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DEIMHNIÚ AGUS
DÁMHACHTAINÍ

nua

(SUAITHEANTAIS DHIGITEACHA SAN ÁIREAMH)
Chomh maith le deimhniú ar chríochnú a fháil
le haghaidh chláir 'Choose Safety', is féidir leat
suaitheantais dhigiteacha a thuilleamh chomh
maith as gach aonad den chlár a chríochnaíonn
tú. Déanann an rannán thíos darb ainm ‘Bí ag
Foghlaim - Faigh Suaitheantais’ míniú breise ar na
suaitheantais seo.

'Choose Safety' de chuid HSA; Aonad Aistrithe nó an cúrsa

BÍ AG FOGHLAIM - FAIGH
SUAITHEANTAIS

Nuair a fhoghlaimíonn tú rud éigin trí chlár 'Choose Safety'

CÉARD ATÁ I GCEIST LE SUAITHEANTAIS
DHIGITEACHA?

tuillte agat a thaispeáint do do mhúinteoirí, do thuismitheoirí,

Is siombail nó táscaire é suaitheantas ar ghnóthachtáil, scil,
inniúlacht nó suim. Is féidir le suaitheantais gnóthachtáil
agus scileanna a léiriú, chomh maith le rath a chur in iúl.
Is féidir foghlaim áit ar bith, i scoileanna agus ar líne chomh
maith. Is cruthúnas digiteach iad suaitheantais gur tharla an
fhoghlaim seo.
Tar éis duit ceann amháin de chláir 'Choose Safety', nó
aonad den chlár a chríochnú, is féidir Suaitheantas Oscailte
a bhronnadh ort mar aitheantas ar an tuiscint mhéadaithe
atá agat ar shláinte agus sábháilteacht. Iarr ar do mhúinteoir
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é seo a éascú duit.
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Is suaitheantais dhigiteacha iad seo is féidir leat a bhailiú i
mála droma suaitheantas ar líne, agus is féidir iad a úsáid ar
do shuíomh gréasáin nó ar do CV.

CONAS IS FÉIDIR LIOM SUAITHEANTAS DIGITEACH
A THUILLEAMH AS 'CHOOSE SAFETY' A
FHOGHLAIM?
Nuair a thosaíonn tú cúrsa 'Choose Safety', nó má
chríochnaíonn tú ceann ar bith de shé cinn de Mhodúil

ar líne dar teideal ‘Get Safe – Work Safe’, gheobhaidh tú
Suaitheantas Digiteach. Seolfaidh do mhúinteoir do shonraí
chuig tairseach Suaitheantais Oscailte HSA, agus seolfar
sonraí chugat trí ríomhphost le glacadh le do shuaitheantas.

CÉARD A DHÉANFAIDH MÉ LEIS AN
SUAITHEANTAS?
de chuid HSA, is féidir leat suaitheantas a thuilleamh. Is féidir
leat na suaitheantais atá tuillte agat a bhailiú i do mhála
droma féin ar líne, ionas gur féidir leat na suaitheantais atá
fostóirí féideartha agus do chairde.

CONAS IS FÉIDIR LIOM MÁLA DROMA A
CHRUTHÚ?
Más mian leat mála droma a chruthú duit féin, ní gá duit ach
cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin ag http://backpack.
openbadges.org agus clárú ansin. Beidh ort do sheoladh
ríomhphoist féin a úsáid, agus beidh ort focal faire a chruthú
le haghaidh an tsuímh seo. Seolfaidh sé seo ríomhphost
chugat ansin le deimhniú gur tusa atá ann i ndáiríre!
Tar éis duit cliceáil ar an nasc sa ríomhphost, beidh do chlárú
deimhnithe agat, agus beidh tú in ann teacht ar do mhála
droma ag http://backpack.openbadges.org
Is féidir leat suaitheantais a bhailiú anois ó roinnt foinsí
éagsúla. Mar shampla, má tá suim agat leathanaigh
ghréasáin a chruthú, is féidir leat féachaint ar an
https://badges.webmaker.org/ chun tuilleadh suaitheantas
a aithníonn na scileanna a fhoghlaimíonn tú i dtionscadail
déanta gréasáin a thuilleamh.
Dá mba mhaith leat tuilleadh eolais a fháil faoi Shuaitheantais
Oscailte agus faoin gcaoi a n-oibríonn siad, féach ar
www.openbadges.org

Teidil
suaitheantais

Suaitheantais
dhigiteacha
'Choose Safety'

Teidil
suaitheantais

Aonad 1 –
Ionduchtúchán

Choose Safety
(Máistir)

Aonad 2 –
Guaiseacha san
ionad oibre

Choose Safety
(Printíseach)

Aonad 3 –
Feasacht ar rioscaí

Choose Safety
Curtha i gCrích

Aonad 4 –
Freagracht

Choose Safety
Curtha i gCrích le
Gradam

Aonad 5 Cumarsáid

Get Safe – Work
Safe: Cur i gcrích
an chúrsa ar líne

Aonad 6 Cás-Staidéir

Cur i gCrích
Aonad Idirbhliana
Choose Safety

Aonad 6 Mórthasc

Cur i gCrích Taithí
Oibre Choose
Safety
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CÚRSAÍ SLÁINTE AGUS
nua
SÁBHÁILTEACHTA AR LÍNE

hsalearning.ie
HSA Online Courses

Tá réimse cúrsaí sláinte agus sábháilteachta ar líne ar fáil ag http://hsalearning.ie Tá cúrsaí gearra
múscailte feasachta ann, agus iad thar a bheith úsáideach chun d'eolas ar shláinte agus sábháilteacht
san ionad oibre a mhéadú nó a athnuachan. Tá na cúrsaí go léir ar líne saor in aisce agus is féidir
teacht orthu ag am ar bith. Cuimsíonn siad na hearnálacha seo a leanas:
Oideachas
Cúram sláinte
Iompar
Gnó beag

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

Feirmeoireacht

3

Foirgníocht

Leanfar de chúrsaí breise a chur leis an suíomh.

TOSÚ AG OBAIR

AONAD 1 TOSÚ AG OBAIR

AONAD 1
Ábhair an Aonaid

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

1 Cearta oibrithe óga
2 Ionduchtúchán
3 Dlíthe sláinte agus sábháilteachta agus d'ionad oibre
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TOSÚ AG OBAIR

AONAD 1

CUID 1

Tosaímid go léir poist nua ag amanna éagsúla dár saol. D'fhéadfadh sé seo a bheith ina am coscrach,
agus muid ag iarraidh cleachtais a fhoghlaim, eolas a chur ar an ionad oibre agus fiú cuimhneamh ar
ainmneacha daoine eile, agus d'fhéadfadh sé seo a bheith deacair i rith na gcéad seachtainí. Tá dlíthe
sláinte agus sábháilteachta ann le cabhrú leat am sábháilte, saor ó thimpistí agus níos sona a bheith
agat ag an obair.

AONAD 1 TOSÚ AG OBAIR

Cabhróidh an clár seo leat tuilleadh a fhoghlaim faoi na freagrachtaí atá ort san ionad oibre, chun tú
féin agus na daoine thart timpeall ort a choinneáil sábháilte. Tabharfaidh sé tuiscint mhaith duit chomh
maith ar an méid ar féidir leat a bheith ag súil leis ó d'fhostóir, agus céard ba chóir a bheith i bhfeidhm
chun tú a chosaint.
In Aonad 1, foghlaimeoidh tú faoi chearta oibrithe óga agus faoin áit ar féidir tuilleadh eolais agus
tacaíochta a fháil. Foghlaimeoidh tú faoi oiliúint insealbhaithe chomh maith agus faoin méid atá i gceist
léi. Críochnófar Aonad 1 le tús eolais ar dhlíthe sláinte agus sábháilteachta a bhaineann le gach ionad
oibre. Foghlaimeoidh tú faoi phríomhfhreagrachtaí fostóirí agus fostaithe san ionad oibre.

CEARTA OIBRITHE ÓGA
Baineann an reachtaíocht agus na rialacháin ábhartha ar fad
maidir le cúrsaí sláinte agus sábháilteachta le hionaid oibre
ina bhfostaítear daoine óga. Mar shampla, ní cheadaítear
do dhaoine faoi 18 mbliana d’aois trealamh ardúcháin a
fheidhmiú. Anuas air sin, ní cheadaítear do dhaoine faoi 18
mbliana d’aois obair mar seo a leanas a dhéanamh:

uasta, agus cuirtear cosc ar dhaoine faoi bhun 18 mbliana
d’aois a bheith ag obair déanach san oíche faoin dlí – féach
Tábla 1: Uaireanta Oibre: Daoine faoi bhun 16 bliana
d’aois agus Tábla 2: Uaireanta Oibre: Daoine atá 16 bliana
nó 17 mbliana d’aois (leathanach 6 den leabhar do dhaltaí).
Anuas air sin, ní mór d’fhostóirí taiid shonracha a choimeád

obair atá róchrua orthu go isiciúil nó go meabhrach

•

obair ina nochtar iad d’ábhair thocsaineacha

•

obair ina nochtar iad do radaighníomhaíocht

•

obair lena mbaineann teas, torann nó creathadh as

An Aois Íosta d’Fhostaíocht

cuimse

Ní cheadaítear d’fhostóirí daoine faoi bhun 16 mbliana

obair lena mbaineann rioscaí nár dhócha go

d’aois a fhostú i bpost rialta lánaimseartha.

sainaithneodh ná go seachnódh na hoibrithe iad toisc
a laghad taithí atá acu nó a laghad oiliúna atá orthu.
Is é is aidhm leis an Acht um Chosaint Daoine Óga
Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

sainmhínítear na tréimhsí sosa agus na huaireanta oibre

•

•
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Leagtar amach íosteorainneacha aoise d’fhostaíocht,

(Fostaíocht), 1996, sláinte oibrithe óga a chosaint, agus a
áirithiú nach ndéanfar dochar do do chuid oideachais mar
gheall ar obair a dhéanann tú i rith na scoilbhlianta.
Is é an chiall atá le “duine óg” duine atá 16 bliana d’aois
nó níos sine nó a bhfuil an aois fágála scoile bainte amach
aige/aici (cibé acu is airde), ach atá níos óige ná 18 mbliana
d’aois.

le haghaidh na n-oibrithe sin atá níos óige ná 18 mbliana
d’aois.

TÁBLA 1: UAIREANTA OIBRE: DAOINE ÓGA FAOI BHUN 16
BLIANA D'AOIS
Uaireanta Oibre Uasta Seachtainiúla Daoine Óga Faoi Bhun 16 Bliana d'Aois
Aois
Am Téarma
Taithí Oibre
Seachtain Uasta (35 uair)
Seachtain Uasta (40 uair)
Laethanta Saoire an tSamhraidh
Maidineacha Luatha
Oíche (agus lá scoile acu an mhaidin dár

14
Nialas
40 Uair
Lá Uasta - 7 nUaire
Lá Uasta - 8 nUaire
21 lá saor ó obair ar a laghad
Tar éis 8am
Suas go dtí 8pm

15
8 nUaire
40 Uair

Tá cead ag fostóirí daoine óga atá 14 agus 15 bliana d'aois a fhostú le haghaidh obair éadrom –
• i rith na laethanta saoire scoile, fad is go bhfuil sos íosta trí seachtaine ó obair i rith an
tsamhraidh
• go páirtaimseartha i rith théarma na scoile (daoine óga os cionn 15 bliana d'aois, agus ar feadh
uasmhéid 8 n-uaire sa tseachtain) nó
• mar chuid de chlár formheasta taithí oibre nó oideachais, i gcás nach ndéanann an obair
díobháil dá sábháilteacht, sláinte ná dá bhforbairt.
SOSANNA SCÍTHE: DAOINE ÓGA FAOI BHUN 16 BLIANA D'AOIS
Sos scíthe leathuaire tar éis
Sos laethúil scíthe
Sos seachtainiúil scíthe

4 huaire oibre
14 huaire saora as a chéile
2 lá shaora, agus iad as a chéile, chomh fada agus is féidir

TÁBLA 2: UAIREANTA OIBRE: 16 AGUS 17 MBLIANA D'AOIS

AONAD 1 TOSÚ AG OBAIR

gcionn)

Lá uasta oibre

8 n-uaire

Seachtain uasta oibre

40 Uair

Sos scíthe leathuaire tar éis

4 1/2 uair oibre

Sos laethúil scíthe

12 huaire saora as a chéile

Sos seachtainiúil scíthe

2 lá shaora, agus iad as a chéile, chomh fada agus is féidir

Maidineacha Luatha

Tar éis 6am

Oícheanta

Suas go dtí 10pm

I rith laethanta saoire scoile nó deirí seachtaine nuair nach bhfuil scoil ar bith ar siúl ag an dalta an
mhaidin dár gcionn*
*Tá cead aige/aici obair a dhéanamh suas go dtí 11in (agus ní roimh 7rn an mhaidin dár gcionn)
(Gá le Cead an Aire).
Tá eolas breise ar fáil faoin Acht ón Údarás Náisiúnta Cearta Fostaíochta (ÚNCF)
(tabhair cuairt ar www.employmentrights.ie/ga/ nó cuir Íosghlao ar 1890 80 80 90).

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

Uaireanta oibre, am saor agus sosanna scíthe do dhaoine óga 16 agus 17 mbliana d'aois
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GNÍOMHAÍOCHT 1.A
PLÉ RANGA
Pléigh na sonraí i dTábla 1 agus i dTábla
2. An bhfuil na huaireanta oibre, am saor
agus tréimhsí sosa réasúnta, dar leat? An
gcloítear leo?

GNÍOMHAÍOCHT 1.B
LOGÁIL ISTEACH
Cuardaigh an gréasán chun faisnéis bhreise a fháil ar chearta fostaíochta do dhaoine óga. Cuardaigh faisnéis

AONAD 1 TOSÚ AG OBAIR

ar leibhéil íosphá agus ar úsáid trealaimh. D’fhéadfá tosú trí fhéachaint ar na suíomhanna seo a leanas:
•

www.irishstatutebook.ie

•

www.citizensinformation.ie/ga/

•

www.employmentrights.ie

Tagairtí Dlí

•

Na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Feidhm Ghinearálta), 2007, Cosaint
Leanaí agus Daoine Óga, Caibidil 1 agus Cuid 6

•

Na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Feidhm Ghinearálta) (Leasú).

Fíricí
Tapa
OILIÚINT
Ná déan tasc ar bith go dtí go
mbeidh tú oilte go cuí.

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

Cuir ceist faoi rud ar bith i rith
d'oiliúna mura bhfuil tú cinnte de.
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Iarr tuilleadh oiliúna má bhraitheann
tú go bhfuil sí de dhíth ort.

Bí cinnte go gcleachtann tú an méid
a oileadh duit.
Beidh an cineál agus an méid
oiliúna a chuirfear ort de réir an
phoist atá á dhéanamh agat agus
na rioscaí a bhaineann leis an
bpost sin. Mar shampla, ní
bheidh an oiread céanna oiliúna ar
shábháilteacht de dhíth ar oibrí
oifige is a bheidh ar oibrí
foirgníochta.

AONAD 1

IONDUCHTÚCHÁN

•

Tréimhse neirbhíseach spreagúil i saol an duine óig is ea tosú
amach ag obair dó/di. D’fhéadfaí go mbeadh tréimhsí taithí
oibre agus foghlama bunaithe ar an obair ar an gcéad taithí
a bhíonn ag daoine óga ar an timpeallacht oibre. Bíonn

CUID 2

aon ghuaiseacha agus riosca san ionad oibre atá ar
eolas

•
•

na bearta sábháilteachta atá i bhfeidhm
céard ba cheart duit a dhéanamh chun tú féin agus
na daoine eile a choimeád sábháilte.

contúirtí i ngach ionad oibre mar sin féin, agus d’fhéadfadh
tromchúiseacha nó bás iú a bheith mar thoradh ar roinnt

Cuimhnigh

Bí Stuama – Fan Sábháilte

timpistí – ach is féidir formhór na dtimpistí a sheachaint. Bí
cinnte neart ceisteanna a chur mar is é seo an deis a bheidh
agat fáil amach céard leis a bhfuiltear ag súil uait agus tú féin
a chosaint ó ghortú nó ó thinneas a bhaineann leis an obair.

Nuair a thosaíonn tú ag obair den chéad uair, tá
seans 50% níos mó go ngortófaí thú san ionad
oibre i gcomparáid le hoibrithe a bhfuil taithí acu.

Fíricí
Tapa

In Choose Safety, tugtar duit an fhaisnéis sláinte
agus sábháilteachta atá riachtanach chun go
mbeidh tú sábháilte ag an obair.

Ná déan dearmad:
• Cuir aithne ar do thimpeallacht, do stáisiún
oibre, an ceaintín, na seomraí scíthe, na
bealaí éalaithe lena n-áirítear bealaí éalaithe
i gcás dóiteáin, an stáisiún garchabhrach
más ann dó, limistéar páirceála, etc.
• Bíodh a fhios agat cé hé/hí an maoirseoir
agus conas dul i dteagmháil leis/léi más gá.
• Bíodh a fhios agat conas an Trealamh
Cosanta Pearsanta a úsáid más gá. Má
bhíonn trealamh athsholáthair de dhíth ort, bí
ar an eolas conas an trealamh sin a fháil.

Ar cheart oiliúint ionduchtúcháin a chur ar gach oibrí
nua (lena n-áirítear daltaí ar thaithí oibre)?

• Oiliúint – cén oiliúint atá de dhíth ort?

Ba cheart. Faoin dlí, ní mór d’fhostóirí teagasc, oiliúint

• Nósanna imeachta éigeandála – druil
dóiteáin, garchabhair.

AONAD 1 TOSÚ AG OBAIR

timpistí tarlú agus bíonn siad ag tarlú. D’fhéadfadh gortuithe

agus maoirseacht a sholáthar. Dlúthchuid den phróiseas
foghlama is ea oiliúint ionduchtúcháin. Ar thosú poist nó
taithí oibre duit, ba cheart go gcuirfí ionduchtúchán agus
oiliúint ar leith ort le haghaidh gach poist nua.

D’fhéadfadh an fostóir iarraidh ort doiciméid/rialacháin
thábhachtacha sábháilteachta a léamh agus doiciméad a

maidir leis an ionad oibre ionas go mbeidh ar do chumas a
bheith sábháilte.
Ba cheart go dtabharfaí an fhaisnéis seo a leanas duit:
•

rialacha an ionaid oibre. Ba cheart go gcuimseofaí leis
sin tús eolais ar chúrsaí sláinte agus sábháilteachta,
socruithe garchabhrach agus nósanna imeachta
aslonnaithe i gcás dóiteáin nó éigeandáil eile

shíniú lena dhearbhú go bhfuil na nithe sin léite agat agus
go dtuigeann tú iad.
Féach an ‘Student Checklist’ in ‘Health and Safety Matters
for Students on Work Experience’, foilseachán de chuid an
Údaráis.

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

Is san ionduchtúchán a thugtar faisnéis bhunúsach duit
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AONAD 1

CUID 3

DLÍTHE SLÁINTE AGUS
SÁBHÁILTEACHTA AGUS
D'IONAD OIBRE

agus Sábháilteachta maidir le Cosaint Leanaí agus Daoine

Is ann do dhlíthe sláinte agus sábháilteachta chun cosaint

Óga agus cuimsítear leis faisnéis maidir leo seo a leanas:

a thabhairt d’oibrithe (áirítear leis sin daltaí ar thaithí oibre)

daoine óga a fhostú

AONAD 1 TOSÚ AG OBAIR

nó do dhaoine a bhféadfadh gníomhaíochtaí oibre dul i
bhfeidhm orthu. Tá an tAcht um Shábháilteacht, Sláinte

measúnú riosca

agus Leas ag an Obair, 2005 ar an bpríomhreachtaíocht lena
gcuimsítear sábháilteacht, sláinte agus leas san ionad oibre.

dálaí lena gcuirtear cosc ar leanbh nó duine óg a
fhostú

Is ar an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta atá an fhreagracht

faireachas sláinte

fhoriomlán as a áirithiú go gcloítear le hAcht 2005.
substaintí guaiseacha agus próisis ghuaiseacha
Cé atá freagrach as sábháilteacht? I mbeagán focal, gach
aon duine. Ní ceart glacadh leis gurb iad na fostóirí amháin

obair a bhféadfadh cosaint a bheith de dhíth ar
dhaoine óga ina leith

atá freagrach as ionad oibre sábháilte agus sláintiúil a
chruthú agus a chothú. Tá a ról féin ag gach aon duine.

Is é is aidhm leis an Treoir tú féin agus do chomhghleacaithe

Féachfaidh tú ar phríomhfhreagrachtaí fostóirí agus

a chosaint agus cosc a chur ar thimpistí nó ar dhrochshláinte

fostaithe sa Chuid deiridh seo d’Aonad 1.

san ionad oibre. Is féidir an doiciméad a íoslódáil ó

FREAGRACHTAÍ FOSTÓIRÍ

www.hsa.ie

Tá fostóirí freagrach as ionad oibre sábháilte agus sláintiúil

FREAGRACHTAÍ FOSTAITHE

a sholáthar. Cuimsítear leis sin, mar shampla, na nithe seo

Tá dualgas ar fhostaithe iad féin agus daoine eile a

a leanas a sholáthar: fearas agus trealamh sábháilte, córais

chosaint. Ní mór duit comhoibriú leis an bhfostóir agus a

shábháilte oibre, oiliúint agus maoirseacht más gá, agus

áirithiú nach contúirt thú duit féin ná do dhaoine eile ag

trealamh cosanta pearsanta más gá.

an obair. Má chuirtear trealamh cosanta pearsanta amhail
miteoga, masc, cluaschosaint, éadaí shofheicthe, nó clogad

Tá go leor reachtaíocht sláinte agus sábháilteachta i

sábháilteachta ar fáil duit, ní mór duit é a úsáid faoi mar a

bhfeidhm freisin, agus baineann cuid den reachtaíocht sin

dúradh leat agus aire a thabhairt dó.

go sainiúil le cosaint leanaí agus daoine óga. Tá doiciméad
Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

treorach aon leathanach déag foilsithe ag an Údarás Sláinte
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Anuas air sin, ba cheart duit eolas a thabhairt don fhostóir
nó don mhaoirseoir maidir le rud ar bith a d’fhéadfadh
a bheith ina chúis le timpiste, mar shampla má thugann
tú faoi deara cleachtais oibre bhaolacha nó guaiseacha
tromchúiseacha. Ná déan iarracht riamh caoi a chur ar rud
ar bith thú féin – abair le do mhaoirseoir é.

GNÍOMHAÍOCHT 1.C
PLÉ RANGA
Léigh na sleachta seo a leanas ón Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005. Smaoinigh ar an
bhfáth a bhfuil siad san áireamh in Acht 2005. Cé chomh héifeachtach is atá siad, dar leat, chun rátaí timpiste a
laghdú ag an obair?

SLIOCHT A:

Alt 8 d’Acht 2005
Pléigh conas a d’fhéadfadh do rogha fostóra gach ceann de na trí dhualgas sin a chur i
bhfeidhm.

SLIOCHT B:
‘Áiritheoidh gach fostóir … go soláthraítear gach teagasc, oiliúint agus maoirsiú i bhfoirm, ar
bhealach agus i dteanga ar dóigh, le réasún, go dtuigfidh an fostaí é.’
Alt 10 d’Acht 2005

AONAD 1 TOSÚ AG OBAIR

‘baineann dualgas an fhostóra leis na nithe seo a leanas:
… gníomhaíochtaí oibre a bhainistiú agus a stiúradh d’fhonn aon iompar míchuí nó iompraíocht
mhíchuí ar dhóigh go gcuirfí sábháilteacht, sláinte nó leas ag an obair a fhostaithe nó a fostaithe
i mbaol leo a chosc.
… pleananna agus nósanna imeachta imleora atá le leanúint agus bearta atá le glacadh i gcás
éigeandála nó contúirt thromchúiseach nó ar tí a bheith ann a ullmhú agus a athbhreithniú.
… timpistí agus tarluithe contúirteacha a thuairisciú.’

Cén fáth a bhfuil an fhoráil sin san Acht? Pléigh na deacrachtaí a bhaineann leis an dualgas
sin a fheidhmiú in ospidéal mór, mar shampla. Déan trácht ar impleachtaí an dlí sin in
eagraíocht ina bhfostaítear oibrithe ó go leor tíortha éagsúla.

SLIOCHT C:

Alt 13 d’Acht 2005
Cén fáth a bhfuil an fhoráil sin san Acht? Conas a fhéadfaidh ‘foréigean, bulaíocht nó
pleidhcíocht’ cur isteach ar shábháilteacht, ar shláinte nó ar leas duine eile? Céard iad na
héifeachtaí eile d’iompar dá leithéid?

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

‘Ní ghlacfaidh fostaí páirt in iompar míchuí nó in iompraíocht eile amhail foréigean, bulaíocht
nó pleidhcíocht a d’fhéadfadh duine eile ag an obair nó a s(h)ábháilteacht, a s(h)láinte agus a
leas féin a chur i gcontúirt.’
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GNÍOMHAÍOCHT 1.D
CLEACHTADH AONAIR
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Cé acu de na dualgais seo a leanas atá mar
fhreagracht ar lucht bainistíochta, agus cé acu
atá mar fhreagracht ar fhostaithe? Athscríobh an
liosta freagrachtaí sa cholún ceart. I gcásanna
áirithe, d'fhéadfadh freagracht a bheith ar an
bhfostaí agus ar an bhfostóir araon.

•

rioscaí oibre san fhoirgneamh a mheasúnú

•

gan a bheith ag obair faoi thionchar an óil nó drugaí

•

ráiteas sábháilteachta scríofa a chur i gcrích

•

druileanna cuí dóiteáin a chur ar siúl

•

trealamh a úsáid i gceart

•

Ionad oibre sábháilte agus sláintiúil a chur ar fáil

•

trealamh cosanta pearsanta lochtach a thuairisciú

•

oiliúint a chur ar fáil

•

•

trealamh agus éadaí cosanta oiriúnacha a chaitheamh

gan a bheith páirteach in iompraíocht mhíchuí amhail
bulaíocht nó ramhaltaíocht

•

guaiseacha a aithint san ionad oibre

•

trealamh a chothabháil go rialta

•

timpiste nó tarlú contúirteach a thuairisciú don Údarás
Sláinte agus Sábháilteachta

•

socruithe speisialta a bhreithniú le haghaidh oibrithe
leochaileacha, amhail daoine faoi oiliúint

•

ionadaí sábháilteachta a roghnú

•

insint do dhaoine eile faoi ghuaiseacha nua

•

teacht imleor a chur ar fáil do sheirbhísí éigeandála

•

•

pionóis a íoc as sárú rialacháin sláinte agus
sábháilteachta

míniú a thabhairt ar an méid ba chóir a dhéanamh i
gcás timpiste

•

má tá ceimiceáin i gceist, léigh na lipaéid
sábháilteachta agus féach ar na bileoga sonraí
sábháilteachta.

