
1

Sláinte agus Sábháilteacht san Ionad oibre

COMHAD FÍRICÍ:
FÓILLÍOCHT, TAISTEAL 
AGUS TURASÓIREACHT GCSE
Aonad 3
AG OBAIR SA TIONSCAL FÓILLÍOCHTA, TAISTIL AGUS TURASÓIREACHTA

Torthaí Foghlama

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
• eolas agus tuiscint a léiriú ar an tábhacht a bhaineann leis an reachtaíocht agus na nósanna imeachta 

sláinte agus sábháilteachta:
 – freagracht fostóirí agus fostaithe faoin Health and Safety at Work Order (Tuaisceart Éireann);
 – nósanna imeachta aslonnaithe;
 – garchabhair;
 – cosaint páistí (Access NI); agus
 – míchumas.
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Tá sé ríthábhachtach go gcosnaíonn aon eagraíocht ní hamháin a cuid custaiméirí ach a cuid fostaithe 
chomh maith. Tá dlíthe agus rialacháin curtha i bhfeidhm ag an rialtas lena chinntiú go gcosnaítear go 
hiomlán an t-am ar fad gach duine atá ag obair nó ar cuairt in eagraíocht.

The Health and Safety at Work (Northern Ireland) Order (1978)
Is í seo an phríomh-mhír reachtaíochta a chlúdaíonn sláinte agus sábháilteacht mar a bhaineann leis an 
obair i dTuaisceart Éireann. Éilíonn an tOrdú ar fhostóirí aire a thabhairt do shláinte agus do shábháilteacht 
a gcuid fostaithe. Éilíonn sé ar fhostaithe chomh maith cloí leis na bearta a chuirtear i bhfeidhm ar mhaithe 
lena sláinte agus a sábháilteacht.

Tá freagrachtaí ag fostóirí maidir le sláinte agus sábháilteacht a gcuid fostaithe agus cuairteoirí ar bith ar 
a n-áitreabh amhail custaiméirí, soláthraithe agus an pobal. Caithfidh siad measúnú riosca a chomhlánú le 
guaiseacha sláinte agus sábháilteachta a aithint agus duine cumasach a cheapadh mar oifigeach sláinte 
agus sábháilteachta; is féidir gur duine de na húinéirí in eagraíocht níos lú a bheadh i gceist, nó ball foirne 
atá oilte i gcúrsaí sláinte agus sábháilteachta.

Maidir le gnólachtaí ina bhfostaítear cúigear nó níos mó, caithfidh beartas foirmiúil sláinte agus 
sábháilteachta a bheith ann chomh maith ina bhfuil socruithe le sláinte agus sábháilteacht an fhostaí a 
chosaint.

Tá an tOrdú an-mhionsonraithe, seo thíos achoimre ar na príomhphointí. 

Caithfidh gach fostóir, cibé méid a ghnólachta, na rudaí seo a leanas a dhéanamh:
• an áit oibre a dhéanamh sábháilte;
• rioscaí do shláinte a chosc, mar shampla éadaí nó trealamh cosanta a chur ar fáil saor in aisce;
• cinntiú go bhfuil trealamh in úsáid mar is ceart, go bhfuil sé sábháilte le húsáid agus go ndéantar 

cothabháil air ar bhonn rialta;
• cinntiú go gcuirtear cleachtais oibre i bhfeidhm agus go gcloítear leo, is gá go dtugtar eolas, treoracha, 

oiliúint agus maoirseacht d’fhostaithe de réir mar is gá;
• cinntiú go láimhsítear, go stóráiltear agus go n-úsáidtear gach ábhar go sábháilte;
• áiseanna garchabhrach a chur ar fáil;
• cinntiú go bhfuil áiseanna aerála, teochta, soilsithe, leithris, níocháin agus scíthe ag teacht le riachtanais 

sláinte, sábháilteachta agus leasa;
• cinntiú go gcuirtear na fógraí cearta rabhaidh ar fáil agus go dtugtar aire dóibh; agus
• taismí, gortuithe, galair agus tarluithe contúirteacha áirithe a thuairisciú don Fheidhmeannas Sláinte 

agus Sábháilteachta do Thuaisceart Éireann nó don údarás áitiúil, ag brath ar an chineál gnólachta.

