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Riachtanais Iontrála agus Imeachta

COMHAD FÍRICÍ:
FÓILLÍOCHT, TAISTEAL 
AGUS TURASÓIREACHT GCSE
Aonad 2
AN TIONSCAL FÓILLÍOCHTA, TAISTIL AGUS TURASÓIREACHTA A 
CHUR CHUN CINN AGUS A CHAOMHNÚ

Torthaí Foghlama

Ba cheart do dhaltaí bheith in ann:
• Eolas agus tuiscint a léiriú ar na riachtanais agus na costais a bhaineann le taisteal go dtí cinn scríbe 

éagsúla agus anailís a dhéanamh orthu:
 – Pasanna, víosaí, córas leictreonach um údarú taistil (ESTA), ardchórais faisnéise faoi phaisinéirí 
(API/APIS);

 – Cárta Eorpach um árachas sláinte, agus na rudaí a chlúdaíonn sé agus nach gclúdaíonn sé;
 – Cáin imeachta atá i bhfeidhm ag cinn scríbe idirnáisiúnta; agus
 – Vacsaínithe.
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Doiciméadú Taistil
Le tús réidh le turas a chinntiú, ba chóir do phaisinéirí a chinntiú go bhfuil na doiciméid chearta acu lena 
n-áirítear pas bailí agus na víosaí ábhartha. Gan na bunriachtanais seo acu, b’fhéidir nach gceadófar do 
phaisinéirí taisteal.

Níl ach trí rud is gá do dhaoine a sheiceáil sula dtaistealaíonn siad:
• an bhfuil pas bailí acu?
• an bhfuil na víosaí riachtanacha acu?
• ar thug siad a Réamh-Fhaisnéis faoi Phaisinéirí (RFP) (API/APIS)?

Pasanna
Is doiciméad oifigiúil é pas a eisítear ag rialtas, a dheimhníonn aitheantas agus saorantacht an tsealbhóra 
agus a cheadaíonn dóibh taisteal faoina chosaint go dtí tíortha iasachta nó amach uathu.

Murach sa RA amháin atá siad ag eitilt, beidh pas de dhíth ar gach paisinéir nó a chomhionann de 
dhoiciméad taistil atá bailí do thréimhse iomlán a dturais. Tá tíortha ann a éilíonn chomh maith go bhfuil an 
pas bailí go gceann tréimhse íosta i ndiaidh an turais, trí nó sé mhí de ghnáth. Beidh a bpas féin de dhíth ar 
pháistí chomh maith, go fiú naíonáin faoi dhá bhliain d’aois.

Fíor 1: Pasanna Briotanacha ar stíl AE

Íomhá © Hillview1 | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock 

Sa RA is í an Oifig Gnóthaí Baile an roinn rialtais atá freagrach as pasanna a eisiúint. Déantar iarratas chuig 
Oifig na bPasanna an Rítheaghlaigh Tá roinnt oifigí pasanna ar fud an RA. Le pas Briotanach a fháil, caithfidh 
an t-iarratasóir a bheith ina náisiúnach de chuid na Breataine. Ach, níl ceart uathoibríoch ar phas ag gach 
náisiúnach de chuid na Breataine. Mar shampla, féadtar pas a dhiúltú do dhuine a bhfuil ordú srianta taistil 
acu nó do dhuine a bhfuil amhras fúthu maidir le coir thromchúiseach. Go teoiriciúil, is leis an rialtas gach 
pas agus is féidir leis iad a bhaint ar shiúl.

Tá pasanna bailí go ceann 10 mbliana (5 bhliain do pháistí). Tá na sonraí ar fad a bhaineann le hiarratasóirí 
pas ar fáil ag https://www.gov.uk/browse/abroad/passports.

Nuair a thaistealaíonn duine thar saile, tá sé tábhachtach a chinntiú go bhfuil an t-ainm ar an phas mar an 
gcéanna leis an ainm ar an ticéad. Má tá difear ann ní bheidh cead ag an duine taisteal. Tarlaíonn sé seo de 
ghnáth mar gheall ar mheancóg nuair a dhéantar an áirithint nó nuair a chuireann duine saoire in áirithe 
agus ansin go n-athraíonn siad a n-ainm trí phósadh.

https://www.gov.uk/browse/abroad/passports
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Ní hionann an t-am a thógann sé le pas a phróiseáil i gcónaí ach d’fhéadfadh sé a bheith sé seachtainí nó 
níos faide le pas a fháil i ndiaidh cur isteach air, mar sin de molann an tionscal taistil de ghnáth gur chóir do 
thaistealaithe fanacht go bhfaigheann siad a bpas sula gcuireann siad saoire in áirithe. Sa RA, cuireann Oifig 
Pasanna an Rítheaghlaigh ardseirbhís ar fáil chomh maith le seirbhís mhear do dhuine ar bith a bhfuil pas 
de dhíth go géar orthu.