•

lucht bainistíochta a chur ar an eolas faoi ghuais nua

•

trealamh agus éadaí cosanta oiriúnacha a chur ar fáil

Freagracht an Fhostóra

Freagracht an Fhostaí

C1.

Liostaigh trí fhreagracht atá ar fhostóir agus trí fhreagracht atá ar fhostaí?

C2.

Cé na gníomhaíochtaí ar gá do d’fhostóir a chinntiú nach mbeidh tú nochta dóibh?

C3.

Cé mhéad uair oibre is gá duit a dhéanamh sula bhfaighidh tú sos tríocha nóiméad?

C4.

Céard í an aois íosta le haghaidh fostaíocht rialta lánaimseartha?

C5.

Liostaigh trí cinn de na príomhnithe ar gá díriú orthu i rith oiliúint insealbhaithe.

Cuireann an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta
neart treoirlínte agus acmhainní sábháilteachta ar fáil
d'fhostóirí agus fostaithe.
Is acmhainn úsáideach chun críocha oiliúna í tairseach
foghlama an Údaráis ar líne ag hsalearning.ie . Cuimsíonn
an suíomh sraith cúrsaí feasachta ar shláinte agus
sábháilteacht le haghaidh réimse leathan earnálacha
oibre, lena n-áirítear:
•

oideachas

•

cúram sláinte

•

iompar

•

gnó beag

•

foirgníocht

•

talmhaíocht.

hsalearning.ie
HSA Online Courses

Cuireann cuid mhaith eagraíochtaí eile eolas agus
cúnamh praiticiúil ar fáil chomh maith.
Tá grúpaí fostóirí an-ghníomhach i gcur chun cinn sláinte
agus sábháilteachta ag an obair. Cuireann na grúpaí
ionadaíocha seo eolas, oiliúint agus tacaíocht ar fáil do
ghnóthaí ar fud na tíre. Nuair a thugtar bainisteoirí ó

Fíricí
Tapa
ghnóthaí difriúla le chéile le dul faoi oiliúint nó chun
plé a dhéanamh, cabhraítear le ceisteanna sláinte agus
sábháilteachta a choinneáil go hard ar liosta tosaíochtaí
an uile dhuine. De réir mar a shocraítear rialacháin nua
(amhail na cinn siúd ar fhoirgníocht, ar obair ar airde nó
ar úsáid agus stóráil ceimiceán), bíonn ról tábhachtach
ag comhlachtaí ionadaíocha fostóirí i gcur in iúl na
teachtaireachta.
Ar aon dul leis sin, tá ról atá díreach chomh tábhachtach
leis sin ag na ceardchumainn agus grúpaí eile a dhéanann
ionadaíocht ar son fostaithe i gcur in iúl ceisteanna sláinte
agus sábháilteachta dá mbaill. Ós rud é gurb é an fostaí
is mó atá i mbaol a bheith gortaithe i dtimpistí ionad
oibre, tá sé chun leas na gceardchumann go mbeadh a
mbaill dea-oilte agus ar an eolas faoin gcleachtas is fearr.
Is iad na hionaid oibre is sábháilte ná na hionaid sin
ina mbíonn bainisteoirí agus an fhoireann ag déanamh
cumarsáide agus ag comhoibriú go héifeachtach.
Tarlaíonn an cleachtas is fearr nuair a bhuaileann
bainisteoirí agus an fhoireann le chéile go rialta chun
plé a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir an ‘córas oibre’
a fheabhsú agus a dhéanamh níos sábháilte. Bíonn an
tábhacht is mó leis seo nuair a thugtar
meaisín nó cleachtas oibre nua isteach
i gcuideachta.
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DEIREADH AONAD 1: TRIAIL LUAIS
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Scríobh Nótaí

Ábhair an Aonaid
1
2
3
4

Guaiseacha agus measúnú riosca
Láimhsiú agus eirgeanamaíocht
Sciorrthaí, tuislí agus titimí
Sábháilteacht dóiteáin agus garchabhair

AONAD 2 GUAISEACHA IONAD OIBRE

GUAISEACHA IONAD OIBRE
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AONAD 2
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GUAISEACHA
IONAD OIBRE

AONAD 2

CUID 1

AONAD 2 GUAISEACHA IONAD OIBRE

GUAISEACHA AGUS MEASÚNÚ RIOSCA
D'fhéadfadh d'ionad oibre nua a bheith an-ghnóthach. Beidh tú ag déanamh tascanna nua agus
coimhthíocha, agus is maith an seans, mar shampla, go mbeidh úsáid innealra, obair le huirlisí láimhe
nó láimhsiú táirgí ceimiceacha i gceist leo. Caithfear tú a oiliúint agus a thaispeáint duit conas an tasc
a chur i gcrích i gceart, agus tú a chur ar an eolas faoi ghuaiseacha/dainséir ar bith a bhaineann leis
an tasc.

Seans go bhfuil
siad seo a leanas i
d'Ionad Oibre

Meaisíní nó Feithiclí

Uirlisí Láimhe

Ceimiceáin

Bíonn guaiseacha i ngach áit agus ní bhíonn sé éasca iad

Tá measúnú riosca riachtanach ar mhaithe le dea-

a bhainistiú i gcónaí. Gníomhaíochtaí laethúla a bhfuil

bhainistíocht sláinte agus sábháilteachta. Baineann sé go

guaiseacha ag baint leo is ea mionghearradh glasraí,

simplí le gníomhaíochtaí ionad oibre a scrúdú le fáil amach

lomadh na faiche, agus trasnú na sráide. Tá a fhios agat gur

céard a d'fhéadfadh a bheith mar chúis le timpiste nó

gá a bheith cúramach nuair a bhíonn ceann ar bith de na

drochshláinte, agus é a dhéanamh sábháilte.

tascanna seo á dhéanamh agat. Cuireann tú i gcrích iad go
freagrach agus go sábháilte. Ach tarlaíonn timpistí ó am go

Tá sé mar fhreagracht ar an bhfostóir a chinntiú go ndéantar

ham a d'fhéadfaí a chosc. Caithimid an scéal a mheas go

measúnuithe riosca agus go gcoinníonn an chuideachta

grinn agus cinneadh a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir linn

taiid scríofa ar a leithéid de mheasúnaithe, agus go

cás comhchosúil eile amach anseo a chosc.

mbíonn siad nuashonraithe de réir mar is gá. Caithidh

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

an fostóir cuairteoirí san ionad oibre a bhreithniú chomh
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San Aonad seo, féachfaidh tú ar ghuaiseacha ionad oibre

maith, mar shampla, custaiméirí, soláthraithe, ionadaithe

agus ar ról an mheasúnaithe riosca i gcosc timpistí. I gcuid

díolachán, agus déanfaidh sé/sí breithniú chomh maith

den Aonad atá níos faide anonn, agus ar mhaithe le

orthu siúd a bhíonn ag obair in aice láithreach a bhféadfadh

tuiscint níos fearr a fháil ar choincheap an ‘mheasúnaithe

na gníomhaíochtaí oibre atá ar siúl dul i bhfeidhm orthu

riosca’, díreoidh tú ar roinnt guaiseacha a bhíonn le fáil

chomh maith.

go coitianta i mórchuid na n-ionad oibre: láimhsiú agus
eirgeanamaíocht, sciorrthaí, tuislí agus titimí agus

Bíonn measúnuithe riosca críochnaithe san áireamh i

dóiteán.

ndoiciméad darb ainm an Ráiteas Sábháilteachta. Seans go
dtabharfar an t-eolas seo duit mar threoir i rith d'oiliúint
insealbhaithe.

Próiseas trí chéim atá i measúnú riosca.
céim

1

céim

2

céim

3

céim

2

Aithin an ghuais

DÉAN MEASÚNÚ AR AN
RIOSCA.

AN BHFUIL ARDRIOSCA, RIOSCA MEÁNACH
NÓ RIOSCA ÍSEAL GORTAITHE I GCEIST?

Déan measúnú ar an riosca
Is ionann riosca agus an dóchúlacht atá ann, bíodh sí beag

Cuir an Rialúchán i bhFeidhm

nó mór, go ndéanfaidh guais díobháil do dhuine éigin,
chomh maith le déine na díobhála a fhulaingítear. Bíonn
riosca de réir líon na ndaoine a d'fhéadfadh a bheith nochta
don ghuais chomh maith. Caithidh an fostóir na nithe seo
a leanas a bhreithniú:

1

AITHIN AN GHUAIS

1. Cén duine atá nochta don ghuais?
2. An dócha go ngortóidh an ghuais m'oibrithe nó

Is é an chéad chéim sa phróiseas measúnaithe riosca ná
aithint guaiseacha. Níl sé seo ach ag aithint cé na rudaí a
d'fhéadfadh a bheith mar chúis le timpiste nó drochshláinte
san ionad oibre. Cuimhnigh go bhfuil sé mar fhreagracht

daoine eile?
3. Cé chomh tromchúiseach is a d'fhéadfadh an gortú a
bheith?
4. An bhfuil an ghuais rialaithe go maith? Mar shampla,

ar an bhfostóir a chinntiú go ndéantar an obair seo go

an bhfuil go leor eolais, treorach agus oiliúna ar fáil?

himleor. I gcásanna áirithe, d'fhéadfadh an fostóir cinneadh

An bhfuil córais agus nósanna imeachta imleora ann?

a dhéanamh an obair a tharmligean do dhuine inniúil,
amhail oiigeach sábháilteachta nó comhairleach sláinte

Cabhraíonn sé seo le fostóirí cinneadh cé na rioscaí ar gá

agus sábháilteachta.

díriú orthu láithreach. Caithfear dul i ngleic leis na cinn siúd
a bhfuil an rátáil is airde ag baint leo ar dtús.

Bíonn guaiseacha áirithe ríshoiléir, amhail páirteanna
gluaisteacha innealra nach bhfuil garda orthu, múch
dhainséarach, leictreachas, obair ar airde nó bogadh ualaí

Is féidir rioscaí a thomhas leis an bhfoirmle seo a
leanas:

troma. Rudaí nach bhfuil chomh soiléir ach atá mar chúis le
cuid mhaith timpistí, ná guaiseacha a bhaineann le hionaid
oibre mhíshlachtmhara agus drochchothabháil.
Tá sé tábhachtach nach n-éireoidh aithint guaiseacha
róchasta. Beidh níos lú guaiseacha agus gníomhaíochtaí

Riosca

AONAD 2 GUAISEACHA IONAD OIBRE

céim

Dóchúlacht

guaiseacha in ionaid oibre áirithe i gcomparáid le cinn eile.

déine an ghortaithe fhéideartha

líon na ndaoine nochta

Is maith le roinnt daoine riosca a thomhas le huimhreacha
agus úsáid a bhaint as an bhfoirmle thuas. Mar shampla,
má thugtar uimhir idir 1 agus 3 do gach mír thuas (is
ionann 1 agus íseal agus 3 agus ard), beidh an rátáil riosca
idir 1 agus 27.
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Is ionann guais agus rud ar bith a
d'fhéadfadh díobháil a dhéanamh.
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Úsáideann daoine eile focail shimplí le cur síos ar an leibhéal
riosca, agus é íseal, meánach nó ard. Seo an chiall atá leis
an rátáil:
RIOSCA ÍSEAL
Seans an-bheag go dtarlódh gortú, agus dá dtarlódh sé,
bheadh sé thar a bheith beag.
RIOSCA MEÁNACH
Seans áirithe go dtarlódh sé, agus d'fhéadfadh an gortú a
bheith réasúnta dian (m.sh. gortú géige).

i bhfeidhm chun timpistí agus drochshláinte a laghdú san
ionad oibre.
Mar a luadh cheana, is é an rialú is fearr ná an ghuais a
bhaint nó a sheachaint go hiomlán. Mar shampla, glan
suas doirteadh ar bith le mapa chomh luath is a tharlaíonn
sé, ná déan róchruachadh ar sheilfeanna, ná cuir earraí in
áiteanna ar deacair iad a shroicheadh agus glac sosanna
rialta ó obair AF (VDU). Ach ní féidir an ghuais a bhaint go
hiomlán i gcónaí, mar sin is gá modhanna eile a bhreithniú
chun an riosca gortaithe nó drochshláinte a laghdú.

ARDRIOSCA
Seans maith go dtarlódh gortú, agus d'fhéadfadh an gortú
a bheith trom nó an-trom.

AONAD 2 GUAISEACHA IONAD OIBRE

Íseal

Meánach

Ard

Feicidh tú ón liosta thíos gurb é an chéad ghníomh ná an
riosca a bhaint go hiomlán. Murar féidir seo a dhéanamh,
de, go dtí go mbainfear Prionsabal 9 amach. Tá tábhacht le
hoiliúint ach níl gá léi ach amháin má mheasann an measúnú
riosca go bhfuil, agus má tá na rialúcháin riachtanacha eile
go léir i bhfeidhm.

PRIONSABAIL
CHOISCTHE
Bealach eile le smaoineamh ar riosca a
thomhas ná an córas soilse tráchta

Is iad na príomhphrionsabail ba chóir dúinn
a choinneáil inár n-intinn nuair a bhíonn an
cur chuige ceart á bhreithniú i leith riosca a
laghdú nó a dhíchur ná:
1) Bain an riosca go hiomlán, pé áit ar féidir.

Is ionann riosca agus an dóchúlacht,
bíodh sé beag nó mór, go ndéanfaidh
guais díobháil do dhuine éigin.

Caithfear measúnuithe riosca a athbhreithniú agus a
nuashonrú de réir mar is gá, m.sh. nuair a thugtar isteach
teicneolaíocht nua, nósanna imeachta nó próisis nua oibre.
Chomh maith leis sin, seans gur gá iad a athbhreithniú
tar éis cumaisc agus táthcheangail eagraíochtaí, nó tar éis
Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

Coiscthe i bhfeidhm chun seo a dhéanamh.

déantar an chéad phrionsabal eile a bhreithniú agus mar sin

ACHOIMRE
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Cuireann an chuid is mó ionaid oibre na Naoi bPrionsabal

laghdú méide. D'fhéadfaí iarraidh ar fhostaithe measúnú
riosca a dhéanamh ar a ngníomhaíochtaí oibre féin chomh
maith.

CUIR AN RIALÚCHÁN I
3 bHFEIDHM

céim

Is é an chéim dheiridh de mheasúnú riosca ná cinneadh
céard is féidir a dhéanamh chun an riosca gortaithe a
laghdú. Tugtar ‘riosca a rialú’ air seo. Cinntíonn an fostóir
i rith na céime seo go gcuirtear cosaintí nó rialúcháin chuí

2) Ríomh an leibhéal riosca atá ann agus nach féidir
a sheachaint.
3) Déan gníomh ceartaitheach láithreach a
laghdaíonn an riosca.
4) Oiriúnaigh an obair don duine aonair.
5) Déan athruithe ar an limistéar oibre.
6) Athsholáthraigh nithe dainséaracha.
7) Tabhair aire do gach duine seachas an duine
aonair amháin.
8) Forbair polasaí sábháilteachta a bhaineann leis
an gcineál seo riosca.
9) Cuir oiliúint nó treoir ar fáil agus, pé áit ar
cuí, cuir trealamh cosanta pearsanta ar fáil.
Is é loighic an nóis imeachta thuas ná gníomhú
láithreach, chun an riosca a bhaint nó a íoslaghdú ar
dtús, agus chun an réiteach fadtéarmach a bhreithniú
ansin. Tá oiliúint an-tábhachtach, ach cuirtear í ar fáil
go déanach ar an liosta, ós rud é gur gá na
rialúcháin eile go léir a chur i bhfeidhm sula
gcaithfear am ar an bhfoireann a oiliúint.

ACHOIMRE

Cuimhnigh go mbíonn measúnuithe riosca á ndéanamh agat an t-am go léir i rith do
shaoil, mar sin níl sé mar nós nua agat. B'fhéidir gur téarmaí nua iad ‘guais’, ‘riosca’,
agus ‘rialú’, ach má dhéanann tú do mhachnamh air go dáiríre, tuigidh tú gur rud é
an measúnú riosca a dhéanaimid go léir gan iú smaoineamh air go comhfhiosach i
gcásanna áirithe.

DROIM (23%)

Príomhchúiseanna
timpistí
neamh-mharfacha

GUALAINN (6%)

SCIATHÁN (6%)

Rudaí Eile

LÁMH (8%)

MÉARA (9%)

Láimhsiú

COS (8%)

Sciorrthaí, Tuislí
agus Titimí

RÚITÍN (6%)

(32%) (18%)
Gortuithe neamh-mharfacha a tuairiscíodh de réir na gcúiseanna a
bhí leo 2013 (HSA)
Gluaiseacht choirp
(gan strus fisiceach ar bith)
6%
Gach cúis eile
30%

Titim ó airde
5%
Titim ar an
leibhéal
céanna
18%

Forrántacht,
suaitheadh,
foréigean
5%

Cailleadh smachta,
iompar nó
láimhsiú trealaimh
4%

Láimhsiú
(32%)
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Na baill den chorp is mó a
ghortaítear, Oibrithe 2013 (HSA)
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Fíricí
Tapa
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GNÍOMHAÍOCHT 2.A
RANSÚ SMAOINTE
Liostaigh 25 ghuais ar féidir teacht orthu i scoil. Ná déan dearmad go bhfuil guaiseacha le fáil i ngach áit, agus go bhfuil
guaiseacha le fáil i ngach ionad oibre.

GNÍOMHAÍOCHT 2.B
PLÉ RANGA
Tugtar léiriú áirithiú sna léaráidí seo (thíos) ar an gcaoi ar féidir rioscaí a mheas mar íseal, meánach nó ard.
Smaoinigh ar na fáthanna a gcuirtear na rátálacha sin i bhfeidhm.
An ann do rudaí eile ar cheart iad a chur san áireamh nach léir iad sna léaráidí (mar shampla, suíomh stad an bhus

AONAD 2 GUAISEACHA IONAD OIBRE

nó an tráth den lá)?
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GNÍOMHAÍOCHT 2.C
I mBEIRTEANNA
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Agus an fhoirmle thíos á húsáid, ríomh an riosca a bhaineann le gach ceann de na gníomhaíochtaí thuas.
Riosca = Dóchúlacht (1 má tá sé neamhdhóchúil, 2 má tá sé dóchúil, 3 má tá sé an-dóchúil)

x Déine an ghortaithe fhéideartha (1 más díobháil bheag é, 2 má tá sé díobhálach, 3
má tá sé an-díobhálach)

x Líon na ndaoine nochta (1 i gcás duine amháin, 2 i gcás roinnt daoine, 3 i gcás cuid mhaith daoine)
Beidh do fhreagraí idir riosca íosta 1 agus riosca uasta 27.

GNÍOMHAÍOCHT 2.D
CLEACHTADH DO DHALTAÍ
AONAIR
i. Abair go bhfuil tú ag obair in oifig agus go mbíonn ort suí
os comhair ríomhaire ar feadh cuid mhór den lá.
a. Liostaigh na guaiseacha ar fad ar do dheasc san oifig nó thart
timpeall air.

c. Ríomh luach uimhriúil (1-27) le haghaidh gach riosca.

(Luach) ardriosca

(Luach) riosca mheánaigh

(Luach) riosca ísil

ii. Samhlaigh go bhfuil tú ag obair mar chúntóir fiaclóireachta. Téigh trí cheisteanna a, b agus c thuas arís.
Guais

(Luach) ardriosca

(Luach) riosca mheánaigh

(Luach) riosca ísil

GNÍOMHAÍOCHT 2.E
I mBEIRTEANNA
Cuir do liosta i gcomparáid le liosta dalta eile sa rang. Déan iarracht teacht ar liosta coitianta guaiseacha agus an leibhéal
riosca a bhaineann le gach ceann díobh. Tabharfaidh duine agaibh tuairisc don rang.
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Guais
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b. Rátáil an riosca a bhaineann le gach guais a d’fhéadfadh díobháil
a dhéanamh.
I gcás gach riosca, abair:
- an dócha go mbeidh sé ina chúis le díobháil
(ardriosca)
- an bhféadfadh sé a bheith ina chúis le díobháil
(meánriosca)
- nach dócha go mbeidh sé ina chúis le díobháil
(riosca íseal)
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GNÍOMHAÍOCHT 2.F
CLEACHTADH DO DHALTAÍ AONAIR
An bhfuil na ráitis seo a leanas fíor nó bréagach, dar leat?

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair
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Fíor
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1

Is don droim a tharlaíonn formhór na ngortuithe de réir ball beatha (i
dtimpistí san ionad oibre).

2

Tá sciorrthaí, tuislí agus titimí ar an gcúis is lú le timpistí san ionad oibre.

3

Is faoin bhfostaí atá sé a áirithiú go ndéantar measúnú ar rioscaí.

4

Cuimsíonn guais rud ar bith a d’fhéadfadh díobháil a dhéanamh.

5

Ní léir guaiseacha i gcónaí.

6

Is é láimhsiú is cúis le beagnach aon trian amháin de na timpistí san ionad
oibre.

7

Is é an obair a chur in oiriúint don duine an chéad phrionsabal maidir le cosc.

8

Ba iad titim ó airde, láimhsiú, agus titim ar an leibhéal céanna na trí chúis ba
mhó le timpistí neamh-mharfacha in 2013.

Bréagach

GNÍOMHAÍOCHT 2.G
CLEACHTADH DO DHALTAÍ AONAIR

Gnáthghníomhaíocht

Céard a d'fhéadfadh dul Cé chomh dóchúil is atá
ó mhaith
sé go dtarlódh sé seo

Rialúcháin

rothaíocht ar scoil

titim, tuairteáil, dul i
bhfostú, bheith leagtha,
teip trealaimh, caillteanas
rialaithe

riosca meánach go
hardriosca (féidearthacht
réasúnta go dtarlódh
timpiste agus go bhféadfadh
an gortú a bheith trom nó
marfach)

Caith clogad agus feisteas cosanta
Bí infheicthe go soiléir
Lean rialacha uile an bhóthair
Seachain bealaí dainséaracha
Maolaigh ar do luas
Déan do rothar a chothabháil

cluichí ríomhaire

trioblóid súl
pian mhatánach
leictreamharú
tinnis chinn
strus, oibseisiún

riosca íseal
(míchompord measartha
dóchúil, ach amháin má
imrítear go hiomarcach iad)

Úsáid ar feadh tréimhse ghearr
amháin
Glac sosanna rialta
Coigeartaigh airde na
cathaoireach, na deisce agus an AF
Caith spéaclaí, más gá
Coigeartaigh rialúcháin AF
Breithnigh soilsiú an tseomra

GNÍOMHAÍOCHT 2.H
I nGRÚPAÍ

AONAD 2 GUAISEACHA IONAD OIBRE

Liostaigh na gníomhaíochtaí a dhéanann tú de ghnáth sa saol laethúil lena mbaineann riosca gortaithe áirithe,
ansin comhlánaigh an chuid eile den tábla.

Agus sibh i ngrúpa triúir, roghnaigh seomra ranga i do scoil ina ndéantar tascanna praiticiúla, mar shampla, an seomra
Ealaíne, an seomra Eacnamaíochta Baile, an seomra TFC, an tSaotharlann Eolaíochta nó an seomra Teicneolaíochta.

1.

Cuir seicliosta guaiseacha le chéile le haghaidh an

Ríomh an leibhéal riosca agus aithin cé acu an bhfuil

tseomra ranga a roghnaíodh – féach an seicliosta

ardriosca nó riosca meánach/íseal ag baint leis an nguais.

samplach (le bheith curtha ar fáil)
4.
Agus an seicliosta á úsáid agat, aithin agus déan
catagóiriú ar na guaiseacha sa seomra, agus tú ag
tagairt siar don mhéid atá foghlamtha agat go dtí seo.
3.

Deimhnigh cé na rialúcháin atá i bhfeidhm chun
an ghuais a bhainistiú agus céard iad na rialúcháin
eile is gá a chur i bhfeidhm chun an riosca gortaithe
agus drochshláinte a laghdú. Cuimhnigh go luann

Nuair a bheidh sé críochnaithe, measúnaigh an leibhéa

reachtaíocht, cóid chleachtais agus caighdeáin na

riosca trí chinneadh cé na daoine a bhféadfadh

riachtanais íosta le haghaidh an ionaid oibre.

díobháil tarlú dóibh agus cén chaoi. Ba chóir na nithe
seo a leanas a bhreithniú:

Nuair a bheidh an tionscadal thuas críochnaithe, beidh do
mhúinteoir in ann an seicliosta guaiseacha a úsáid le cinntiú

•

líon na ndaoine a bhíonn nochta don ghuais

go bhfuil an seomra ranga a roghnaigh do ghrúpa sábháilte

•

minicíocht an nochta don ghuais

do dhaltaí, don fhoireann agus do chuairteoirí. Maith sibh!

•

fad an nochta don ghuais

•

modhanna teipe féideartha

•

bealaí nochta.
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2.
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GNÍOMHAÍOCHT 2.I
AIMSIGH AN GHUAIS
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Mar rang, féach ar an bpictiúr ar leathanach 23 den téacsleabhar. An féidir leat rud a aimsiú a
d’fhéadfadh díobháil a dhéanamh – an ‘ghuais’?
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AONAD 2

CUID 2

Is é an ghné is tábhachtaí de láimhsiú sábháilte ná an
measúnú riosca. Is é sin, tá gá le breithniú agus pleanáil sula
ndéantar an t-ardú nó an láimhsiú. Is iú am a chaitheamh
ar thuiscint a fháil ar an obair is gá a chríochnú, chun an
láimhsiú is gá a dhéanamh, na rioscaí féideartha agus na
réitigh fhéideartha a aithint. D'fhéadfadh riosca laghdaithe
gortaithe, córais oibre níos cliste agus neamhláithreacht
laghdaithe ó obair a bheith mar thoradh air seo. Seans
gurb é an nóiméad oibre is fearr a dhéanfá sa tseachtain
go léir!