Tá freagrachtaí ar fhostaithe as a sláinte agus a sábháilteacht féin ag an obair chomh maith lena n-áirítear:
• cúram réasúnta a ghlacadh dá sláinte agus dá sábháilteacht féin, m.sh. gan seodra ná éadaí scaoilte a 

chaitheamh agus tú ag oibriú innealra, ag cinntiú go bhfuil gruaig nó scaifeanna fada ceangailte siar as an 
bhealach sa dóigh nach rachaidh siad i bhfostú san innealra;

• cúram réasúnta a ghlacadh gan daoine eile amhail fostaithe eile agus baill an phobail a chur i mbaol mar 
gheall ar an méid a dhéanann nó nach ndéanann siad le linn a gcuid oibre;

• comhoibriú lena bhfostóir, ag déanamh cinnte go bhfaigheann siad oiliúint cheart agus go dtuigeann siad 
agus go gcloíonn siad le beartais na heagraíochta maidir le sláinte agus sábháilteacht;

• gan cur isteach ar ná mí-úsáid a bhaint as rud ar bith a cuireadh i bhfeidhm dá sláinte, dá sábháilteacht 
nó dá leas; mar shampla, caithfidh fostaithe úsáid mar is ceart a bhaint as trealamh cosanta pearsanta 
agus cloí leis an oiliúint agus treoir a tugadh dóibh;

• tuairisciú a dhéanamh ar aon ghortú, straidhn nó tinneas a bhaineann dóibh mar gheall ar a bpost a 
dhéanamh; agus

• ag insint dá bhfostóir má tharlaíonn rud ar bith a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar a gcumas obair a 
dhéanamh, amhail a bheith ag iompar clainne nó a bheith ag fulaingt ó ghortú.
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An tAcht in Aghaidh Idirdhealú ar Bhonn Míchumais (The Disability 
Discrimination Act) (1995)
De réir an Achta in Aghaidh Idirdhealú ar Bhonn Míchumais (Disability Discrimination Act)(1995)(DDA) tá sé 
in éadan an dlí ciapadh, leatrom ná idirdhealú a dhéanamh ar dhaoine atá faoi mhíchumas.

Caithfidh fostóir ‘oiriúnuithe réasúnta’ a dhéanamh ionas nach mbeidh duine faoi mhíchumas faoi 
mhíbhuntáiste i gcomparáid le daoine nach bhfuil faoi mhíchumas san ionad oibre. Mar shampla, b’fhéidir go 
n-athródh fostóir uaireanta oibre nó go gcuirfeadh sé píosa ar leith trealaimh ar fáil d’fhostaí faoi mhíchumas 
le cuidiú leis a phost a dhéanamh. Tá cead ag fostóir agus iad ag earcú foirne fiosrúchán teoranta a dhéanamh 
maidir le sláinte nó míchumas iarratasóra. Mar shampla, is féidir le fostóir fiafraí faoi shláinte nó faoi 
mhíchumas iarratasóra:
• le fáil amach an bhfuil siad in ann agallamh a dhéanamh nó an gcaithfidh na hagallóirí oiriúnuithe 

réasúnta a dhéanamh don iarratasóir i bpróiseas roghnúcháin;
• mar chuidiú le cinneadh an bhfuil siad in ann tasc a dhéanamh atá mar chuid riachtanach den obair;
• mar chuidiú le monatóireacht a dhéanamh; nó
• má tá siad ag iarraidh cur le líon na ndaoine a fhostaíonn siad atá faoi mhíchumas.

Baineann an tAcht in Aghaidh Idirdhealú ar Bhonn Míchumais (Disability Discrimination Act)(1995) le 
soláthraithe seirbhísí chomh maith amhail lóistín saoire, nithe is díol spéise do thurasóirí, bialanna agus 
iompar. Tugann an tAcht cearta tábhachtacha do dhaoine faoi mhíchumas maidir le seirbhísí a rochtain 
agus a úsáid gan idirdhealú ar bhonn míchumais a fhulaingt. Faoin DDA, is féidir le hidirdhealú ar bhonn 
míchumais tarlú ar dhá dhóigh:
• ag caitheamh le duine atá faoi mhíchumas le níos lú fabhair ná daoine eile ar chúis a bhaineann lena 

m(h)íchumas; mar shampla, seirbhís atá ar fáil do dhaoine eile a dhiúltú, nó seirbhís nach bhfuil chomh 
maith céanna leis an tseirbhís atá ag daoine eile a chur ar fáil. Faoin DDA, níor chóir d’eagraíochtaí 
idirdhealú a dhéanamh, go neamhbheartaithe go fiú, ar chustaiméirí faoi mhíchumas trí sheirbhís ar 
chaighdeán níos measa a ofráil dóibh.