Víosaí 
Is é atá i gceist le víosa ná formhuiniú a chuirtear ar phas ag tabhairt cead don tsealbhóir pas dul 
isteach i dtír, imeacht aisti nó fanacht inti go ceann tréimhse shainiúil ama. De ghnáth, cuireann gach tír 
coinníollacha éagsúla ar na víosaí acu, amhail fad na cuairte, an chríoch atá clúdaithe ag an víosa, dátaí 
bailíochta, cé acu an bhfuil an víosa bailí níos faide ná cuairt amháin, srl. Bíonn víosa faoi réir cead oifigigh 
inimirce ag am na hiontrála féin, agus is féidir é a chúlghairm am ar bith.

Fíor 2: Foirm Iarratais le hAghaidh Víosa

Íomhá © c-George | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock

Ní bhíonn víosa de dhíth i ngach tír, mar shampla níl víosaí de dhíth ar shealbhóirí pas RA do thíortha áirithe 
an Chomhlathais amhail Ceanada. Le linn dó seo a bheith á scríobh, níl víosa de dhíth ar shealbhóir pas RA 
agus iad ar cuairt i dtír de chuid an AE. D’fhéadfadh sé seo athrú i ndiaidh an Bhreatimeachta.

Tá cineálacha éagsúla víosaí ann, ag brath ar chuspóir na cuairte:
• víosa staidéir;
• víosa oibre; agus
• víosa turasóireachta.

Ag brath ar a náisiúntacht agus ar chuspóir a dturais, d’fhéadfadh go mbeadh víosa de dhíth ar phaisinéirí 
nó údarúchán comhionann do gach tír a bhfuil sé ar intinn acu dul isteach inti mar chuid dá dturas, fiú mura 
bhfuil i gceist ach eitilt a athrú. Tá sé seo de bhreis ar phas bailí.

Ní hionann an dóigh a bhfaightear víosaí. I gcás tíortha áirithe, eisítear víosa ar theacht isteach. Mar 
shampla, is féidir víosa a fháil le cuairt a thabhairt ar an Tuirc ach £20 a íoc ar theacht isteach sa tír. Is féidir 
le turasóirí atá ag dul isteach san Iordáin víosa iontrála singil atá bailí go ceann míosa a fháil ag na haerfoirt 
nó ag trasbhealach Sheikh Hussein/Teorann Thuaidh ag teorainn na hIordáine/Iosrael. Ní thugtar víosaí ag 
trasbhealach Wadi Araba/South Border (Aqaba/Eilat) ná ag Droichead Allenby/King Hussein (an trasbhealach 
eile ar theorainn na hIordáine/Iosrael). Tá cáin imeachta, 8 Dirham na hIordáine faoi láthair, le híoc ag gach 
trasbhealach teorann, ach amháin na haerfoirt.

De ghnáth, caithfear iarratas foirmiúil a chur isteach ar víosa. I gcás tíortha áirithe agus víosaí áirithe, is 
féidir é seo a dhéanamh ar líne nó de phost. I gcás tíortha eile, amhail an Rúis, is gá De ghnáth bíonn costas i 
gceist le víosa a fháil agus d’fhéadfadh sé idir dhá sheachtain agus trí mhí a thógáil. De ghnáth caithfear pas 
reatha a sheoladh le hiarratais ar víosaí. Deimhnítear víosa le stampa sa phas de ghnáth. I gcásanna áirithe 
beidh doiciméad ar leith nó breise ann a chaithfidh a bheith i gcónaí leis an phas.
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Bíonn riachtanais a bhaineann le víosa le fáil de ghnáth i mbróisiúir saoire nó ar shuíomh gréasáin 
tionscnóirí turas. Cuireann an Comhlacht Taistil Bhaltach Turas ar Rúis Chlasaiceach ar fáil a chlúdaíonn 
Moscó agus Cathair Pheadair; féach http://www.baltictravelcompany.com/packages/classical-russia-tour. 
Déan seiceáil faoi Cheisteanna Coitianta le haghaidh eolais a bhaineann le víosa don Rúis.