Duine aonair

Ba cheart na tosca seo a leanas a chur san áireamh i gcás
gníomhaíochtaí láimhsithe:

Ualach

•
•
•
•

Tasc
Duine
Ualach
Timpeallacht

Tasc
• An gá dom seo a ardú? An bhfuil bealach eile ann
chun an obair seo a dhéanamh?
• An ardú atriallach é?
• Róchrua?
• Casadh
• An chabhail a chromadh
• Sroicheadh agus na sciatháin sínte amach agat
• Sroicheadh os do chionn
• Scíth nó téarnamh neamhleor coirp

•
•
•
•

Pian nó gortú droma roimhe seo
Staidiúir
Cumas coirp
Éadaí – an bhfuil siad scaoilte, seachain oiriúintí muiníl
m.sh. scaifeanna, carbhait, seodra
• Lámhainní – an bhfuil greamanna orthu?
• Coisbheart - bróga/buataisí – bairbíní cruach, boinn
chothroma neamhsciorracha?
• Seiceáil meáchain treoirlíne d'fhir agus do mhná

• An bhfuil an t-ualach róthrom? Tá meáchain treoirlíne
ann is féidir a úsáid le cinneadh an bhfuil an t-ualach
sábháilte.
• Rómhór? Má tá an t-ualach mór, ní féidir na rialacha
bunúsacha ardaithe agus iompair a leanúint (coinnigh
an t-ualach chomh gar don chorp agus is féidir);
éireoidh na matáin tuirseach níos tapúla mar sin.
• Deacair greim a fháil air: d'fhéadfadh an ní atá i gceist
sciorradh dá bharr agus timpiste a bheith mar thoradh
air sin; d'fhéadfadh ualaí a bhfuil imill ghéara orthu nó
ábhair dhainséaracha iontu oibrithe a ghortú.
• Neamhchothromaithe nó éagobhsaí: bíonn tuirse agus
ualú míchothrom matán mar thoradh air seo, toisc
nach bhfuil meáchanlár an ní atá i gceist i lár chorp an
oibrí.
• Deacair é a shroicheadh: bíonn gá le fórsa matánach
níos mó le bheith ag sroicheadh agus na sciatháin sínte
amach, nó chun an chabhail a chromadh nó a chasadh.
• Tá cruth air nó méid ann a chuireann isteach ar radharc
an oibrí, rud a mhéadaíonn an seans go sciorrfadh/
dtuisleodh sé/sí, go dtitfeadh sé/sí, nó go mbuailfeadh
sé/sí i gcoinne rud éigin.
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Bíonn aon trian de na timpistí tuairiscithe ionad oibre go léir mar thoradh ar easpa bainistíochta
éifeachtaí ar ghuais an láimhsithe. D'fhéadfadh gortú tarlú nuair a iarrtar ar oibrithe ualaí troma a
láimhsiú gan trealamh ardaithe oiriúnach a bheith curtha ar fáil dóibh. D'fhéadfadh a leithéid de ghortú
dul i bhfeidhm ar chuid mhaith de bhaill an choirp mar thoradh ar na hualaí troma nó muirearacha a
bhféadfadh gá a bheith lena láimhsiú. Is iad na príomhfhachtóirí riosca a bhaineann le láimhsiú ná
fórsa (m.sh. ualaí troma), athdhéanamh rialta agus staidiúirí ciotacha. Ní ardú amháin a bhíonn i gceist
le láimhsiú. Cuimsíonn sé ísliú, brú, tarraingt agus srianadh chomh maith. Tarlaíonn gníomhaíochtaí
mar seo i bpoist ar fheirmeacha, in ospidéil, foirgníocht, miondíol agus earnálacha eile.

AONAD 2 GUAISEACHA IONAD OIBRE

LÁIMHSIÚ AGUS EIRGEANAMAÍOCHT
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Timpeallacht

Ní hé ‘Conas a ardóidh mé é seo?’ an
cheist ba chóir duit a chur ort féin. Ba chóir
go ndéarfá leat féin, ‘An gá dom seo a
ardú? An bhfuil bealach eile ann chun an
obair seo a dhéanamh?'

Más é TÁ an freagra a thugann tú ar cheann ar bith de na
ceisteanna seo a leanas, tugann sé sin riosca méadaithe le
ios, go háirithe gortú droma:
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a. An bhfuil na hurláir agus dromchlaí faoi do chosa
míchothrom nó sleamhain?
b. An bhfuil leibhéil urláir dhifriúla san ionad oibre?
c. An bhfuil an t-ionad oibre míshlachtmhar agus easpa
airde tugtha ar shonraí bainistí?
d. An bhfuil teas, fuacht, gaoth agus taise fhoircneach ag
baint leis an obair?
e. An bhfuil ardleibhéil mhúiche, deannaigh, ghás nó
ghal ann?
f. An bhfuil an iomarca creatha ann?
g. An ndéantar an tasc i spás iata?
h. An bhfuil an soilsiú neamhleor?
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Féach ar ‘Eirgeanamaíocht san Ionad Oibre – HSA’
ISBN 1-84496-036-6

Prionsabail an ardaithe shábháilte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bain constaicí den limistéar
Tabhair neart spáis duit féin
Breithnigh meáchan agus cruth an ualaigh
Coinnigh do chosa fad na gcromán amach
óna chéile
Seas le do chosa sa treo atá tú a dhul
Cuir do chosa i bhfeac ar an urlár
Feac do ghlúine in áit do dhroim a chromadh
Beir greim daingean le bos do láimhe
Fan gar don ualach, agus do sciatháin i líne
Coinnigh an t-ualach gar do do mheáchanlár

Má tá tú chun leanúint ar aghaidh leis an ardú
nó an bogadh, ba chóir duit na nithe seo a
leanas a bhreithniú:
n

An dócha go mbeidh an t-ualach seo trom, nó
an-trom?

n

Cén chaoi ar chóir dom greim a fháil ar an rud seo?

n

Cén chaoi ar chóir dom seasamh agus cromadh?

n

An bhfuil constaicí ar feadh an bhealaigh atá
beartaithe agam?

n

An bhfuil gá agam le cúnamh?

n

An bhfuil gá agam le comhairle?

n

Ar cuireadh oiliúint orm maidir lena láimhsiú?

x

CÉARD IS EIRGEANAMAÍOCHT ANN?
Is éard atá i gceist le heirgeanamaíocht ná sraith smaointe ar an gcaoi le tascanna, uirlisí
agus trealamh a dhearadh ar mhaithe le húsáid chompordach agus shábháilte. Is ionann
eirgeanamaíocht go simplí agus an tasc a chur in oiriúint don duine.

pleanáil an obair roimh ré

n

críochnaigh measúnú riosca i gcónaí sula
dtosaítear an obair

n

seachain róshíneadh na n-alt (m.sh. uillinneacha)

n

cuir teorainn le meáchan ualaigh ar bith is gá a
ardú

n

ná bí ag cromadh go hatriallach

n

déan iarracht gan uachtar do choirp a chasadh

n

athraigh do staidiúir chomh minic agus is féidir
leat

n

ná déan róshíneadh ná obair os cionn airde do
ghuaillí

n

coinnigh ualaí gar do do chorp nuair a bhíonn
tú ag ardú

n

ná bí ag ardú ualaí os cionn airde do ghuaillí

n

iarr oiliúint ar ‘theicnící láimhsithe’.

Fíricí
Tapa
Is é neamhoird mhatánchnámharlaigh an téarma
teicniúil ar phian nó gortú ar bith a théann i bhfeidhm
ar mhatáin, ballnaisc, ailt nó néaróga. Seo an gortú is
coitianta a bhaineann le hobair. D'fhéadfadh timpiste
nó bheith ag déanamh tascanna atriallacha déine ísle
go fadtéarmach a bheith mar chúis leo. Sa chás seo,
méadaíonn an gortú de réir a chéile i ngan fhios don
oibrí go minic.
Is gnáthfhachtóirí riosca neamhoird
mhatánchnámharlaigh iad:
n
n
n
n
n

drochstaidiúir agus droch-chasadh
ardú, iompar, brú nó tarraingt ualaí troma
obair atriallach
creathadh
teas nó fuacht iomarcach.

Is cineál áirithe neamhoird mhatánchnámharlaigh iad
NMGUBOnna (WRULDs): ‘neamhoird mhuiníl agus
ghéag uachtarach a bhaineann le hobair’ arb í an obair
nó an timpeallacht ina ndéantar an obair is cúis leo. Cé
go bhforbraíonn na hairíonna thar thréimhse fhada,
d'fhéadfaidís a bheith an-trom agus tabhairt ar na
fulangaithe a bpoist a athrú nó dul ar scor. D'fhéadfaí
gurb iad oibrithe ar líne chóimeála agus ag cuntair
amach in ollmhargaí agus iad siúd a chaitheann cuid
mhaith ama os comhair ríomhaire is mó atá i mbaol an
ghortaithe seo.
Gortaítear matáin na lámh, chaola na lámh, na sciathán
nó na nguaillí nuair a dhéantar iad a úsáid go hiomarcach

arís agus arís eile, rud a dhéantar go laethúil go minic.
Bíonn athlasadh mar thoradh air seo, agus ní thugtar
deis téarnaimh dó seo, ós rud é go leantar de na
gníomhaíochtaí laethúla seo gan athrú.
Is minic a chuirtear an locht ar mhéarchláir agus luchóga
ríomhairí as NMGUBOnna, ach ní hiad sin amháin is cúis
leo. Níor cruthaíodh corp an duine le bheith ina shuí
agus é cromtha thar dheasc. Cuireann stáisiúin oibre atá
suite agus eagraithe go dona leis an bhfadhb. Ná déan
dearmad: dá fhad a chuireann duine straidhn ar a m(h)
atáin trí shuí go mícheart gan sos a ghlacadh, is ea is mó
an seans go mbeidh an corp thíos leis na hiarmhairtí.
D'fhéadfadh NMGUBOnna tarlú sa bhaile chomh
maith. Tá ríomhairí ar fud na háite, agus tá gach duine
i mbaol a bheith gortaithe trí úsáid leantach cluichí
ríomhaire, bídís ar ríomhairí boise, ar fhóin póca nó á
n-imirt ar an teilifíseán nó ar an ríomhaire. D'fhéadfadh
fadhbanna a bheith ag baint le téacsáil chomh maith
go fadtéarmach. Slat tomhais mhaith is ea an mana
‘coinnigh ort ag athrú an ruda atá tú a dhéanamh’.
Ní fheidhmíonn matáin atá teann i gceart. Ciallaíonn
sé seo gur mó go mór an seans go dtarlódh díobháil
mhatánach do dhuine faoi strus.
Is dhá shampla choitianta iad ‘uillinn leadóige’ agus
‘uillinn galfaire’ de shiondróim ró-úsáide eile. Tá siad
seo ann le fada agus ní gá duit leadóg ná galf a imirt le
bheith thíos leo.
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Is iad bunphrionsabail na heirgeanamaíochta ná:
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GNÍOMHAÍOCHT 2.L
CLEACHTADH DO
DHALTAÍ AONAIR

Féach ar an tseilfre seo a d’fhéadfadh a bheith in úsáid i
limistéar stórála. Tá ceithre sheilf ann. Tá an t-aonad ocht
dtroithe ar airde ó leibhéal an urláir. Socraigh an áit inar
cheart na haicmí seo a leanas de bhoscaí stórála a chur.

(BARR) SEILF UIMHIR 4
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(BARR) SEILF UIMHIR 3

GNÍOMHAÍOCHT 2.J
PLÉ RANGA

(BARR) SEILF UIMHIR 1

1. Céard atá ar siúl anseo?
2. An bhfuil an stáisiún oibre socraithe ar bhealach
oiriúnach?
3. An bhfuil an scáileán, an méarchlár, agus an luchóg
socraithe i gceart, dar leat?
4. An timpeallacht oibre riosca íseal atá in oiig, dar leat?
5. Liostaigh ceithre ghuais a bhaineann le hobair in oiig.

GNÍOMHAÍOCHT 2.K
I nGRÚPAÍ
Aimsigh ualach ciotach (ach ualach nach bhfuil trom) ó
áit éigin sa scoil. D’fhéadfá meascán de bhoscaí cairtchláir
folmha nó gabhdáin phlaisteacha a úsáid. Cuir roinnt rudaí
éadroma in aon cheann amháin nó níos mó de na boscaí/
gabhdáin amhail buidéil phlaisteacha, liathróidí leadóige, nó
Choose Safety – Daoine Óga ag Obair
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(BARR) SEILF UIMHIR 2

ar an ngníomhaíocht chun na tosca riosca a bhaineann le
láimhsiú a laghdú nó a sheachaint.

Nithe a
úsáidtear go
minic

Nithe a
úsáidtear go
hannamh
(éadrom)

Ualaí troma

Nithe a
úsáidtear go
hannamh (trom)

GNÍOMHAÍOCHT 2.M
I mBEIRTEANNA
Féach ar an dá shraith léaráidí thíos. Mínigh conas ar cuireadh feabhas ar an gcóras oibre i ngach timpeallacht trí
phrionsabail na heirgeanamaíochta a chur i bhfeidhm.

Iarracht fhisiceach
róchrua

Tá an t-ualach
róthrom

Tá an t-ualach rómhór

Chun léaráidí cosúla eile a fheiceáil, téigh chuig www.hsa.ie agus
cuardaigh ‘manual handling case studies’.

D
fh eac
ái ai
la rg
ir re
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a
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Tá an t-ualach róthrom

Tá an corp suite
go héagobhsaí

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

Deacair greim a fháil air

28

AONAD 2

SCIORRTHAÍ,
TUISLÍ AGUS TITIMÍ

nua

Tá sciorrthaí, tuislí agus titimí ar an dara cúis is mó le
gortuithe san ionad oibre. Tuairiscíodh os cionn 1,200
sciorradh, tuisle agus titim don Údarás Sláinte agus

AONAD 2 GUAISEACHA IONAD OIBRE

CUID 3

Sábháilteachta in 2013. Maidir leis an gceathrú cuid de na
teagmhais sin, bhí an duine gortaithe as láthair ón obair ar
feadh os cionn míosa.

Cabhraigh le sciorrthaí, tuislí agus titim a chosc.
Ba chóir doirtí a thuairisciú agus a bhaint
láithreach.

Príomhréimsí atá le breithniú ná:

• Doirtí
• Limistéir ardriosca
• Comharthaí rabhaidh a úsáidtear
go rómhinic
• Glaine timpeallachta
• Bróga agus Coisbheart
• Dromchlaí do Choisithe
1. Doirtí
D'fhéadfadh doirtí tarlú i ngach aon ionad oibre agus
méadaíonn an dromchla liuch a bhíonn mar thoradh orthu
an dóchúlacht go sleamhnódh nó go dtitfeadh duine.

Seachain urláir fhliucha chomh fada agus is féidir.
Seachain urláir atá á nglanadh.
Bí cúramach agus bí ar d'airdeall ar chéimeanna
agus staighrí.
Bí cúramach nuair a théann tú isteach i
bhfoirgnimh agus é ag cur báistí.
Coinnigh urláir agus bealaí isteach/amach glan.
Caith an coisbheart ceart frithshleamhnánach.
Ná cruthaigh dainséir thuislithe nó sciorrtha ar bith.

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

Tuairiscigh cáblaí sraoilleacha, conairí míchothroma,
nó soilsiú lag.
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Caithfear aird ar leith a dhíriú ar limistéir atá gar d'fhoinsí
leachta, m.sh. limistéir ullmhaithe bia, limistéir féinsheirbhís
deochanna, limistéir uiscithe, amhail na cinn siúd i siopaí
bláthadóra nó in ionaid gharraíodóireachta, limistéir
ghlantacháin amhail na cinn siúd in óstáin agus bialanna,
ionaid oibre ina n-úsáidtear doirtil, áiseanna leasa agus
seomraí níocháin.
D'fhéadfadh urláir cuisneoirí agus reoiteoirí ar féidir siúl
isteach iontu a bheith thar a bheith guaiseach má tá siad
liuch.

3. Comharthaí rabhaidh a úsáidtear go rómhinic
Ní choinníonn comharthaí rabhaidh daoine amach ó urláir
fhliucha go isiceach, agus ní leor iad in ionad bearta
cosanta riachtanacha. Má dhéantar urláir a ghlanadh de
réir cláir/gnáthaimh, ba chóir córas a úsáid a choinníonn
coisithe amach ó urláir fhliucha/thaise, m.sh. bacainní nó
tródaim fhisiceacha. Ná coiscfeadh leithscaradh teacht
isteach/dul amach éigeandála.

Caithfear comharthaí rabhaidh a bhaint nuair nach bhfuil
gá leo a thuilleadh.

4. Glaine timpeallachta

Limistéir ardriosca atá ann ná limistéir thrasdula ina mbíonn
coisithe ag bogadh idir dhromchlaí ar a bhfuil leibhéil
ghreama thar a bheith difriúil; is é an sampla is soiléire ná
coisithe ag imeacht ó dhromchla liuch go dromchla tirim
ag bealaí isteach agus amach. Is limistéir ardriosca eile iad
limistéir ina mbíonn leibhéil ag athrú, m.sh. fánaí, rampaí,
céimeanna/staighrí, poill gan choinne, uchtóga, bealaí
draenála.
Ar na bearta rialaithe atá ann tá:
• dromchlaí frithshleamhnánacha a chur ar fáil
• soilsiú cuí
• dírítear aird ar athruithe leibhéil
• cumhdaigh chuí draenach a chur ar fáil
• barr agus bun staighrí a choinneáil glan agus
slachtmhar.
• iompar nithe ar staighre a sheachaint, m.sh. trí ghairis
freastail a úsáid.

Slat Tomhais:
Loinnir gheal, an-fhrithchaiteach = ardriosca

Tá sé mar fhreagracht ar gach duine cloí le dea-chaighdeáin
bhainistí; mar sin tá ríthábhacht le nósanna imeachta chun
dea-bhainistí a chinntiú.
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Caithidh an t-urlár in ionad oibre a bheith oiriúnach
don chineál gníomhaíochta oibre a bheidh ar siúl air. I
gcásanna nach féidir urlár a choinneáil tirim, ba chóir go
mbeadh daoine in ann siúl ar an urlár gan eagla orthu go
sleamhnóidh siad. Ba chóir go mbeadh sé friotaíoch in
aghaidh sciorradh agus feistithe i gceart chun guaiseacha
sciorrtha a sheachaint. D'fhéadfadh ardriosca sciorrtha a
bheith ag baint le torthaí/glasraí beaga, agus ardleibhéal
leachta i gcuid acu m.sh. caora fíniúna, trátaí, má thiteann
siad ar an urlár. D'fhéadfadh urláir a bheith liuch go
minic in ionaid oibre amhail siopaí gruagaireachta, siopaí
grósaera, bialanna agus proinntithe, ceaintíní, ospidéil agus
timpeallachtaí chomhchosúla oibre. Ba chóir urlárlach atá
friotaíoch in aghaidh sciorradh a úsáid, go háirithe
nuair a d'fhéadfadh urlár éirí liuch/éillithe.

Caithfear aird ar leith a thabhairt chomh maith ar limistéir
a d'fhéadfadh a bheith sleamhain i rith crua-aimsire.
D'fhéadfadh grean nó salann a bheith cuiditheach le dul i
ngleic go sealadach le sneachta nó oighear.

D'fhéadfadh siad seo a bheith ina measc:
• Cinntigh go gcoinnítear na conairí tríd an ionad oibre
glan – gan cáblaí sraoilleacha, gan bhacainní.
• Bí ag glanadh de réir mar a bhíonn tú ag obair - ná fág
an glantachán go dtí deireadh an tseala.
• Coinnigh urláir agus bealaí isteach/amach glan.
• Coinnigh oibríochtaí atá thar a bheith míshlachtmhar
amach ó bhealaí do choisithe.
• Diúscair ábhar pacáistithe agus cumhach burlála eile
go cúramach. Ná fág ar fud an urláir iad.
• Úsáid an cineál ceart agus an méid ceart ceimiceán
glanta urlár – seans nach mbainidh méid róbheag an
salachar agus d'fhéadfadh méid rómhór fuíoll sciorrach
a fhágáil ina dhiaidh.

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair
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5. Bróga agus Coisbheart
Tá tábhacht le coisbheart oiriúnach. Tá an coisbheart a
chaitear in oiig an-difriúil leis an gcoisbheart a chaitear
in ionad fóillíochta nó a chaithfeadh duine a bhíonn ag
bogadh timpeall go minic mar chuid dá p(h)ost. De bhreis air
sin, bíonn gá le coisbheart speisialta sábháilteachta i bpoist
áirithe, amhail obair foirgníochta nó dhéantúsaíochta.
Bíonn an cineál coisbheart sábháilteachta atá de dhíth
cinnte ag measúnú riosca agus cuireann an fostóir seo ar
fáil pé áit ar gá. Is gnách coisbheart sábháilteachta a aicmiú
mar threalamh cosanta pearsanta (PPE). Tá tuilleadh eolais
faoi seo in Aonad 3.

Cuimhnigh… Bíodh greim agat, ná
sleamhnaigh agus ná tuisligh.

GNÍOMHAÍOCHT 2.N
PLÉ RANGA
Dá mbeifeá ag obair san ionad oibre sin, céard a
d’fhéadfá a dhéanamh ionas nach sleamhnódh daoine?

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair
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Tabhair do d'aire: Níl gach coisbheart sábháilteachta
friotaíoch
in
aghaidh
sciorradh.
D'fhéadfadh
”Sábháilteacht” tagairt a dhéanamh do chosaint tuairte,
cosaint ar cheimiceáin, cosaint theirmeach, srl.
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6. Dromchlaí do choisithe
Tá tábhacht le dromchlaí atá friotaíoch in aghaidh sciorradh
do choisithe, go háirithe in áiteanna ina mbíonn trácht
trom agus riosca doirte nó dromchlaí liucha. Tá oibleagáidí
ar dhearthóirí, soláthraithe agus suiteálaithe urlárlaigh faoi
reachtaíocht sábháilteachta, sláinte agus leasa. Caithidh
siad a chinntiú go bhfuil an t-urlárlach:
• deartha agus tógtha le bheith úsáidte go sábháilte
agus gan riosca
• ag cloí leis an reachtaíocht bhainteach
• tástáilte agus scrúdaithe ar mhaithe le cloí le
riachtanais.
Caithfear eolas agus nuashonrúcháin a chur ar fáil ar
shuiteáil, úsáid, cothabháil agus glanadh sábháilte
chomh maith.

GNÍOMHAÍOCHT 2.O
I nGRÚPAÍ
I mbeirteanna, déan suirbhé maidir le sciorrthaí, tuislí agus
titimí i d’ionad oibre, sa seomra ranga eacnamaíocht bhaile
nó i seomra ranga praiticiúil eile, agus bain úsáid as an gcur
chuige san Uirlis Mapála (féach an nasc thíos) agus déan
measúnú riosca maidir le sciorrthaí, tuislí agus titimí.

Fíric
Agus é mar bhall den fhoireann seirbhíse i mbialann,
shleamhnaigh Cormac, mac léinn, ar urlár fliuch a
bhí díreach tar éis a bheith nite le mapa …. Bhris
an trádaire gréithe a bhí ar iompar aige agus
gearradh a lámh chlé go domhain. Bhí gá le trí
obráid mháinliach ar leith a dhéanamh ar an ngortú
seo chun na teannáin a raibh díobháil déanta dóibh
a dheisiú go hiomlán, agus ní raibh Cormac in ann
obair a dhéanamh ar feadh roinnt míonna. Tá cumas
gluaiseachta laghdaithe aige ina lámh go fóill….
Seans nach mbíonn cuma ró-thromchúiseach ar
ghortuithe de bharr sciorradh nó tuisle, ach d'fhéadfaidís
a bheith thar a bheith pianmhar agus is maith an seans
nach mbainfeá taitneamh as d'am fóillíochta ar feadh
tamall fada ina dhiaidh sin mar gheall orthu. Bíonn aon
cheathrú de na daoine siúd a bhíonn gortaithe i sciorrthaí,
tuislí agus titimí fógartha as láthair ó obair ar feadh
tréimhse is mó ná mí amháin.

Féach www.hsa.ie/slips chun faisnéis úsáideach a fháil.
Féach www.hsa.ie/eng/Topics/Slips_Trips_Falls/Mapping_
Slips_Trips_and_Falls/Mapping_tool_rev1.pdf

www.hsa.ie/slips
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SÁBHÁILTEACHT DÓITEÁIN AGUS GARCHABHAIR

Cosaint

Brath

Aslonnú

Áirítear na nithe seo a leanas i measc réamhchúraimí in
aghaidh dóiteáin:
n

Teas
ní mór treoracha a thabhairt do gach fostaí maidir le
céard ba cheart a dhéanamh i gcás dóiteáin

n

Cosc
Dóiteáin

ní mór bealaí éalaithe a bheith marcáilte go soiléir
agus ní mór ionaid tionóil a bheith so-aitheanta

n

ní mór go mbeadh na nósanna imeachta aslonnaithe

Ocsaigin

ar eolas go maith ag gach duine agus ní mór

Breosla

cleachtadh rialta a dhéanamh orthu
n

ní mór an trealamh ar fad a scrúdú go rialta.

Ocsaigin + Teas + Breosla = Dóiteán

Cabhraíonn brathadóirí deataigh, aláraim dóiteáin,

n

doirse dóiteáin agus ábhair thógála dhódhíonacha

Mura bhfuil ann do rud amháin díobh sin, ní thosóidh

chun leathadh tapa an dóiteáin a chosc

an dóiteán. Má bhaintear rud amháin díobh ón dóiteán,

tá deimhnithe sábháilteachta dóiteáin riachtanach
le haghaidh gach foirgneamh nua agus le haghaidh
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Bíonn dóiteán ina chúis le gortuithe agus le básanna gach bliain. Ní mór d’fhostóirí
gach beart réasúnach a ghlacadh chun cosaint a thabhairt in aghaidh dóiteáin
agus bearta a phleanáil chun sábháilteacht daoine a chosaint má tharlaíonn
dóiteáin. Ba cheart córas bainistíochta sábháilteachta ar dhóiteán a bheith i
bhfeidhm i ngach gnólacht, bunaithe ar thrí phríomhchéim:

múchfar an dóiteán. Ach conas a chruthaítear dóiteán leis
na trí rud le chéile?

fhormhór na n-athchóirithe nó na síntí ar áitribh ghnó
d’fhéadfadh soilsiú éigeandála agus trealamh
comhraicthe dóiteáin beatha daoine a shábháil i gcás
dóiteáin
n

OCSAIGIN
Análaíonn tú ocsaigin (O2) gach lá. Bheifeá plúchta murach

i gcás dóiteáin, ba cheart daoine a aistriú amach as

í. Ach an bhfuil a fhios agat go mbíonn ocsaigin á hanálú

an bhfoirgneamh láithreach agus glaoch ar an

ag dóiteán chomh maith? Agus amhail tú féin, múchfar

mbriogáid dóiteáin.

dóiteán mura bhfuil ocsaigin ann dó. Nuair a thagann
ocsaigin san aer le chéile le gala a bhíonn leata ag breoslaí,
cruthaíonn siad atmaisféar inlasta. Ansin is féidir le foinse
adhainte (cipín nó splanc, cuir i gcás) é a chur ag dó.