• gan oiriúnuithe réasúnta a dhéanamh ar a mbeartais agus a gcleachtais, ar ghnéithe fisiceacha a n-áitribh 
agus áiseanna cúnta a chur ar fáil le hinrochtaineacht ar sheirbhísí a fheabhsú do dhaoine faoi mhíchumas.

Tá níos mó i gceist le rochtain ar sheirbhísí ná rampaí a chur suas agus doirse a leathnú le haghaidh úsáideoirí 
cathaoireacha rotha, baineann sé le seirbhísí a dhéanamh níos fusa le húsáid do gach duine faoi mhíchumas, 
lena n-áirítear daoine atá dall, bodhar nó a bhfuil míchumas foghlama acu. Seo thíos roinnt oiriúnuithe 
réasúnta:
• cló mór a úsáid do chlárúchán agus eolas d’aíonna;
• lúb ionduchtúcháin a shuiteáil do dhaoine lagéisteachta;
• an rogha a thabhairt ticéid a chur in áirithe de ríomhphost nó de ghuthán;
• oiliúint maidir le feasacht ar mhíchumas a chur ar fáil le feasacht a ardú ar shaincheisteanna coitianta a 

bhaineann le míchumas don fhoireann a bhíonn i dteagmháil leis an phobal;
• comharthaíocht shoiléir atá níos mó a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil lagamhairc orthu;
• cinntiú go bhfuil ar a laghad cóip amháin den bhiachlár in Braille;
• ag cur gutháin ar fáil a bhfuil cnaipí móra orthu;
• ag cur aláraim creathacha iniompartha ar fáil d’aíonna nach mbeidh in ann aláram tine inchloiste a 

chluinstin; agus
• mura bhfuil deasc riaracháin íseal ar fáil, deasc eile íseal a chur ar fáil d’úsáideoirí cathaoireacha rotha.

Má dhéantar seirbhísí níos inrochtana ní hamháin go rachaidh sé chun sochair do dhaoine faoi mhíchumas, 
ach spreagfar moltaí agus athchuairteanna.

Is féidir nach ionann ‘oiriúnú réasúnta’ ag eagraíocht mhór amhail Óstán an Hilton agus oiriúnú réasúnta 
ag caifé beag áitiúil. Baineann sé leis an méid atá indéanta i gcás aonair an tsoláthraí seirbhíse agus leis na 
hacmhainní a bheadh ag an ghnólacht. Ní iarrfar orthu athruithe a dhéanamh nach bhfuil indéanta nó thar a 
n-acmhainn.
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Tá eolaí d’ionaid inrochtana i dTuaisceart Éireann ar fáil ar líne http://adaptni.org/. Sa láithreán gréasáin tá 
léarscáil idirghníomhach agus bunachar sonraí d’ionad inrochtana fud fad Thuaisceart Éireann ar a dtugtar 
Access 400. 

Fíor 1: Inrochtaineacht a chinntiú do dhaoine faoi mhíchumas

Cosaint Páistí: Seiceálacha taifid choiriúla AccessNI
Is féidir go n-iarrfar seiceáil AccessNI ar iarratasóirí atá istigh ar phoist áirithe nó ar phoist dheonacha. Tá trí 
leibhéal seiceála ar fáil:
• Cuireann an Bhunseiceáil sonraí ar fáil faoi gach ciontú nach bhfuil i ndiaidh dul as feidhm, nó nár 

aimsíodh aon chiontú dá leithéid. Is féidir le fostóir bunseiceáil a lorg nó iarraidh ar iarratasóir bunseiceáil 
a fháil mar chuid d’iarratas rathúil ar earcaíocht. Tá poist áirithe sa tionscal fóillíochta, taistil agus 
turasóireachta a éilíonn bunseiceáil, m.sh. is gá do dhuine ar bith a oibríonn ar thaobh an aeir in aerfort 
bunseiceáil a bheith acu.

