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Saincheisteanna a théann i bhfeidhm ar thaistealaithe: 
sábháilteacht agus slándáil; rioscaí don tsláinte; cásanna éigeandála

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 chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
• Eolas agus tuiscint a léiriú ar na nósanna imeachta agus beartais sábháilteachta agus slándála ag 

pointe imeachta nuair atáthar ag taisteal ar eitleán, ar thraein agus ar an fharraige;
• Eolas agus tuiscint a léiriú ar nósanna imeachta agus beartais sábháilteachta agus slándála atá in 

úsáid ag eagraíochtaí fóillíochta agus turasóireachta;
• Eolas agus tuiscint a léiriú ar na rioscaí sláinte féideartha a d’fhéadfadh cur isteach ar thaistealaithe;
• Eolas agus tuiscint a léiriú ar na réamhchúraimí a d’fhéadfadh taistealaithe a ghlacadh i gcoinne rioscaí 

sláinte féideartha;
• Anailís a dhéanamh agus míniú a thabhairt ar an dóigh a gcuireann cásanna éigeandála, amhail 

ionsaithe sceimhlitheoireachta, cogaí, círéibeacha, imeachtaí nádúrtha nó ráigeanna galair, isteach ar 
an tionscal; agus

• Anailís a dhéanamh agus míniú a thabhairt ar an dóigh a dtéann cásanna éagsúla éigeandála i 
bhfeidhm ar an taistealaí.
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Nósanna imeachta agus beartais sábháilteachta agus slándála
Is gníomhaíocht thaitneamhach shábháilte í fóillíocht, taisteal agus turasóireacht don chuid is mó daoine. 
Tá sé seo mar gheall ar fhócas ar shábháilteacht agus slándáil sa tionscal, go háirithe ó 9/11. De réir mar a 
thaistealaíonn níos mó daoine chuig áiteanna coimhthíocha, tá sé níos tábhachtaí fós go dtuigeann siad 
na rioscaí sláinte a bhaineann leo agus na héigeandálaí féideartha a d’fhéadfadh teacht chun cinn agus go 
n-ullmhaíonn siad dóibh.

Tá aerthaisteal ar an mhodh taistil is sábháilte agus is sláine dá bhfuil ann. Dóibh siúd nach bhfuil ró-eolach 
ar aerthaisteal, léiríonn George Best Belfast City Airport 
(http://www.belfastcityairport.com/At-The-Airport/Terminal-Maps) leagan amach ar an aerfort, idir thaobh na 
talún (sula dtéann paisinéirí trí shlándáil) agus taobh an aeir (i ndiaidh do phaisinéirí dul trí shlándáil).

Fíor 1: Leagan amach George Best Belfast City Airport: Taobh na talún
Íomhá © Belfast City Airport

Fíor 2: Leagan amach George Best Belfast City Airport: Taobh an aeir
Íomhá © Belfast City Airport

http://www.belfastcityairport.com/At-The-Airport/Terminal-Maps
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Tá cárta bordála de dhíth ar phaisinéir lena cheadú dul ar thaobh an aeir. Eisítear an cárta bordála ag deasc 
seiceáil isteach. Molann an chuid is mó d’aerlínte do phaisinéirí seiceáil isteach ar líne, ach is féidir seiceáil 
isteach ag an aerfort, cé go bhféadfaí costais bhreise a bheith ann.

Tá cruthúnas aitheantais de dhíth ar phaisinéir chomh maith. I gcás paisinéirí thar lear, is pas bailí é seo 
agus víosa in amanna. Caithfear na sonraí seo a thabhairt nuair a chuirtear eitilt in áirithe. I gcás eitiltí 
inmheánacha, ba cheart an cruthúnas aitheantais a thaispeáint nuair atá na paisinéirí ag dul ar bord eitilte.

Nuair atá an paisinéir ag seiceáil isteach cuirfear ceisteanna slándála air faoin bhagáiste, amhail:
• Ar phacáil tú do mhála féin?
• Ar fágadh do mhála gan faire?
• An bhfuil aon earraí coiscthe leat?

Tá srianta ann maidir le hearraí is féidir le paisinéir a thabhairt ar eitleán ar chúiseanna sábháilteachta, 
slándála agus cánacha. Tá earraí áirithe nach bhfuil ceadaithe i mbagáiste láimhe agus tá earraí áirithe nach 
bhfuil ceadaithe áit ar bith ar an eitleán.
 

Fíor 3: Earraí atá coiscthe ar eitiltí ó George Best Belfast City Airport
Íomhá © Belfast City Airport

Tá earraí ann a chaithfidh an aerlíne a cheadú sular féidir iad a thabhairt ar bord. Tá sé faoi rogha ag aerfort 
ar bith aon rud atá contúirteach dar leo a choigistiú, is cuma cé acu atá sé ar an liosta de rudaí agus de 
phaisinéirí coiscthe nó nach bhfuil. Tá mionsonruithe ar fáil ar shuíomhanna gréasáin aerlínte agus aerfort.

Tá mionsonruithe curtha ar fáil ar www.caa.co.uk ó Údarás Eitlíochta Sibhialta (Civil Aviation Authority) (CAA) 
faoi na srianta ar na hearraí is féidir le paisinéirí a thabhairt ina mbagáiste láimhe agus boilg agus iad ag dul 
ar bord eitleáin sa RA:
• Leachtanna;
• Bainne naíonáin agus bia naíonáin;

http://www.caa.co.uk
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• Earraí pearsanta;
• Leigheasanna agus fearas leighis riachtanacha;
• Fearais leictreonacha agus earraí leictreacha;
• Trealamh spóirt;
• Uirlisí oibre;
• Substaintí ceimiceacha nó tocsaineacha; agus
• Armlón.