CÉARD IS DÓITEÁN ANN?

Ní féidir le hadhaint tarlú mura bhfuil go leor ocsaigine

Imoibriú ceimiceach atá i ndóiteán a bhfuil trí rud de dhíth

ní bheidh na gala tiubhaithe go leor le hadhaint. Tugtar an

air:

teorainn 'phléascach' nó 'inlasta' ar an gcomhréir gaile le

ann. Mar mhalairt air sin, má tá an iomarca ocsaigine ann,

hocsaigin a bhfuil gá léi, agus bíonn sí difriúil i gcás gach
gáis nó gaile.

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

n

32

TEAS

Is é an t-ainm atá ar an teocht is ísle ag ar féidir gal ó leacht

Tarlaíonn dóchán nuair a mheascann gala inlasta le haer

a adhaint ná a ‘splancphointe’. Is é an splancphointe peitril

(ocsaigin) agus iad lasta ansin ag splanc nó lasair. Leathann

ná 43°C faoi bhun náid, rud a chiallaíonn gur féidir peitreal

solaid gala inlasta trí bheith téite. Bíonn an chuma air go

a adhaint go héasca, iú ar lá an-fhuar.

n-adhnann solaid áirithe amhail páipéar nó plúr ar an

BREOSLA

bpointe boise nach mór. Tarlaíonn sé seo toisc go mbíonn
gala á leathadh acu agus go sroicheann siad teocht

Tá ocsaigin agus teas againn, ach tá gá againn le rud a

inlasta beagnach láithreach. Déanta na fírinne, is féidir le

dhófaidh chomh maith – seo an breosla. Dónn breoslaí

deannach mín a dhíscaoiltear san aer pléascadh. Bíonn

éagsúla ar rátaí éagsúla agus ar rátaí déine éagsúla.

gala á leathadh acu agus lasann siad chomh tapa sin go

D'fhéadfadh breoslaí áirithe dó ag breis is 1000°C i ndálaí

mbíonn an chuma air go dtarlaíonn sé ar an bpointe boise.

áirithe – is leor sin chun alúmanam a leá! (Mar chomparáid

Tógann sé níos mó ama ar sholaid eile amhail adhmad

leis seo, sroicheann teocht dhromchla na gréine tuairim is

adhaint, toisc go bhfuil siad níos dlúithe agus nach

6000°C.)

leathann siad gala inlasta chomh héasca sin. Tá leachtanna

Taispeánann an tábla thíos na teochtaí a shroicheann
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difriúil. Tá siad níos sreabhaí ar an gcéad dul síos. Cé gur

cineálacha áirithe breoslaí nuair a dhónn siad.

gá solaid a théamh chun go leathfaidh siad gala inlasta,
leathann leachtanna áirithe gala in aimsir fhuar iú.

Teochtaí dócháin breoslaí éagsúla
Breosla

°C

Breosla

°C

Gual
Bútán
Carbón
Aonocsaíd charbóin
Cóc
Eatán

300
420
700
300
700
515

Meatán
Gás nádúrtha
Móin
Peitriliam
Própán
Adhmad

580
600
227
400
480
300

Hidrigin

500

Staidreamh faoi
Fíricí
Shábháilteacht Dóiteáin Tapa
n

faigheann tuairim is 50 duine bás gach

Tá gá le braiteoirí dóiteáin agus aláraim i gcuid
mhaith cásanna amhail áiteanna
•
•

bliain i bPoblacht na hÉireann de dhóiteáin,
go háirithe ina n-áiteanna cónaithe féin
n

is iad na dreamanna is mó a bhíonn i mbaol
ná leanaí faoi bhun 12 bhliana d'aois agus
daoine os cionn 60 bliain d'aois
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tarlaíonn an chuid is mó básanna dóiteáin i
rith an gheimhridh

n

tarlaíonn an chuid is mó básanna dóiteáin in
áiteanna cónaithe nach bhfuil aláraim
dóiteáin iontu

n

tarlaíonn breis is 50% de na dóiteáin sa

n

tosaíonn an chuid is mó dóiteán sa seomra

bhaile i rith na hoíche (8in – 8rn)
suí nó seomra leapa.

•
•
•
•
•

a bhféadfadh dóiteáin tosú i ngan fhios do dhuine ar bith
a bhfuil daltaí, an fhoireann nó cuairteoirí scoile scoite
amach, agus a bhfuil an seans ann nach bhfuil a fhios acu
faoi theagmhais in áiteanna eile san fhoirgneamh
a bhfuil riosca go scaipfeadh an dóiteán go tapa
cás inar gá líon mór daoine a aslonnú
nach bhfuil an bealach éalaithe ídéalach
nach mbeidh daoine in ann a mbealach féin a dhéanamh
as na foirgnimh
a bhfuil a leithéid de threalamh mar riachtanas dlí

CÉARD BA CHÓIR A BHEITH
AR EOLAS AGAM?
Nuair a thosóidh tú ag obair, caithidh a fhios a bheith
agat céard is gá a dhéanamh má tá dóiteán nó éigeandáil
eile ann. Is gnách go ndíreofar air seo i rith na hoiliúna
insealbhaithe a chuirfear ort. Bí cinnte go bhfuil an t-eolas
seo a leanas ar eolas agat:

Bí cinnte go leanann tú na
nósanna imeachta atá i bhfeidhm
le haghaidh aslonnú sábháilte
d'ionad oibre. Is gnách go
ndéantar druileanna dóiteáin in
ionaid oibre dhá uair sa bhliain
ar a laghad.

AITHIN FOINSÍ ADHAINTE
Is féidir leat foinsí féideartha adhainte a aithint trí fhoinsí
féideartha teasa a d'fhéadfadh éirí te go leor chun ábhar
atá suite gar dó a adhaint a chuardach.
• mar a thógtar an t-aláram má fheiceann tú dóiteán nó
éigeandáil eile

Ina measc siúd, áirítear:

• próisis theo, m.sh. táthú nó úsáid dhóirí Bunsen
• trealamh cócaireachta, duchtáil the, múcháin agus
scagairí
• cá háit a bhfuil na bealaí éalaithe agus cá háit ar a
bhfuil a n-aghaidh

• lasracha gan chosaint
• drochshuiteáil leictreach, lena n-áirítear cáblaí atá róualaithe nó a bhfuil díobháil déanta dóibh
• ceimiceáin
• toitíní, cipíní, lastóirí
• feistis solais agus trealamh soilsithe

• an áit a bhfuil an pointe tionóil dóiteáin.

• bacadh trealamh aerála.

TÁ CEITHRE CHINEÁL MÚCHTÓIR DÓITEÁIN IN ÚSÁID GO
GINEARÁLTA:

AONAD 2 GUAISEACHA IONAD OIBRE

• téitheoirí leictreacha, gásadhainte nó ola-adhainte

Múchtóirí Dóiteáin

•
•
•

adhmad
páipéar
fabraic

•

gach sórt dóiteáin lena
n-áirítear cinn
leictreacha, seans nach
múchfaidh sé dóiteáin
taobh amuigh mar
gheall ar aimsir
ghaofar, déanann sé
praiseach mhór

CO2
•
•

leachtanna inlasta
leictreach

Cúr
•
•
•

leachtanna inlasta
olaí
saillí

Ná bain do threalamh comhraic dóiteáin ar bith choíche. Tá sé ansin chun tú a choinneáil sábháilte!

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

Tirim
Púdar

Uisce
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CUID 4.1

AONAD 2

GARCHABHAIR

Ba chóir go mbeadh nósanna imeachta garchabhrach i
bhfeidhm i ngach aon ionad oibre. Beidh siad seo difriúil in
ionaid oibre éagsúla agus iad faoi réir mhéid an ghnó agus
nádúr na hoibre. Beidh garchabhróir ainmnithe in ionaid
oibre áirithe, agus é/í tar éis dul faoi oiliúint cheirde ar
gharchabhair. Ní ceangal éigeantach é seo agus déantar an
cinneadh garchabhróir ceirde a cheapadh tar éis measúnú

AONAD 2 GUAISEACHA IONAD OIBRE

riosca.
Nuair a thosaíonn tú ag obair, tá sé tábhachtach go mbeadh
a fhios agat:
•

cén duine atá i gceannas ar gharchabhair agus cén

duine a bhainistíonn an fearas garchabhrach
•

cén duine ar chóir duit dul chuige/chuici má tá

garchabhair de dhíth ort

GNÍOMHAÍOCHT 2.P
PLÉ RANGA

•

céard ba chóir a dhéanamh i gcás éigeandála.

Cé na nósanna imeachta éigeandála atá i bhfeidhm i do scoil nó i d’ionad oibre?
Cá bhfuil an t-ionad tionóil i gcás dóiteáin?

GNÍOMHAÍOCHT 2.Q
CLEACHTADH DO DHALTAÍ AONAIR

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

Aimsigh an dá fhocal déag a bhaineann le dóiteán agus teas sa ghreille thíos.
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GNÍOMHAÍOCHT 2.R
I nGRÚPAÍ
Eagraigh an rang i ngrúpaí beaga. Iarr cead na múchtóirí
dóiteáin ar fad sa scoil a aimsiú agus a scrúdú. Tuairiscigh
na torthaí don rang.

Más mian leat tuilleadh eolais
a fháil faoi shábháilteacht
dóiteáin, tabhair cuairt ar
an rannán sábháilteachta
dóiteáin de shuíomh gréasáin
na Roinne Comhshaoil ag
www.environ.ie

Nó

Céard atá cearr leis an mbealach éalaithe dóiteáin seo?

DEIREADH AONAD 2: TRIAIL LUAIS
C.1

Céard is ciall le guais?

C.2

Cén fáth a bhfuil gá le rialuithe?

C.3

Tabhair cúig shampla de ghuaiseacha sciorrthaí, tuislí agus titimí atá in go leor
ionaid oibre.

C.4

Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach foghlaim faoi earraí a láimhsiú agus a ardú?

C.5

Conas a d’fhéadfaí feabhas a chur ar ghníomhaíochtaí oibre chun na tosca riosca
a bhaineann le láimhsiú a laghdú nó a sheachaint?

C.6

Mínigh an triantán dóiteáin.

C.7

Liostaigh ceithre chineál múchtóra agus an cineál dóiteáin atá siad ceaptha a mhúchadh.

C.8

An bhfuil sé éigeantach go mbeadh garchabhróir gairme oilte i ngach ionad oibre?

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

GNÍOMHAÍOCHT 2.S
PLÉ RANGA

AONAD 2 GUAISEACHA IONAD OIBRE

Féach ar an druil aslonnaithe dóiteáin sa scoil. An gcloítear
leis? An leor é, dar leat? Cén feabhas a chuirfeá air?
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Scríobh Nótaí

DO PHOST A DHÉANAMH
Ábhair an Aonaid
Obair ar airde
Sábháilteacht iompair san ionad oibre
Ceimiceáin
Feirmeoireacht
Fáilteachas
Trealamh cosanta pearsanta (PPE)
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AONAD 3 DO PHOST A DHÉANAMH

AONAD 3
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DO PHOST A
DHÉANAMH

AONAD 3

CUID 1

AONAD 3 DO PHOST A DHÉANAMH

D'fhéadfadh roinnt gníomhaíochtaí éagsúla a bheith i gceist le do phost a dhéanamh. D'fhéadfadh
obair ar airde, obair taobh istigh de, nó thart timpeall ar fheithiclí, nó obair le ceimiceáin a bheith ag
baint le cuid díobh seo. San aonad seo, foghlaimeoidh tú tuilleadh faoi na gníomhaíochtaí seo agus
faoin gcaoi a d'fhéadfaidís dul i bhfeidhm ort. Díreoidh an tAonad seo chomh maith ar dhá earnáil
thar a bheith difriúil ina mbíonn cuid mhaith daoine óga ag obair, is iad sin, an earnáil feirmeoireachta
agus an earnáil fáilteachais. Músclóidh Aonad 3 d'fheasacht ar na guaiseacha a bhaineann leis na
hearnálacha seo, agus cuirfidh sé eolas ar fáil duit faoin gcaoi ar féidir leat tú féin agus daoine eile a
chosaint.

OBAIR AR AIRDE
Tarlaíonn cuid mhaith gortuithe tromchúiseacha agus
básanna gach bliain mar gheall ar thitim ó airde. Ní gá duit
a bheith ag obair thuas go ró-ard le bás a fháil nó a bheith
gortaithe go tromchúiseach má thiteann tú.
Is éard is obair ar airde ann ná obair in áit ar bith óna
bhféadfadh fostaí titim anuas agus a bhféadfaí díobháil
phearsanta tarlú dó/di dá bharr. Áirítear leis sin obair a
dhéanamh ar scafall nó ar ardán soghluaiste, obair ar chúl
leoraí, ar chuaille teileafóin, ar dhréimire, etc.

siléir
•

póstaeir a chrochadh ar airde

•

scafall a chur suas nó obair air

•

obair ar mhúnlóireacht ar airde.

I measc gníomhaíochtaí nach gcuimsítear iad faoi na
Rialacháin um Obair ar Airde, áirítear:
•

siúl suas agus anuas an staighre in oiig

•

obair in oiig ar urláir uachtaracha foirgneamh
cóiríochta sealadaí

•

suí i gcathaoir.

oibre a n-aicmítear iad mar obair ar airde agus a gcuimsítear

•

stól soghluaiste ar rothaí nó dréimire taca a úsáid i
seomra stoic nó i leabharlann

•

ardán ardaithe oibre soghluaiste a úsáid chun obair
chruach a chur suas

•

ardáin oibre agus dréimirí a úsáid chun péinteáil nó
glanadh a dhéanamh

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

obair gar do thochailt oscailte nó do comhla thógála

Áirítear iad seo a leanas i measc samplaí de ghníomhaíochtaí
iad faoi na Rialacháin um Obair ar Airde:
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•

•

lampaí nó tíleanna síleála a athrú in oiig

•

obair ar chúl leoraí chun ualach a chlúdach

•

obair ar bharr leoraí breosla

•

crainn nó cuaillí a dhreapadh

•

soilsiú a shocrú le haghaidh ceolchoirme nó léiriú stáitse

•

úmacha agus téada a úsáid go gairmiúil chun teagasc
a thabhairt i rópadóireacht anuas nó in ailleadóireacht

Tá haistí siléir le fáil ar go
leor áitreabh. D’fhéadfadh
haistí siléir a bheith anchontúirteach, agus tá sé
thar a bheith tábhachtach
na
réamhchúraimí
cuí
a ghlacadh. Tá bearta
eagrúcháin ríthábhachtach
lena áirithiú gur féidir haistí
siléir a úsáid go sábháilte.

GNÉITHE LE CUR SAN ÁIREAMH
•

roghnaigh trealamh oiriúnach don obair ar airde. Más

•

Seachain obair ar airde más féidir

•

iarr ar an saoiste an féidir an jab a dhéanamh ón talamh,

gá dréimirí a úsáid, déan cinnte go bhfuil sé sábháilte

mar shampla scuab insínte a úsáid chun fuinneog thuas

iad a úsáid. Seiceáil go bhfuil dea-bhail orthu roimh

staighre a ghlanadh

iad a úsáid, agus go bhfuil siad socraithe agus daingnithe
i gceart
•

má tá an obair ar airde le déanamh lasmuigh, smaoinigh
ar na dálaí aimsire.

I mbeirteanna
1. Liostaigh seacht n-ionad oibre ina mbíonn daoine ag obair ar airde go rialta.

2. Liostaigh na cineálacha gortuithe a d’fhéadfadh tarlú mar gheall ar obair ar airde.

AONAD 3 DO PHOST A DHÉANAMH

GNÍOMHAÍOCHT 3.A
I mBEIRTEANNA

4. Liostaigh an trealamh cosanta pearsanta a d’fhéadfadh cabhrú chun timpiste nó gortú a chosc i
gcás duine ag obair ar airde.

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

3. Smaoinigh ar rialuithe a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm le haghaidh dhá cheann de na hionaid
oibre atá liostaithe faoi uimhir 1 thuas.

40

AONAD 3

SÁBHÁILTEACHT IOMPAIR SAN
IONAD OIBRE

CUID 2

Comharthaíocht
Le comharthaíocht chuí, cabhrófar le
tiománaithe agus le coisithe rialacha an láithreáin

nua

a leanúint.
Gach bliain, bíonn feithiclí san ionad oibre ina gcúis le líon
suntasach timpistí. Mar gheall go n-úsáidtear feithiclí go
forleathan mar chuid den saol laethúil, go minic ní aithníonn

AONAD 3 DO PHOST A DHÉANAMH

fostóirí, bainisteoirí ná fostaithe go mbíonn contúirt ag baint
le gníomhaíochtaí feithiclí san ionad oibre agus gur gá iad a

Sábháilteacht Coisithe
Is coisithe iad daoine a bhíonn ag siúl san ionad oibre. Cabhrófar
le rioscaí féideartha a dhíorthú trí choisithe a scaradh go
héifeachtach (chomh fada agus is féidir) ó fheithiclí. Le bealaí

rialú agus a bhainistiú go héifeachtach chun gortú do dhaoine
a chosc. Tarlaíonn roinnt timpistí mar gheall nach bhfuil an

oiriúnacha agus soiléire do choisithe atá marcáilte go maith

fheithicil oiriúnach don tasc, go bhfuil sí lochtach nó go gcuirtear
droch-chothabháil uirthi nó gurb iad baill foirne neamhoilte a

áirithiú gur féidir le coisithe gluaiseacht go sábháilte agus nach

agus a bhfuil comharthaíocht mhaith orthu, cabhrófar lena
ndéanfar díobháil dóibh.

chuireann cothabháil uirthi nó go n-úsáidtear cleachtais nach
bhfuil sábháilte agus cothabháil á cur uirthi. Tarlaíonn timpistí
freisin mar gheall nach rialaítear rochtain choisithe ar limistéir
feithiclí nó mar gheall nach gcuirtear a dhóthain oiliúna ar

CÉARD BA CHÓIR DO CHOISITHE
A DHÉANAMH?

thiománaithe.
•
Ní mór d’fhostóirí agus do dhaoine féinfhostaithe a bheith ar an
eolas i ndáil leis na rioscaí is mó a bhaineann le feithiclí ar gá iad
a bhainistiú chun oibrithe agus daoine den phobal a chosaint

gceannas san ionad oibre i gcónaí chun tú féin a chur i
láthair
•

san ionad oibre.

ag gluaiseacht. Cuimhnigh - ní bhíonn tú le feiceáil ag
básanna agus gortuithe de bharr feithiclí:

tiománaithe i gcónaí
•

lean comharthaí, marcanna bóthair, luasteorainneacha

•

tiomáint don obair

•

cúlú agus ainlithe ar luas mall

•

cúpláil agus díchúpláil

•

cothabháil agus deisiúcháin ar fheithicil

•

ná siúil in aice le feithiclí atá ag bogadh

•

lódáil, dílódáil agus daingniú an t-ualach.

•

ná téigh i dtreo feithicle atá ag bogadh; fan go dtí go

Gnéithe d’Ionad Oibre Sábháilte

agus córais aontreo
•

ná téigh isteach i gcriosanna ina bhfuil 'Cosc ar Choisithe'
nó le haghaidh 'Feithiclí Amháin'.

n-aithneoidh an tiománaí go bhfuil tú ann
•

Ba cheart go gcuimseofaí bealaí, comharthaí agus marcanna
Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

caith éadaí ard-infheictheachta nuair a bhíonn tú ag
obair agus tú cóngarach d'fheithiclí agus trealamh atá

Is iad seo a leanas na gníomhaíochtaí is coitianta a bhaineann le
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téigh go dtí fáiltiú, oiig láithreáin nó an duine atá i

ná siúil taobh thiar d'fheithicil atá ag cúlú choíche.
Cuimhnigh: d'fhéadfadh caochspotaí a bheith i bhfeithiclí

cuí don trácht mar chuid d’ionad oibre atá deartha agus
cothabháilte go maith. Gnéithe tábhachtacha eile is ea iad

•

coisithe agus feithiclí a scaradh óna chéile, córas aontreo, agus

Córas Aontreo

infheictheacht mhaith.

Cabhraíonn córas aontreo ina bhfuil pointí trasnaithe sábháilte
le cinntiú go mbíonn coisithe agus tiománaithe níos feasaí ar

Bealaí tráchta

fan fad sábháilte amach ó fheithiclí atá ag bogadh.

ghluaiseachtaí dóchúla.

Cabhrófar le gluaiseacht shábháilte thart timpeall an ionaid
oibre don uile dhuine trí bhealaí tráchta oiriúnacha agus soiléire

Infheictheacht Mhaith

atá marcáilte go maith agus a bhfuil comharthaíocht mhaith

Cabhróidh soilsiú agus infheictheacht mhaith le tiománaithe

orthu.

agus coisithe dainséir fhéideartha agus tiománaithe/coisithe eile
a fheiceáil.

I dtaighde a rinneadh le déanaí thar ceann an
Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta, i gcás an
111 eagraíocht ar a ndearnadh an suirbhé, thug
gach eagraíocht le fios go mbíonn coisithe ag
gluaiseacht timpeall ar an ionad oibre.
Ábhar imní atá ann gur chreid 45% de na
heagraíochtaí sin nach bhfuil coisithe ar an
eolas maidir leis na rioscaí a bhaineann le
bealaí iompair san ionad oibre.

Is trucail chumhachtaithe é forc-ardaitheoir a úsáidtear
chun ábhair a iompar, a ardú, a chruachadh nó a chur
i gcisil. Tá trucailí pailléide, forc-ardaitheoirí a bhíonn
oibrithe ag marcach, forcthrucailí, nó trucailí ardaithe ar
chuid acu. Is féidir iad a chumhachtú le cadhnra leictreach
nó innill dócháin.
Is feithiclí ionad oibre thar a bheith úsáideach iad forcardaitheoirí, fad is go mbíonn siad á n-úsáid go sábháilte
agus go cuí ag oibreoirí atá oilte go cuí agus inniúil ar iad
a úsáid.
D'fhéadfadh

forc-ardaitheoirí

a

bheith

dainséarach:

baineann siad le 25% den ghortú a tharlaíonn ar obair.
Tarlaíonn cuid mhaith timpistí ionad oibre ina mbuaileann
nó ina leagann trucailí forc-ardaitheora daoine (nuair a
bhíonn an forc-ardaitheoir á chúlú de ghnáth) toisc nach
bhfaca an tiománaí iad. Ós rud é go bhfuil siad mór agus
trom, is gnách go ngortaíonn forc-ardaitheoirí daoine go
han-tromchúiseach. Is minic a tharlaíonn na timpistí a
bhaineann leo toisc maoirseacht lag agus easpa oiliúna.

Cuimsítear le coisithe fostaithe, daoine den
phobal nó oibrithe ar cuairt a thagann gar
d’fheithiclí san ionad oibre. D’fhéadfadh
innealtóir cothabhála a thagann ar an
láithreán, custaiméir ag siúl in aice le
forcardaitheoir ag ollmhargadh nó ag clós
soláthraí ábhar tógála, nó fiú duine ag siúl
in aice le crann tógála soghluaiste a bheith i
gceist leis sin.
An dúshlán atá romhat – ‘Céard is féidir a
dhéanamh chun cabhrú leis na coisithe ar fad
a choimeád slán sábháilte’?
I ngrúpaí de thriúr, roghnaigh ionad oibre atá
liostaithe san alt thuas agus tabhair réitigh
chun coisithe a choimeád sábháilte
agus tabhair breac-chuntas ar leas na
réiteach sin.

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

SÁBHÁILTEACHT
FORCARDAITHEOIRÍ

AONAD 3 DO PHOST A DHÉANAMH

GNÍOMHAÍOCHT 3.B
I nGRÚPAÍ
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AONAD 3

nua

CEIMICEÁIN

CUID 3

CEIMICEÁIN SAN IONAD OIBRE

Is cuid den saol laethúil iad ceimiceáin. Bíonn siad le fáil in

Conas is féidir le ceimiceáin a bheith guaiseach don

éagsúlacht mhór táirgí timpeall an tí, amhail péint, púdar

tsláinte?

AONAD 3 DO PHOST A DHÉANAMH

níocháin, seampú agus glóthach chithfholctha. Bíonn siad
le fáil sa timpeallacht freisin, d’aonturas (mar shampla ó

Caithidh ceimiceáin a bheith i dteagmháil le, nó dul isteach

lotnaidicídí a úsáidtear sa ghairdín) nó de neamhaistear

sa chorp le bheith díobhálach do shláinte duine. Is féidir le

(ó thruailliú). Bíonn ceimiceáin le fáil i ngach ionad oibre

ceimiceáin teagmháil a dhéanamh leis an gcorp trí bheith:

freisin; iú san oiig is glaine agus is nua-aimseartha, is féidir
a bheith nochtaithe go rialta do cheimiceáin amhail dúigh

théann ceimiceáin ionad oibre isteach sa chorp.

Is iomaí foirm a bhíonn ag ceimiceáin:

•

ionsúite isteach sa chorp trí do chraiceann, do shúile,
nó do shrón. D'fhéadfadh ceimiceáin áirithe díobháil a

Deannach, múch, snáithíní, púdair

dhéanamh don chraiceann nó do na súile (m.sh.
greannú) nó dul tríd an gcraiceann isteach sa chorp.

Leachtanna
•

Gáis, gala, ceonna

ionghafa isteach sa chorp trí do bhéal. D'fhéadfadh
ceimiceáin ionad oibre a bheith slogtha trí thimpiste

Níl gach ceimiceán díobhálach, ach tugtar ceimiceáin
ghuaiseacha ar na ceimiceáin sin a d’fhéadfadh díobháil
a dhéanamh do shláinte an duine nó don timpeallacht.
Áirítear iad seo a leanas i measc na nguaiseacha a

Pléascach
Inlasta
Ocsaídiúchán
Creimneach
Greannach
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ion-análaithe isteach sa chorp trí do shrón nó do
bhéal. Is é análú aeir éillithe an bealach is coitianta a

agus tonóirí.

bhaineann le ceimiceáin:
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•

Íogróir
Carcanaigin
Só-ghineach
Tocsaineacht maidir le
síolrú
Guaiseach don
timpeallacht

Is féidir éifeachtaí ceimiceán guaiseach a shonrú:
• go díreach tar éis teagmhála: dó ceimiceach nó
pléascadh mar shampla
• tar éis tréimhse ama amháin: mar shampla ailse.