• Cuireann an tSeiceáil Chaighdeánach sonraí ar fáil faoi gach ciontú atá i ndiaidh dul as feidhm nó nach 
bhfuil i ndiaidh dul as feidhm agus faoi rabhaidh ábhartha, comhdhálacha athstiúrthacha ógánach agus 
rabhaidh mhínithe (cuir de láimh neamhchúirte) nó cuireann in iúl nár aimsíodh aon fhaisnéis. Tá seiceáil 
chaighdeánach de dhíth le haghaidh gairmeacha ar leith, m.sh. ní mór seiceáil chaighdeánach a bheith ag 
duine ar bith a chuireann isteach ar cheadúnas leis an Údarás um Shlándáil Tionsclaíochta (SIA) le bheith 
ag obair mar dhoirseoir ag club oíche.

• Cuireann an tSeiceáil Fheabhsaithe an fhaisnéis chéanna faoi thaifead coiriúil leis an tSeiceáil 
Chaighdeánach agus cuimsíonn sí seiceáil ar thaifid faisnéise phóilíneachta. I gcás duine ar bith a 
chuireann isteach ar phost nó a chuireann iad féin chun tosaigh mar oibrithe deonacha i ról le seirbhísí 
a sholáthar do pháistí nó do dhaoine fásta leochaileacha, nó a bheith i mbun dlúthmhaoirseachta rialta 
orthu, de ghnáth bheadh orthu seiceáil fheabhsaithe a fháil.

Is féidir le daoine aonair cur isteach ar bhunseiceálacha. Is é fostóir atá cláraithe le AccessNI amháin atá in 
ann cur isteach ar sheiceálacha caighdeánacha agus feabhsaithe. Ní aon dáta éagtha oifigiúil ag baint le 
seiceáil AccessNI. Léiríonn aon fhaisnéis a thugtar ar theastas faisnéise atá ar thaifid choiriúla agus ag na 
póilíní nuair a eisíodh an tseiceáil.

Nósanna Imeachta Aslonnaithe
Baineann nósanna imeachta aslonnaithe leis an tionscal fóillíochta, taistil agus turasóireachta ar fad, m.sh. 
ionaid fóillíochta, óstáin, ionaid chomhdhála, longa cúrsála agus aerárthaigh. Beidh múinteoirí agus daltaí 
eolach ar nósanna imeachta aslonnaithe ina scoil féin:
• buaileann an clog aláraim;
• fágann gach duine an foirgneamh go gasta ina nduine agus ina nduine ar na bealaí sainithe;
• téann gach duine chuig an ionad tionóil sainithe;

tl © monkeybusinessimages | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock; tc © Connel_Design | Getty Images/iStockphoto/ 
Thinkstock; tr © Getty Images/iStockphoto/Thinkstock; bl © phanasitti | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock; bc © eaglesky
| Getty Images/iStockphoto/Thinkstock; br © Vladdeep | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock.
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• déantar seiceáil lena chinntiú nach bhfuil aon duine ar iarraidh;
• nuair a fhógraítear go bhfuil an chontúirt thart is féidir le gach duine filleadh ar an fhoirgneamh.

I gcás éigeandála amhail dóiteán, tá sé ríthábhachtach gur féidir gach duine a aslonnú as foirgneamh. Is 
gá go mbeadh plean éigeandála ag gach láthair oibre. Sa phlean is gá go leagtar amach cé atá freagrach as 
glaoch ar na seirbhísí éigeandála agus cé atá freagrach as an aslonnú féin. Is gá go mbeadh bealaí éalaithe 
sainithe agus saor ó chonstaicí i gcónaí.

Fíor 2: Comhartha Bealach Éalaithe

Beidh ar an chuid is mó d’eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta baill an phobail nach mbeadh 
eolach ar an fhoirgneamh a chur san áireamh chomh maith. Is gá go mbeadh comharthaí bealaí éalaithe 
sofheicthe agus iad lasta go maith ionas gur féidir le foireann agus cuairteoirí iad a úsáid go sábháilte i 
gcás éigeandála. Sa phlean is gá go ndéanfaí ionad tionóil sábháilte a shainaithint chomh maith. Is gá 
nósanna imeachta a chur i bhfeidhm le cuidiú breise a sholáthar do dhaoine atá faoi mhíchumas, dóibh 
siúd ar lagluaineacht agus do pháistí. In eagraíochtaí áirithe is féidir nach mbeidh páistí san áit chéanna 
lena dtuismitheoirí, mar shampla i gclub leanaí, naíolann nó clós spraoi. Is gá go mbeadh socruithe soiléire 
ann lena n-aslonnú go sábháilte ionas nach ndéanfaidh tuismitheoirí iarracht dul a fhad leo in aghaidh treo 
normálta an éalaithe.