Ach, de ghnáth ullmhaítear bróisiúir saoire bliain chun tosaigh agus tá seans ann nach mbeidh na sonraí 
beacht i gcónaí. Cuireann Oifig Eachtracha agus Gnóthaí Comhaltais (FCO) an fhaisnéis is déanaí ar fáil ar a 
suíomh gréasáin: https://www.gov.uk/browse/abroad/travel-abroad.
 

Fíor 3: Eaglais an tSlánaitheora ar 
Fhuil a Doirteadh, Cathair Pheadair 
(a bhfuil an t-ainm Eaglais na Fola 
a Doirteadh uirthi chomh maith) 

Caithfidh taistealaithe a bhfuil víosa de dhíth orthu iarratas a chur chuig an ambasáid nó an chonsalacht 
ábhartha. Bain úsáid as inneall cuardaigh Idirlín amhail Google le heolas a chuardach faoi ‘víosa don 
Rúis’. Taobh istigh de shoicind beidh na milliúin amas agat. Ní cainéil oifigiúla an mhórchuid acu seo; ach, 
cuireann siad seirbhís iarratais ar víosaí ar fáil. Bíonn costais bhreise ar an tseirbhís seo de ghnáth. Is fearr 
suíomh ghréasáin FCO a úsáid leis na sonraí cearta a aimsiú.

Tá Clár um Tharscaoileadh Víosaí (Visa Waiver Programme) (VWP) ag Stáit Aontaithe Mheiriceá. I gcás 
tíortha áirithe, an RA san áireamh, ní bhíonn víosaí de dhíth. Ach, is gá do chuairteoirí clárú agus an Córas 
Leictreonach um Údarú Taistil (ESTA) in úsáid acu; féach thíos le haghaidh tuilleadh eolais.

Córas Leictreonach um Údarú Taistil (ESTA)
Tá saoránaigh as tíortha amhail an RA atá clúdaithe faoin Chlár um Tharscaoileadh Víosaí in ann taisteal 
chuig SAM gan víosa fad is go bhfuil údarú bailí ón Chóras Leictreonach um Údarú Taistil (ESTA) acu agus go 
gcomhlíonann siad riachtanais an chláir.

Tá sé éigeantach do gach cuairteoir ar SAM údarú taistil leictreonach a fháil sula dtéann siad ar bord 
iompróir aeir nó mara. Diúltófar cead bordála do chuairteoirí nach bhfaigheann údarú taistil roimh imeacht 
dóibh. Is féidir iarratais a chur isteach am ar bith roimh thaisteal ach chan níos lú ná 72 uair an chloig roimh 
imeacht.

Tá táille $14 an duine le haghaidh ESTA nua nó athnuaite a chaithfear a íoc tráth an iarratais agus is gá íoc le 
cárta creidmheasa nó cárta dochair. Tá ESTA bailí le haghaidh turais iolracha go ceann suas le dhá bhliain nó 
go dtí go dtéann pas an taistealaí in éag, cibé acu is luaithe.

Fíor 4: Ag amharc thar Abhainn Neva chuig Pálás an Gheimhridh, 
Cathair Pheadair (tá Iarsmalann cháiliúil an Dísirt i bPálás an 
Gheimhridh)

Íomhánna © Margaret McMullan, CCEA

http://www.baltictravelcompany.com/packages/classical-russia-tour
https://www.gov.uk/browse/abroad/travel-abroad
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Ligeann an Córas Leictreonach um Údarú Taistil d’údaráis SAM seiceáil a dhéanamh in éadan bunachair 
sonraí um fhorfheidhmiú an dlí. Má cheadaítear an t-iarratas leictreonach ar údarú taistil, deimhníonn sé sin 
go bhfuil an taistealaí i dteideal taisteal, ach ní dheimhníonn sé go bhfuil cead isteach sna Stáit Aontaithe 
acu faoin Chlár um Tharscaoileadh Víosaí. Ar theacht isteach sna Stáit Aontaithe, déanfar seiceálacha ar 
an taistealaí ag an phointe iontrála ag Oifigeach de chuid Roinn Cosanta Teorann agus Custaim na Stát 
Aontaithe a d’fhéadfadh iontráil a dhiúltú faoin Chlár um Tharscaoileadh Víosaí nó ar chúis ar bith de réir 
dhlí na Stát Aontaithe. Is féidir sonraí a fháil ag https://esta.cbp.dhs.gov/esta.