GNÍOMHAÍOCHT 3.C
I mBEIRTEANNA
Úsáid foclóir nó suíomh gréasáin chun ciall na bhfocal sna
boscaí thuas a aimsiú.

má tá bia nó lámha éillithe.
•

insteallta isteach sa chorp tríd an gcraiceann.
D'fhéadfadh instealladh tarlú nuair a phollann rud
géar (m.sh. snáthaid) an craiceann agus go
n-insteallann sé ceimiceán díreach isteach sa sruth fola.

Is iad ion-análú agus ionsú craicinn na príomhbhealaí a
d'fhéadfá a bheith nochta do cheimiceáin san ionad oibre.
Is féidir instealladh ceimiceán trí thimpiste a sheachaint
trí dhea-chleachtais sábháilteachta. Is féidir ionghabháil
ceimiceán trí thimpiste a sheachaint trí dhea-chleachtais
agus cleachtais shláinteacha amhail lámha a ní agus cosc
a chur ar bhianna, deochanna, táirgí smididh agus tobac
san ionad oibre.

CÁ hÁIT AR FÉIDIR
EOLAS A FHÁIL FAOI
GHUAISEACHA
CEIMICEACHA?

Eolas faoi Tháibléid/Capsúil/Cochaill Leacht
Níocháin

Fíricí
Tapa

Is iad na foinsí eolais is tábhachtaí ar ghuaiseacha
ceimiceán ná an lipéad agus an bhileog sonraí
sábháilteachta (BSS).

Lipéid:
Ba chóir ceimiceáin a chur ar fáil agus lipéad
ceangailte den soitheach. Tugann an lipéad
eolas faoi ainm an cheimiceáin nó an táirge, na
guaiseacha ceimiceacha agus na réamhchúraimí
ba chóir duit a dhéanamh le cinntiú go
n-úsáidtear go sábháilte é.

1

3

2

6

4

7

8

GNÍOMHAÍOCHT 3.D
CLEACHTADH GRÚPA / PLÉ RANGA

5

9

Ní mór an tsiombail
ghuaise chuí nó an
picteagram cuí a
chur ar taispeáint
ar cheimiceáin
ghuaiseacha.
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Ba chóir duit capsúil níocháin a láimhsiú go cúramach agus
le lámha tirime i gcónaí. Díleánn na capsúil seo go tapa
nuair a dhéanann siad teagmháil le huisce, lámha fliucha
nó seile. Is minic gur
gá leanaí a thabhairt
go dtí an t-ospidéal
tar éis dóibh ábhair an
chapsúil a ionghabháil.
Bíonn sé mar thoradh
ar theagmháil súl le
hábhair capsúl briste
chomh maith gur gá
cóir leighis a lorg le
haghaidh greannú trom
agus dónna súl. Tá sé
fíorthábhachtach na
táirgí seo a choinneáil faoi ghlas agus as lámha leanaí.

Meaitseáil na guaiseacha sa liosta thíos leis an tsiombail ghuaise a bhaineann leo ón íomhá thuas:
Uimhir na siombaile

Guais

Pléascach

Creimneach

Ocsaídiúchán

Carcanaigin, Só-ghineach,
Tocsaineacht maidir le síolrú

Gás faoi bhrú

Greannú

Inlasta

Tocsaineach

Guaiseach don
Timpeallacht

Uimhir na siombaile

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

Guais
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Tabharfaidh an lipéad eolas duit ar:

Cleanlt

1

An picteagram guaise

2

Aithin na guaiseacha go léir a
bhaineann leis an gceimiceán

3

Comhairle ar úsáid shábháilte

XYZ>99% w/w CAS
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Fiontair Acme Teo.8
1 Lána Acme, Eastát
Tionsclaíoch, Baile
Átha Cliath 123
Fón: 01 234 5678

1

Rabhadh
Cúis le greannú súl. Cúis le greannú
craicinn.
Coinnigh amach ó leanaí é. Caith
lámhainní cosanta/éadaí cosanta/cosaint
súl/cosaint aghaidhe. MÁS SNA SÚILE ATÁ
SÉ: nigh go cúramach le huisce ar feadh
roinnt nóiméad. Má leanann an greannú
súl ar aghaidh, iarr comhairle/aire leighis.

2
3

Fíricí
Tapa
D'fhéadfadh breis is guais amháin a bheith ag baint le ceimiceán. Mar shampla, d'fhéadfadh
sé a bheith greannach do chraiceann agus dainséarach don timpeallacht.
Tá sé tábhachtach an lipéad a léamh go cúramach.

GNÍOMHAÍOCHT 3.E
I mBEIRTEANNA
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Liostaigh roinnt ceimiceáin ghuaiseacha a d’fhéadfaí a fháil sa bhaile nó ar scoil
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Ceimiceán

Guaiseacha atá liostaithe ar an lipéad

Tuarthóir

Greannach

BILEOGA SONRAÍ SÁBHÁILTEACHTA

ar fáil in éineacht le bileog sonraí sábháilteachta. Cuireann
an bhileog sonraí sábháilteachta eolas tábhachtach ar fáil
faoin gceimiceán, lena n-áirítear:
• céannacht an cheimiceáin

Go praiticiúil, beidh na bearta rialaithe a úsáidfear faoi
réir airíonna guaiseacha an cheimiceáin agus cé chomh
suntasach is a bheidh an nochtadh. Tá roinnt samplaí de
bhearta rialaithe difriúla liostaithe thíos:

•

• na guaiseacha a bhaineann leis
• céard ba chóir a dhéanamh má bhítear nochta don
cheimiceán trí thimpiste, má théann sé trí thine, nó má

•

scaoiltear é
• comhairle ar an gcaoi leis an gceimiceán a stóráil, a

•

úsáid agus a dhiúscairt go sábháilte.

Conas a rialaítear nochtadh do cheimiceáin
ghuaiseacha?

•

ceimiceáin ghuaiseacha a láimhsiú i
múchlann i saotharlann
lámhainní a chaitheamh nuair a bhíonn
ceimiceán greannach nó creimneach á
úsáid
ceimiceáin ghuaiseacha áirithe a chur
ar fáil do thomhaltóirí agus oscailt
leanbhdhíonach orthu
leachtanna inlasta a stóráil amach ó
fhoinsí adhainte.

Úsáideann ionaid oibre an t-eolas a chuirtear ar fáil
ar an mbileog sonraí sábháilteachta agus ar an lipéad
chun measúnú a dhéanamh ar na rioscaí a bhaineann le

Cuimhnigh: Is é an bealach is fearr le riosca ceimiceáin

húsáid an cheimiceáin ghuaisigh agus le cinneadh ar na

ghuaisigh a rialú ná gan é a úsáid!

bearta cuí rialaithe le cinntiú go n-úsáidtear go sábháilte
é. Nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh ar bhearta
rialaithe cuí maidir le ceimiceáin, cuirtear cur chuige atá
comhchosúil leis an gceann sin a úsáidtear le haghaidh
cineálacha eile guaiseacha san ionad oibre i bhfeidhm:

• athsholáthraigh é le ceimiceán nach bhfuil
chomh guaiseach leis
• scar nó aonraigh an tsubstaint ghuaiseach ón
duine atá á húsáid
• bí cinnte go bhfuil treoracha soiléire ann ar an
gcaoi a ndéantar an ceimiceán a úsáid, a stóráil
agus a dhiúscairt go sábháilte

An ceann is mó atá uait

• trealamh cosanta pearsanta (PPE) a úsáid, m.sh.
lámhainní, spéaclaí cosanta
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An ceann is lú atá uait

• éirigh as an gceimiceán guaiseach a úsáid
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Cuirtear ceimiceáin ghuaiseacha a úsáidtear in ionaid oibre
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GNÍOMHAÍOCHT 3.F
I mBEIRTEANNA
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Ón liosta de cheimiceáin ghuaiseacha a bhféadfaí iad a fháil sa bhaile nó ar scoil, déan cur síos ar
an nguais agus ar conas a d’fhéadfaí é a rialú.
Ceimiceán

Guaiseacha

Beart rialaithe

Tuarthóir

Greannach

Lipéad soiléir
Caipín sábháilteachta leanaí
Stóráil shábháilte
Úsáid miteoga agus spéaclaí
cosanta

Nuair a iarrtar ort ceimiceán a úsáid san ionad oibre:

NÁ DÉAN x

DÉAN
•
•

•

na treoracha a thugann d'fhostóir duit ar cén uair

tasc difriúil seachas an ceann atá sannta ag

trealamh cosanta pearsanta ar bith a thugtar duit a

d'fhostóir

•
•
•

an lipéad agus an bhileog sonraí sábháilteachta a
léamh ionas go dtuigidh tú na guaiseacha

•
•

ceimiceáin a stóráil ina soitheach bunaidh

•

do lámha a ní sula n-úsáideann tú é agus tar éis

ithe nó ól in aice le ceimiceáin
ceimiceáin a chur i mbuidéil gan lipéid nó i
ceimiceán amháin a chur in áit cinn eile gan
cead a fháil ó d'fhostóir

má stealltar ceimiceán ort, nigh díot é ar an bpointe
boise agus inis do d'fhostóir faoi

•

ceimiceáin a mheascadh gan treoir ar bith

mbuidéil a bhfuil na lipéid mhíchearta orthu

duit é a úsáid

•

úsáid a bhaint as an gceimiceán le haghaidh

agus cén chaoi a n-úsáidtear é a leanúint i gcónaí
chaitheamh

•

Príomhleideanna

ceist a chur ar d'fhostóir i gcónaí má tá tú éiginnte

•
•

ceimiceáin a dhoirteadh síos an draein
ceimiceán a bholú chun iarracht a dhéanamh é
a aithint.
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den chaoi le ceimiceán a úsáid nó a láimhsiú.
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GNÍOMHAÍOCHT 3.G
I mBEIRTEANNA

Roghnaigh táirgí tí (mar shampla glantóirí, iailnimheanna etc.)
agus cuardaigh ar líne don bhileog sonraí sábháilteachta don
ghlantóir. Leid – cuardaigh ainm an tsoláthraí agus ba cheart go
mbeifeá in ann teacht ar chóip den bhileog sonraí sábháilteachta
ón suíomh gréasáin sin. Déan plé sa rang ar conas a d’éirigh leat.

AONAD 3

CUID 4
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29%

17%

I
N
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18%
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2004 - 2013
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Is earnáil oibre ardriosca í an fheirmeoireacht. Mura bhfuil cónaí ort ar fheirm, is maith an seans go
dtabharfaidh tú cuairt ar fheirm nó fiú go bhfaighidh tú obair ar fheirm ag pointe éigin de do shaol.
Le blianta beaga anuas, tá duine amháin tar éis bás a fháil i dtimpiste ar fheirm in Éirinn gach coicís.
Bhain an chuid is mó de na básanna seo le feirmeoirí os cionn 55 bliain d'aois. Ba thimpistí feirme iad
an chomhréir is mó de bhásanna ionad oibre a tuairiscíodh don Údarás Sláinte agus Sábháilteachta
idir 2010-2013. Maraíodh sé dhuine dhéag san earnáil talmhaíochta in 2013 amháin. Is cúram mór
teaghlaigh iad sábháilteacht feirme agus cosc timpistí ar fheirmeacha, ós rud é gur ionaid oibre uathúla
iad feirmeacha, ar a bhfuil áit chónaithe agus ionad oibre araon. Tá sé ríthábhachtach mar sin go
mbeadh gach duine ar an eolas faoi shábháilteacht.
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nua

FEIRMEOIREACHT
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PRÍOMHCHÚISEANNA
TIMPISTÍ FEIRME IN ÉIRINN:
•

tarracóirí agus innealra. Is éard a tharlaíonn sa chuid
is mó timpistí ná go mbíonn duine buailte ag tarracóir

OILIÚINT AR SCILEANNA
TIOMÁNA SÁBHÁILTE
TARRACÓRA (DAOINE ÓGA 1416 BLIANA D'AOIS)

nó meaisín gluaisteach, go mbíonn an duine brúite
ag feithiclí agus innealra, titim ó fheithiclí agus
dul i bhfostú in innealra amhail beathaitheoir aiste
bhia nó innealra ar bith a bhíonn á thiomáint ag
Cumhachtdúiseacht (PTO). Bíonn feirmeoirí atá ina
seanóirí agus leanaí i mbaol go háirithe.
•

bíonn feithiclí agus innealra feirme i gceist leis an
gcomhréir is mó de bhásanna agus timpistí feirme. Is
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iad na daoine a bhíonn i mbaol ná oibreoirí feithicle nó
meaisín agus daoine eile i ngar dóibh.

PRÍOMHBHEARTA COISCTHE IS EA:
•

oiliúint,

•

dea-chothabháil agus

•

cleachtais oibre shábháilte.

Níl cead ag leanaí faoi bhun 14 bliana d'aois tarracóirí ná
meaisíní féinghluaiste a oibriú. Tá cead ag leanbh nó duine
óg atá 14 bliana d'aois nó os a chionn tarracóir nó feithicil
féinghluaiste a thiomáint ar an bhfeirm má d'fhreastail sé/
sí ar chúrsa foirmiúil oiliúna a bhí á reáchtáil ag soláthraí
oiliúna inniúil, agus má dhéanann duine fásta freagrach
maoirseacht dhlúth air/uirthi. Caithidh an duine óg a léiriú
chomh maith gur féidir leis/léi na rialúcháin a oibriú go
héasca. Cuimsíonn an cúrsa ar Scileanna Sábháilteachta
Tarracóra do dhaoine óga ó 14-16 bliana d'aois na nithe
seo a leanas:
Seiceálacha sábháilteachta sula dtosaítear:
Suíomh maith tiomána a shocrú
Tiomáint Shábháilte
Tarracóir a cheangal de threalamh eile
Innealra leantóra a oibriú ó tharracóir
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NÓTA AR
CHUMHACHTDÚISEACHT
(PTO’S)
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Bíonn ról ríthábhachtach ag an ngarda ceart ar fhearsaidí
tiomána PTO in úsáid shábháilte innealra talmhaíochta.

An tír-raon a sheiceáil
Scileanna Praiticiúla Tiomána

NÓTA AR THIOMÁINT AR
FHÁNAÍ

Caithidh fearsaidí rothlacha PTO a bheith iata go hiomlán
ag garda cuí. Níor chóir do dhuine iarracht a dhéanamh

Ní bhíonn talamh cothrom i gcónaí agus níor chóir ach

bac a bhaint ná meaisín a choigeartú choíche gan an PTO

do thiománaithe cleachtacha tarracóirí nó meaisíní

agus an tarracóir a mhúchadh ar dtús. Ba chóir do dhaoine

comhchosúla a oibriú ar chnoic. Tá baol ann go n-iompódh

óga agus oibrithe nach bhfuil mórán taithí acu an duine

sé má tá an fhána géar, nó má tá na dálaí talún mí-oiriúnach.

atá i gceannas nó duine fásta freagrach a chur ar an eolas

Bí faichilleach i gcónaí agus cuir ceist má tá amhras ort.

i gcónaí, má thugann siad faoi deara nach bhfuil rud éigin
ag obair i gceart.

FEITHICLÍ UILE-THÍR-RAOIN
(ATV’s) / CUADROTHAR

mheáchan do choirp ar mhaithe le casadh timpeall
cúinní go sábháilte.

GNÍOMHAÍOCHT
GNÍOMHAÍOCHT 3.H
CLEACHTADH DO
DHALTAÍ AONAIR
Iarrtar ort cabhair a thabhairt ar fheirm comharsana leat i
rith mhíonna an tsamhraidh. Beidh tú páirteach san obair
seo a leanas: caoirigh a thabhairt ó pháirc go páirc, beatha
a thabhairt do na ba ar an bhféarach, tarracóir a thiomáint,
feistis éagsúla tarracóra a úsáid, dáileoga táirgí tréidliachta

Tá a fhios ag an gcuid is mó daoine céard is cuadrothar
ann. Is feithicil uile-thír-raoin (ATV) é seo a d'fhéadfadh
a bheith thar a bheith úsáideach d'fheirmeoirí, nó dóibh
siúd a bhíonn ag obair ar fheirmeacha ar a mbíonn sé
deacair tiomáint thar an talamh ar tharracóir, nó ar a
bhfuil talamh chnapánach nó mhíchothrom.

Ainmnigh na deich nguais is mó a bheidh ann, dar leat.
Conas atá sé i gceist agat dul i ngleic leis na guaiseacha
sin? Conas a dhéanfaidh tú do mholtaí nó d’ábhair imní a
chur in iúl don fheirmeoir?

Ach is

GNÍOMHAÍOCHT 3.I
I nGRÚPAÍ

gá a bheith faichilleach. Is iad na príomhfháthanna
a dtarlaíonn timpistí agus gortuithe i gcás ATV’s ná:
•

easpa oiliúna struchtúrtha agus/nó taithí

•

luas ró-ard

•

paisinéir nó ualach neamhchothromaithe a iompar

Sláinte agus Sábháilteachta, coláistí talmhaíochta tríú

•

iompú ar mhúr, díog, clais nó uchtóg

leibhéal, Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann, Teagasc,

•

fána ghéar in éineacht le fachtóirí eile, m.sh. dálaí

agus comhlachtaí feirmeoireachta eile an gá atá le

talún nó ualaigh

sábháilteacht ar an bhfeirm a chur ina luí ar

•

ualaí iomarcacha á dtarraingt le trealamh gan bhrac

fheirmeoirí.

•

trealamh cosanta pearsanta (PPE), amhail clogad, gan
a bheith á chaitheamh

(a) Déan plé ar conas a d’fhéadfadh an Rialtas, an tÚdarás
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a thabhairt d’ainmhithe.

(b) Socraigh ar théamaí oiriúnacha d’fheachtas fógraíochta
teilifíse maidir le sábháilteacht ar an bhfeirm.

Ar na príomhnithe atá le breithniú tá:
an riosca go n-iompódh sí ar thalamh a bhfuil fána léi

maidir le sábháilteacht ar an bhfeirm a scaipeadh i measc

•

tá oiliúint ghairmiúil riachtanach sula n-úsáidtear ATV

feirmeoirí, agus an ann do bhealaí oiriúnacha eile chun

(aon lae amháin)

sábháilteacht ar an bhfeirm a chur chun cinn agus a aibhsiú.

•

ná hiompair paisinéir ar ATV choíche

•

caith trealamh cosanta pearsanta (PPE), clogad san áireamh

•

is gá cothabháil leanúnach a dhéanamh ar ATV’s
mar atá sonraithe ag an déantóir.

Caithidh feirmeoirí a sheiceáil:

GNÍOMHAÍOCHT 3.J
PLÉ RANGA
Breathnaigh ar an bhfíseán gairid http://www.youtube.
com/watch?v=W5l1hzWO--o sa tsraith Survivor Stories ar

•

go bhfuil brú na mbonn i gceart

shuíomh gréasáin an Údaráis, Clár 8: Buachaill óg trí bliana

•

stopann na coscáin í go cruinn

déag d’aois i dtimpiste tarracóra. Déan plé ar thionchar

•

go n-oibríonn an scóig go réidh i ngach aon suíomh stiúrtha

an fhíseáin sin. Céard a d’fhoghlaim tú ón bhfíseán seo?

•

Níl aon difreálach ar chuid mhaith ATV’s, mar sin

Conas a d’fhéadfaí timpistí cosúla a sheachaint?
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Déan plé ar conas a chabhróidh sin leis an teachtaireacht
•

tá ríthábhacht le luas na feithicle agus socrú
50

AONAD 3

CUID 5

nua

FÁILTEACHAS

Tá cuid mhaith daoine óga fostaithe in óstáin, bialanna, lónadóireacht agus beáir. Is ionaid oibre ghnóthacha ghníomhacha
iad seo ina bhfuil an-chuid guaiseacha. Tá gá le dea-chleachtas chun oibrithe agus na daoine siúd a bhféadfadh na
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gníomhaíochtaí oibre atá ar siúl dul i bhfeidhm orthu a chosaint.

Tá cuid mhaith samplaí dea-chleachtais le fáil san earnáil
chóiríochta agus seirbhís bhia. Samplaí áirithe atá ann ná:
•

rothaí nó roithlíní atá feistithe de chosa meaisíní,
trealaimh nó troscáin ionas gur féidir iad a bhogadh go
héasca

•

cás faoi ghlas agus é feistithe thart timpeall ar mheaisíní
chun úsáid gan chead a chosc

•

ceangal ar bhaill nua foirne a bhíonn ag úsáid sceana
lámhainn ghearradhdhíonach a chaitheamh ar an láimh
nach bhfuil scian inti ag tús a n-oiliúna

•

seicliosta a úsáid ag tús agus deireadh seala le haghaidh
réamhchúraimí riachtanacha sábháilteachta

•

iniúchtaí rialta de réir limistéir á ndéanamh chun
féinmheasúnú a chumasú, rud a mbeidh feabhsuithe
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mar thoradh air.
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Is iad láimhsiú agus sciorrthaí, tuislí agus titimí na

Is guais eile í titim ó airde, rud a cuimsíodh i gCuid 1. Chomh

cúiseanna timpistí is coitianta san earnáil fáilteachais agus

maith leis sin, d'fhéadfadh daoine a bheith gortaithe go

tá cuimsiú déanta orthu cheana in Aonad 2. Is riosca mór

huafásach nuair a bhíonn siad dóite agus scallta.

iad gearrthacha chomh maith dóibh siúd a bhíonn ag

shampla, d'fhéadfadh séideán teasa nó gaile a bheith

obair i gcóiríocht nó in ullmhú bia. Tarlaíonn cuid mhaith

scaoilte nuair a osclaítear doirse oigheann te, nó nuair a

timpistí toisc go sleamhnaíonn nithe nuair a bhíonn siad á

bhaintear claibíní sáspan i rith na cócaireachta. D'fhéadfadh

ngearradh, nó nuair nach mbogann sceana sa treo a bhíonn

gal duine a dhó go han-tromchúiseach. Tá guais ar leith ag

ag teastáil. I gcuid mhaith cásanna, úsáidtear sceana móra

baint le hola i ndomhainfhriochtóirí.

Mar

cistine chun tascanna a dhéanamh nuair a d'fhéadfaí scian
níos lú agus níos sábháilte a úsáid.

Bíonn foireann beáir agus fáiltithe i mbaol robála stoic nó
airgid thirim, agus d'fhéadfadh riosca foréigin in aghaidh na

D'fhéadfadh baol ar leith a bheith ag baint le rudaí a
thiteann. Chomh fada agus is féidir, ná stóráil nithe ar airde
– breithnigh roghanna eile níos sábháilte pé áit ar féidir.
Caithfear a bheith thar a bheith cúramach nuair a bhítear
ag cruachadh rudaí ar airde, go háirithe soithí leachtanna ar
dócha go mbeidís ag stealladh thart nuair a bhogtar iad, nó
nithe atá trom nó muirearach.

foirne a bheith ag baint le custaiméirí deacra chomh maith.

GNÍOMHAÍOCHT

(leathanach 52 den leabhar do dhaltaí) a úsáid freisin chun
Gníomhaíocht 3.K a dhéanamh.

GNÍOMHAÍOCHT 3.L
CLEACHTADH DO
DHALTAÍ AONAIR

GNÍOMHAÍOCHT 3.K
PLÉ RANGA
D’iarr Bainisteoir an Óstáin ort liosta a thabhairt de na deich
nguais is mó is féidir leat a aimsiú sa chistin ghairmiúil san
óstán. Teastaíonn uaidh go ndéanfaidh tú iad a chur in
ord de réir a thromchúisí atá siad agus an riosca gortaithe
do bhaill foirne a bhaineann leo, agus ansin liosta bearta
rialaithe a chur le chéile do na cúig ghuais is mó.

Tá tú díreach tar éis tús a chur le do phost samhraidh i
mbialann áitiúil. Ar dtús, iarrtar ort an bruscar a thabhairt
amach chuig dlúthóir ar chúl an áitribh. Níor taispeánadh
duit conas an dlúthóir a úsáid, agus níl tú cinnte conas an
cairtchlár a chur isteach ann.
Céard ba cheart duit a dhéanamh?

Féach an foilseachán ‘Safe Hospitality’, Cuid 1-7, ar
ghníomhaíocht thuas a dhéanamh. Is féidir an tábla

Guais
1

2

3

4

Riosca (*A,M,Í)

Rialúchán

AONAD 3 DO PHOST A DHÉANAMH

www.hsa.ie le faisnéis úsáideach a fháil chun an

5

6

7

9

10

*A=Ard, M=Meánach, Í=Íseal

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

8

52

AONAD 3

CUID 6

TREALAMH COSANTA PEARSANTA (PPE)

AONAD 3 DO PHOST A DHÉANAMH

Úsáidtear PPE (trealamh cosanta pearsanta) chun an riosca nó déine gortaithe a íoslaghdú. Níor chóir
é a bhreithniú choíche mar phríomhbheart tosaigh cosanta. Déanta na fírinne, ba chóir gach beart
rialaithe eile a chur i bhfeidhm roimh, nó in éineacht le PPE.

Príomhleideanna
• tabhair aird ar chomharthaí a insíonn duit cén PPE is gá duit a chaitheamh
• caith do PPE mar a thaispeántar duit é a chaitheamh. Seans go mbraithfidh sé go haisteach
ar dtús, ach rachaidh tú i dtaithí air go tapa
• tabhair aire do do PPE. Ná tabhair ar iasacht é do dhuine eile ar bith
• déan do PPE a chothabháil agus a ghlanadh, go háirithe séala an mhaisc aghaidhe a
théann thar do shrón agus do bhéal. Déan do mhasc aghaidhe a stóráil i mála amach ó na
spéaclaí cosanta nó PPE eile ar mhaithe le traséilliú a chosc

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

• abair le do shaoiste má tá dochar déanta do chuid ar bith de do PPE nó más gá é a
athsholáthar.
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Cuimhnigh…Tá PPE ann ar mhaithe le do chosaint féin

GNÍOMHAÍOCHT 3.N
CLEACHTADH DO
DHALTAÍ AONAIR

GNÍOMHAÍOCHT 3.M
CLEACHTADH DO
DHALTAÍ AONAIR
TREALAMH COSANTA
PEARSANTA

1. Cé na cineálacha gortuithe a d’fhéadfadh tarlú gan
rialuithe cearta amhail trealamh cosanta pearsanta?
2. Roghnaigh an trealamh cosanta pearsanta ceart atá

Ainmnigh an trealamh cosanta pearsanta i

riachtanach chun na tascanna seo a leanas a dhéanamh

measc na míreanna seo a leanas.

go sábháilte:

• innealra a ghlanadh

druil, buataisí sábháilteachta, scafall, veist

• obair ar airde

shofheicthe, crios iompair, clogad oibre,

• marcannaa a chur ar bhóthar

aghaidhmhasc, úim shábháilteachta, miteoga,
múchtóir dóiteáin, aonad fístaispeána.

