
CÚRSAÍ DLÍ 

Cuid 2
Sláinte agus Sábháilteacht
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Ábhar Machnaimh
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 Tá cúigear ball foirne glantacháin ag Gaelscoil Philomena. Ta dualgais

laethúla agus seachtainiúla sannaithe go soiléir. Tá Ráiteas Sláinte agus

Sábháilteachta i bhfeidhm le roinnt blianta anuas.

 Thit duine amháin den fhoireann ghlantóireachta, agus í ag mapáil limistéar

tílithe i gceann de na seomraí ranga a bhí aici.

 Tá litir faighte ag cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta óna dlíodóir agus faillí
á liomhain i leith na scoile.

 Ina litir iarrann an dlíodóir ar an mbord aghaidh a thabhairt ar an ábhar, agus

tugann sé le fios go bhfuil a chliant ag smaoineamh ar imeachtaí dlí a thosnú
chun damáistí a fháil.



Lámhleabhair ón HSA
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 Is cur chuige céimnithe
é chun córas
bainistíochta
sábháilteachta, sláinte
agus leasa do 
scoileanna a bhunú. 

 Tá uirlisí agus teimpléid
chun tacú leis an scoile
na córais seo a chur I 
bhfeidhm. 

 Sraith teimpléad
measúnaithe riosca a 
chabhróidh le riosca a 
laghdú.

https://www.hsa.ie/eng/Education/Managing_Safety_and_Health_in_Schools/Treoirlinte_ar_Bhainistiu_Sabhailteachta_Slainte_agus_Leasa_i_mBunscoileanna/
https://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/As_Gaeilge/Treoirl%C3%ADnte_maidir_le_Bainisti%C3%BA_S%C3%A1bh%C3%A1ilteachta_agus_Sl%C3%A1inte_Cuid_2.pdf


Cé dóibh na Treoirlínte seo? 
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• Boird Bhainistíochta/Coistí Gairmoideachais

• Bainisteoirí scoile

• Príomhoidí & leasPhríomhoidí

• Foireann theagaisc agus neamh-theagaisc

Ba chóir rochtain a bheith ag gach ball de phobal na scoile ar na

Treoirlínte



Bainistíocht Sábháilteachta, Sláinte

agus Leasa

Réasúnaíocht
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Bainistíocht Sábháilteachta: Cén fáth?
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▪ Cúiseanna morálta, dlithiúla agus eiticiúla

▪ Aithnítear guaiseacha agus rioscaí i scoileanna, amhail aon áit oibre eile

▪ Is timpeallacht uathúil í scoil, ós rud é go roinntear í le i bhfad níos mó neamh-

oibrithe .i. daltaí, ná le hoibrithe

▪ Is féidir le timpistí gairme a bheith an-chostasach agus is minic a bhíonn costais

ghaolmhara le n-íoc ag fostóirí dá bharr



Costais ghaolmhara
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Pá breoiteachta

Ionadaíocht shealadach

Luathscor

Damáiste do ghléasra, 
trealamh, ábhair nó

tairgí éagsúla

Am bainistíochta caite
ag plé le timpistí

Ardú ar tháillí árachais
agus costais dlí

Éilimh ar chúiteamh

Earcaíocht agus

athoiliúint



Torthaí na dea-bhainistíochta
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▪ Socruithe maithe sábháilteachta don fhoireann, do dhaltaí agus do gach éinne a dtéann

gníomhaíochtaí oibre na scoile i bhfeidhm orthu; 

▪ Foireann atá muiníneach as córais shábháilteachta, sláinte agus leasa nuair a chuirtear na

freagrachtaí i gcrích; 

▪ Ní chuirtear acmhainní amú – baineann tosaíochtaí airgeadais le measúnaithe riosca

cúramacha; 

▪ Laghdú ar neamhláithreacht foirne de bharr gortuithe nó drochshláinte gairme; 

▪ Laghdú ar líon na dtimpistí agus méid na gcostas gaolmhar; 

▪ Feabhas ar mheanma daltaí, foirne agus tuismitheoirí/caomhnóirí na scoile; 

▪ Laghdú ar líon agus costas na n-éileamh ar chúiteamh. 