Tá a fhios ag an tsaol anois faoi na srianta ar leachtanna a thabhairt trí shlándáil ag aerfoirt. I measc na 
leachtanna tá:

• Gach deoch, lena n-áirítear uisce;
• Bianna leachtacha nó leath-leachtacha, mar shampla, anraith, subh mhilis, mil agus síoróipí;
• Cosmaidí agus earraí níocháin, lena n-áirítear uachtair, lóiseanna, olaí, cumhráin, mascára agus snas béil;
• Cineálacha sprae, lena n-áirítear sobal bearrtha, sprae gruaige agus díbholaígh spraeála;
• Taois, lena n-áirítear taos fiacla;
• Glóthacha, lena n-áirítear glóthach ghruaige agus glóthach chithfholctha; agus
• uaslagán le haghaidh lionsaí tadhaill.

Is féidir le paisinéirí leachtanna a thabhairt ar bord ina gcuid bagáiste láimhe fhad is nach gabhadáin iad le 
haghaidh níos mó ná 100ml agus go gcuirtear iad i mála plaisteach trédhearcach thart ar 20 cm x 20cm ar 
féidir iad a athshéalú.
Caithfear gabhadáin dul isteach sa mhála go furasta gur féidir é a shéalú, ná cuir snaidhm ar an mhála nó é 
a cheangal ag an bharr. Ní ceadaítear ach aon mhála plaisteach an duine agus caithfidh an paisinéir an mála 
a thaispeáint ag pointe slándála an aerfoirt. Níl gabhadáin níos mó ná 100ml ceadaithe ach amháin má tá 
an leacht de dhíth le haghaidh cúrsaí leighis, riachtanais chothaithe ar leith nó má tá bia naíonáin nó bainne 
naíonáin iontu.
Foinse: https://www.gov.uk/hand-luggage-restrictions

Is cúis shuntasach imní do thionscal aerlínte é an réimse agus líon méadaitheach fearas leictreonach agus 
earraí leictreacha a thugann paisinéirí leo agus iad ag taisteal. Tá na fearais leictreonacha agus earraí 
leictreacha atá ceadaithe ar eitilt ag brath ar an tír agus ar an aerfort óna bhfuil siad ag taisteal chuig an 
RA. Athraíonn na srianta atá i bhfeidhm chomh maith ag brath ar an aerlíne. Ba cheart do thaistealaithe 
gach fearas leictreonach amhail fóin póca a luchtú sula dtaistealaíonn siad. Ní ligfear ar bord an aerárthaigh 
fearas nach gcuirtear ar siúl é nuair a iarrann oifigeach ag láthair slándála an aerfoirt é. 

Earra Ceadaithe i mbagáiste láimhe Ceadaithe i mbagáiste boilg
Fón póca  

Ríomhaire glúine  

Gléasanna táibléid  

Seinnteoir MP3  

Triomadóir gruaige nó díritheoirí  

Iarann taistil  

Rásúr leictreach  

Toitíní leictreonacha  

Ceamaraí*  

Fíor 4: Na fearais leictreonacha agus earraí leictreacha a cheadaítear a thabhairt ar bord eitleáin

*Ceadaítear ceamaraí i mbagáiste láimhe agus boilg; ach, is féidir go mbeadh srianta ar shaintrealamh 
amhail ceamaraí físe proifisiúnta.

https://www.gov.uk/hand-luggage-restrictions
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Fíor 5: Faisnéis bhreise ar earraí 
coiscthe, Márta 2017
Íomhá © So what CAN you take carry on 
to a plane? Le Jason Groves agus Larisa 
Brown agus James Salmon. Foilsithe ag 
MailOnline. 21 Márta 2017 

Fíor 6: Gnáthscagadh ar phaisinéir agus bagáiste 
Íomhá © BBC

Is le heitiltí chuig an RA ón Tuirc, ón Liobáin, ón Iordáin, ón Éigipt agus ón Araib Shádach amháin a 
bhaineann na srianta. Tá an-tóir ag turasóirí ar an Tuirc, an Éigipt agus an Iordáin; ach, ní bhaineann na 
srianta seo le paisinéirí atá ag eitilt isteach ó aerfoirt Adalia, Bodrum, Iostanbúl, Sabiha Gökçen nó Izmir sa 
Tuirc, nó ó Lucsar, Hurghada nó Marsa Alam san Éigipt. Ba cheart do phaisinéirí atá ag taisteal ó aon cheann 
de na haerfoirt seo cloí leis na srianta a bhaineann le gach eitilt eile chuig an RA ina áit. Is gá do phaisinéirí 
chomh maith méid a n-oiriúintí a sheiceáil lena n-áirítear méarchláir agus tiomántáin chrua sheachtracha 
chomh maith le soláthair chumhachta agus trasfhoirmeoirí. Maidir le hoiriúintí nó gairis atá níos mó ná 
16cm ar fhad, 9.3 cm ar leithead nó 1.5cm ar leithead (ar tiús), is gá iad a chur sa bhagáiste boilg. Tá seo 
amhlaidh fiú má cheannaigh an paisinéir an t-earra ag an aerfort, mar shampla i siopa saor ó dhleacht. Is gá 
do gach paisinéir atá ar nasc-eitilt trí na tíortha seo cloí leis an rialacha seo.

A luaithe a sheiceálann paisinéir isteach agus a bhailíonn sé a phas bordála, scagtar an bagáiste a théann 
isteach sa bholg. Téann an paisinéir trí limistéar ar a dtugtar ‘rialú rochtana’ mar a scagtar é agus a 
bhagáiste láimhe.