• drugaí a fhodháileadh
• táthú
• gruagaireacht.

Ainmnigh na hocht mír de threalamh cosanta pearsanta
atá sa liosta thuas. Mínigh go hachomair conas atá cosaint
phearsanta de shaghas éigin i gceist le gach mír díobh.
Tabhair samplaí d’ionaid oibre inar dhócha go mbeadh gach
píosa trealaimh le fáil.

DEIREADH AONAD 3: TRIAIL LUAIS

C.1.

AONAD 3 DO PHOST A DHÉANAMH

• adhmad a ghearradh

Dréimirí, spéaclaí cosanta, dalláin cluaise,

Tabhair ceithre shampla de ghuaiseacha iompair san ionad oibre.

C.2. Ainmnigh ceithre phríomhchúis le timpistí ar an bhfeirm.
C.3. Céard iad na príomhrudaí is gá a chur san áireamh chun feithicil uile-thalún a oibriú?
C.4. Ainmnigh trí ghuais cheimiceacha a d’fhéadfadh cur isteach ar shláinte an duine.
C.5. Ainmnigh dhá phríomhbhealach ina bhféadfá a bheith nochta do cheimiceáin san ionad oibre.

C.7. Léirigh an cineál faisnéise a bheifeá ag súil le feiceáil ar lipéad ceimiceáin ghuaisigh.
C.8. Ainmnigh ceithre ghairm ina bhféadfadh trealamh cosanta pearsanta a bheith de dhíth.
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C.6. Ainmnigh an dá fhoinse faisnéise is tábhachtaí ar cheimiceán guaiseach.
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Scríobh Nótaí

Ábhair an Aonaid
1 Oiigeach sábháilteachta agus ionadaí sábháilteachta
2 Timpeallacht oibre
3 Sláinte agus folláine san ionad oibre

AONAD 4 RÓIL, TASCANNA AGUS TUSA

RÓIL, TASCANNA AGUS TUSA
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AONAD 4
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RÓIL, TASCANNA
AGUS TUSA

AONAD 4

CUID 1

AONAD 4 RÓIL, TASCANNA AGUS TUSA

Beidh neart ról éagsúil agat i d'ionad oibre. Ní hamháin gur fostaí thú, ach is comhoibrí, ionadaí den
chuideachta agus ball foirne luachmhar thú chomh maith. In Aonad 4, foghlaimeoidh tú faoi fhreagracht,
agus faoi ról an oifigigh sábháilteachta agus an ionadaí sábháilteachta. Is róil choitianta iad seo i
mórchuid na n-ionad oibre, go háirithe na cinn mhóra. Foghlaimeoidh tú tuilleadh faoi do thimpeallacht
oibre san Aonad seo chomh maith, agus an chaoi le bheith sábháilte agus sláintiúil i do phost.

OIFIGEACH SÁBHÁILTEACHTA
AGUS IONADAÍ
SÁBHÁILTEACHTA

Nuair a thosóidh tú i do phost, ba chóir tú a chur in

Tá ceangal ar gach fostóir sábháilteacht agus sláinte ag an
obair a bhainistiú ar mhaithe le timpistí agus drochshláinte
a chosc. San Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag
an Obair, 2005, tugtar ar fhostóirí:

Is féidir le hionadaí sábháilteachta:

aithne don duine seo, nó go mbeadh a fhios agat cé hé/
hí agus cá háit a bhfuil sé/sí ar fáil ar a laghad. Ná bí
buartha mura bhfuil ionadaí sábháilteachta ann. Ní cás
neamhghnách é seo.

n

cigireacht láithreach a dhéanamh nuair atá timpiste,
tarlú contúirteach nó riosca atá ar tí a bheith ann do
shábháilteacht, sláinte agus leas duine ar bith tar éis

n

na guaiseacha a aithint

n

measúnú riosca a dhéanamh

n

ráiteas scríofa sábháilteachta a ullmhú.

tarlú nó má tá siad ann
n

timpistí agus teagmhais dhainséaracha a imscrúdú

n

gearáin maidir le sábháilteacht, sláinte agus leas ag an
obair a bhí déanta ag fostaí a ndéanann sé/sí

Cabhraíonn sé seo le fostóirí agus sealbhóirí eile dualgais
sábháilteacht agus sláinte fostaithe a bhainistiú, agus
an chothromaíocht cheart a bhaint amach idir nádúr
fadhbanna sábháilteachta agus sláinte ar bith agus an méid
is gá a dhéanamh fúthu. D'fhéadfadh an fostóir cinneadh
a dhéanamh oifigeach sábháilteachta a cheapadh chun
oibríochtaí sláinte agus sábháilteachta a bhainistiú, agus le
dul i gcomhairle agus gníomhú ar a s(h)on maidir le cúrsaí
sláinte agus sábháilteachta. Ach is ar an bhfostóir i gcónaí
atá an fhreagracht as sláinte agus sábháilteacht.

ionadaíocht ar a s(h)on a imscrúdú
n

cigire atá ag déanamh cigireachta a thionlacan

n

comhairle agus eolas a fháil ó chigirí maidir le
sábháilteacht, sláinte agus leas san ionad oibre

n

uiríll a chur faoi bhráid an fhostóra ar shábháilteacht,
sláinte agus leas san ionad oibre. Níl cead ag fostóir
de réir an dlí pionós a ghearradh ná bagairt a
dhéanamh pionós a ghearradh ar fhostaí as
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comhlíonadh a d(h)ualgas dleathach mar ionadaí
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Caithfidh comhairliúchán a bheith i gceist i mbainistiú
sláinte agus sábháilteachta idir an fostóir agus a f(h)
ostaithe, dream a bhfuil ceangal dlí orthu comhoibriú leis
an bhfostóir sa phróiseas bainistíochta sábháilteachta.
Tá fostaithe i dteideal ionadaí sábháilteachta a roghnú le
hionadaíocht a dhéanamh ar a son ar chúrsaí sábháilteachta
agus sláinte i gcomhairle lena bhfostóir. Ní ceanglas dlí é
seo. Ach bheadh duine acu seo sa chuid is mó ionaid oibre,
go háirithe na cinn mhóra.

sábháilteachta.
•

am saor réasúnta a thógáil chun eolas a fháil agus dul
faoi oiliúint chun an fheidhm a chomhlíonadh gan pá
a chailleadh

•

dul i gcomhairle le hionadaithe eile sábháilteachta san
ionad oibre céanna nó in ionaid oibre eile atá rialaithe
ag an bhfostóir céanna.

Níl cead ag fostóir de réir an dlí pionós a ghearradh ná bagairt
a dhéanamh pionós a ghearradh ar fhostaí as comhlíonadh
a d(h)ualgas dleathach mar ionadaí sábháilteachta.
Tá an tábhacht chéanna leis an ról atá ag grúpaí fostóirí,
ceardchumainn agus grúpaí gairmiúla a dhéanann
ionadaíocht ar son fostaithe i gcur in iúl ceisteanna sláinte
agus sábháilteachta dá mbaill.

GNÍOMHAÍOCHT

leis an oiigeach sábháilteachta cuairt a thabhairt ar cheann
de na seomraí oibre sa scoil. D’fhéadfadh grúpaí seisear
cuairt a thabhairt ar an seomra ealaíne, adhmadóireachta,
eolaíochta nó mar sin de.
Coinnigh taifead ar an gcruinniú. Roghnaigh formáid ar
bith amhail taifead curtha in eagar ar théip nó ar fhístéip,
colláis de ghrianghraif nó de léaráidí, tuairisc de bhéal nó
tras-scríbhinn ar an agallamh.
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Déan socruithe le do mhúinteoir nó leis an bpríomhoide nó

AONAD 4 RÓIL, TASCANNA AGUS TUSA

GNÍOMHAÍOCHT 4.A
CUR I LÁTHAIR GEARR
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AONAD 4

nua

TIMPEALLACHT OIBRE

AONAD 4 RÓIL, TASCANNA AGUS TUSA

CUID 2

Ba chóir go mbeadh d'ionad oibre sábháilte duit, agus ba chóir go mbeifeá compordach agus tú ag
obair ansin. Caithfidh d'fhostóir an timpeallacht oibre a bhreithniú chomh maith i rith phróiseas an
mheasúnaithe riosca. Cuimsíonn sé seo téamh, soilsiú, cáilíocht an aeir taobh istigh, aeráil, creathadh
torainn agus raidíocht leictreamaighnéadach. Caithfidh fostóirí a chinntiú chomh maith go bhfuil an
t-ionad oibre sábháilte agus compordach do dhaoine faoi mhíchumas, agus go bhfuil an t-ionad oibre
ag cloí leis na Rialacháin atá i bhfeidhm faoi láthair.
CALLÁNACH

SOILSITHE GO
LAG

FUAR

Má tá teochtaí arda nó míchompordacha ann, go háirithe
nuair nach mar gheall ar aimsir shealadach atá siad ann,
ba chóir modh fuaraithe a chur ar fáil. Seans go mbeadh
gá le trealamh cosanta pearsanta (PPE) cuí a chaitheamh
i dtimpeallachtaí oibre eile, mar shampla, i dtimpeallacht
seomra fhuaraithe, d'fhéadfadh lámhainní, casóg
chliabhraigh, hata, agus buataisí/bróga sábháilteachta
neamhsciorracha a bheith de dhíth ar oibrí.

SOILSIÚ
D'FHÉADFADH D'IONAD
OIBRE A BHEITH
TE

MÍSHLACHTMHAR

DEANNACHÚIL

Caithfear fuinneoga, fuinneoga dín agus landairí gloine in
oifigí a shocrú sa chaoi go gcoisctear róthéamh stáisiúin
oibre ag solas iomarcach gréine. D'fhéadfadh dallóga
cabhrú le teas nó dallrú sholas na gréine a mhaolú. Is réitigh
fhéideartha eile iad úsáid gloine astaíochais ísil agus péint
bhán a chur ar fhuinneoga ar theas iomarcach ó sholas na
gréine.

AERÁIL
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TEOCHTAÍ
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Níl aon teocht uasta luaite faoi na rialacháin, ach is
treoirlíne é 17.5 céim cheinteagrádach mar theocht íosta
chompordach oibre le haghaidh oibrithe suiteacha taobh
istigh. I ndálaí aimsire atá thar a bheith te, d'fhéadfadh
bearta amhail cur ar fáil feananna, cur ar fáil dáileoirí
uisce fhuair agus sosanna rialta uisce don fhoireann,
maolú na gcód feistis fhoirmiúil, tabhairt isteach pátrúin
sholúbtha oibre is araile, d'fhéadfaidís seo cabhrú le dálaí
compordacha oibre a choinneáil.

Ba chóir go mbeadh aeráil chuí i bhfeidhm chomh maith
san ionad oibre. Caithfidh gach ionad oibre iata a bheith
aeráilte go himleor. Sa chuid is mó cásanna, is leor an aeráil
nádúrtha a chuirtear ar fáil trí fhuinneoga agus doirse. Ach
i gcásanna áirithe, seans go mbeadh gá le haeráil fhórsáilte.

Sraith
hapa
Ceisteanna

DEANNACH AGUS MÚCH

D'fhéadfadh torann a bheith ina fhadhb in ionaid oibre.
Slat tomhais ghinearálta atá ann ná gur maith an seans
go bhfuil na leibhéil torainn ró-ard más gá duit béicíl le
bheith ag caint le hoibrithe eile i d'ionad oibre. I gcás
mar seo, is gá iad a thomhas ar mhaithe le deimhniú cé
na bearta feabhsúcháin is féidir a dhéanamh ionas nach
mbeidh dochar á dhéanamh d'éisteacht daoine agus nach
mbeadh siad thíos le caillteanas éisteachta. D'fhéadfadh
baint nó aonrú an torainn a bheith mar chuid dá leithéid
de bhearta feabhsúcháin. Mar shampla, d'fhéadfaí meaisín
callánach a shocrú i seomra ar leith, agus é scoite amach ó
na hoibrithe. Ba chóir go mbeadh gléasadh múchta torainn
ar mheaisíní feistithe. D'fhéadfaí sciatha agus cumhdaigh
ionsúite fuaime a úsáid chomh maith. Ba chóir cosaint
éisteachta a chur ar fáil d'oibrithe a bhíonn nochta do
leibhéil torainn atá ard nó atriallach.

BAINISTÍ
Roinnt samplaí de dhrochbhainistí ná cáblaí sraoilleacha,
earraí atá cruachta go ró-ard ar sheilfeanna, agus ábhair
atá fágtha go fánach ar urláir agus conairí. D'fhéadfaidís
seo go léir cur le timpistí ionad oibre. Go bunúsach, tá sé
tábhachtach do spás oibre a choinneáil slachtmhar agus
saor ó thranglam. Coiscfidh sé seo guaiseacha sciorrtha
agus tuislithe nó an riosca go dtitfeadh earraí anuas ort.

A. Teas
B. Solas
C. Torann
D. Aerú
E. Trealamh cosanta pearsanta
Roghnaigh na freagraí cearta.

AONAD 4 RÓIL, TASCANNA AGUS TUSA

TORANN

Áirítear i measc coinníollacha san ionad
oibre:
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D'fhéadfadh cuid mhaith deannaigh agus múiche a bheith
in ionaid oibre amhail monarchana agus ceardlanna. Bíonn
córais eastarraingthe suiteáilte le dul i ngleic leis seo.
Cumasaíonn siad seo scagadh éilleán amach as an aer
glan agus íoslaghdaíonn siad nochtadh na n-oibrithe do
dheannach agus múch. Ba chóir córais a úsáidtear chun
deannach agus múch a eastarraingt a chothabháil go
maith agus a sheiceáil go rialta.
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AONAD 4

CUID 3
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SLÁINTE AGUS FOLLÁINE SAN IONAD OIBRE
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Is téarma é 'síceasóisialta' a thagraíonn do na cineálacha guaiseacha sin nach bhfuil isiceach,
ach a théann i bhfeidhm ar an gcaoi a mbraithim daoine. Ní easpa tinnis amháin a bhíonn
i gceist le sláinte, ach folláine chomh maith. Is féidir cur go mór lenár gcáilíocht bheatha má
choinnímid dea-bhraistint agus dearcadh dearfach ar an saol. Is gnách gur oibrithe níos
acmhainní iad daoine atá sásta, agus a bhfuil meon sláintiúil agus neart intinne agus spioraid
acu.
Ach is minic nach mbíonn na hoibrithe siúd a bhfuil
féinmheas lag acu orthu féin nó meanma íseal acu
chomh táirgiúil leis na hoibrithe eile. Is mó an dóchúlacht
go dtarlódh timpiste oibre dóibh chomh maith.
Breithneoimid bealaí ar ball inar féidir le fostóirí agus
fostaithe dea-bhraistint a chur chun cinn. Ar an gcéad
dul síos, breithnímis na fachtóirí diúltacha síceasóisialta a
d'fhéadfadh a bheith ina nguaiseacha san ionad oibre.

STRUS
Is freagra diúltach é strus ar gach cineál brú i ngach aon
ghné den saol. Tá cuid mhaith daoine in ann cur suas leis
an mbrú a bhainfeadh le scrúdú nó ócáid thábhachtach
spóirt atá le teacht go héasca. Braithimid go bhfuilimid
faoi bhrú, ach braithimid gur féidir linn déileáil leis chomh
maith. Ach tá daoine eile ann nach féidir leo déileáil leis an
mbrú chomh héasca sin. Nuair a mhéadaítear ar an mbrú
agus nuair nach dtéitear i ngleic leis, bímid faoi strus.
Staid bheithe is ea strus; is annamh a bhíonn sé ann go
buan. Imríonn sé tionchar orainn go meabhrach – mar a
smaoinímid, go mothúchánach – mar a bhraithimid, agus
go isiceach – ár gcorp agus ár mbitheolaíocht. Athraítear
ár bpátrúin ite, chodlata, díleá agus ghníomhaíochta nuair
a bhímid faoi strus.
Mar sin, bíonn strus mar thoradh ar chineálacha áirithe
brú, agus bíonn cineálacha eile spreagúil agus ní bhíonn
strus mar thoradh orthu.
Tá roinnt comhthréithe ag baint le brú nach mbíonn strus
mar thoradh air de ghnáth. Ar an gcéad dul síos, is gnách
go mbaineann sé le rud éigin a dhéanaimid go deonach –
amhail an brú a bhíonn i gceist i gcluiche ceannais peile nó
leadóige ina bhfuilimid páirteach. Is gnách chomh maith
nach maireann brú a bhíonn mar spreagadh seachas strus
– méadaítear ar an mbrú, bímid feasach air, agus tarlaíonn

ócáid ansin – an ‘cluiche’ – agus bíonn deireadh leis an
mbrú ansin.
Tá fachtóirí eile ann a bhaineann le brú a bhíonn mar
spreagadh seachas strus chomh maith, agus bíonn siad
difriúil i gcás daoine difriúla. Baineann sé seo lenár stíl/
cumas déileáil le deacrachtaí agus ár dtoilteanas smacht a
ghabháil agus tacaíocht a fháil. Má bhraithimid gur féidir
linn déileáil leis, nó má bhraithimid go bhfuil smacht éigin
againn air agus go bhfuil tacaíocht éigin ar fáil dúinn le
déileáil leis an mbrú, is lú an dóchúlacht go gcuiridh sé
strus orainn. Mar sin ní bhíonn strus mar thoradh ar gach
sórt brú.
Nuair a bhíonn strus ar dhuine mar gheall ar bhrú, bíonn
airíonna comhchosúla ag baint le gach duine, ach ní
bhraithidh gach duine iad an oiread céanna. De ghnáth,
bíonn athrú ar an gcaoi a mbraithimid faoi chúrsaí go
ginearálta agus teannas inár gcorp, rud a chiallaíonn go
bhfuil sé níos deacra rud ar bith a dhéanamh.

Samhlaigh:
Samhlaigh go bhfuil tú ag cleasaíocht le trí liathróid ag
an am céanna. Tá tú ar do chompord ag cleasaíocht le 3
liathróid, tá tú go breá in ann chuige, agus ní chuirfeadh
sé isteach ort go dtitfeadh ceann de na liathróidí mar, dá
dtitfeadh, ní bheadh ort ach stopadh agus tosú in athuair.
Mar sin féin, samhlaigh go bhfuil tú ag cleasaíocht le 5
liathróid. Mothaíonn tú nach bhfuil tú in ann chuige,
go dtitfeadh liathróid amháin díobh ag am ar bith, go
bhféadfadh duine liathróid eile a chaitheamh i do threo
am ar bith agus, dá dtitfidís, cháinfí thú agus ní bheadh ar
do chumas tosú in athuair. Samhlaigh an scéal sin ar feadh
cúpla soicind agus smaoinigh ar conas mar a mhothóidh
tú. Tá an mothúchán sin, an leibhéal ardaithe airdill agus
eagla sin atá le brath, ar an ngné bhunúsach den strus.

GNÍOMHAÍOCHT
GNÍOMHAÍOCHT 4.B
PLÉ RANGA
C.1

Céard is cúis le strus?

C.2

Céard is féidir le duine a dhéanamh chun na
leibhéil struis ina shaol a laghdú?

C.3

Céard is féidir le fostóirí a dhéanamh chun an
strus ag an obair a laghdú?

C.1 Cé na cineálacha brú a d’fhéadfadh a bheith ag baint
le torthaí dearfacha agus diúltacha?
C.2 An bhfuil tábhacht leis an gcineál pearsantachta?
C.3 An bhfuil tábhacht leis an suíomh?
C.4 An bhfuil tábhacht le haois agus/nó inscne?

Bulaíocht
Tá taithí againn ar phlé faoi bhulaíocht sna scoileanna.
Ní dhéantar an oiread céanna plé ar bhulaíocht san
ionad oibre in aon chor. Is fadhb thromchúiseach í
agus d'fhéadfadh sí a bheith ina chúis mhór bhuartha
ag cuid mhaith oibrithe.
D'fhéadfadh bulaíocht ag an obair tarlú ar bhealach
amháin nó níos mó díobh seo a leanas:
mí-úsáid choirp nó ó bhéal, eisiamh, saibhseáil le
duine, ionsaitheacht, imeaglú, an bonn a bhaint de
dhuine, monatóireacht iomarcach, eolas a choinneáil
siar, lochtú, neamhaird a thabhairt ar dhuine, náiriú nó
caitheamh níos fearr le daoine áirithe i gcomparáid le
daoine eile.

Má tá bulaíocht i gceist, caithidh sí a bheith
leantach, míchuí agus dímheasúil ar chearta
bunúsacha gach duine.

GNÍOMHAÍOCHT 4.D
I mBEIRTEANNA
Le dalta eile, pléigh gach ceann de na hábhair
seo a leanas a bhaineann le bulaíocht:
•

bealaí ina bhféadfadh oibrí a mheas go bhfuil
bulaíocht á déanamh air/uirthi san ionad oibre

•

cé air a dtéann bulaíocht i bhfeidhm?

•

cén fáth a dtarlaíonn bulaíocht?

•

cén fáth ar fadhb thromchúiseach é?

•

céard is féidir le fostaí agus le fostóir a dhéanamh
chun deireadh a chur leis an riosca bulaíochta san
ionad oibre?

•

cé eile a d’fhéadfadh cabhrú chun deireadh a chur
leis an nguais sin?

•

an bhfuil difríocht idir an bhulaíocht ar scoil agus an
bhulaíocht san ionad oibre?
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Smaoinigh ar na ceisteanna seo a leanas:

GNÍOMHAÍOCHT 4.C
PLÉ RANGA

GNÍOMHAÍOCHT 4.E
CUR I LÁTHAIR GEARR

Torann iomarcach
Soilsiú lag
Strus
Drochbhainistí

D’fhéadfá cur i láthair a dhéanamh i gceann
de na formáidí seo a leanas:
n
n
n
n
n
n
n

togra scríofa
póstaer
saothar drámaíochta
pictiúr nó saothar ealaíne
colláis
físeán
mír raidió.
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Ullmhaigh cur láthair ar CHEANN AMHÁIN
de na guaiseacha seo a leanas san ionad
oibre:
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GNÍOMHAÍOCHT 4.F
RANSÚ SMAOINTE
1. Déan plé ar an ról a d’fhéadfadh a bheith ag
gach ceann díobh seo a leanas maidir le folláine
dhearfach a spreagadh i measc oibrithe:
fostóir
tuismitheoirí
rialtas
cara
ceardchumann

scoil
céile / páirtí
comhghleacaí ón obair
fostaí

2. Cén tuiscint atá agat ar na téarmaí seo a leanas:

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair
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féinmhuinín / féinmheas / féin-íomhá
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3. Déan ransú smaointe ar choincheap
na cothromaíochta oibre is saoil.

GNÍOMHAÍOCHT 4.G
I nGRÚPAÍ
I ngrúpaí de CHEATHRAR, smaoinigh ar conas a chuireann
gach ceann díobh seo a leanas le dea-bhraistint an duine.
Ansin liostaigh na deich dtoisc IS TÁBHACHTAÍ ón liosta,
dar leis an ngrúpa, chun dea-bhraistint a chinneadh. An
mbeadh liosta éagsúil ag duine níos sine, dar leat?

Spórt, Gníomhaíocht Fhisiciúil, Obair, Ceol, Pobal,
Ionbhá, Saibhreas, Saoirse chun roghanna a
dhéanamh, Caidrimh, Creideamh Reiligiúnach,
Glacadh leis an éagsúlacht, Riail agus Reacht
éifeachtach, Tacaíocht, Cothú maith, Acmhainní
sóisialta cearta, Deacrachtaí foghlama a thuiscint,
Ceart Vótála.

GNÍOMHAÍOCHT 4.H
I nGRÚPAÍ
Sna grúpaí céanna de CHEATHRAR, smaoinigh ar conas a
d’fhéadfadh gach ceann de na nithe seo a leanas tionchar
diúltach a imirt ar dhea-bhraistint an duine. Ansin, déan
iarracht na deich dtoisc IS MÓ, dar leis an ngrúpa, a
imríonn tionchar diúltach ar dhea-bhraistint a chothú.

Bulaíocht, Steiréitíopáil, Foréigean Baile, Piarbhrú,
Deacrachtaí Foghlama, Ábharachas, Neamhoird
Itheacháin, Dífhostaíocht, Alcól, Cliseadh an
Teaghlaigh, Strus, Bochtaineacht Choibhneasta,
Leibhéal íseal oideachais, Caidrimh, Bás, Andúil

GNÍOMHAÍOCHT 4.I
CLEACHTADH DO DHALTAÍ AONAIR
DÉAN ‘ROTH SAOIL’.
Tabhair faoi deara: Tá roth an tsaoil roinnte in 8 mír atá tábhachtach duit i do shaol. Glac roinnt ama chun machnamh
a dhéanamh ar gach mír díobh. Ansin, tabhair ráta ar do leibhéal sástachta i leith gach míre (glac leis go bhfuil lár an
rotha cothrom le 0 agus go bhfuil an t-imeall lasmuigh cothrom le 10). Ná déan dearmad gurb é an aidhm atá le roth
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Roth saoil
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an tsaoil sonas agus cothromaíocht a aimsiú i do shaol.
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GNÍOMHAÍOCHT 4.J
PLÉ RANGA
Níos luaithe, phléamar an tábhacht a bhaineann le dea-bhraistint fostaí. Is mó timpistí a tharlaíonn nuair a bhaintear an
bonn den dea-bhraistint sin. Smaoinigh ar bhealaí (rialuithe) a d’fhéadfadh dea-bhraistint a spreagadh le haghaidh gach
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ceann de na hoibrithe seo a leanas:
oibrí ar líne tháirgeachta

garda nua-oilte

cúntóir cúram leanaí

freastalaí i mbialann ghnóthach

IOMPRAÍOCHT AN DUINE
Ní hé an rud a dhéanaimid is cúis
le timpistí i gcónaí, ach an chaoi a
ndéanaimid é

an duine aonair agus a c(h)omharthaí sóirt, a (h)aois,
a (h)inscne, a c(h)ineál stíl foghlama, a c(h)laonadh ó
thaobh dul sa seans srl, agus

•

dearcadh an chultúir eagraíochtúil, na gcóras
bainistíochta agus na timpeallachta níos leithne

éagsúla, mar shampla:

atá ann, an oiliúint a chuirtear ar fáil agus an córas
gradam atá i bhfeidhm.