Dualgais agus Freagrachtaí

Sábháilteachta

Bord Bainistíochta – Foireann – Cuairteoirí
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Foramharc
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• Mar fhostóir, bíonn an Bord Bainistíochta freagrach as sábháilteacht, sláinte agus leas a oibrithe a 

chinntiú sa láthair oibrithe chomh fada is atá praiticiúil go réasúnta.  

• Tá cead ag an mBB dualgais a tharmligean d’fhostaithe le go bhfeidhmeoidh siad ar a shon, m.sh. 

príomhoide, leasphríomhoide, baill foirne agus daoine eile.   

• Bíonn freagracht ar gach éinne sa phobal scoile dea-chleachtais maidir le sábháilteacht, sláinte

agus leas a chur chun cinn – baill foirne, daltaí, cuairteoirí agus conraitheoirí.  

• Leagtar amach riachtanais shainiúla d’fhostóirí agus d’fhostaithe sa reachtaíocht ábhartha agus

sna dualgais cúraim faoin dlí coiteann chomh maith.  

Is ar an mBB atá an fhreagracht dheiridh maidir le sábháilteacht, sláinte agus leas. 



Dualgais mar FHOSTÓIR
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Áit oibre réasúnta

sábháilte a chinntiú

Cinntiú go bhfuil an 

fhoireann réasúnta

meabhrach (inniúil) ar

shábháilteacht

Gléasra agus trealamh

réasúnta sábháilte a 

chinntiú

Córas oibre atá

réasúnta sábháilte a 

chinntiú



Dualgas mar FHOSTÓIR
Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas (2005)
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Sonraíonn an tAcht:

• na riachtanais rialaithe sábháilteachta, sláinte agus leasa ag an obair; 

• an bhainistíocht, eagrú agus na córais oibre is gá chun na cuspóirí sin a 

bhaint amach; 

• freagrachtaí agus róil na bhfostóirí, na ndaoine féinfhostaithe, na bhfostaithe

agus daoine ábhartha eile; 

• na nósanna imeachta go bhfuil gá leo chun riachtanais reachtaíochta a 

chomhlíonadh. 
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Tá bunphrionsabal faoin dlí coiteann forbartha ag na cúirteanna thar na blianta

go mbeidh dualgas dlíthiúil ar gach fostóir sa Stát, san earnáil phoiblí nó

phríobháideach

Is éard atá sa dualgas ná sábháilteacht fostaithe ag an obair a áirithiú, a mhéid

is indéanta.  

Ní dualgas iomlán é timpistí a chosc agus más féidir a chruthú gur glacadh

gach cúram réasúnta iad a chosc, seachnófar an dliteanas.   

Dualgas Cúraim an BB mar Fhostóir

timpeallacht oibre shábháilte a chur ar fáil d’fhostaithe



Dualgas Cúraim an BB 
Tort faillí
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D’fhorbair na cúirteanna prionsabal comhchosúil chun daoine nach fostaithe iad a 
chosaint freisin – daltaí, tuismitheoirí, cuairteoirí nó conraitheoirí. 

Tort faillí
an tort is coitinne a bhíonn tionchar aige ar scoileanna.  

Gníomh/neamhghníomh nach ndéanfadh duine stuama/réasúnta é.

Dualgas Cúraim Caithfear dualgas cúraim a bheith ann i leith an duine

Sárú an dualgais Go bhfuil an gníomhartha/neamhghníomh faoi bhun “caighdeán cúraim” 

Caithfidh gur fhulaing an té caillteanas nó gortúDamáiste

Cúisíocht Nasc idir an sárú dualgais agus an damáiste a tharla don té

Baineann ceithre ghné leis:



Dualgas Cúraim an BB
Acht um Dhliteanas Áititheoirí (1995)
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▪ Leagtar dualgas ar áititheoirí maidir le trí chatagóir iontrálaithe:

− Cuairteoirí

− Usáideoirí Caithimh Aimsire

− Foghlaithe. 