Tá an liosta earraí a cheadaítear ar bord, mar bhagáiste láimhe nó boilg faoi réir athrú ar ghearrfhógra. Mar 
shampla, ar 21 Márta 2017, d’fhógair rialtas RA athruithe ar na fearais leictreonacha agus earraí leictreacha 
a cheadaítear i mbagáiste láimhe, mar a léirítear sa ghrafaic faisnéise seo a foilsíodh sa Daily Mail, féach 
Fíor 5.
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Tá na bearta seo ar fad ann ar mhaithe le sábháilteacht agus slándáil paisinéirí. Is féidir nach mairfidh an 
próiseas níos faide ná cúig bhomaite, ach má bhíonn an t-aerfort gnóthach féadann leathuair an chloig nó 
níos mó a bheith i gceist. Sin fáth amháin a n-iarrtar ar phaisinéirí a bheith ag an aerfort uair an chloig ar a 
laghad roimh imeacht i gcás eitiltí inmheánacha agus trí uair an chloig i gcás eitiltí cianaistir.

Bíonn cúrsaí sábháilteachta agus slándála i gceist chomh maith nuair atá paisinéirí ar bord eitleáin. Roimh 
éirí de thalamh, tugann an fhoireann chábáin taispeántas sábháilteachta. Clúdófar leis seo:
• suíomh na ndoirse éalaithe;
• soilsiú atá ar fáil i gcás éigeandála;
• an dóigh le criosanna sábhála a úsáid;
• soláthar maisc ocsaigine i gcás éigeandála; agus
• úsáid gaireas snámhachta.

Cuireann gach aerlíne cárta sábháilteachta ar fáil i ngach póca suíocháin a thugann achoimre ar na 
príomhphointí. Ag brath ar chóras siamsaíocht le linn eitilte ar an eitleán, chomh maith le beartas an aerlíne, 
d’fhéadfadh go dtabharfadh aerlínte faisnéis réamhthaifeadta. Baintear úsáid as an rogha seo níos minice le 
haghaidh eitiltí cianaistir.

Maidir le taisteal ar muir, beidh leagan amach agus beartais sábháilteachta agus slándála den chineál 
chéanna ag poirt. Leanfaidh paisinéirí coise ar longa nósanna imeachta cosúil leis na cinn thuasluaite. 
Ach, is í an phríomhdhifríocht ná go minic le taisteal ar muir bíonn paisinéirí go minic ag taisteal agus a 
bhfeithicil féin leo. Mar sin, bíonn cigireachtaí feithicle i gceist le nósanna imeachta slándála sular féidir 
iad a thabhairt ar bord bád farantóireachta. Ní bhfaighidh paisinéirí ar bháid farantóireachta taispeántas 
sábháilteachta cosúil le paisinéirí aeir, ach beidh comharthaíocht ar fud loinge ag léiriú ghníomhartha ba 
chóir a dhéanamh agus ag taispeáint cá háit a bhfuil na báid tharrthála.

Eisítear pas mara do gach paisinéir ar long chúrsála (féach Fíor. 7). Caithfear an pas mara a úsáid gach uair 
a fhágann an paisinéir an long nó a fhilleann siad uirthi. Ní bhíonn airgead tirim in úsáid ar long chúrsála ar 
bith agus nasctar an pas mara le cuntas an phaisinéara, rud a chiallaíonn go n-úsáidtear fosta é le haghaidh 
ceannacháin ar bord.
 

Fíor 7: Pas Mara
Íomhá © Margaret McMullan, CCEA 
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Caithfidh gach paisinéir cúrsála páirt a ghlacadh i ndruil éigeantach cuimsitheach sábháilteachta nó 
‘tionól’ sula gcuireann an long chun farraige. Is é atá i gceist leis an tionól ná bheith ag foghlaim an dóigh le 
seaicéad tarrthála a aimsiú agus a chaitheamh, agus faoin áit a bhfuil bealaí éalaithe agus báid tharrthála 
sannta lonnaithe. Éilítear an druil faoin dlí idirnáisiúnta bunaithe ag an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta 
(IMO), brainse de chuid na Náisiún Aontaithe. Caithfear an druil a dhéanamh sula bhfágann an long a chéad 
phort; níl aon eisceachtaí ann.

Fíor 8: Fógra slándála i scothchábán (cábán) ar bord long chúrsála
Íomhá © Margaret McMullan, CCEA
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Eagraíochtaí fóillíochta agus turasóireachta: nósanna imeachta agus beartais 
sábháilteachta agus slándála
Tarraingeoidh mórán eagraíochtaí fóillíochta agus turasóireachta líon mhór cuairteoirí agus clúdóidh siad 
limistéar mór. Ní bhíonn sé furasta in amanna nósanna imeachta sláinte agus sábháilteachta a shocrú. Ag 
an bhealach isteach i bpáirc siamsaíochta théama nó iarsmalainne gheobhaidh turasóirí amach go bhfuil 
beartais slándála i bhfeidhm, m. sh. déanfar seiceáil ar a gcuid earraí. Beidh comharthaíocht agus fógraí ann 
le cur i gcuimhne d’úsáideoirí faoi rioscaí slándála a d’fhéadfadh bheith ann. Déanfar an fhoireann a oiliúint 
ar an dóigh le déileáil le nósanna imeachta éigeandála lena n-áirítear cleachtaí dóiteáin agus aslonnú.

Tá óstáin, ionaid fóillíochta agus amharclanna glanscartha go leor agus beidh nósanna imeachta agus 
beartais shoiléire sábháilteachta agus slándála i bhfeidhm. Ach, tá cineálacha eile saoráidí turasóireachta 
agus fóillíochta ann atá níos casta. Mar shampla, beidh na nósanna imeachta éigeandála le haghaidh páirc 
siamsaíochta théama amhail Alton Towers i bhfad níos casta. Sa chás seo clúdaíonn an pháirc siamsaíocht 
théama níos mó ná 370 heicteár (910 acra). Cé go mbeidh cuairteoirí sna háiteanna a bhfuil na marcaíochtaí 
lonnaithe den chuid is mó, tá an iliomad foirgneamh difriúil ann agus beidh na céadta cuairteoirí fud fad na 
gcodanna éagsúla den pháirc siamsaíochta théama.