Earráid dhaonna

Mar achoimre, bíonn sciorrthaí, dearmaid nó botúin i gceist
Nuair a bhíonn iompraíocht agus feidhmíocht an duine á

le hearráid dhaonna. D'fhéadfadh na cineálacha earráide

mbreithniú againn, admhaímid nach bhfuil duine ar bith

daonna seo tarlú don duine is cleachtaí agus is dea-oilte iú.

gan locht agus go ndéanaimid go léir botúin.

•

dírithe ar dhul abhaile.

•

Má tá strus orainn ón taobh amuigh den ionad oibre
nó ón taobh istigh de, is mó an seans go ndéanfaimid
botúin – níl ár n-intinn dírithe ar an obair atá idir
lámha againn.

•

1

Ag amanna áirithe den lá (i dtreo deireadh seala, mar
rud é go mbímid tuirseach nó go mbíonn ár n-aird

linn ár n-aird a dhíriú i gceart chun tasc a chur i gcrích
go cuí. Mar shampla, má tá torann callánach ar siúl
fad is atáimid ag iarraidh obair a dhéanamh de réir
spriocdháta dian ar thasc mionchúiseach, is mó an
seans go ndéanfaimid earráidí a bhféadfadh timpiste
a bheith mar thoradh orthu.
Más mian linn dul i ngleic le botúin agus iad a chosc - ós
rud é go mbíonn botúin mar chúis le timpistí uaireanta caithfear díriú ar chineál na hearráide a bhíonn á déanamh.

Sciorrthaí agus dearmaid

Is féidir le sciorrthaí agus dearmaid tarlú i rith tascanna a
bhfuilimid an-chleachtach orthu, agus muid á ndéanamh
gan mórán airde orthu. Is gnách go dtarlaíonn sé seo
nuair:
•

a bhímid an-taithíoch ar an tasc agus nach gá mórán
smaoinimh a dhéanamh air. Bíonn dhá thasc

Má tá deiir orainn, nó má tá cuid mhaith nithe eile
ag cur isteach orainn, is maith an seans nach féidir
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•

Cuireann iompraíocht an duine le timpistí ar roinnt bealaí

shampla) is mó an seans go ndéanfaimid botún, ós
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Is gnách go ndírítear ar an gceist ó dhá dhearcadh éagsúla:

chomhchosúla trína chéile ag daoine
•

a bhíonn tascanna róchasta agus rófhadálach

•

tá an phríomhchuid déanta, ach fágtar na mionsonraí
as an áireamh

•

ní leantar ar aghaidh ó chéim go céim go nádúrtha i rith
nós imeachta

•

a bhíonn rudaí ag cur isteach ar an duine.

Sciorrthaí

ar gá aird iomlán a dhíriú orthu, an iomarca rudaí ag
cur isteach ar an duine

(‘Huips’) ‘Gan a bheith ag déanamh an ruda ba chóir duit
a dhéanamh’.

•

ceisteanna sóisialta – m.sh. piarbhrú, meonta
contrártha ar shláinte agus sábháilteacht, meonta

Samplaí de sciorrthaí ná:

contrártha idir oibrithe éagsúla ar an gcaoi leis an
obair a dhéanamh, easpa oibrithe

•

gníomh a dhéanamh go róluath i rith gnáthaimh, nó é

•

•

foinsí aonair strus – m.sh. drugaí/leigheasanna

a fhágáil go ródhéanach, m.sh. gan an caipín a

agus alcól, easpa codlata, fadhbanna teaghlaigh,

dhúnadh i gceart ar bhuidéal

drochshláinte

céim nó sraith céimeanna a fhágáil amach as tasc,

•

m.sh. dearmad a dhéanamh an citeal a chur ar siúl fad
is atá cupán tae á dhéanamh agat

fadhbanna trealaimh – m.sh. treoracha agus
nósanna imeachta atá míchruinn nó mearbhlach

•

ceisteanna eagraíochtúla – m.sh. teip tuiscint

•

gníomh a dhéanamh go róláidir nó go rólag, m.sh. rud

a fháil ar na bealaí is féidir botúin a dhéanamh

trom a ardú

agus rialúcháin a chur i bhfeidhm, amhail oiliúint agus

•

gníomh a dhéanamh sa treo mícheart, m.sh. an cnaipe

monatóireacht.
D'fhéadfadh d'fhostóir botúin atá bunaithe ar rialacha a

an rud ceart a dhéanamh ar an ní mícheart, m.sh.

sheachaint trí d'fheasacht staide a fhuascailt ar thascanna

duán fráma pictiúir a bhfuil an mhéid mhícheart ann a

ardriosca ar an láthair, agus nósanna imeachta a chur ar fáil

úsáid chun pictiúr a chrochadh.

le haghaidh tascanna intuartha neamhrialta ardriosca. Mar

Dearmaid

2

mhalairt air sin, ar mhaithe le botúin atá bunaithe ar eolas a
sheachaint, ba chóir go gcinnteodh d'fhostóir maoirseacht

‘Dearmad a dhéanamh rud éigin a dhéanamh, nó an dul

chuí d'oibrithe neamhchleachtacha agus ba chóir dó/di

chun cinn atá déanta agat a chailleadh i rith an taisc.’

cúnamh agus léaráidí poist a chur ar fáil chun nósanna

Samplaí de dhearmaid ná:

imeachta a mhíniú.

•

dearmad a dhéanamh urlár a ghlanadh le mapa

Caithfear cur in aghaidh iompraíochta ina mbíonn daoine

•

do mhasc a bhaint le labhairt le comhghleacaí agus

ag dul i riosca chomh maith. Má dhéanann duine gníomh

dearmad a dhéanamh ansin é a chur ar ais ort

baolach agus má “ligtear leis/léi é”, ba chóir iarmhairtí

dearmad a dhéanamh cochall eastarraingthe a úsáid.

féideartha an ghnímh sin a mhíniú go soiléir do gach duine

•

3

Botúin

Is teipeanna cinnteoireachta iad botúin. Is iad an
dá phríomhchineál botúin a dhéantar ná botúin atá
bunaithe ar rialacha agus ar eolas. Tarlaíonn siad nuair a
dhéanaimid an rud mícheart agus muid ag ceapadh go
bhfuil sé ceart.
Samplaí de bhotúin atá ann ná:
•

droch-chinneadh a dhéanamh agus tú ag scoitheadh,
gan go leor spáis a fhágáil chun an t-ainliú a chríochnú
agus trácht ag teacht i do threo; agus

•

oibreoir ag baint ciall chontráilte as fuaim chliste
meaisín agus é/í ag teip é a mhúchadh láithreach.

Cén fáth a ndéantar botúin?
•

an iomarca rudaí a dhéanamh ag an am céanna

•

an iomarca tascanna casta á ndéanamh ag an am céanna

•

brú ama.

Fachtóirí a chuireann le daoine a bheith ag déanamh
botún
•

timpeallacht oibre – m.sh. róthe, rófhuar,
drochshoilsiú, spás oibre srianta, torann

•

éilimh thaisc atá rómhór – m.sh. ualaí oibre
rda, cúraimí leadránacha agus atriallacha, cúraimí

lena mbaineann. Déan ceannaireacht trí shampla agus
ná téigh féin sa seans. Má bhraitheann tú go bhfuil rud
éigin baolach, seas siar agus smaoinigh ar an mbealach is
fearr le déileáil leis. Murar féidir leat déileáil leis, inis do do
mhaoirseoir nó d'fhostóir faoi.
Is minic a tharlaíonn timpistí san ionad oibre mar gheall
ar iompraíocht dhaonna, .i. coirnéil a ghearradh, obair
a bhrostú, dul sa seans.....smaoinigh ar iarmhairtí
drochthimpiste agus bí cinnte go ndéanann tú gach rud is
féidir leat chun í a sheachaint.
Ná bí ag ceapadh gur ar d'fhostóir amháin atá an
fhreagracht as sábháilteacht, sláinte agus leas na n-oibrithe.
Tá an tsábháilteacht mar fhreagracht ar gach duine.
Agus tú mar fhostaí, ná bí do d'iompar féin ar bhealach
míchuí ar bith a d'fhéadfadh do shábháilteacht nó do
shláinte féin, nó sábháilteacht/sláinte duine eile ar bith a
chur i mbaol’. Seo an dlí. D'fhéadfadh d'iompraíocht a
bheith mar ghuais chomh maith má bhíonn tú ag gníomhú
ar bhealach a d'fhéadfadh díobháil a dhéanamh, bíodh sé
beartaithe nó neamhbheartaithe, do do chomhghleacaithe
m.sh. duine a bhrú síos céimeanna, nó duine a bhrú i
gcoinne oibrí eile ar mhaithe le greann a dhéanamh.
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cúlaithe a bhrú seachas an cnaipe ar aghaidh ar
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CUR ISTEACH

MEASÚNÚ RIOSCA
SAN IONAD OIBRE

Fóin póca agus meáin eile:
Seans go bhfuil polasaí i bhfeidhm i d'ionad oibre a

GNÍOMHAÍOCHT 4.K
I nGRÚPAÍ

chuireann cosc ar úsáid fóin póca nó meán eile i rith
uaireanta oibre. Mura bhfuil a leithéid de pholasaí ann,
déan iarracht gan iad a úsáid nuair a bhíonn tú ag obair.
Ní bheidh d'aird dírithe ar an obair i gceart má bhíonn tú
á n-úsáid agus d'fhéadfadh timpiste a bheith mar thoradh
air sin.
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Príomhleideanna
•

Príomhleideanna

Abair le do chairde agus do mhuintir gan glaoch
ort ná tú a théacsáil i rith am oibre, ach amháin
má tá éigeandáil i gceist.

•

Ná bí ag téacsáil nó ag labhairt ar d'fhón ach i
rith do shosa nó ag am lóin.

•

Más gá duit d'fhón a úsáid ag am ar bith eile, bí
cinnte go n-úsáideann tú é in áit shábháilte.

•

Má bhíonn tú ag éisteacht le ceol, ní chloisidh

Cuireann fostaí in iúl dá maoirseoir go bhfuil sreanga
nochta ar chúl an mhicreathonnáin sa chistin foirne. Ní
dhéanann an maoirseoir é sin a chur in iúl don bhainisteoir.
Dhá lá ina dhiaidh sin, tugtar turraing leictreach d’fhostaí
eile agus an micreathonnán in úsáid aige.

Cás 2

dóiteáin, feithiclí ag cúlú nó duine ag béicíl.

Cuireann fostaí in iúl dá shaoiste go bhfuil dromchla
sciorrach ar na céimeanna go dtí an seomra stórais.
Is dócha gurb iad tíleanna ídithe ar an urlár is cúis leis.
Bogann an fostóir an fostaí chuig tasc eile i limistéar eile
den mhonarcha. Ní réitíonn an fostóir an fhadhb.

Cuimhnigh… Bí feasach – Bí cúramach

Fíricí
Bhí maor cleachtach a bhí i gceannas ar oibríocht
athdhromchlaithe bóthair ag caint ar a fhón póca nuair
a bhí sé leagtha agus maraithe ag leoraí a bhí ag cúlú.
Bhí fuaimnitheoir cúlaithe an leoraí ag obair, ach bhí aird
an mhaoir dírithe ar a chomhrá ar a fhón póca.
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Cás 1

tú fuaimeanna rabhaidh, amhail an t-aláram

Fíric Scáfar
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Sa ghníomhaíocht seo, oibríonn tú i ngrúpaí de
cheathrar. Ní mór teacht ar fhreagra comhaontaithe ar
na cásanna a gcuirtear síos orthu, ansin tabharfaidh
duine agaibh tuairisc don rang. Léigh gach ceann
de na cásanna seo a leanas. Ainmnigh an drochchleachtas agus abair cén fáth gur droch-chleachtas
atá ann. Tabhair tuairim ar an duine a ghníomhaíonn
go freagrach agus ar an duine a ghníomhaíonn go
mífhreagrach. Conas ba cheart an cás a láimhseáil?

Cás 3
Iarrtar ort bosca ina bhfuil “roinnt ábhair glanta” a bhailiú
ón seomra stórais thíos staighre. Deirtear leat go bhfuil na
coimeádáin i mboscaí gan mharcáil, ‘áit éigin’ ar cheann
de na seilfeanna is airde. Le stró mór, éiríonn leat na boscaí
a aimsiú, agus tugann tú ar ais go dtí an oiig iad.

Cás 4
Is dalta thú atá ar thaithí oibre i siopa mór crua-earraí.
Iarrtar ort moirtéal stroighin-bhunaithe a mheascadh chun
cabhrú le balla a dheisiú sa limistéar stórála lasmuigh.
Cé go bhfaca tú é sin á dhéanamh go minic agus gur
chabhraigh tú le d’athair moirtéal a mheascadh roinnt
blianta ó shin, níl tú cinnte maidir leis an gcleachtas is
sábháilte. Go háirithe, ní thuigeann tú na lipéid ar thaobh
an mhála stroighne.

Tá tú ag obair in óstán gnóthach. Feiceann tú go bhfuil an
fáilteoir, atá ag obair ar conradh sealadach, ag láimhseáil go
leor glaonna gutháin mar aon le daoine a sheiceáil isteach
is amach, agus go bhfuil sí ag déileáil le go leor iosrúcháin
agus gearáin ghinearálta. Tá an chuma uirthi go bhfuil sí
faoi bhrú, agus tá sí an-tuirseach agus an-choimhthíoch.
Is cosúil nach bhfuil bainisteoir an óstáin ná an maoirseoir
ar an eolas maidir leis an mbrú atá ar an bhfáilteoir.
D’iarr sí ort gan aon rud a rá ar fhaitíos go measfaí í mar
neamhoiriúnach don obair mar fháilteoir. Ina theannta sin,
tá súil aici go dtabharfar conradh buan di amach anseo.
Cinneann tú fanacht i do thost agus gan rud ar bith a rá.

Iarrtar ar dhalta idirbhliana ar thaithí oibre i siopa trealamh
feirme dul suas ar fhorcardaitheoir chun é a bhogadh trí
mhéadar as an mbealach sula dtiocfaidh veain seachadta.
Níl an dalta oilte chun forcardaitheoir a thiomáint.

TRIAIL LUAIS DHEIREADH AN AONAID

C.1.

Cén difríocht is mó atá idir oifigeach sábháilteachta agus ionadaí
sábháilteachta?

C.2.

Ainmnigh ceithre thoisc a chuireann le timpeallacht chompordach oibre.

C.3.

Ainmnigh ocht ngníomhaíocht laethúla a théann chun leas fholláine an duine.

C.4.

Céard is féidir le fostóir a dhéanamh chun timpeallacht oibre níos compordaí a chruthú don
fhostaí?

AONAD 4 RÓIL, TASCANNA AGUS TUSA

Cás 6
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Scríobh Nótaí

Ábhair an Aonaid
1
2
3
4

An teachtaireacht sábháilteachta a chur in iúl
Tuairiscí ar thimpistí agus ar theagmhais
Ráitis sábháilteachta
Comharthaí sábháilteachta

AONAD 5 SÁBHÁILTEACHT A CHUR IN IÚL

SÁBHÁILTEACHT A CHUR IN IÚL

Choose Safety – Daoine Óga ag Obair

AONAD 5

70

SÁBHÁILTEACHT
A CHUR IN IÚL

AONAD 5

CUID 1

AN TEACHTAIREACHT SÁBHÁILTEACHTA A CHUR IN IÚL

AONAD 5 SÁBHÁILTEACHT A CHUR IN IÚL

Ábhar imní do go leor oibrithe, go háirithe na hoibrithe sin ar thaithí oibre nó atá ag obair go
páirtaimseartha, is ea aithint conas a chur in iúl don lucht bainistíochta go bhfuil riosca nua nó méadaithe
san ionad oibre. Má fheiceann siad rud nach bhfuil sábháilte, ar cheart dóibh é a thuairisciú? An
dtabharfar moladh dóibh nó an ndéanfar neamhshuim díobh as an ábhar imní a léiriú?
Pléitear nósanna imeachta san oiliúint ionduchtúcháin
go hiondúil, nó d’fhéadfadh oibrithe foghlaim óna
gcomhghleacaithe nó ó fhógraí san ionad oibre a léamh. Má
bhíonn amhras ann, is cleachtas maith é iarraidh ar dhuine

•
•

Céard é an modh is éifeachtaí
díobh seo chun an teachtaireacht
a chur in iúl, dar leat?

freagrach amhail maoirseoir nó oiigeach sábháilteachta.
Bíonn imní ar an lucht bainistíochta freisin maidir le
cúrsaí sláinte agus sábháilteachta a chur in iúl. Céard é
an bealach is fearr chun ábhair imní nua maidir le cúrsaí
sláinte agus sábháilteachta a chur in iúl don fhoireann
nó do chustaiméirí? Ar an gcaoi chéanna, ní mór don
rialtas smaoineamh go cúramach maidir leis an stíl agus
leis an mbealach ina ndéanann siad cúrsaí sláinte agus
sábháilteachta a chur in iúl. Ní mór do dhlíthe a bheith
soiléir agus sothuigthe.
Is iomaí bealach trína féidir an teachtaireacht maidir le
sláinte agus sábháilteacht san ionad oibre a chur in iúl
d’fhostóirí, d’fhostaithe, agus don phobal.
Ina measc siúd, áirítear:

Dar ndóigh, is é an tIdirlíon an córas cumarsáide is coitianta
a úsáidtear inniu. Áit mhaith is ea suíomh gréasáin an
Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta chun tús a chur le
cuardach maidir le ‘sláinte agus sábháilteacht’:
www.hsa.ie. Cuirtear faisnéis ríthábhachtach ar fáil i
bhformáid shimplí ar an suíomh www.simplesafety.ie.
Téigh chuig na suíomhanna sin agus féach ar an nuacht, ar
an gcomhairle agus ar na staitisticí is déanaí maidir le cúrsaí
sláinte agus sábháilteachta ag an obair.

AN tACHT UM
SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE
AGUS LEAS AG AN OBAIR,
2005

•

foilseacháin rialtais

•

treoirlínte agus cóid chleachtais arna bhfoilsiú ag an

Leas ag an Obair (2005) arb é is aidhm dóibh ná sláinte,

Údarás Sláinte agus Sábháilteachta

sábháilteacht agus leas na n-oibrithe go léir a fheabhsú.

•

fógraí sna nuachtáin, ar an raidió agus ar an teilifís

Is é an príomhfhócas atá aige ná riosca do dhaoine ag an

•

irisleabhair ghairmiúla agus irisí ceirde

•

clár fógraí san ionad oibre

•

cruinnithe agus comhdhálacha ceirde

•

fógraíocht lasmuigh agus póstaeir phoiblí

•

cúrsaí agus lámhleabhair oiliúna

•

imeachtaí iarraithe ag an HSA
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Tá ceangail dlí san Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus
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obair a sheachaint nó a laghdú. Déanann sé cur síos soiléir
ar dhualgais fostóirí agus fostaithe i dtuairisciú agus laghdú
riosca timpistí san ionad oibre. Bronnann sé cumhachtaí
forfheidhmithe ar an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta
chomh maith, lena n-áirítear an cumas ionaid oibre a
ionchúiseamh nó a dhúnadh.

GNÍOMHAÍOCHT
GNÍOMHAÍOCHT 5.A
PLÉ RANGA

Sliocht A:
‘cuimsíonn dualgas fostóra:
... gníomhaíochtaí oibre a bhainistiú agus a chur i gcrích ar bhealach a choiscfeadh
iompraíocht mhíchuí ar bith a d’fhéadfadh sábháilteacht, sláinte nó leas a f(h)ostaithe ag an
obair a chur i mbaol.
... pleananna agus nósanna imeachta imleora atá le bheith leanta, agus bearta atá le bheith
déanta i gcás éigeandála nó dainséir thromchúisigh, nó dainséir atá ar tí a bheith ann a
ullmhú agus a athmheas.
... timpistí agus tarluithe contúirteacha a thuairisciú.’
Alt 8 d’Acht 2005
Pléigh cén duine/cé na daoine a mbeadh ar fhostóir cumarsáid a dhéanamh leo i
gcur i gcrích na ndualgas seo.

Sliocht B:
‘Cinnteoidh gach fostóir ... go gcuirfear treoir, oiliúint agus maoirseacht ar fáil i bhfoirm,
bealach agus friotal ar dócha go réasúnta go dtuigfidh an fostaí iad.’
Alt 10 d’Acht 2005

AONAD 5 SÁBHÁILTEACHT A CHUR IN IÚL

Léigh na sleachta seo a leanas ón Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (2005).
Smaoinigh ar an bhfáth a bhfuil siad san áireamh in Acht 2005. Cé chomh héifeachtach is atá siad,
dar leat, chun rátaí timpiste a laghdú ag an obair?
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Pléigh na bealaí éagsúla inar féidir le fostóir treoir, oiliúint agus maoirseacht a
chur ar fáil dá f(h)ostaithe. Breithnigh na deacrachtaí a bhainfeadh leis an dualgas
seo a chur i gcrích i gcuideachta mhór a fhostaíonn oibrithe a bhfuil cuid mhaith
náisiúntachtaí difriúla ag baint leo.
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Sliocht C:
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‘Níl cead ag fostaí páirt a ghlacadh in iompraíocht mhíchuí nó iompraíocht eile amhail
foréigean, bulaíocht nó ramhaltaíocht a d’fhéadfadh duine eile ag an obair nó a s(h)
ábháilteacht, a s(h)láinte agus a leas a chur i mbaol.’
Alt 13 d’Acht 2005
Déan plé ar éifeachtaí foréigin, bulaíochta nó ramhaltaíochta san ionad oibre
ar dhuine. Cé na bearta is féidir le fostóir a chur i bhfeidhm chun a leithéid
d’iompraíocht a chosc?

Sliocht D:
‘Aithneoidh gach fostóir na guaiseacha san ionad oibre atá faoina smacht, déanfaidh sé/sí
measúnú ar na rioscaí a bhaineann leis na guaiseacha sin agus beidh measúnú scríofa ar na
rioscaí ina s(h)eilbh aige/aici.’
Alt 19 d'Acht 2005
Cén fáth a bhfuil an fhoráil seo san Acht? Céard is féidir a dhéanamh chun an
rialúchán seo a fhorfheidhmiú? An gcomhlíonann do scoil an riachtanas seo?

Sliocht E:
Ní ghearrfaidh fostóir pionós ar fhostaí as ... gearán a dhéanamh le, nó uiríoll a chur
faoi bhráid a (h)ionadaí sábháilteachta nó a f(h)ostóra nó an Údaráis (Sláinte agus
Sábháilteachta) maidir le ceist ar bith a bhaineann le sábháilteacht, sláinte agus leas ag an
obair.’
Alt 27 d’Acht 2005
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Cén fáth a bhfuil an fhoráil seo san Acht? An dóigh leat gur chiallmhar an mhaise
é d’fhostóirí pionós a ghearradh nó iarracht a dhéanamh pionós a ghearradh ar
oibrithe a thuairiscíonn teagmhais drochshláinte agus drochshábháilteachta ina
n-ionaid oibre? An ndéanfá a leithéid de ghearán?
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Ba chóir go mbeadh nós imeachta comhaontaithe i ngach aon ionad oibre le haghaidh tuairisciú
agus taifeadadh timpistí, teagmhas nó tarluithe dainséaracha. Tá sé seo tábhachtach ar chuid mhaith
cúiseanna, amhail cosc a chur le timpistí comhchosúla amach anseo.
Is gnách go ndéanann ionaid oibre taifeadadh ar shonraí
timpiste i logleabhar timpistí. Ar an gcaoi seo, déantar
doiciméadú soiléir ar an timpiste, na cúiseanna a bhí léi
agus gortuithe ar bith ina dhiaidh sin. Cabhraíonn a
leithéid de thaiid le lucht bainistíochta bearta rialaithe a
chinneadh a bhféadfadh gá a bheith lena gcur i bhfeidhm
nó a bhfeabhsú chun timpistí eile a chosc.
Caithfear tarluithe dainséaracha nach mbíonn gortú ar
bith mar thoradh orthu a thuairisciú chomh maith. Tá sé
tábhachtach neastimpistí a scrúdú chomh maith nuair is
beagnach gur tharla gortú.
Caithfear gach timpiste ina bhfuair duine bás nó inar

Tar éis dó cigireacht a dhéanamh, is féidir leis an Údarás

gortaíodh duine agus a chiallaigh go raibh sé/sí as láthair

réimse roghanna a phiocadh, lena n-áirítear comhairle ó

ó obair ar feadh tréimhse a bhí níos faide ná trí lá, gan

bhéal nó ceann amháin díobh seo a leanas:
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TUAIRISCÍ AR THIMPISTÍ AGUS AR THEAGMHAIS

lá na timpiste san áireamh, caithfear iad a thuairisciú
don Údarás Sláinte agus Sábháilteachta. Is féidir seo a

•

fógra feabhsúcháin: ordaítear don fhostóir

dhéanamh ar líne trí shuíomh gréasáin an Údaráis ag

feabhsuithe ar leith a dhéanamh don ionad oibre nó

www.hsa.ie. Cabhraíonn taifeadadh foirmiúil timpistí

don chóras oibre faoi dháta áirithe

san ionad oibre leis an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta
staidreamh cruinn a bhailiú ar réimse agus tarlú timpistí

•

fógra toirmisc: caithidh an fostóir stop a chur le

ag an obair. Cabhraíonn siad seo le lucht ceaptha polasaí

hobair i limistéar nó gníomhaíocht áirithe a mheastar

nósanna imeachta a chomhaontú, agus treoirlínte nó

a bheith ina riosca láithreach gortaithe thromchúisigh

rialacháin a fhorbairt atá dírithe ar mhinicíocht a leithéid

phearsanta.

ionad oibre imscrúdaithe ag Cigirí ón Údarás Sláinte agus

D'fhéadfaí é/í a ionchúiseamh agus fíneálacha agus/nó

Sábháilteachta. Déantar imscrúdú ar roinnt timpistí neamh-

príosúnacht a ghearradh air/uirthi má theipeann air/uirthi

mharfacha agus tarluithe contúirteacha chomh maith.

cloí leis seo.
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de thimpistí a laghdú. Bíonn gach timpiste mharfach in
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GNÍOMHAÍOCHT 5.B
CLEACHTADH DO DHALTAÍ AONAIR
Léigh an tuairisc seo a leanas ar thimpiste agus freagair na ceisteanna seo a leanas:
C.1
C.2
C.3
C.4

Cár tharla an timpiste seo?
Conas a tharla an timpiste seo?
Cén cóir leighis a cuireadh ar an oibrí?
Arbh fhéidir an timpiste seo a sheachaint go héasca, dar leat? Mínigh do fhreagra.

