An Bord Bainistíochta, baill CIMT
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Aguisín G
Dul i dTeagmháil leis na Seirbhísí Éigeandála ~
Cad a bheidh romhat
Cad a tharlaíonn nuair a ghlaonn tú ar 112 nó 999
Nuair a ghlaonn tú ar 112 (nó 999), freagraítear do ghlao éigeandála ag Pointe Freagartha Sábháilteachta Poiblí (PFSP).
Iarrfaidh an glacadóir glaonna a bhfuil oiliúint ar leith air/uirthi ort a rá cén tseirbhís atá uait (i.e. An Garda Síochaná, An
tSeirbhís Dóiteáin, An tSeirbhís Otharcharranna nó an Garda Cósta) agus seiceálfaidh sé/sí cá bhfuil tú. Déanfar an glao
a aistriú ansin go dtí an Lárionad Rialaithe Seirbhíse Éigeandála a bhí uait, bunaithe ar an áit ina bhfuil tú agus déileáfar
leis dá réir. Ach thar aon ní eile, má tá an líne gnóthach, le do thoil ná croch suas. Freagrófar an glao a luaithe agus is
féidir.

Iarrfar ort seo a leanas:
Ag brath ar cén tseirbhís éigeandála a lorg tú, beidh ort an t-eolas seo a leanas a chur in iúl go soiléir:
Cá bhfuil an éigeandáil: 	Tabhair seoladh beacht an teagmhais nó na héigeandála agus/nó aon
sainchomhartha tíre in aice láimhe. Déan iarracht treoracha soiléire a thabhairt go dtí
láthair na héigeandála
Sonraí teagmhála:

An uimhir teileafóin óna bhfuil tú ag glaoch

Cad a tharla:	Mionsonraí faoin teagmhas féin, cén uair ar tharla sé agus cibé an bhfuil gá le níos
mó ná seirbhís amháin e.g seirbhísí otharchairr agus dóiteáin
Cé atá i gceist:

	Líon na ndaoine atá i gceist, cur síos ar aon ghortú atá le feiceáil agus ar aon eolas
faoi riocht sláinte a bhí ann roimhe

Cuimhnigh, tá sé tábhachtach fanacht ar threoracha an ghlacadóra glaonna, déan
iarracht guaim a choinneáil ort féin agus ná croch suas go dtí go ndeireann siad leat é.
Chuideodh sé leis an bhfoireann, le páistí, nó le cuairteoirí fiú, dá mbeadh orthu glao a chur ar 112 (nó 999), dá bhfágfaí
seoladh na saoráide agus treoracha tionlacain gar don teileafón.
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TPTC

Aguisín H

Teimpléad Phlean Teagmhais Chriticiúil
Do Sheirbhísí Cúram Leanaí

Prionsabail Aslonnaithe

Céimeanna an Aslonnaithe:
Céim 1: 	Aslonnú ón seomra ina bhfuil an dóiteán/an

Ginearálta

áit ar thosaigh an dóiteán

•	Ba chóir go n-áireofaí pleananna aslonnaithe don

Céim 2: 	Aslonnú go dtí áit sábháilte go maith

fhoirgneamh i nósanna imeachta éigeandála do

(taobh thiar de dhoras dóiteáin)

shaoráidí.
•	Ba chóir go mbeadh gach ball foirne eolach ar
mhionsonraí na bpleananna seo agus iad oilte i

Céim 3:

Aslonnú codanna den fhoirgneamh

Céim 4:

Aslonnú iomlán an fhoirgnimh chuig pointí
tionóil sainaitheanta

sábháilteacht dóiteáin.

Céim 5:

•	Tá sé riachtanach go ndéantar na pleananna a

Aslonnú ó phointí tionóil go dtí suíomh
athlonnaithe sainaitheanta

chleachtadh ar bhonn rialta chun a chinntiú go ndéantar
an t-aslonnú go héifeachtach i bhfíoréigeandáil.