Ní féidir le heagraíochtaí fóillíochta agus turasóireachta bheith freagrach as gach gné de shábháilteacht 
chuairteora. D’fhéadfadh siad locair a chur ar fáil in áiteanna a bhfuil tarraingt mhór ag turasóirí orthu le go 
dtig le cuairteoirí a gcuid earraí pearsanta a stóráil. I seomraí óstáin, is minic a bhíonn taisceadáin bheaga 
ann is féidir le haíonna a úsáid. Bíonn poill amhairc i ndoirse i seomraí óstáin le gur féidir le haíonna a 
sheiceáil cé atá ag teacht. In óstáin mhóra caithfear an eochairchárta don tseomra a úsáid le rochtain a fháil 
ar an ardaitheoir go hurláir na seomraí codlata. Caitheann an fhoireann éide oibre le go bhfuil a fhios ag 
aíonna cé atá iontaofa má tá fadhbanna nó ceisteanna ann.

Beidh oifigigh slándála fostaithe ag cuid mhór áiteanna ar a n-áirítear iarsmalanna, le monatóireacht a 
dhéanamh ar shlándáil agus sábháilteacht cuairteoirí. Fostaíonn ionaid fóillíochta gardaí tarrthála agus 
cúntóirí áineasa a dhéanann monatóireacht ar úsáideoirí agus a dhéanann idirghabháil má tá ardriosca ann. 
I gcás marcaíochtaí páirc siamsaíochta théama, is í an phríomhfhreagracht atá ag cúntóirí marcaíochta 
monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí cuairteoirí agus ar na rioscaí sábháilteachta a d’fhéadfadh 
a bheith ann. Tá córais sábháilteachta mar chuid den dearadh ag na marcaíochtaí. Cé go bhfuil cuid mhór 
samplaí d’fhoireann agus d’acmhainní ar fáil le monatóireacht a dhéanamh agus riosca sábháilteachta a 
laghdú, is é an t-úsáideoir sa deireadh thiar thall atá freagrach as a bheith sábháilte. Cuirfidh eagraíochtaí 
fóillíochta agus turasóireachta ar fáil fógraí, nótaí ar chúl ticéad, ar bhallaí agus ar dhoirse i seomraí óstáin, 
in áiteanna chun athraithe srl lena mheabhrú do chuairteoirí agus d’aíonna an dóigh le coinneáil sábháilte 
agus slán.

Rioscaí sláinte agus réamhchúraimí taistil
Tá rioscaí sláinte áirithe ann nach bhfuil aon smacht ag eagraíochtaí fóillíochta agus turasóireachta orthu. 
Tá seo amhlaidh toisc go bhfuil an riosca eindéimeach sa cheann scríbe. Tá cuid mhór galar nach ann dóibh 
sa RA ach atá ann i gcinn scríbe a bhfuil an-tóir ag turasóirí orthu. Ina measc tá calar, tiofóideach, maláire 
agus heipitíteas C.

Calar
Den chuid is mó, is galar é calar a bhaineann le tíortha ina bhfuil drochshláintíocht agus droch-chaighdeáin 
maidir le sláinteachas pearsanta agus bia. In 2015 tuairiscíodh breis is 150,000 cás calair gach bliain don 
EDS (Eagraíocht Dhomhanda Sláinte) (WHO), 41% acu sin san Afraic agus 37% san Áise. Tá an líon seo ag dul 
i laghad.

Is ionfhabhtú stéigeach géar é calar. Tarchuirtear é trí bhia nó uisce éillithe a ithe nó a ól. Is annamh 
a tharchuirtear é ó dhuine go duine. Maireann an tréimhse ghoir idir cúpla uair an chloig agus cúig 
lá. De ghnáth tosaíonn sé amach go tobann le buinneach gan phian, atá frasach, uisciúil a spreagann 
díhiodráitiúchán.
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Is beag an riosca é calar do thaistealaithe, go háirithe má tá siad ar shaoire phacáiste. Ní mholann an EDS 
vacsaíniú calair níos mó le taisteal chuig nó ó cheantair ina bhfuil calar go heindéimeach ann. Má tá an 
vacsaíniú ar fáil, ba cheart é a thabhairt sé lá ar a laghad roimh dhul isteach sa tír agus é a thaifeadadh ar 
cháipéis taistil oifigiúil.

Is féidir le taistealaithe calar a sheachaint ar fad chóir a bheith mura mbaineann siad de bhia mara amh nó 
gannchócaráilte agus d’uisce buacaire, lena n-áirítear aon rud a dhéantar as uisce buacaire nó a nitear ann 
m.sh. ciúbanna oighir agus sailéad.

Tíofóideach
De réir EDS, bíonn tíofóideach ar níos mó ná 21 milliúin gach bliain agus is cúis é le níos mó ná 200,000 bás. 
Tá an riosca do thaistealaithe teoranta ach is iad na ceantair is mó riosca ná:
• fo-ilchríoch na hIndia;
• codanna de Mheiriceá Theas (Peiriú den chuid is mó);
• codanna d’Afraic Thiar (an tSeineagáil); agus
• codanna d’Afraic Thuaidh (an Éigipt, Maracó).

Faigheann daoine fiabhras tíofóideach den chuid is mó trí bhia agus deoch éillithe cé gur féidir an galar a 
scaipeadh trí theagmháil dhíreach le hothar nó le hiompróir ainsealach. Is é salmonella typhi an baictéar 
is cúis le fiabhras tíofóideach. Bíonn rath air ar fheoil fhuar agus ar shliogiasc. D’fhéadfadh camras agus 
soláthar uisce bheith ina bhfoinsí tábhachtacha ionfhabhtaithe. Mar sin de is galar é a bhaineann go 
príomha le tíortha neamhfhorbartha ó thaobh an gheilleagair de a bhfuil drochshláintíocht acu.