Réamh-Fhaisnéis faoi Phaisinéirí, (Advance Passenger Information) (API/APIS)
Éilíonn Rialtas RA go mbailíonn aerlínte Réamh-Fhaisnéis faoi Phaisinéirí (API/APIS) do phaisinéirí 72 uair 
an chloig roimh thaisteal ar bhealaí chuig an RA agus ón RA. Ní chuirfidh aerlínte ar fáil d’údaráis gach tíre 
ach an fhaisnéis ábhartha a éilíonn siad. Éilítear an fhaisnéis seo a leanas:
• Ainm iomlán (go díreach mar a léirítear ar an phas é);
• Inscne;
• Dáta Breithe;
• Náisiúntacht;
• Uimhir an phas agus dáta éaga;
• An áit ar eisíodh an pas; agus
• Tír chónaithe.

Chomh maith leis sin, ar eitiltí SA, iarrfar na nithe seo a leanas ar phaisinéirí:
• Seoladh sprice don chéad oíche;
• Uimhir Chlárúcháin d’Eachtrannaigh (Cárta Glas) dóibh siúd a bhfuil ceart cónaithe sa SA acu; agus
• Uimhir shásaimh (baineann sé seo amháin le paisinéirí a thaisteal chuig SAM roimhe agus a ndearnadh 

scagadh breise orthu agus ar thug Inimirce SAM uimhir shásaimh dóibh).

Bailíonn roinnt aerlínte atá lonnaithe sa RA agus an chuid is mó d’aerlínte idirnáisiúnta an fhaisnéis seo 
go huathoibríoch nuair a dhéanann custaiméirí áirithintí ar líne. I gcás custaiméirí a chuir saoire phacáiste 
in áirithe trí ghníomhaireacht taistil, caithfidh siad an fhaisnéis a chur ar fáil tríd an rannóg ‘m’áirithint a 
bhainistiú’ ar shuíomh gréasáin na haerlíne ábhartha. Déanann údaráis gach tíre an fhaisnéis a bhailiú agus 
baintear úsáid aisti ar mhaithe le forfheidhmiú dlí. I SAM déantar an fhaisnéis a sheiceáil in éadan Ionad 
Faisnéise Náisiúnta um Choireacht an FBI le duine ar bith atá ‘ag teastáil’ a aithint. Gach seans go ndiúltóidh 
an aerlíne do dhuine ar bith taisteal chuig an tír má dhiúltaíonn siad an fhaisnéis a thabhairt. Is dócha 
chomh maith, fiú dá ligfeadh an aerlíne do chustaiméir taisteal, nach bhfaigheadh siad cead isteach sa tír ar 
an taobh eile. Ar ndóigh, beidh daoine ann a dhéanfaidh dearmad APIS a sholáthar nó a ghlacfaidh leis gur 
féidir leo é a sholáthar ag an aerfort; ar ndóigh bíonn an próiseas seiceála isteach níos fadálaí dá bharr seo.

Cárta Eorpach um Árachas Sláinte
Tugann Cárta Eorpach um Árachas Sláinte (EHIC) 
an ceart do thaistealaithe leas a bhaint as cúram 
sláinte a chuireann an stát ar fáil agus iad ar cuairt 
ar thír eile sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch 
(EEA) nó ar an Eilvéis. Clúdaíonn EHIC cóir leighis 
atá riachtanach de réir míochaine go dtí go bhfuil 
sé réamhbheartaithe ag an duine filleadh abhaile. 
Cuirfear cóir leighis ar fáil ar an bhonn chéanna 
agus a chuirfí ar fáil í do chónaitheoir na tíre sin, 
ag costas níos lú nó go minic, saor in aisce. Mar 
shampla. i dtíortha áirithe amhail an tSualainn, 
bítear ag súil leis go n-íocfaidh othair céatadán go 
díreach i dtreo chostas a gcóir leighis a chuireann 
an stát ar fáil. Tugtar comhíocaíocht othair air seo. 