Longa cúrsála: roimh imeacht ón chalafort, ní mór do gach paisinéir freastal ar chleachtadh sábháilteachta 
a chlúdaíonn na nósanna imeachta aslonnaithe. Tosaíonn aslonnú le rabhadh éigeandála ginearálta ar fud 
na loinge le seacht mblosc ghearra ó bhonnán na loinge agus blosc fada amháin ina dhiaidh sin. Ón am sin 
amach, tá 30 nóiméad ag longa na báid tharrthála a lódáil, a lainseáil agus a ionramháil ar shiúl, de réir 
rialachán atá leagtha síos ag an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta.

Chomh luath géar agus a shéidtear an t-aláram rabhaidh, caithfidh paisinéirí agus an fhoireann dul chuig 
a n-ionad tionóil nó a n-ionad mustair sainithe. Má bhíonn paisinéirí ina gcábán ba chóir dóibh a seaicéad 
tharrthála a thabhairt leo, nó dul chuig an ionad mustair áit a dtabharfar seaicéid tharrthála dóibh.

Fíor 3: Stórás Seaicéad Tarrthála ag 
Ionad Mustair 25

Is faoin Chaptaen atá sé cinneadh ar chóir an long a fhágáil. Má thugann an Captaen an comhartha leis an 
long a fhágáil, réitíonn agus lódálann an fhoireann na báid tharrthála, agus dhéanfar iad a ísliú isteach san 
uisce agus a thiomáint ar shiúl ón long. Is mó an toilleadh bád tarrthála a bhíonn ag gach long ná páisinéirí 
chomh maith mar raftaí tarrthála éigeandála breise a mbaintear feidhm go huathoibríoch astu.

Iómhá © matt_benoit | Getty 
Images/iStockphoto/Thinkstock

Iómhá © mikolajn | Getty Images/
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Fíor 4: Bád Tarrthála

Creidtear go forleathan go dtugtar tús áite do mhná agus do pháistí le haghaidh báid tharrthála nuair a 
thugtar an t-ordú ‘fág an long’. Ní cuid den dlí muirí idirnáisiúnta é seo, áfach. A luaithe a théann paisinéirí 
ar bord long chúrsála, sanntar bád tharrthála dóibh ag brath ar an áit a bhfuil a gcábán. Gach seans go 
gcaithfear go fabhrach le daoine faoi mhíchumas le sainriachtanais luaineachta.

Tá sé ríthábhachtach go mbeadh iompar ordúil ann i measc paisinéirí i gcás aslonnaithe rathúil. Tá sé 
léirithe i staidéir ar thubaistí móra nach bhfreagraíonn daoine d’orduithe aslonnaithe mar a mbeifeá ag súil 
leo. Bheifeá ag súil go nglacfadh paisinéirí chucu fein cur chuige ‘gach duine ar a shon féin’; ach is cosúil go 
gcuideoidh daoine leis na daoine is laige ar dtús amhail daoine atá gortaithe, seandaoine agus páistí óga 
leis an láthair a fhágáil ar dtús.

Aerthaisteal: sula n-éiríonn eitleán de thalamh tugtar léiriú sábháilteachta do phaisinéirí ag aeróstaigh nó 
trí thaispeántas físeáin. Léiríonn an taispeántas do phaisinéirí an dóigh:
• lena gcrios sábhála a chur orthu, a bhaint agus a shocrú;
• lena seaicéad tarrthála a aimsiú agus a chur orthu;
• lena masc ocsaigine a chur orthu; agus
• le héalú ón eitleán.

Fíor 5: Aeróstach faoi oiliúint ag 
taispeáint an dóigh le seaicéad 
tarrthála a chur ort

Sa taispeántas sábháilteachta molfar do phaisinéirí chomh maith iad féin a dhéanamh eolach ar an 
chárta sábháilteachta ag cúl an tsuíocháin chun tosaigh ar gach paisinéir. Cuireann gach eitilt tráchtála 
cárta sábháilteachta aerárthaigh ar fáil a thugann treoracha do phaisinéirí ar aerárthach faoi na nósanna 
imeachta i gcásanna éigeandála áirithe a d’fhéadfadh tarlú le linn na heitilte.

Is minic na cártaí lannaithe nó déanta as plaisteach agus tugann siad treoracha atá sainiúil do chineál an 
eitleáin ina bhfuil siad.