Is ionfhabhtú a d’fhéadfadh bheith marfach é fiabhras tíofóideach. 1-3 seachtain atá sa tréimhse ghoir. 
Is féidir le haois ar bith é a fháil ach faightear níos minice i bpáistí é. De ghnáth is iad tinneas cinn 
agus marbhántacht na chéad siomptóim. Ansin leanann míchompord boilg, casacht, iatacht agus níos 
moille buinneach fhuilteach. Faoin tríú seachtain i gcásanna nach bhfaightear cóireáil, bíonn an t-othar 
tocsaineach agus trína chéile agus go minic bíonn buíochán air. Is féidir le droch-ionfhabhtú, cliseadh croí 
agus niúmóine bheith ina chúis le bás.

Ba cheart a mholadh do thaistealaithe gurb é an dóigh is éifeachtaí fiabhras tíofóideach a chosc ná cloí le 
rialacha sláinteachais i dtaca le bia, uisce agus deochanna. Cuireann imdhíonadh dara líne chosanta mhaith 
ar fáil.

Maláire
De réir an EDS (WHO), bhí 216 milliún cás de mhaláire i 91 tír in 2016. Tá riosca maláire thar cuimse san 
Afraic fho-Shahárach. Is féidir maláire a chosc agus a leigheas araon.

Tarlaíonn maláire mar gheall ar sheadáin agus scaiptear í trí ghreamanna ó mhuiscítí baineanna 
ionfhabhaithe. Tá daoine ann a bhfuil imdhíonacht acu ó nádúr ar an tseadán. De ghnáth tosaíonn 
siomptóim 7 lá i ndiaidh greama. Is iad fiabhras, tinneas cinn agus crithfhuacht ar na céad siomptóim.

Ba cheart cóireáil a thosú taobh istigh de 24 uair an chloig ach tá na siomptóim sin cosúil le fliú agus 
d’fhéadfadh nach n-aithnítear mar mhaláire iad. D’fhéadfadh na siomptóim tosú i ndiaidh do thurasóir 
filleadh abhaile.

I gcuid mhór áiteanna, bíonn tarchur séasúrach ann, agus an buaicphointe ag tarlú le linn agus díreach i 
ndiaidh shéasúr na báistí. Tá trí phríomhbhealach ann leis an riosca ionfhabhtaithe a mhaolú:
• codladh faoi eangacha atá cóireáilte le feithidicídí;
• spraeanna feithidicídí a úsáid; agus
• cógais fhrithmhaláireach a thógáil.
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Heipitíteas C
De réir an EDS (WHO) tá ionfhabhtú heipitíteas C ar 130–150 milliún duine ar fud an domhain. Faigheann 
tuairim is 700 000 duine bás gach bliain ó ghalair ae a bhaineann le heipitíteas C.

Tá Heipitíteas C ar fud an domhain. Tá an Afraic agus an Áise Láir agus Áise Theas ar na réigiúin is mó atá 
buailte. Is víreas fuil-iompartha é agus braitheann an riosca atá ag an taistealaí d’ionfhabhtú Heipitíteas C 
a tholgadh ar na rioscaí féideartha atá acu teagmháil le fuil. A leithéid mar ag tabhairt instealltaí druga dó 
féin nó má tá cúram leighis a bhfuil aistriú fola i gceist de dhíth air.

Ach, cuimsíonn sé chomh maith iad siúd atá tughta do chneaspholladh agus tatuáil. Níl sé scaipthe trí 
bhainne cíche, bia, uisce ná trí bhia nó dheochanna a roinnt le duine a bhfuil ionfhabhtú air.

Is féidir leis an tréimhse ghoir le haghaidh heipitíteas C bheith chomh fada le 6 mhí. I measc na siomptóm 
tá fiabhras, traochadh, easpa goile, masmas, urlacan, pian boilg, pian na n-alt agus buíochán (dath buí ag 
teacht ar an chraiceann agus i ngealacán na súl).

Níl aon vacsaín ar fáil le cosaint ar heipitíteas C agus ní dóiche go mbeidh ceann ar fáil go luath.

Víreas Zika
Tá víreas Zika ar cheann de na baoil is déanaí do shláinte taistealaithe sna críocha Mheiriceá. Scaiptear é ag 
muiscítí Aedes atá gníomhach le linn an lae. Is í seo an mhuiscít chéanna a scaipeann fiabhras deinge agus 
fiabhras buí. Is ó Fhoraois Zika Uganda a thagann an t-ainm Zika, áit ar leithlisíodh an víreas ar dtús in 1947. 
Ó na 1950í, chonacthas é ag tarlú taobh istigh de chrios caol meánchiorclach ó Afraic go dtí an Áise. Ó 2007 
go 2016, scaip an galar soir, thar an Aigéan Chiúin go críocha Mheiriceá, an áit a raibh eipidéim víreas Zika 
ann in 2015-16 mar thoradh air.

Tá tréimhse ghoir (an t-am ó nochtadh go siomptóim) chúpla lá ag an ionfhabhtú ar a dtugtar fiabhras Zika 
nó galar víreas Zika air. I measc na siomptóm tá fiabhras, gríos ar an chraiceann, toinníteas, pianta sna 
matáin agus sna hailt, tinneas agus tinneas cinn. De ghnáth bíonn an siomptóim sin éadrom agus maireann 
siad idir 2-7 lá. Cé nach bhfuil aon chóireáil ar leith ann, d’fhéadfadh pianmhúcháin agus scíth cuidiú leis na 
siomptóim. Agus é seo a scríobh, ní féidir an galar a chosc le cógais ná le vacsaíní. Is féidir le Zika scaipeadh 
ó bhean thorrach chuig a leanbh agus d’fhéadfadh sé bheith ina chúis le míchuma throm inchinne, agus le 
cineálacha eile éalang ó bhroinn.

