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A thuismitheoirí agus a bhaill foirne,
Maidir le: Dá mbeadh cás deimhneach COVID-19 sa scoil
Níl cás deimneithe Covid-19 sa scoil faoi láthair ach ní mór dúinn machnamh a
dhéanamh ar cad na iad nósanna imeachta a thiocfadh i bhfeidhm dá dtiocfadh cás aníos
ionas go mbeimid go léir ar an eolas roimhré ar cad a tharlódh ina leithéid de chás.
Bearta Rialaithe agus Sábháilteachta
Tuigeann Bord Bainistíochta na Scoile, Ceannairí na Scoile agus an Fhoireann go maith
an tábhacht a ghabhann le gach dalta, ball foirne agus cuairteoir chun na scoile a
choiméad sábháilte a fhad is atá siad ar scoil. Is suíomh rialaithe í an scoil. Tá bearta
rialaithe i bhfeidhm chun teacht isteach agus scaipeadh an víris a chosc. Tá siad seo
bunaithe ar:
●
●
●
●
●
●

Sláinteachas Láimhe
Béasaíocht agus Sláinteachas Riospráide
Caitheamh Clúdaigh Aghaidhe
Scartha Sóisialta nuair is féidir
Aerú sa scoil
Glantachán laethúil

Cad ba chóir a dhéanamh má tá comharthaí COVID-19 ar pháiste
Tógfar na céimeanna seo a leanas i gcás go bhfuil comharthaí amhrasta COVID-19 ar
dhuine (duine fásta nó páiste) sa scoil: ● Tabhfar an duine sin go dtí limistéar ainmnithe féinleithlisithe sula seolfar abhaile
é/í. I gcás leanaí, iarrfar ar a dtuismitheoirí teacht chun na scoile, iad a thabhairt
abhaile agus dul i gcomhairle lena ndochtúir teaghlaigh thar an bhfón
● Má mholann an dochtúir teaghlaigh go rachfadh an duine (duine fásta nó páiste)
faoi thástáil COVID-19, caitear leis an duine sin mar chás amhrasta do COVID-19
ón bpointe sin ar aghaidh agus iarrfar ar bhaill de theaghlaigh an linbh sin srian a
chur lena ngluaiseacht go dtí go mbeidh an toradh tástála ar eolas.
● I gcás toradh diúltach, tabharfaidh an dochtúir teaghlaigh comhairle i dtaobh
cathain gur ceart don duine filleadh ar an scoil – de ghnáth i ndiaidh 48 uair a
chloig.
● I gcás toradh deimhneach, cuirfear an Rannóg Sláinte Poiblí ar an eolas.
D’fhéadfadh sé seo cúpla uair a chloig a thógaint de bharr saincheisteanna
dlíthiúla agus an méid oibre idir lámha ag an am. Tá baol an víris imithe anois ó
shuíomh na scoile toisc go bhfuil an duine leis an toradh tástála deimhneach
bainte den scoil agus ag fanacht sa bhaile lena t(h)eaghlach.
● D’fhéadfaí an duine a cuireadh faoi thástáil nó a t(h)uismitheoirí a chur ar an
eolas ar dtús sula gcuirfí an Rannóg Sláinte Poiblí ar an eolas. I roinnt mhaith
cásanna, scaiptear an scéal ar na meáin shóisialta agus ardaítear an leibhéal imní
i measc chomhphobail na scoile dá bharr.
Idirghabháil Sláinte Poiblí
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Is é an Rannóg Sláinte Poiblí mar chuid den FSS an gníomhaireacht atá freagrach de réir
an dlí as déileáil le cásanna deimhneacha COVID-19: ● Chomh luath is a chuireann foireann tástála an FSS ar an eolas iad, déanann
dochtúirí Sláinte Poiblí bainistíocht ar an gcás agus déanfar Measúnú Riosca
láithreach. Bunaithe ar cheistiúchán an duine leis an toradh tástála deimhneach,
gheobhaidh siad amach an raibh sé/sí ar scoil nuair a phioc siad suas an víreas.
Muna raibh sé/sí ar scoil b’fhéidir nach mbeidh aon ghá dul i dteagmháil leis an
scoil.
●

I gcás go raibh an duine ar scoil nuair a piocadh suas an víreas, rachaidh an
Rannóg Sláinte Poiblí i dteagmháil leis an bPríomhoide chun Measúnú Riosca
Sláinte Poiblí a chur i gcrích. Is éard atá i gceist leis ná sraith ceisteanna curtha le
chéile le fáil amach cé eile a d’fhéadfadh a bheith i ndiaidh an víreas a phiocadh
suas ionas gur féidir leo féinleithlisiú nó tástáil a dhéanamh orthu. Beidh an
Measúnú Riosca seo difriúil i gcás gach scoile agus i ngach cás. Socróidh na
torthaí den mheasúnú riosca le cé a bheidh teaghmháil déanta agus cé a
dheanfaidh an teagmháil leo.

●

Níl aon bhaint ag an bPríomhoide agus an Bord Bainistíochta leis an Measúnú
Riosca lasmuigh de pé eolas atá ag teastáil a thabhairt don Oifigeach Leighis
Sláinte Poiblí atá i mbun an Measúnú Riosca.

●

B’fhéidir go n-iarrfar ar an bPríomhoide agus ar an mBord Bainistíochta
teachtaireacht ón Oifigeach Leighis a chur amach chuig na teaghlaigh cuí atá
aitheanta sa Mheasúnú Riosca. Ní rachaidh an Rannóg Sláinte Poiblí i dteagmháil
le baill eile de chomhphobail na scoile.

●

Ní cheadaítear don Phríomhoide agus don Bhord Bainistíochta eolas a thabhairt do
bhaill de chomhphobail na scoile maidir leis an duine le toradh tástála
deimhneach COVID-19 ar na cúiseanna seo a leanas: o Rúndacht idir an dochtúir agus an t-othar
o Cuireann reachtaíocht GDPR cosc ar fhoilsiú sonraí pearsanta gan
comhthoil an dhuine
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