Fíor 5: Cárta Eorpach um Árachas Sláinte
Íomhánna © Tá faisnéis don earnáil phoiblí i gCóipcheart na 
Corónach arna ceadúnú faoi Cheadúnas Rialtais Oscailte v3.0.

https://esta.cbp.dhs.gov/esta
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Bítear ag súil leis go n íocfaidh taistealaí a fhaigheann cóir leighis faoi chóras cúram sláinte den chineál seo 
an táille comhíocaíochta chéanna le hothar ón tír sin.

Tá aip EHIC ar fáil le híoslódáil ó shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh, tugann an aip rochtain fhurasta 
ar an fhaisnéis ábhartha agus tú sa bhaile nó thar lear.

Clúdaíonn an EHIC gnáthchúram máithreachais a fhad is nach bhfuil an duine ag dul thar lear le leanbh a 
thabhairt ar an saol. Ach má tharlaíonn an bhreith gan choinne, íocfaidh an EHIC as an chostas ar gach cóir 
leighis don mháthair agus don leanbh. Íocann an EHIC as ocsaigin agus scagdhealú duán a sholáthar ach 
caithfidh taistealaithe na córacha leighis seo a shocrú agus a chur in áirithe sula dtéann siad ar saoire ag 
cinntiú nach gcuireann siad in áirithe le soláthraí cúraim sláinte príobháideach, mar nach bhfuil siad seo 
clúdaithe ag an EHIC. Clúdaíonn an cárta chomh maith gnáthchúram leighis do dhaoine a bhfuil riochtaí 
a bhí ann cheana acu a gcaithfear monatóireacht a dhéanamh orthu. Is féidir faisnéis a fháil faoin méid a 
chlúdaítear i ngach tír ón tsuíomh gréasáin seo a leanas:  
http://www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcareabroad/EHIC/Pages/about-the-ehic.aspx.

Ní hionann an EHIC agus árachas taistil. Ní chlúdóidh sé ag dul thar lear go sonrach le cóir leighis a fháil 
(ag tabhairt leanbh ar an tsaol san áireamh), aon chúram sláinte leighis príobháideach ná costais, amhail 
tarrtháil sléibhe i mbailte sciála, eitiltí ar ais chuig an RA ná earraí caillte nó goidte. Níl sé bailí ar thurais 
mhara ach oiread. Tá sé tábhachtach mar sin de EHIC agus polasaí árachais taistil príobháideach bailí a 
shocrú roimh thaisteal. Tá árachóirí áirithe anois ann a éilíonn go mbíonn EHIC ag taistealaithe, agus ní 
iarrfaidh siad an barrachas polasaí ó dhaoine a bhfuil EHIC bailí acu. Ní ghlacann na tíortha seo a leanas leis 
an EHIC: Oileáin Mhuir nIocht (lena n-áirítear Geansaí, Alderney agus Sark), Oileán Mhanann, Monacó, San 
Marino agus an Vatacáin.

Baineann teidlíocht ar EHIC ar an rud ar a dtugtar ‘inárachaíocht faoi dhlí AE’ agus ní ar náisiúntacht duine. 
Sa RA tá an córas cúram sláinte bunaithe ar chónaí, a chiallaíonn go bhfuil inárachaíocht cinntithe de 
ghnáth de réir áit chónaithe agus ní de réir ranníocaíochtaí Árachais Náisiúnta ná cánacha RA. Beidh daoine 
atá ina gcónaí de ghnáth sa RA i dteideal EHIC a eisítear sa RA.

Tá EHIC de dhíth ar gach ball teaghlaigh. Is féidir aon iarratas amháin a dhéanamh don iarratasóir, a bpáirtí 
agus aon pháistí cleithiúnacha faoi bhun 16 bliana d’aois. Tá an próiseas iarratais furasta agus saor in aisce. 
Tá an fhaisnéis seo a leanas de dhíth do gach duine atá ag cur isteach ar EHIC:
• Ainm iomlán;
• Dáta breithe; agus
• Uimhir Árachas Náisiúnta (nó Uimhir Sláinte agus Cúraim d’iarratasóirí as Tuaisceart Éireann).

Moltar d’iarratasóirí bheith san airdeall le haghaidh suíomhanna gréasáin neamhoifigiúla a ghearrann táille 
ar iarratais. De ghnáth faigheann iarratasóirí an EHIC acu taobh istigh de sheacht lá ó chuireann siad isteach 
a n-iarratas má úsáideann siad an suíomh gréasáin EHIC oifigiúil.