I mí Eanáir 2016, d’eisigh Lárionad na Stát Aontaithe um Ghalair a Rialú agus a Chosc (CDC) treoir do 
thaistealaithe faoi na tíortha a bhí buailte, chomh maith le húsáid beartas cosanta feabhsaithe agus 
treoracha do mhná a bhí torrach lena n-áirítear an taisteal a chur ar athlá. Bhíothas ag súil le tionchar 
suntasach ar thionscal na turasóireachta. D’eisigh rialtais nó gníomhaireachtaí eile sláinte rabhaidh taistil 
den chineál chéanna. Fad a tugadh comhairle do mhná sa Cholóim, sa Phoblacht Dhoiminiceach, i bPórtó 
Ríce, in Eacuadór, sa tSalvadóir agus san Iamáice gan bheith torrach go dtí go mbeadh níos mó eolais ar fáil 
faoi na rioscaí.

Thosaigh an eipidéim sa Bhrasaíl in Aibreán 2015 agus scaip an eipidéim a bhí ar siúl in 2015 agus 2016 sna 
críocha Mheiriceá go tíortha eile i Meiriceá Theas, Meiriceá Láir, Meiriceá Thuaidh agus Muir Chairib. Bhagair 
an EDS (WHO) in Eanáir 2016 gur dóiche go scaipfí an víreas fud fad na gcríoch Mheiriceá faoi dheireadh na 
bliana. Measadh gur ionfhabhtaíodh 1.5 milliún duine le Zika sa Bhrasaíl, agus tuairiscíodh níos mó ná 3,500 
cás de mhíchuma throm inchinne idir Deireadh Fómhair 2015 agus Eanáir 2016.

Nuair a bhí Cluichí Oilimpeacha an tSamhraidh 2016 in Rio de Janeiro, léirigh oifigigh sláinte ar fud an 
domhain imní a bhí orthu faoi ghéarchéim a d’fhéadfadh bheith ann. Chan amháin sa Bhrasaíl ach nuair a 
d’fhillfeadh lúthchleasaithe agus turasóirí idirnáisiúnta sa bhaile go scaipfí an galar. Faoi Shamhain 2016 
d’fhógair WHO nach raibh an víreas Zika ina éigeandáil domhanda níos mó ach ghlac an eagraíocht leis gur 
fadhb shuntasach fhadtéarmach é an víreas go fóill.
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Le hionfhabhtú ó víreas Zika a chosc tá sé thar a bheith tábhachtach cosaint in éadan greamanna muiscíte. 
Is féidir é seo a dhéanamh trí héadaí (geala más féidir) a chaitheamh a chlúdaíonn an oiread den chorp is 
féidir; bacainní fisiciúla amhail scáileáin fuinneoige a úsáid nó doirse agus fuinneoga a dhúnadh; codladh 
faoi eangacha muiscítí agus éarthach feithidí a úsáid. Ba cheart aire agus cuidiú ar leith a thabhairt do 
dhaoine nach mbeadh in ann iad féin a chosaint mar is ceart, amhail páistí óga, daoine atá tinn nó daoine 
breacaosta.

Idir Lúnasa 2016 agus Samhain 2016, dearbhaíodh 455 cás d’ionfhabhtú víreas Zika in Singeapór. In 2017, 
thuairiscigh Angóla dhá chás d’fhiabhras Zika.

Cuirtear comhairle faoi rioscaí sláinte agus beartais chosanta ar fáil ag tionscnóirí turas, Oifig Gnóthaí 
Eachtracha agus Comhlathais (www.fco.gov.uk) agus an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (www.who.int).

Cásanna éigeandála a théann i bhfeidhm ar an taisteal agus an 
turasóireacht
Ar an drochuair, tarlaíonn cásanna éigeandála do thurasóirí. Ina measc sin tá ionsaithe 
sceimhlitheoireachta, cogaí, círéibeacha, tubaistí nádúrtha (amhail hairicíní) nó ráigeanna galair. Sa 
tionscal taistil, tugtar imeachtaí ‘force majeure’ orthu siúd. Ciallaíonn sé seo go bhfuil siad níos mó 
ná mar a shílfeadh daoine agus ní thagann siad faoi aon chonradh. Go dleathach, dá mbeadh ionsaí 
sceimhlitheoireachta i gceann scríbe, ní bheadh freagracht ar bith ar an tionscnóir turas cóiríocht eile 
ná córas iompair le turasóirí a thabhairt abhaile a chur ar fáil. Má thugtar turasóir abhaile go luath 
(ciorraítear a shaoire) tugtar aisdúichiú air sin. Cé nach bhfuil riachtanas dleathach ann, ó thaobh 
sheirbhís do chustaiméirí de, go minic cuireann siad cuidiú ar fáil le nach bhfaighidh siad 
drochphoiblíocht ó chustaiméirí míshásta.
 
Nuair a tharlaíonn a leithéid de chásanna éigeandála d’fhéadfadh tionscnóir turas nó aerlíne a gcuid 
seirbhísí a chur ar ceal. Déanfaidh siad é seo de ghnáth ar chomhairle ó Oifig Gnóthaí Eachtracha agus 
Comhlathais (FCO), an roinn rialtais atá freagrach as saoránaigh Briotánacha thar lear. Mar shampla, i 
ndiaidh na n-ionsaithe sceimhlitheoireachta os comhair Óstán Riu Imperial Marhaba sa bhaile saoire 
Sousse, an Túinéis, ceann scríbe a bhfuil tóir air, 140 ciliméadar (90 míle) taobh dheas de phríomhchathair 
na Túinéise, ar 26 Meitheamh, 2015, an 
chomhairle a thug an FCO ná gan taisteal 
chun na tíre sin. Agus é seo á scríobh, molann 
an FCO gur cheart do thurasóirí bheith ar an 
airdeall i gcónaí agus glacadh le comhairle 
oifigigh slándála áitiúla i dtimpeallacht 
suíomhanna religiúnda agus máguaird dóibh.