▪ Is é dualgas an fhostóra gach cúram réasúnta a dhéanamh, ag féachaint do gach

riosca intuartha, ar mhaithe le sábháilteacht agus dea-bhail fostaithe nó aon duine

eile atá faoina stiúir nó rialú.  

▪ Seachnófar, don chuid is mó, éilimh ar chúiteamh faoin dlí coiteann má chloíonn

scoileanna leis an Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (2005).  



Dualgas cúraim an BB
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Dliteanas ionadach

Bíonn an BB freagrach as gníomhartha nó

neamhghníomhartha fostaí

Má tharla an gníomh/neamhghníomh fad is a bhí an fostaí faoi rialú

an BB, seans go mbeidh an BB faoi dhliteanas ionadach as an 

díobháil a tharla



Dualgais na bhFOSTAITHE
Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas (2005)

17

Is cóir do gach fostaí comhoibriú go hiomlán leis an bhfostóir le bunú, cur i bhfeidhm

agus cloí le beartais shábháilteachta agus shláinte chuí.  

▪ Aire a thabhairt, chun a s(h)ábháilteacht, sláinte agus leas féin, agus aon duine eile a 

bhféadfadh a g(h)níomhaíochtaí agus easnaimh dul i gcion orthu, a chosaint;

▪ Comhoibriú leis an bhfostóir chun na forálacha reachtúla cuí a chomhlíonadh; 

▪ Freastal ar chúrsaí oiliúna agus teagasc a fháil maidir le ceartúsáid earraí agus

trealaimh;

▪ Trealamh cosanta pearanta (TCP) nó éadach casantach a chuirtear ar fáil a úsáid; 



Dualgais na bhFOSTAITHE
Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas (2005)
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Is cóir do gach fostaí comhoibriú go hiomlán leis an bhfostóir le bunú, cur i bhfeidhm

agus cloí le beartais shábháilteachta agus shláinte chuí.  

▪ Tuairisc a thabhairt don fhostóir a luaithe agus is féidir maidir le:

− obair atá á chur i gcrích a bhféadfadh daoine a chur i mbaol; 

− locht san ionad oibre, sa chóras oibre, nó le haon earra nó substaint a bhféadfadh

daoine a chur i mbaol; 

− aon rud a sháraíonn na forálacha reachtúla cuí go bhfios dó/di.  

▪ Iompar míchuí agus contúirteach a sheachaint. 



Sábháilteacht, Sláinte agus Leas

Bainistíocht ar bhonn scoile
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20
Cúig chéim
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Céim 1 

Beartas agus tiomantas

• Ba chóir don BB (nó duine a oibríonn faoina threoir) beartas sábháilteachta, 

sláinte agus leasa a ullmhú mar chuid d’ullmhúchán an ráitis sábháilteachta.   

• Ba chóir achoimre a thabhairt ar ghealltanas an BB go mbeidh an scoil chomh

sábháilte agus slán agus is féidir léi a bheith, agus go gcomhlíonfar na

riachtanais reachtúla ábhartha ar fad.

• Cé nach n-éilítear go dlíthiúil é, is dea-chleachtas é an beartas sábháilteachta, 

sláinte agus leasa a chur ar taispeáint in áit phoiblí sa scoil.  



22Céim 1: Beartas agus tiomantas

Féadfaidh na gealltanais seo ón mBB a chur leis:

• Gníomhaíochtaí scoile a bhainistiú agus a láimhseáil chun sábháilteacht a chinntiú; 

• Cosc a chur ar iompar nó láimhseáil mhíchuí a bhféadfadh sábháilteacht, sláinte nó

leas daoine eile a chur i mbaol; 

• Gléasra, trealamh agus trealamh/éadach cosanta pearsanta cuí a chur ar fáil; 

• Cosc a chur ar earra/substaint a chruthaíonn riosca; 

• Eolas, oiliúint, maoirseacht agus treoir chuí a sholáthar; 

• Plean éigeandála a ullmhú, a chur i bhfeidhm agus a athbhreithniú; 

• Dualgais eigeandála a dháileadh ar bhaill foirne; agus

• Duine inniúil a cheapadh chun comhairle agus treoir a thabhairt.  
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Céim 2 

Pleanáil Scoile

Beidh gníomhartha éagsúla de dhíth chun sábháilteacht a chinntiú sa scoil: 

Gnímh rialta

intuartha
Measúnaithe riosca bliantúla, cigireacht bheartaithe, seisiúin oiliúna, 

cruinnithe foirne

Mar thoradh ar

imeachtaí eile

Locht a aithnítear le measúnú riosca a leasú gan mórán moille

m.sh. deisiú fearais, athrú sa chleachtas tar éis timpiste, srl.