Cánacha Imeachta
Chomh maith le víosaí a lorg le fáil isteach i dtír, gach seans go ngearrfaidh rialtas cáin imeachta. I gcás 
bhunús na n-eitiltí agus na saoirí, bíonn sé seo san áireamh sa táille nó i bpraghas na saoire.

Maidir le tíortha áirithe, caithfidh an taistealaí an cháin imeachta a íoc go díreach ag an aerfort. Mar 
shampla, maidir le lucht saoire, lena n-áirítear páistí os cionn 2 bhliain d’aois, atá a g filleadh chuig an RA ó 
Iamáice, caithfidh siad cáin imeachta SA$35 an duine a íoc go háitiúil in airgead tirim agus iad ag seiceáil 
isteach. Anseo thíos tá tíortha eile sa Mhuir Chairib ina bhfuil cáin imeachta le híoc:
• Arúba: cáin imeachta SA$35 le híoc go háitiúil i ndollair SA;
• An Phoblacht Dhoiminiceach: cáin imeachta agus turasóireachta SA$20 le híoc go háitiúil i ndollair SA; 

agus
• Meicsiceo: cáin imeachta 900 peso Mheicsiceo le híoc go háitiúil in airgead tirim; tá an méid sin faoi rialú 

áitiúil agus faoi réir athrú gan fógra.

http://www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcareabroad/EHIC/Pages/about-the-ehic.aspx
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Vacsaíní
Rud tábhachtach maidir le pleanáil saoire ná fáil amach faoi na rioscaí sláinte a bhaineann leis an cheann 
scríbe roghnaithe agus bearta a dhéanamh le sláinte phearsanta a chinntiú agus tú ar saoire. Má tá duine 
ag pleanáil taisteal taobh amuigh den RA, seans go mbeidh vacsaíniú de dhíth orthu in aghaidh cuid de na 
galair thromchúiseacha atá le fáil in áiteanna eile ar fud an domhain. Tá vacsaíní ar fáil le cosaint in aghaidh 
ionfhabhtuithe amhail fiabhras buí, tíofóideach agus heipitíteas A. Is gné chasta den taisteal é seo agus 
caithfidh taistealaithe seiceáil go bhfuil an fhaisnéis is nua acu trí sheiceáil a dhéanamh ar shuíomhanna 
gréasáin amhail Oifig Eachtrach agus Gnóthaí Comhaltais, NHS Fit for Travel agus Travel Health Pro.
Ní dócha go bhfuil aon vacsaíniú de dhíth ar dhaoine atá ag taisteal i dtuaisceart ná lár na hEorpa, i Meiriceá 
Thuaidh ná san Astráil.

Tá tíortha ann a éilíonn go mbeadh Deimhniú Idirnáisiúnta Vacsaínithe nó Próifiolacsais (ICVP) ag 
cuairteoirí. Mar shampla, éilíonn an Araib Shádach cruthúnas ar vacsaíniú in aghaidh cineálacha áirithe 
meiningítis do chuairteoirí ag teacht do na hoilithreachtaí Hajj agus Umrah. Tá cuid mhór tíortha 
trópaiceacha san Afraic agus Afraic Theas nach nglacfaidh le taistealaithe ó cheantar ina bhfuil fiabhras buí 
mura bhfuil siad in ann a chruthú go bhfuil siad vacsaínithe ina aghaidh.

Ba cheart do thaistealaithe comhairle a fháil faoi vacsaínithe taistil agus sláinte taistil óna ndochtúir ocht 
seachtaine ar a laghad sula dtaistealaíonn siad. Caithfear vacsaínithe ar leith a thabhairt tamall maith roimh 
ré le ligean don chorp imdhíonacht a fhorbairt. Tá cuid acu a bhfuil ildáileoga i gceist leo agus é sin spréite 
thar roinnt seachtainí. Níl gach vacsaíniú ar fáil saor in aisce ar an NHS, fiú má mholtar iad le haghaidh 
taistil go ceantar áirithe. Tá na vacsaíní seo a leanas saor in aisce de ghnáth mar go gcosnaíonn siad daoine 
ar ghalair a mheastar a bheith ar an riosca is mó do shláinte an phobail dá dtabharfaí isteach sa RA iad:
• diftéire, póilió agus teiteanas (comh-theanndáileog);
• tíofóideach;
• heipitíteas A (nuair atá sé i gcumasc le tíofóideach nó heipitíteas B); agus
• calar.