Íomhá © Grafner | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock

Iómhá © DragonImages | Getty 
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De ghnáth is pictiúir a bhíonn i gceist, a thugann léiriú grafach ar nósanna imeachta amhail criosanna 
tarrthála a bhúcláil, do cholainn a theannadh in aghaidh imbhuailte i dtuairt eitleáin, díbhrú a láimhseáil, 
doras éigeandála a oscailt nó raftaí tharrthála a theannadh má leaindeálann tú ar uisce. A bhuí leis an léiriú 
ghrafach tuigeann gach duine nach bhfuil teanga na bhfreastalaithe eitilte acu na cártaí, agus páistí chomh 
maith.

Baineann cuid mhór den taispeántas sábháilteachta leis an méid atá le déanamh i gcás aslonnú éigeandála. 
Cé go bhfuil réimse leathan i méid na n-aerárthach a úsáideann aerlínte, ón scairdeitleán réigiúnach go 
Airbus A380, de ghnáth bíonn bunús na nósanna imeachta aslonnaithe mar an gcéanna.

Fíor 6: Gnáth-Chárta Sábháilteachta

Tá soilsiú éigeandála i ngach aerárthach taobh istigh den chábán, feadh na bpasáistí agus os cionn na slite 
amach. Treoraíonn an soilsiú pasáiste paisinéirí chuig an tslí amach is cóngaraí fiú má bhíonn an cábán 
dorcha nó lán toite. Soilseoidh na soilse seo, chomh maith le soilse slí amach, go huathoibríoch má bhíonn 
aon chur isteach ar chumhacht leictreach rialta aerárthaigh.

Tá sleamhnáin éalaithe éigeandála ag na príomhdhoirse in aerárthaí tráchtála atá ceangailte de bhun gach 
dorais. Seiceálann an criú eitleáin iad seo mar chuid dá seiceálacha réamheitilte lena chinntiú go bhfuil 
an brú ceart iontu agus go bhfuil siad ceangailte. Síneoidh na sleamhnáin éalaithe éigeandála go talamh. 
Osclóidh na doirse nó na fuinneoga amach eite ach níl sleamhnáin acu ar fad mar gur féidir le paisinéirí 
dul amach ar an eiteog agus sleamhnú chun sábháilteachta. Suíonn an criú eitleáin i gcónaí gar do na 
doirse amach le haghaidh an éirí de thalamh agus an tuirlingthe. Ach, is gá go mbeadh paisinéirí in ann na 
fuinneoga amach a oscailt. Seiceálfaidh an criú eitleáin i gcónaí roimh an éirí de thalamh go dtuigeann na 
daoine atá ina suí in aice leis na slite amach eiteoige agus go bhfuil siad in ann an tslí amach a oscailt i gcás 
éigeandála.

Fíor 7: Suíocháin ar bord aerárthaigh ag an 
tslí amach os cionn an chliatháin
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Garchabhair
Ag an obair is féidir go n-éireoidh daoine tinn nó go mbainfidh gortú dóibh. Tá sé tábhachtach go dtabharfar 
aire dóibh láithreach – sin le rá go dtabharfar cóireáil gharchabhrach dóibh. Faoin Acht um Shláinte agus 
Sábháilteacht ag an Obair (The Health and Safety at Work Act) is gá do gach fostóir áiseanna sásúla 
garchabhrach a chur ar fáil.

Faoi na Rialacháin um Shláinte agus Sábháilteacht (Garchabhair) (1981) (The Health and Safety (First-Aid) 
Regulations (1981)), is gá d’fhostóirí trealamh, áiseanna agus pearsanra atá sásúil agus cuí a chur ar fáil 
lena chinntiú go dtabharfar aire dá bhfostaithe láithreach má bhaineann gortú nó tinneas dóibh ag an obair. 
Baineann na Rialacháin seo le gach ionad oibre. Beidh an bhrí a bhaineann le ‘sásúil agus cuí’ ag brath 
ar thosca sa láthair oibre. Clúdófar leis seo an bhfuil gá le garchabhróirí oilte, cad é ba chóir a bheith sa 
bhosca garchabhrach agus an bhfuil seomra garchabhrach de dhíth. Tá de chumhacht ag an Fheidhmeannas 
Sláinte agus Sábháilteachta (HSE) ionchúiseamh má bhíonn riosca suntasach, neamhaird i leith caighdeáin 
sheanbhunaithe nó sárú dlí seasta i gceist. Ní éilíonn na rialacháin ar fhostóirí soláthar garchabhrach a 
dhéanamh do dhaoine nach fostaithe iad amhail an pobal. Mar sin féin, molann HSE go láidir go gcuirtear 
neamhfhostaithe san áireamh i measúnú ar riachtanais garchabhrach agus go ndéantar foráil dóibh.

