
Is príomhoide mé:
Scoil ag athoscailt Eanáir 2022

bit.ly/Isolation3-13bit.ly/Isolation3-13

Bí cinnte treisiú le múinteoirí is páistí gur gá fanacht sa bhaile má tá siomtóim ar bith orthu

bit.ly/Isolation13-Adultsbit.ly/Isolation13-Adults

Treoir leithlisithe doTreoir leithlisithe do
pháistí 3 mhí - 13 blnpháistí 3 mhí - 13 bln

Treoir leithlisithe doTreoir leithlisithe do
dhaoine 13 bln +dhaoine 13 bln +



Is príomhoide mé:
Socruithe Ionadaíochta

Painéal soláthair 
(má bhaineann)

Gnáthliosta
ionadaithe

Mic léinn

Príomhoide
riaracháin & oidí

nach bhfuil rang acu
(057) 9324461

covid19_alert@education.gov.ie 

Múinteoirí atá ag
féinleithlisiú ach atá
ag mothú go maith -

múineadh ó chian



Líne chabhrach na Roinne (do phríomhoidí scoile):
057 9324461
Luan - Aoine 8rn - 7in
Sath & Domh 2in - 7in

HSE live Covid-19 (do phríomhoidí scoile):
(01) 240 8785
Luan - Aoine 8rn - 4:30in
Sath & Domh 10rn - 4:30in

Is príomhoide mé:
Uimhreacha Áisiúla

Tá trí uimhir ar fáil do phríomhoidí i leithTá trí uimhir ar fáil do phríomhoidí i leith
cásanna éagsúla sa scoil:cásanna éagsúla sa scoil:

Antigen Freephone:
1800 110055 
Luan - Aoine 8rn - 7in
Sath & Domh 2in - 7in



(057) 9324461(057) 9324461
Luan - Aoine 8rn - 7inLuan - Aoine 8rn - 7in

Sath & Domh 2in - 7inSath & Domh 2in - 7in

Líne chabhrach
na roinne

(do phríomhoidí scoile):

Má bhíonn deacrachtaí ag scoil teacht ar ionadaithe tar éis na céimeanna thuas
a leanúint, iarrtar ar na scoileanna seo teagmháil a dhéanamh le cigire scoile ar 

email covid19_alert@education.gov.ie or 057 9324461



(01) 240 8785(01) 240 8785
Luan - Aoine 8rn - 4:30inLuan - Aoine 8rn - 4:30in

Sath & Domh 10rn - 4:30inSath & Domh 10rn - 4:30in

HSE live Covid-19 
(do phríomhoidí scoile):

Ceisteanna maidir le cásanna deimhnithe
COVID-19 sa scoil



1800 1100551800 110055  
Luan - Aoine 8rn - 8inLuan - Aoine 8rn - 8in

Sath & Domh 9rn - 5inSath & Domh 9rn - 5in

Fón saor in aisce -
Antigen:

Má cuirtear in iúl do Phríomhoide go raibh dalta sa scoil agus iad tógálach,
iarratar ar Phríomhoidí téacs a sheoladh chuig na tuismitheoirí eile sa pod ag
insint dóibh conas tástálacha Antaigine saor in aisce a fháil. Má tá níos mó ná

PCR dearfach amháin i rang, is féidir tástálacha antaigine saor in aisce a eagrú
don rang iomlán. 1800 110055  www.hse.ie/schooltest



Is múinteoir mé:
Tá siomtóim / COVID orm

bit.ly/Isolation13-Adultsbit.ly/Isolation13-Adults

Déan teagmháil le doDéan teagmháil le do
phríomhoide láithreachphríomhoide láithreach

Déan féinleithlisiú sa bhaileDéan féinleithlisiú sa bhaile
(Lean treoir leithlisithe)(Lean treoir leithlisithe)

Fianaise den antigen dearfach le curFianaise den antigen dearfach le cur
ar fáil & déanfar an neamhláithreachtar fáil & déanfar an neamhláithreacht

a chlárú ar OLCSa chlárú ar OLCS



Is tuismitheoir mé:
Tá siomtóim ar mo pháiste

Déan féinleithlisiú sa bhaileDéan féinleithlisiú sa bhaile
(Lean treoir leithlisithe do pháistí 3 mhí - 13 bln)(Lean treoir leithlisithe do pháistí 3 mhí - 13 bln)

Déan teagmháil le doDéan teagmháil le do
phríomhoide láithreachphríomhoide láithreach

bit.ly/Isolation3-13bit.ly/Isolation3-13

Is féidir tástáil antaiginí saor
in aisce a ordú ó

www.hse.ie/schooltest
1800 110055 