Plean

fadthréimseach

Cur i bhfeidhm céimnithe thar tréimhse ama 

m.sh. Trealamh nua, athchóiriú foirgnimh

Ní mór don scoil cuspóirí gearr -, mean - agus fad-théarmacha a leagan síos chun cúrsaí

sábháilteachta, sláinte agus leasa sa scoil ar fad a chothabháil agus a fheabhsú.   
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Céim 2: Pleanáil Scoile

▪ Éilítear ar an mBB dul i gcomhairle le fostaithe chun beartas a dhéanamh agus chothú;

▪ Féadfaidh fostaithe Ionadaí Sábháilteachta a cheapadh chun ionadaíocht a 

dhéanamh ar a son le linn comhairliúcháin leis an bhfostóir; 

▪ Féadfaidh Coiste Sábháilteachta cabhrú le dréachtú agus/nó athbhreithniú ar

▪ an ráiteas sábháilteachta;

▪ mheasúnaithe ar rioscaí éagsúla; 

▪ bheartais agus nósanna imeachta na scoile. 

▪ Bíonn an faomhadh deireanach ag an mBord Bainistíochta

▪ Níl ceanglas dlí Oifigeach Sábháilteachta a cheapadh. 

Aidhm
Structúr éifeachtach bainistíochta don sábháilteacht, sláinte agus

leas a bhunú agus duine/grúpa a ainmniú leis

Reachtaíocht
Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (2005)

Alt 25 agus Alt 26
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Céim 2: Pleanáil & Athbhreithniú

Athbhreithniú

tosaigh

Stádas reatha na scoile maidir le sábháilteacht, sláinte

agus leas a mheas

Reachtaíocht
An gcomhlíonann an beartas reatha na dualgais reachtaíochta?

An bhfuil dea-chleachtais le feiceáil sa scoil? 

Fáisnéis á bailiú
Imscrúdú ar chórais agus ar chleachtais scoile.

Riachtanais na scoile a aithint.

Plean Gnímh
Gníomhartha le glacadh

Athdhréachtadh ar an mbeartas

Cur chuige don athbhreithniú ar chleachtais agus ar cháipéisíocht
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Céim 3: Cur i bhFeidhm

“Ullmhóidh gach fostóir, nó cuirfidh sé á ullmhú, ráiteas scríofa

bunaithe ar na guaiseacha a shainaithnítear agus an measúnú

riosca a dhéantar faoi Alt 19, ag sonrú an modh a dhéanfar

sábháilteacht, sláinte agus leas a c(h)uid fostaithe ag an obair a 

áirithiú agus a bhainistiú.”
Acht um Shábha ́ilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (2005), Alt 20

Is gealltanas é an ráiteas maidir le conas a dhéanfaidh an BB 

gach duine a úsáideann an scoil a chosaint.  

Sonraigh conas a dhéanfaidh an BB sábháilteacht, sláinte agus leas a chinntiú agus

dean cur síos ar na hacmhainní go bhfuil gá leo chun caighdeáin a chothú.  
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Ba chóir na coda seo a leanas a bheith sa ráiteas sábháilteachta:

Céim 3: Cur i bhFeidhm

▪ Beartas Sábháilteachta, Sláinte & Leasa

▪ Próifíl na Scoile

▪ Acmhainní

▪ Róil agus Freagrachtaí

▪ Measúnú Riosca

▪ Nósanna Imeachta Éigeandála

▪ Treoir & Oiliúint

▪ Cumarsáid & Comhairliúchán
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▪ Bí an-chúramach

▪ Léigh na treoirlínte eisithe ag an HSA

▪ Baineann freagrachtaí éagsúla le tréimhsí ama éagsúla

▪ > 30 lá – bíonn maoirseoir tionscadail le ceapadh

Céim 3: Cur i bhFeidhm

Conraitheoirí á bhFostú
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Ba chóir don BB tomhas, monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar na

córais bhainistíochta maidir le sábháilteacht, sláinte agus leas. 