Maidir le cuairteoirí ar an Éigipt molann an 
Oifig Gnóthaí Eachtracha agus Comhlathais 
(FCO) i láthair na huaire do dhaoine gan 
taisteal go Sinai Thuaidh agus gan ach 
taisteal atá riachtanach go Sinai Theas, 
ach amháin an limistéar taobh istigh den 
bhacainn atá thart ar Sharm el Sheikh a 
chuimsíonn an t-aerfort agus na ceantair de 
Sharm el Maya, Hadaba, Naama Bay, Sharks 
Bay agus Nabq. Ach molann an FCO gan 
taisteal san aer ar chor ar bith ach amháin má 
tá sé riachtanach chuig nó ó Sharm el Sheikh 
chomh maith leis an cheantar taobh thiar de 
réigiúin Ghleann na Níle agus Deilt na Níle, 
ach amháin na ceantair chósta idir Deilt na 
Níle agus Marsa Matruh (féach Fíor 9).

Fíor 9: Comhairle taistil – an Éigipt
Íomhá © Tá faisnéis don earnáil phoiblí i gCóipcheart na Corónach arna 
ceadúnú faoi Cheadúnas Rialtais Oscailte v3.0.

http://www.fco.gov.uk
http://www.who.int


FACTFILE:  GCE HISTORY OF ART / ARCHITECTURECOMHAD FÍRICÍ: FÓILLÍOCHT, TAISTEAL AGUS TURASÓIREACHT GCSE / AONAD 2

12

Nuair a mholann an FCO do dhaoine gan taisteal go tír nó réigiún ansin ligfeadh an tionscnóir turas agus an 
aerlíne do phaisinéirí a gcuid saoirí a chur ar ceal gan costas breise. Chomh maith leis sin, chuirfeadh siad 
rogha eile de shaoire ar fáil dóibh (ach í a bheith ar fáil). Ach dá mbeadh bagairt sceimhlitheoireachta ann 
ach gan aon chomhairle rialtais, ansin ghearrfaí táillí cealúcháin.

Tá Iamáice ar an tríú oileán is mó de hoileáin Mhuir Chairib agus an ceann is mó de na hoileáin ina 
labhraítear Béarla. Is ón turasóireacht a thuilleann Iamáice an t-airgeadra eachtrach is mó; tugann breis 
agus 1 milliún turasóir cuairt ar an oileán gach bliain. Taispeánann Fíor 10 suíomh Iamáice sa Mhuir Chairib.

Fíor 10: Suíomh Iamáice sa Mhuir Chairib
Íomhá © dikobraziy | iStockphoto/Thinkstock

In Eanáir 2018 mhol Oifig Ghnóthaí Eachtracha agus Chomhlathais an RA (FCO) do thurasóirí ar chuairt ar 
an Iamáice fanacht ina n-ionaid saoire i ndiaidh an fhoréigin le déanaí in Montego Bay (féach Fíor 11). Bhí 
ardú suntasach ar choireanna foréigean in St James Parish, ina bhfuil an limistéar turasóireachta ‘Mo Bay’. 
Fud fad Iamáice, tuairiscíodh gur maraíodh 38 duine taobh istigh de shé lá in 2018 i gcomparáid le 23 sa 
tréimhse chéanna an bhliain roimhe. Dá bhrí sin d’fhógair na húdaráis in Iamáice staid éigeandála, cuireadh 
cuirfiú sealadach i bhfeidhm agus cuireadh níos mó saighdiúirí isteach sa cheantar. Dúirt Andrew Holness, 
Príomh-Aire Iamáice, go raibh gá leis an staid éigeandála le ‘sábháilteacht phoiblí a athbhunú’.

Fíor 11: Léarscáil Iamáice             íomhá © PeterHermesFurian | iStockphoto/Thinkstock

Mhol an lucht comhairleach taistil an FCO go láidir do thurasóirí sa cheantar gan a bheith ag imeacht as 
ionaid saoire sa cheantar go rómhinic agus a bheith an-chúramach agus iad ag taisteal san oíche. Mhol an 
FCO do thurasóirí taisteal chuig an aerfort agus ón aerfort le tionscnóirí turas aitheanta agus leo amháin. 
Mhol an FCO chomh maith do dhaoine ar mhaith leo turais a dhéanamh gur cheart dóibh gan ach tionscnóirí 
turas a úsáid nó iompar a shocrú tríd na hóstáin ionad saoire.
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Faoin 2 Feabhra 2018, shín údaráis Iamáice an staid éigeandála go dtí an 2 Bealtaine 2018. Agus seo á 
scríobh, síneadh an staid éigeandála arís eile go dtí an 2 Lúnasa 2018. Tá an choireacht ina fadhb shíoraí in 
Iamáice, tír dar daonra 2.9 milliún duine. In 2016, tharla:
• 1350 dúnmharú;
• 1216 lámhach;
• 449 tromionsaí; agus
• 480 éigniú.

Tharla 335 dúnmharú in St James Parish in 2017, dhá oiread níos mó ná in aon pharóiste eile in Iamáice. Tá 
droch-chlú ar Iamáice as caimiléireacht sheanbhunaithe agus forleathan.

Thug thart ar 206000 náisiúnach Briotánach cuairt ar Iamáice in 2016 – gan aon trioblóid den chuid is mó. 
Dúirt Simon Calder, eagarthóir taistil leis an nuachtán Independent, nach bhfaca sé riamh comhairle FCO 
‘‘cosúil leis seo riamh roimhe, de ghnáth deir Rialtas RA ‘tá sé ceart go leor’ nó ‘ná gabh ann’’. Dúirt ABTA go 
bhfuil ‘slándáil an-dian ag óstáin in Montego Bay a chiallaíonn go bhfuil turasóirí sábháilte’.