Éilítear ar fhostóirí measúnú a dhéanamh ar riachtanais gharchabhrach. Is é atá i gceist leis seo ná 
amharc ar na tosca amhail méid na heagraíochta, guaiseacha agus rioscaí san ionad oibre. Bunaithe ar an 
mheasúnú beidh an fostóir ábalta ansin socrú faoin trealamh, na saoráidí agus an pearsanra garchabhrach 
ba chóir a chur ar fáil.

Leasaíodh na Rialacháin um Shláinte agus Sábháilteachta (Tuaisceart Éireann) 1982 agus tháinig sé i 
bhfeidhm ar 31 Deireadh Fómhair 2017. Cealaíonn an leasú an ceanglas ar an HSENI oiliúint agus cáilíochtaí 
i dtaca le pearsanra gharchabhrach cheaptha a fhaomhadh. Mar gheall air seo beidh eagraíochtaí in ann a 
soláthraí oiliúna agus a n-oiliúint maidir le garchabhair ag obair féin a roghnú bunaithe ar mheasúnú ar a 
gcuid riachtanas féin. Leanfaidh HSENI ar aghaidh leis na caighdeáin le haghaidh oiliúna a leagan amach. 
Cé go dtugann na hathruithe solúbthacht d’fhostóirí, fós féin is dóiche gurb iad na cúrsaí Garchabhair 
Éigeandála ag an Obair (EFAW) agus Garchabhair ag an Obair (FAW) na cinn is mó a úsáidfear ag an oiliúint 
oibre.

Níl liosta éigeantach ann d’earraí ba chóir a bheith i mbosca garchabhrach. Ba chóir go mbeadh an 
t-inneachar bunaithe ar mheasúnú foirmiúil ar riachtanais gharchabhrach. Níor chóir piollaí agus cógais a 
choinneáil i mbosca garchabhrach.

Fíor 8: Fearas Garchabhrach

Molann HSE gur chóir na nithe seo a leanas a bheith i ngach bosca garchabhrach:
• bileog a thugann treoir ghinearálta ar gharchabhair;
• greimlíní steiriúla clúdaithe ina n-aonar i méideanna éagsúla;
• pillíní súl steiriúla;
• bindeealáin thriantánacha steiriúla clúdaithe ina n-aonar;
• bioráin dhúnta;
• cóirithe cneá móra steiriúla neamh-íocleasaithe clúdaithe ina n-aonar;
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• cóirithe cneá meánmhéide steiriúla neamh-íocleasaithe clúdaithe ina n-aonar; agus
• lámhainní aon uaire.

Foinse: Garchabhair ag an Obair, Feidhmeannas Sláinte agus Sábháilteachta www.hse.gov.uk

Gníomhaíocht Foghlama   
Scríobh treoir do bhall foirne nua ag cur síos ar a bhfreagrachtaí faoin Acht um Shláinte agus Sábháilteacht 
ag an Obair.

Cad iad na háiseanna atá ar fáil i d’Ionad Fóillíochta áitiúil atá mar chuidiú do chustaiméirí faoi 
mhíchumas?

Cad iad na buntáistí d’eagraíocht agus dá custaiméirí as foireann a fhostú a bhfuil bunseiceáil AccessNI acu?

Ligeann bunús na n-aerlínte do phaisinéirí seiceáil isteach ar líne agus a suíochán a roghnú roimh dhul 
chuig an aerfort. Cad iad na riachtanais a bheadh ag an aerlíne maidir le daoine a roghnódh suíocháin ag na 
slite amach os cionn eiteoige?

Cén dóigh agus cén fáth nach mar a chéile é an t-inneachar a bheadh i mbosca garchabhrach i 
ngníomhaireacht taistil lonnaithe in ionad siopadóireachta agus sa chistin in óstán mór gnóthach?

Áiseanna
https://www.hseni.gov.uk/

https://www.nidirect.gov.uk/articles/employers-health-and-safety-responsibilities