Gach seans go mbeadh ar thaistealaithe íoc as vacsaínithe in aghaidh:
• heipitíteas B (nuair nach bhfuil sé i gcumasc le heipitíteas A);
• einceifilíteas Seapánach agus einceifilíteas sceartán-iompartha;
• vacsaín meiningítis;
• confadh;
• eitinn (TB); agus
• fiabhras buí (ar fáil ó ionaid ainmnithe amháin).

Ní hionann an costas ar vacsaíní taistil ach d’fhéadfadh sé a bheith thart ar £50 ar gach dáileog vacsaíne. 
Agus iad ag pleanáil vacsaínithe taistil, ba cheart do thaistealaithe na tosca seo a leanas a thabhairt san 
áireamh:
• an tír nó na tíortha a bhfuil siad ag dul ar cuairt chucu: tá galair áirithe níos coitianta in áiteanna áirithe ar 

fud an domhain agus níl siad chomh coitianta céanna in áiteanna eile.
• an uair a bheidh siad ag taisteal: tá galair áirithe níos coitianta ag amanna áirithe sa bhliain; mar 

shampla, le linn shéasúr na báistí.
• an áit a bhfuil siad ag fanacht: go ginearálta, tá an riosca galair do thaistealaithe níos mó i gceantair 

thuaithe ná i gceantair uirbeacha. D’fhéadfadh riosca níos mó a bheith ann do thurasóirí mála droma a 
bhíonn ag fanacht i mbrúnna nó ag campáil ná dóibh siúd ar shaoirí phacáiste agus ag fanacht in óstáin.

• an fad atá beartaithe acu fanacht: dá fhad an turas, is mó an baol nach mbeidh cosaint acu ar ghalair.
• aois agus sláinte acu: d’fhéadfadh ionfhabhtú tarlú níos fusa do dhaoine áirithe ná a chéile, agus tá 

cineálacha áirithe vacsaínithe nach féidir a thabhairt do dhaoine a bhfuil riochtaí áirithe leighis acu.
• an méid atá beartaithe acu a dhéanamh le linn a gcuairte: mar shampla, má tá siad ag dul a bheith taobh 

amuigh cuid mhór, ag siúlóireacht, mar shampla.
• má tá siad ag dul a bheith i dteagmháil le hainmhithe: méadaíonn sé seo an baol go dtógfaidh siad galair 

a leathann ainmhithe, amhail confadh.
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Gníomhaíocht Foghlama  
Tá teaghlach de bheirt dhaoine fásta agus beirt pháistí, 4 bliana d’aois agus 18 mí ag pleanáil dul chun na 
Spáinne ar a gcéad saoire teaghlaigh. D’iarr siad comhairle uait faoi dhoiciméadú taistil. Scríobh tuairisc don 
teaghlach ag tabhairt faisnéis ábhartha dóibh faoi amscálaí agus costais. Ba cheart duit pasanna, víosaí, 
EHIC agus vacsaíniú a chlúdach i do thuairisc.

Bain úsáid as an Idirlíon lena fháil amach an dóigh le víosa turasóra a fháil do na tíortha seo a leanas:
• an Rúis;
• an India; agus
• an tSín.

Cén comhairle a thabharfá do dhuine atá ag pleanáil cuairt a thabhairt ar Phanama? An Éigipt?

Áiseanna
Tá faisnéis úsáideach le fáil sna suíomhanna gréasáin seo a leanas: 

https://www.gov.uk/browse/abroad/passports

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-passport-office

https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office

https://www.gov.uk/browse/abroad/travel-abroad

https://esta.cbp.dhs.gov/esta

http://www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcareabroad/EHIC/Pages/about-the-ehic.aspx

https://www.tui.co.uk/destinations/travel-information

http://www.tui.co.uk/destinations/faqCategories

https://www.gov.uk/browse/abroad/passports 
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-passport-office 
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office 
https://www.gov.uk/browse/abroad/travel-abroad 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta 
http://www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcareabroad/EHIC/Pages/about-the-ehic.aspx 
https://www.tui.co.uk/destinations/travel-information
http://www.tui.co.uk/destinations/faqCategories