Gníomhaíocht Foghlama   
I Meán Fómhair 2017, chuir Henry agus Greta Macmillan turas go hIamáice in áirithe in ionad Secrets St 
James Montego Bay le 30 bliain a bpósta a cheiliúradh in Aibreán 2018. Bhí a ngníomhaire taistil i ndiaidh 
cuairt a thabhairt ar an ionad saoire ar na mallaibh mar chuid de chuairt bhailithe eolais chuig Iamáice a 
d’eagraigh an tionscnóir turas. Ba ar mholadh ón ghníomhaire taistil amháin a roghnaigh clann Macmillan 
dul go hIamáice agus Secrets St James Montego Bay. Dhíol siad éarlais nuair a chuir siad an tsaoire in áirithe 
agus dhíol an chuid eile ina iomláine ag deireadh mhí na Nollag.
• Cén taighde ba chóir do chlann Macmillan a dhéanamh sular chuir siad an tsaoire in áirithe? Cad iad na 

ceisteanna ar cheart dóibh a chur ar an ghníomhaire taistil?
• Chuala siad faoin staid éigeandála ar fheasachán nuachta i mí Eanáir agus tá siad anois buartha faoina 

sábháilteacht agus iad ar saoire. Cé go bhfuil dhá mhí fós le dul roimh a dturas go hIamáice, tá siad ag 
smaoineamh ar an tsaoire a chur ar ceal agus saoire eile a chur in áirithe. Cad é an chomhairle agus an 
t-eolas atá de dhíth orthu roimh chinneadh mar sin a dhéanamh?

• Socraíonn siad ar dhul go hIamáice mar a bhí pleanáilte acu. Cén chomhairle, t-eolas agus treoir a 
thabharfá dóibh? Ba cheart duit a chur san áireamh rioscaí sláinte agus aon chánacha, riachtanais víosa 
agus an dóigh le coinneáil suas chun dáta le comhairle sábháilteachta agus iad in Iamáice.

Tá imeachtaí nádúrtha áirithe ar féidir a bheith ag súil leo go pointe áirithe, amhail hairicíní i Muir Chairib 
nó báisteach mhonsúin san Áise. Maireann séasúr hairicín an Atlantaigh ó mhí na Bealtaine go dtí mí na 
Samhna agus maireann séasúr an mhonsúin thar fho-ilchríoch na hIndia ó mhí an Mheithimh go dtí mí 
Mheán an Fhómhair. I gcásanna mar sin, cuirfidh tionscnóir turas comhairle ar fáil ar a shuíomh gréasáin nó 
ina bhróisiúr do chustaiméirí féideartha. Ach, eagraíonn cuid mhór daoine atá ag dul ar cuairt chuig na cinn 
scríbe seo a socruithe taistil féin agus is fúthu féin atá sé fiosrú faoi aon imeachtaí nádúrtha féideartha. Is 
féidir nach mbeidh aon chumhdach árachais ag taistealaithe neamhspleácha i gcás hairicín nó báisteach 
mhonsúin a chuireann isteach ar a gcuid pleananna. Má chailleann siad eitilt mar gheall ar bháisteach 
throm a chuireann moill ar thaisteal chuig an aerfort, is ar an taistealaí an locht agus bheadh orthu íoc as 
ticéad nua eitilte. Má scriosann hairicín a lóistín, bheadh orthu íoc as aon lóistín nua. I gcinn scríbe inar 
féidir imeachtaí nádúrtha a thuar, is minic a bhíonn an séasúr turasóireachta níos gairide nó a bhíonn 
praghsanna i bhfad níos saoire. D’fhéadfadh imeachtaí nádúrtha cur isteach ar thaisteal turasóirí. Mar 
shampla, is féidir nach mbeidh eitleáin in ann imeacht nó tuirlingt mar gheall ar hairicín. Mar gheall air seo 
seans go mbeadh ar thurasóirí fanacht laethanta breise sa cheann scríbe. Cé go mbeadh daoine áirithe sásta 
leis an am bhreise, is féidir go mbeidh costais bhreise i gceist san ionad saoire. Tá costais eile i gceist chomh 
maith. Mar shampla, má tá a gcarr páirceáilte ag an aerfort, beidh táillí breise i gceist. Má cuireadh taistil 
traenach in áirithe le haghaidh traein ar leith, ní bheidh an ticéad sin bailí níos mó agus beidh gá le ticéad 
nua a cheannach. Is féidir go gcaillfidh daoine obair agus tuarastal. Ní dócha go mbeadh am saor ó strus ag 
daoine a mbeadh orthu laethanta breise a chaitheamh san ionad saoire. 
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Gníomhaíocht Foghlama    
Tá taispeántais sábháilteachta réamhthaifeadta in úsáid ag roinnt aerlínte in áit taispeántas sábháilteachta 
ón fhoireann chábáin. Pléigh na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann leis an dá mhodh.

Tá do chara ag taisteal go Sasana ar eitleán den chéad uair riamh. Cén chomhairle a chuirfeá ar do chara faoi 
nósanna imeachta sábháilteachta agus slándála ag an aerfort?

Bíonn scuainí fada ag aerfoirt go háirithe ag buaicamanna mar gheall ar bhearta sábháilteachta agus 
slándála. Bain úsáid as suíomh gréasáin aerfoirt amhail suíomh oifigiúil Aerfort Gatwick 
https://www.gatwickairport.com/, fagus faigh amach faoi ardseirbhísí. Cé, dar leat, is mó a bhainfeadh 
tairbhe as uasghrádú aerfoirt amhail Ard Slándáil?

Bain úsáid as suíomh gréasáin FCO agus faigh amach an t-eolas is déanaí faoi rioscaí sláinte do chuairteoirí 
chuig ceann scríbe trópaiceach de do rogha féin.

Roghnaigh cás éigeandála ar na mallaibh a chuir isteach ar thaistealaithe. Déan cur síos agus tabhair míniú 
ar an dóigh ar chuir an cás éigeandála a roghnaigh tú isteach ar an tionscal agus ar thaistealaithe araon.
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