Tosaíochtaí Aslonnaithe

•	Toisc go mbíonn difríochtaí i leagan amach foirgneamh
ba chóir na modhanna aslonnaithe a fhorbairt chun

Is í an chéad tosaíocht leanaí nó baill foirne ar bith

oiriúint do na cúinsí aonair.

atá i mbaol láithreach a bhogadh go dtí limistéar slán.
Chun críche aslonnaithe tapa, is gnách an t-aslonnú a

•	Ba chóir go mbeadh na nósanna imeachta agus na

dhéanamh san ord tosaíochta seo a leanas::

teicnící atá i gceist chomh simplí agus is praiticiúil agus

(a)	leanaí atá ag siúl nach dteastaíonn ach ball foirne

go bhféadfaí iad a chur i gcrích leis an líon is lú foirne.

uathu chun iad a threorú nó a stiúradh;

•	Tá sé ríthábhachtach go mbeadh líon dóthanach

(b)	leanaí nach bhfuil ag siúl/naíonáin ar ghá iad a

foirne ann i gcónaí chun déileáil go héifeachtach le

bhogadh go fisiciúil nó a iompar..

héigeandáil ar bith agus chun aslonnú a dhéanamh de
réir mar is gá.
•	Tógfar an mála aslonnaithe aon uair a bheidh aslonnú

Teicnící Aslonnaithe

le déanamh. .

Caithfear cúram ar leith a dhéanamh d’aslonnú leanaí
nach bhfuil ag siúl/naíonáin. D’fhéadfadh go mbainfí úsáid

An Staid a Mheasúnú

as píosaí éagsúla trealaimh chun cuidiú leis an aslonnú,
lena n-áirítear tralaithe le rothaí agus cathaoireacha

Ba chóir an staid a mheasúnú sula ndéantar an cinneadh

rothaí, pluideanna, braillíní iompair, sínteáin, braillíní

aslonnaithe. Agus é seo á dhéanamh ba chóir aird a

aslonnaithe, etc. Tá sé tábhachtach a chinntiú go bhfuil

thabhairt ar:

líon dóthanach foirne ar fáil d’aslonnú éifeachtach, nuair a

•	láthair an dóiteáin;

bhíonn gá leo.

•	tromchúiseacht agus méid an dóiteáin;
•	an deatach ar an láthair agus méid an deataigh sin;

Dídean lasmuigh den tSaoráid (Suíomh Athlonnaithe)

•	gaireacht ábhar inlasta;

Má tá an ghuais níos forleithne, d’fhéadfadh go mbeadh

•	cibé an bhfuil ag éirí leis an ngníomh láithreach a

sé riachtanach na leanaí agus an fhoireann a athlonnú go

rinneadh leis an dóiteán a smachtú;

dtí dídean i gceantar slán. Ba chóir go mbeadh an suíomh

•	nádúr agus cineál na leanaí sa chomharsanacht.

athlonnaithe seo caoithiúil don tsaoráid ach fada go leor
ar shiúl chun sábháilteacht a chinntiú. Ba chóir suíomh

MÁ TÁ AMHRAS ANN, ASLONNAIGH!

athlonnaithe a chomhaontú le linn pleanála éigeandála
agus ba chóir go mbeadh tuismitheoirí eolach ar a

Ba chóir go mbeadh an t-údarás chun aslonnú a ordú

láthair. D’fhéadfadh go mba mhaith leat socrú foirmiúil a

bunaithe go soiléir sna nósanna imeachta éigeandála. Ba

bheith agat leis an tsaoráid athlonnaithe agus moltar go

chóir do na daoine údaraithe gníomhú ar a dtionscnamh

dtabharfá cuairt ar an tsaoráid athlonnaithe ionchasach

féin go dtí go dtagann an bhriogáid dóiteáin. Ba chóir an

agus na cúinsí faoina mbeadh ort a saoráid a úsáid a

t-aslonnú a dhéanamh i gcéimeanna ar leithligh mar a

mhíniú. Is maith an deis í seo chun saincheisteanna fógra,

bhfuil cur síos orthu thíos:

rochtana agus riachtanais a shocrú agus tú ar an suíomh.
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Aguisín I
Prionsabail Ghlasála Síos nó Dídine ar an Suíomh
Glasáil Síos

•	Moltaí faoi cén áit a bhféadfaí teacht ar na “spásanna
cosanta” seo:

Má tá duine dáinséarach laistigh nó díreach lasmuigh den

•	Sna hallaí laistigh, i leithris/seomraí folctha, nó

tsaoráid, d’fhéadfadh gurb é an nós imeachta is fearr na
doirse istigh go léir a ghlasáil agus an fhoireann agus na

láithreacha beaga dúnta isteach eile glan ar láithreacha

leanaí a chosaint ina seomraí. Chun é seo a dhéanamh

móra a bhfuil gloine thart orthu nó i seomraí oscailte.

teastaíonn gníomh láithreach ón bhfoireann agus ba chóir

Ba chóir na láithreacha seo a shainaithint le linn an

é seo a dhéanamh go ciúin ar bhealach ordúil.

phróisis phleanála agus an fhoireann go léir a chur
ar an eolas fúthu. D’fhéadfaí na suíomhanna seo a

•	Ba chóir comhartha códaithe a chomhaontú le linn an

mharcáil, b’fhéidir, ar phlean urláir na saoráide.

phróisis phleanála éigeandála agus ní mór oiliúint a
chur ar an bhfoireann go léir chun an comhartha seo

•	Mura mbíonn na hallaí oiriúnach úsáid balla taobh istigh

a aithint a thugann rabhadh dóibh go bhfuil baol ann

de sheomra ar an taobh eile den phasáiste óna bhfuil

agus gur chóir na seomraí go léir a chur faoi ghlas.

an stoirm ag teacht.
•	Seiceáil an spás atá ar fáil agus líon na ndaoine a

•	Ba chóir leanaí a choinneáil sna seomraí, glan ar

bhainfidh úsáid as gach láthair (meaitseáil daoine le

dhoirse nó ar fhuinneoga áit a d’fhéadfaí iad a fheiceáil.

spás).

•	Ba chóir don duine is sinsearaí ar an suíomh fios a

•	Má choinnítear istigh tú mar gheall ar dheatach nó ar

chur ar an nGarda Síochána. Níor cheart iarrachtaí
a dhéanamh tabhairt ar an nduine (na daoine)

cheimiceáin nimhiúla lasmuigh, ba chóir gach bealach

dáinséaracha an tsaoráid a fhágáil mura bhfuil sé

isteach an aeir agus gach oscailt a dhúnadh chun an

sábháilte é seo a dhéanamh.

t-atmaisféar laistigh a chosaint.
•	Cé gur féidir le híoslaigh cosaint a thabhairt ó dhroch-

•	Níor cheart don fhoireann glas a bhaint de na doirse go

chúinsí aimsire, bíodh na nithe seo ar eolas:

dtí go gcloiseann siad an comhartha “lánscoir” a bhí
aontaithe roimhe sin.

•	D’fhéadfadh go mbeadh earraí stóráilte san
íoslach a bheadh díobhálach do leanaí,

Dídean sa tSaoráid

•	D’fhéadfadh nach mbeifeá in ann fóin phóca a
úsáid.

Mura bhfuil sé sábháilte d’áititheoirí na saoráide dul

•	D’fhéadfadh go mbeadh baol tuillte ann nó

amach, ba chóir soláthar a dhéanamh do “spásanna
cosanta” taobh istigh. Ag brath ar an am atá ar fáil leis

fíorbhaol nach n-éireodh leat éalú as – rud a

na leanaí a bhogadh, d’fhéadfadh go gcaithfí iarracht

d’fhágfadh go bhfuil sé níos tábhachtaí fós go

a dhéanamh dídean a fháil i gcuid “chóngarach” den

mbeadh a fhios ag na seirbhisí éigeandála cá

tsaoráid, agus ní sa spas is mó cosanta.

bhfuil tú

I gceachtar cás ba chóir do na spásanna seo:
•	Bheith i lár an fhoirgnimh, glan ar ghloine a d’fhéadfadh
pléascadh ina smidiríní.
•	Gan a bheith i seomraí le réisí síleála móra (mar hallaí
gleacaíochta nó éisteachta) a thitfeadh b’fhéidir dá
mbeadh gaoth láidir ann
•	An troscán agus táipéisí balla a bheith ceangailte sa
chaoi nach dtitfidh siad ar a bhfuil istigh.
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