Conas? 

Déan comparáid le 

• Riachtanais reachtúla; 

• Beartas sábháilteachta, sláinte agus leasa na scoile agus an measúnú riosca a 

ghabhann leis an ráiteas sábháilteachta; 

• Cuspóirí sábháilteachta, sláinte agus leasa atá mar chuid den phlean scoile.  

Céim 4:  Feidhmíocht a Thomhais
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Bealaí chun monatóireacht a bhaint amach:

▪ Athbhreithniú tréimhsiúil ag cruinnithe foirne agus cruinnithe BB, le cinntiú go bhfuil

córas bainistíochta, ráiteas sábháilteachta agus measnúnaithe riosca i bhfeidhm; 

▪ Cigireacht agus seiceanna foirmiúla ar gach limistéar scoile ag amanna

réamhshocruithe;

▪ Cigireacht agus seiceáil trealaimh ar nithe amhail fearais bhraite dóiteáin agus

córais eastósctha; 

▪ Athbhreithniú tréimhsiúil ar thimpistí, neasthimpistí agus tarluithe contúirteacha le 

deimhniú an gá gníomh ceartaitheach a ghlacadh.  

Céim 4:  Feidhmíocht a Thomhais
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Céim 5:  Iniúchóireacht & Athbhreithniú

Athbhreithniú

réamhshocruithe

Socraigh ar thréimhse m.sh. uair sa téarma/sa bhliain, 

chun éifeacht an bheartais a mheas

Aiseolas
Úsáid aiseolas ó phobal na scoile, ó theagmhais agus/nó timpistí, 

tarluithe contúirteacha, riachtanais reachtaíochta nua

Monatóireacht

leanúnach

Cuireann an fháisnéis a fhaightear ón monatóireacht le 

hathbhreithniú ar bheartais agus ar nósanna imeachta
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Céim 5:  Iniúchóireacht & Athbhreithniú

Iniúchóireacht

Bhliantúil

Athbhreithniú agus tuairisc chuimsitheach ar gach gné de bhainistiú

sábháilteachta, sláinte agus leasa sa scoil.

Uirlis Iniúchóireachta shamplach Cuid 2, lth. 5 - 8

Tomhas

Feidhmíochta

Is féidir na torthaí a fhaightear ó iniúchóireacht a chomhcheangal le 

heolas a fhaigtear as tomhas feidhmíochta chun cur chuige

foriomlán scoile a fheabhsú.  

Athbhreithniú
Ba chóir an ráiteas sábháilteachta a athchóiriú más gá.  Déan cinnte

go gcuirtear an pobal scoile ar an eolas faoin leagan athbhreithnithe.



Ábhar Machnaimh
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 Tá cúigear ball foirne glantacháin ag Gaelscoil Philomena. Ta dualgais

laethúla agus seachtainiúla sannaithe go soiléir. Tá Ráiteas Sláinte agus

Sábháilteachta i bhfeidhm le roinnt blianta anuas.

 Thit duine amháin den fhoireann ghlantóireachta, agus í ag mapáil limistéar

tílithe i gceann de na seomraí ranga a bhí aici.

 Tá litir faighte ag cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta óna dlíodóir agus faillí
á liomhain i leith na scoile.

 Ina litir iarrann an dlíodóir ar an mbord aghaidh a thabhairt ar an ábhar, agus

tugann sé le fios go bhfuil a chliant ag smaoineamh ar imeachtaí dlí a thosnú
chun damáistí a fháil.



Deán Teagmháil Linn

Tomás Ó Póil,

Bainisteoir Oiliúna

oiliuint@foras.ie
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