FÓGRA TIMPISTE

AONAD 5 SÁBHÁILTEACHT A CHUR IN IÚL

Sonraí an duine ghortaithe:
Ainm: Seosamh Ó
Post: Oibrí feirme
Inscne: Fireann

Riain

Seoladh: Radharc an Chloig, Cill Mhaí
Dáta Breithe: 29/04/1965
Dáta / am na timpiste: 6.50am, 12/08/2014

Déan cur síos ar an gcineál oibre a bhí ar siúl ag an duine nuair a tharla an
timpiste:
Bhí Seosamh ag réiteach le féar tirim a bhurláil. Bhí burlaire á cheangal aige den ‘fhearsaid
chumhachtdúiseachta’ (PTO) ar tharracóir a bhí cláraithe in 1993.
Déan cur síos ar an timpeallacht inar tharla an timpiste:
Tharla an timpiste i gclós fheirm Mháirtín Mhic Cionaoith. Maidin thirim gheal a bhí ann.
Bhí cuid mhaith innealra feirme sa chlós.
Déan cur síos ar an méid a tharla ag am na timpiste:
Chuaigh léine Sheosaimh i bhfostú sa PTO, rud a bhí ar siúl ag an am. Chuaigh Seosamh i
bhfostú sa PTO.
Déan cur síos ar na gortuithe a tharla dó:
Gortaíodh Seosamh go dona. Gearradh scráibeacha troma ar a bhrollach. Bhí a sciathán clé i
bhfostú go daingean san innealra agus baineadh seo dá chorp ina dhiaidh sin.
Déan cur síos ar an gcúnamh láithreach a tugadh don duine gortaithe:
Ó ba rud é go raibh Seosamh ag obair ina aonar, ní bhfuair sé cúnamh go dtí gur chuala an
t-úinéir, an tUas Mac Cionaoith, é ag glaoch ar chabhair. Mhúch an tUas. Mac Cionaoith
an tarracóir. Ó ba rud é nach raibh ag éirí leis an tUas. Ó Riain a shaoradh, chuir sé ios
ar otharcharr. Tháinig sé seo tríocha nóiméad ina dhiaidh sin. D'éirigh le hoibrithe leighis
Seosamh a bhaint den innealra. Tógadh é go dtí Ospidéal Lúcáis, áit atá trí mhíle is iche ón
bhfeirm.
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Tabhair breac-chuntas ar na hiarmhairtí:
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Marfach: ní hea
Cuireadh ios ar otharcharr / dochtúir: cuireadh
Ar tugadh go dtí an t-ospidéal é: tugadh
Tréimhse neamhláithreachta ó obair:
Tá Seosamh ar saoire bhreoiteachta go fóill. Níl cinneadh déanta an mbeidh sé
in ann illeadh ar obair feirme
Sonraí an fhógróra: Máirtín Mac Cionaoith Cineál / ainm an ghnó: feirm
Dáta an lae inniu: 15/08/2014

GNÍOMHAÍOCHT
GNÍOMHAÍOCHT 5.C
RÓLGHLACADH
Iarrtar ort páirt a ghlacadh i rólghlacadh sa ghníomhaíocht

Agus tú ag ullmhú don rólghlacadh, ba cheart duit:
n

do chuid fíricí ar fad a chur in eagar

n

do chuid freagrachtaí maidir le sláinte agus

n

a bheith soiléir maidir le do ról san eachtra

n

a bheith ag súil leis na rudaí is dócha a bheidh le rá ag

sábháilteacht a liostú

na carachtair eile

seo. Léigh an cuntas thíos ar eachtra a tharla agus ar shonraí
na páirte a bhí ag do charachtar ann. De bharr dhálaí na

n

gcruinniú

heachtra agus na n-imeachtaí ina diaidh, tá cruinniú á
reáchtáil idir an lucht bainistíochta agus an t-oibrí i gceist.

cinneadh a dhéanamh maidir lena bhfuil uait ón

n

gach rud a scríobh síos.

Nuair atá gach duine réidh, déanann gach grúpa a

an rólghlacadh den chruinniú sa rang.

rólghlacadh a chur i láthair. Féachann an chuid eile den
rang air. D’fhéadfaí plé ranga a dhéanamh ina dhiaidh.

Iarrfar ort ceann de na róil seo a leanas a ghlacadh:
a. Paul Walsh

GNÍOMHAÍOCHT 5.D
PLÉ RANGA

b. Ger Byrne, comhghleacaí le Paul
c. Jane Brennan, stiúrthóir bainistíochta Brennan’s Design
d. Damien Browne, maoirseoir Paul ar an lá agus
bainisteoir sinsearach le Brennan’s Design.

Cur síos ar an teagmhas

Féach ar BeSMART.ie – Uirlis leictreonach bainistithe
sábháilteachta agus measúnaithe rioscaí do ghnóthais
(Business electronic safety management and risk

Is péintéir printísigh é Pól Breathnach atá ag
obair do Dhearadh Uí Bhraonáin. Conraíodh
an chuideachta chun bloc cuideachta mhór
chógaisíochta darb ainm DCC a athmhaisiú.
Ar na cúraimí a bhí ar Phól, bhí air soithí péinte
10 lítear a iompar ó veain na cuideachta taobh
amuigh den fhoirgneamh. Bhí ar Phól staighre
a dhreapadh agus dul trí 'limistéar glan' inar
tharla céim ríthábhachtach den phróiseas
déantúsaíochta drugaí chun seo a dhéanamh.
Caithfidh gach duine a théann isteach sa
limistéar seo éadaí iomlána cosanta pearsanta
a chaitheamh, cumhdaigh bhróige san áireamh.
Ar lá na timpiste, bhí dhá shoitheach 10 lítear ar
iompar ag Pól agus é ag dreapadh an staighre.
Soitheach amháin in aghaidh na gualainne
a bhí ar iompar aige. Bhí na héadaí cosanta
riachtanacha go léir á gcaitheamh aige. Thuisligh
Pól ar cheann amháin de na céimeanna agus
thit sé. Gortaíodh a ghlúin go dona agus tá sé
thíos le pian droma ghéar ó shin i leith.
Níor chuir Dearadh Uí Bhraonáin oiliúint ar bith ar
Phól ar an gcaoi le hualaí móra a iompar, agus
níor chuir DCC oiliúint ar bith air ar obair
a dhéanamh agus éadaí cosanta ort.

assessment tool).
Céard í an uirlis sin agus conas a chabhróidh sí le gnóthais
bheaga? Céard iad na buntáistí a bhaineann le huirlisí ar
líne amhail BeSMART dóibh seo a leanas:
(a) daoine aonair?
(b) gnóthais?
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smaointe a ullmhú roimh an gcruinniú. Ansin, déanfaidh tú
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Agus páirt do charachtair á glacadh agat, ní mór duit do
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RÁITEAS SÁBHÁILTEACHTA
Caithfear sábháilteacht a bhainistiú beag beann ar mhéid an ionaid oibre atá i gceist. Deirtear san Acht
um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005, gur gá do gach fostóir ‘ráiteas sábháilteachta
a chomhlíonadh’. Is doiciméad é seo a dhéanann cur síos ar pholasaí sláinte agus sábháilteachta na
cuideachta, in éineacht le measúnú riosca ar na gníomhaíochtaí go léir a dhéantar ansin. Is taifead é ar
an méid atá sé i gceist ag an gcuideachta a dhéanamh chun timpeallacht shábháilte a chur ar fáil dá
hoibrithe agus do gach duine eile a bhíonn i dteagmháil leis an gcuideachta.
Caithfear aird na bhfostaithe go léir agus daoine eile ar

SAINAITHIN AN GHUAIS

sábháilteachta. Nuair a bheidh aird na bhfostaithe á díriú ar

DÉAN MEASÚNÚ AR AN RIOSCA

an ráiteas sábháilteachta, caithidh sé a bheith i bhfoirm, i
mbealach, agus más gá, i bhfriotal a thuigidh na fostaithe.

CUIR AN RIALÚCHÁN I bhFEIDHM

Tá sé ríthábhachtach go mbeidh GNÍOMH mar chroílár an
ráitis sábháilteachta, seachas an ráiteas féin. Ní hé scríobh
an ráitis sábháilteachta an ghné is tábhachtaí. Is é an ghné
is tábhachtaí ná na gníomhartha a dhéanfar, mar atá
mínithe sa ráiteas.

n

n
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do na rioscaí ar leith a bhfuil cur síos orthu sa ráiteas
sábháilteachta, caithfear a n-aird siúd a dhíriú ar an ráiteas

Seo a leanas an nós imeachta chun ráiteas sábháilteachta a
scríobh agus a chur i bhfeidhm:
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bith ag an ionad oibre a d'fhéadfadh a bheith nochta

n
n
n
n
n
n

breithnigh an reachtaíocht a bhaineann leis an tionscal
seo
cuardaigh na guaiseacha
cinn na leibhéil riosca
cinn na rialúcháin atá de dhíth
gníomhaigh láithreach
scríobh síos gach breathnú, gníomh agus cinneadh
féach siar ar an dul chun cinn atá déanta
déan athruithe breise de réir mar is gá.

Conas is féidir le daltaí/mic léinn atá i mbun taithí
oibre teacht ar ráiteas sábháilteachta na cuideachta?
Caithidh an ráiteas sábháilteachta a bheith curtha ar fáil
do dhaltaí/mic léinn atá i mbun taithí oibre. Tugann fostóirí
áirithe cóip den ráiteas do gach fostaí. Cuireann fostóirí eile
é ar fáil in ionad lárnach m.sh. ar chlár fógraí nó suíomh
inlín na cuideachta. Uaireanta, seans go ndéanfaidh an
fostóir tagairt don ráiteas sábháilteachta mar pholasaí
sábháilteachta. Caithidh tú an ráiteas sábháilteachta a
léamh go cúramach, go háirithe na rannáin mheasúnaithe
riosca a bhaineann le do phost, agus a chinntiú go bhfuil
tuiscint iomlán agat ar an eolas seo. Má tá amhras ort, cuir
ceist.

Agus sibh i ngrúpaí ceathrair, ullmhaigh ceistneoir
gearr is féidir a úsáid chun leibhéil na feasachta
agus na rialúchán sláinte agus sábháilteachta atá
i bhiontar beag áitiúil AR BITH atá
roghnaithe agaibh féin a imscrúdú.

GNÍOMHAÍOCHT 5.F
CUR I LÁTHAIR GEARR
Póstaer Sláinte agus
Sábháilteachta

Dear póstaer a chuireann ceachtar díobh
seo a leanas chun cinn:
Folláine dhearfach
nó
Teidlíocht oibrithe óga timpeallacht
oibre shábháilte a bheith acu

Scríobh Nótaí

Córas Sláinte agus
Sábháilteachta na Scoile
Tabhair cuireadh d’Oiigeach Sábháilteachta
nó Ionadaí Sábháilteachta na scoile labhairt
leis an rang faoin gCóras Sláinte agus
Sábháilteachta a oibrítear i do scoil.
Ullmhaigh sraith ceisteanna roimh an
gcaint. Seans gurb é an cur chuige is fearr
ná na ceisteanna seo a thaispeáint don
aoi-chainteoir roimh an gcaint.

AONAD 5 SÁBHÁILTEACHT A CHUR IN IÚL

CEISTNEOIR

GNÍOMHAÍOCHT 5.G
CUR I LÁTHAIR GEARR
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GNÍOMHAÍOCHT 5.E
CUR I LÁTHAIR GEARR
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AONAD 5

COMHARTHAÍ
SÁBHÁILTEACHTA

CUID 4

nua

Soláthraítear faisnéis maidir le sábháilteacht nó sláinte ar

AONAD 5 SÁBHÁILTEACHT A CHUR IN IÚL

chomhartha sábháilteachta, agus d’fhéadfadh na nithe
seo a leanas a bheith i gceist leis:
•

clár comharthaí

•

dath

•

comhartha fuaimiúil

•

cumarsáid bhriathartha

•

comhartha láimhe.

Comhartha is ea clár comharthaí ar a soláthraítear faisnéis
nó treoracha trí mheascán de chruth, de dhath agus de
shiombailí, ach ní sholáthraítear faisnéis i scríbhinn.

Is iad seo a leanas na dathanna agus
na cruthanna is ceart a úsáid ar chláir
comharthaí sábháilteachta:
•
•
•
•
•
•
•

dearg ar thoirmeasc
gorm ar ghníomhartha éigeantacha
buí ar rabhadh
glas ar ghníomh dearfach
ciorcail ar thoirmisc agus ar threoracha
triantáin ar rabhaidh
cearnóga agus dronuilleoga ar
chomharthaí éigeandála agus faisnéise.

Ní ceart focail scríofa a úsáid más léir an chiall ó
phicteagram nó ó shiombail leis féin. Más gá míniú a
thabhairt i bhfocail (mar shampla, dá mbeadh amhras ann
maidir le ciall siombaile), is ceart clár comharthaí forlíontach
a sholáthar leis na focail chuí. Is féidir an clár comharthaí
forlíontach sin a chrochadh ar an “iompróir” céanna.
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EOLAS COMHARTHA SÁBHÁILTEACHTA
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CINEÁL AN CHOMHARTHA

CIALL AGUS EOLAS

Cosc

Aláram dainséir - Stopadh, múchadh,
gléasanna scoite éigeandála
Aslonnaigh

Comhrac Dóiteáin

Trealamh comhraic dóiteáin - Aithint agus
aimsiú

Rabhadh

Comhartha rabhaidh - Bí cúramach, déan
réamhchúraimí
Scrúdaigh

Éigeantach

Comhartha éigeantach - Iompraíocht nó
gníomh ar leith
Caith trealamh cosanta pearsanta

SAMPLA

Not Drinkable

Warning
Deep water

Protective footwear
must be worn

CIALL AGUS EOLAS

SAMPLA

Éalú Éigeandála/Garchabhair

Bealach Éalaithe Éigeandála/Garchabhair
- Doirse, bealaí amach, bealaí, trealamh,
áiseanna

Níl dainséar ann

Níl Dainséar Ann, Trealamh Tarrthála Lean ar aghaidh mar is gnách

Comharthaí Forlíontacha

Úsáidtear iad in éineacht le clár
comhartha chun eolas forlíontach a
thabhairt, agus cuimsíonn siad eolas i
scríbhinn

Constaicí/suíomhanna
dainséaracha

Riosca imbhuailte in aghaidh constaicí, go
dtitfeadh duine nó go dtitfeadh nithe

Bealaí tráchta

Bealaí tráchta le haghaidh feithiclí

GNÍOMHAÍOCHT 5.H
CLEACHTADH DO
DHALTAÍ AONAIR
agus buí, agus cathain a úsáidtear iad sin?
C2.

Cathain a d’úsáidfí ciorcail, triantáin, agus

cearnóga ar chlár comharthaí agus tabhair sampla de
gach ceann?

COMHARTHAÍ A SHOLÁTHAR AGUS A ÚSÁID:
Is iad comharthaí an líne dheiridh chosanta
i gcoinne guaiseacha, agus níor chóir iad a
úsáid ach in áiteanna nach féidir guaiseacha
a sheachaint ná a laghdú go himleor.
Ba chóir go n-aithneodh an measúnú riosca agus an
ráiteas sábháilteachta comharthaí riachtanacha.
I gcásanna áirithe, tá gá sonrach le comharthaí, m.sh.

•
•
•
•
•

díonta agus síleálacha sobhriste
bealaí éigeandála agus éalaithe
brath dóiteáin agus comhrac dóiteáin
limistéir dhainséir oibre ar airde
áiteanna a bhfuil constaicí, riosca titime nó riosca
go dtitfeadh nithe

•
•
•

bealaí tráchta ionad oibre
nochtadh do thorann os cionn 85dB(A)
criosanna guaiseacha pléascacha.
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C1. Céard é an difríocht idir comharthaí dearga, gorma

Fíricí
Tapa

AONAD 5 SÁBHÁILTEACHT A CHUR IN IÚL

CINEÁL AN CHOMHARTHA
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DEIREADH AONAD 1: TRIAIL LUAIS
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C1.

Liostaigh ceithre cheanglas den Acht um Shábháilteacht,
Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005.

C2.

Cén áit a bhféadfaí ráiteas sábháilteachta a aimsiú?

C3.

Céard é an phríomhdhifríocht idir timpiste agus tarlú contúirteach?

C4.

Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach timpistí a thuairisciú?

C5.

Céard dó a seasann na dathanna dearg, gorm, buí, agus glas ar chlár comharthaí?

BREATHNÚ SIAR
Ábhair an Aonaid

AONAD 6 BREATHNÚ SIAR

AONAD 6
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1 Cás-staidéir
2 Mórthasc
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BREATHNÚ SIAR

AONAD 6

CUID 1

CÁS-STAIDÉIR
Costas timpistí agus drochshláinte san ionad oibre

AONAD 6 BREATHNÚ SIAR

Nuair a tharlaíonn timpiste ionad oibre do dhuine nó má tá sé/sí thíos le drochshláinte ag an obair, is
léir na costais ar an duine, ó thaobh fulaingt agus caillteanas daonna. Ach seans nach léir na costais ar
an ngnó. Ar na costais a d'fhéadfadh a bheith i gceist tá:
• costais leighis agus tacaíocht leanúnach don
oibrí gortaithe
• uainchláir oibre a atheagrú
• earcaíocht
• oiliúint
• trealamh a dheisiú nó a athsholáthar

•
•
•
•
•

spriocdhátaí moillithe
bualadh le hárachóirí, cigirí
páipéarachas a chríochnú
meanma ionad oibre a chothú
iontaoibh na gcliant a chothú.

Léiríonn na cairteacha seo a leanas líon na ngortuithe

phíchairt comhartha chomh maith ar na timpeallachtaí

neamh-mharfacha de réir neamhláithreachta ó obair, agus

oibre ina dtarlaíonn an chuid is mó gortuithe neamh-

líon na ngortuithe neamh-mharfacha de réir timpeallacht

mharfacha. Is iú cuimhneamh gurb iad seo na gortuithe

oibre. Tugann sé seo dearcadh dúinn ar na cineálacha

a tuairiscíodh agus gur maith an seans go dtarlaíonn cuid

igiúirí a bhfuil fostóirí in Éirinn ag déileáil leo. Tugann an

mhaith gortuithe eile nach mbíonn tuairiscithe.

D'fhéadfadh costas na mílte euro a bheith ar
thimpiste amháin….

Céatadán na ngortuithe neamh-mharfacha de réir neamhláithreachta ó obair in 2013
36
30%

30
25

25%

20
17%

%

13%

15

9%
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5

3%
1%

0
4-6 lá

7-13 lá

14-20 lá

21 lá - níos
lú ná mí

Mí amháin níos lú ná 3 mhí

3 mhí - níos
lú ná 6 mhí

6 mhí nó
níos mó

2%
Ní heol cé
mhéad lá a
cailleadh

Gortuithe neamh-mharfacha tuairiscithe de réir timpeallacht oibre in 2013 (HSA)
Fíor 2.25a Cairt na ngortuithe neamh-mharfacha tuairiscithe de réir timpeallacht oibre in 2013 (HSA)
Oibrithe Amháin

Líon

%

Líon

%

227

3.4

224

3.5

88

1.3

85

1.3

1,204

18.2

1,198

18.7

719

10.9

707

11.1

1,374

20.8

1,363

21.3

Limistéar le haghaidh luchtú stórais

445

6.7

441

6.9

Siopa, díolacháin, limistéar gníomhaíochta
seirbhíse

651

9.9

567

8.9

1,871

28.4

1,793

28.0

Ní heol

19

0.3

18

0.3

Iomlán

6,598

100

6,396

100

Láithreán foirgníochta
Feirmeoireacht, Foraoiseacht, Iascaireacht
(gan a bheith ar shoitheach)
Ospidéal agus cúram sláinte eile
Bealach poiblí
Limistéar táirgthe, monarcha, ceardlann

Rudaí eile

Cairt na ngortuithe neamh-mharfacha tuairiscithe de réir timpeallacht oibre in 2013 (HSA)
Láithreán foirgníochta
4%
Gach áit eile
30%
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Gach Duine

Ospidéal agus láithreán
eile cúram sláinte
19%

Siopa, díolacháin,
limistéar
gníomhaíochta
seirbhíse
9%
Limistéar le haghaidh
luchtú stórais
7%

Limistéar táirgthe,
monarcha, ceardlann
21%
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Bealach poiblí
11%
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GNÍOMHAÍOCHT

GNÍOMHAÍOCHT 6.A
I nGRÚPAÍ

Léigh na cás-staidéir seo maidir le timpistí marfacha agus freagair na ceisteanna ina ndiaidh:
TIMPISTÍ MARFACHA
1 Fuair garraíodóir bás de bharr turraing leictreach

AONAD 6 BREATHNÚ SIAR

mharfach tar éis citeal uisce a chur ar siúl. Bhí an
citeal cúig bliana d’aois agus níor úsáideadh é
le tamall roimhe sin mar bhí téitheoir leictreach
uisce in úsáid. Mar sin féin, theip ar an téitheoir
uisce go gairid roimhe sin agus bhí sé á dheisiú.
Mar thoradh air sin, bhain an t-oibrí úsáid as
an seanchiteal. In iniúchadh a rinneadh tar
éis na timpiste, léiríodh nach raibh an tsreang
thalmhaithe ceangailte leis an teirminéal sa
phluga. Bhí an tsreang thalmhaithe agus an
tsreang bheo i dteagmháil le chéile, agus ba é
sin ba chúis leis an timpiste.

2

Fuair fostaí i gcuideachta A bás nuair a thit burla
cornaí cruach de leantóir leoraí. Bhí sí ag iarraidh
an t-ualach a dhaingniú le leantóir mór nuair a
tharla an timpiste.

3

Fuair fostaí i gcuideachta B bás de bharr
gortuithe tromchúiseacha don chloigeann a
fuair sé nuair a buaileadh é le hionramhálaí
teileascópach a bhí in úsáid chun cloch mhór a
chur ar bhalla tí.

4

5

Fuair fostaí i gcuideachtaí C bás mar gheall ar
leictreamharú nuair a bhí an barr á bhaint de
chrainn aige gar do línte cumhachta beo 20,000
volta.
Fuair fostaí bás nuair a d’iompar dumpaire 9
dtonna a bhí a thiomáint aige agus cuireadh i
bhfostú é thíos faoi.

6 Fuair fostaí i gcuideachta D bás nuair a thit sé

de chláir ar bharr balla laindéil inmheánaigh
de theach aon stóir a bhí á thógáil. Thit sé
mar gheall ar thrusanna dín a thit, amhail
domanónna, sular daingníodh iad. Ní raibh aon
chosaint ar thitim in úsáid.

7 Shiúil oibrí feirme isteach i limistéar ina raibh

sciodar á shuaitheadh. Tar éis dó aon anáil
amháin den ghás sciodair a ghlacadh, thit sé i
laige agus fuair sé bás.

8 Fuair dalta a bhí ag obair go páirtaimseartha le

cuideachta F bás mar gheall ar leictreamharú.
Tharla an timpiste agus sadhlas á bhaint ag an
dalta. Bhí sé ag iarraidh dreapadh suas ar an
mbuainteoir (a bhí á thiomáint ag an bhfostóir)
nuair a bhí an buainteoir ag dul faoi línte
ardvoltais.

9 Fuair fostaí i gcuideachta H bás mar gheall

ar leictreamharú agus gáitéar alúmanaim á
chur aige ar theach nua dhá stór. Nuair a bhí
píosa den gháitéar a bhí 15 mhéadar ar fhad á
ionramháil, rinne an gháitéar teagmháil le líne
chumhachta 10,000 volta.

10 Bhí oibrí cothabhála ag glanadh gáitéir ar theach
dhá stór nuair a shleamhnaigh an dréimire ar a
raibh sé ina sheasamh. Thit an t-oibrí go talamh,
agus rinneadh gortuithe báis dó.

C. 1 Tá ceann amháin de na cás-staidéir thuas nach cuntas fíor é ar eachtra fhíor. Cén ceann é féin?
C.2 I ngach cás, pléigh príomhchúis na timpiste agus na bearta rialaithe ciallmhara a d’fhéadfaí
a bheith curtha i bhfeidhm roimh ré.
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C.3 Cén foras ar a bhféadfadh fostóir achomharc a dhéanamh i gcoinne fíneála nó pianbhreith
phríosúnachta?
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C.4 Cé na ceachtanna ginearálta atá le foghlaim tar éis na cásanna thuas a chur faoi chaibidil?

GNÍOMHAÍOCHT 6.B
PLÉ RANGA
Léigh na cás-staidéir seo maidir le timpistí neamh-mharfacha agus freagair na ceisteanna ina ndiaidh:

1

2

3

Gortaíodh fostaí i gcuideachta X nuair a bhí
scrúdú á dhéanamh aici ar ghléas nach raibh
ag feidhmiú i gceart. Bascadh a géag láimhe go
dona toisc gur múchadh an trealamh cosanta
leictrimheicniúla thart timpeall ar an ngléas.
Gortaíodh duine den phobal nuair a thit scafall
ar phríomhshráid ghnóthach. Bhí an scafall á
bhaint dá chéile ag an am.
Fostaíodh conraitheoir chun díon miotail rocaigh
a bhaint ó áitreabh chuideachta Y. Nochtadh
fostaí den chonraitheoir d’iarmhír aispeiste sna
painéil ón díon. Bhí úinéir na cuideachta ar an
eolas gur dhócha go mbeadh aispeist sa díon,
ach níor chuir an t-úinéir an fhaisnéis sin ar
aghaidh chuig an gconraitheoir.

4

Gortaíodh printíseach go dona tar éis dó titim trí
dhíon peirspéacs rocaigh ar sheid feirme.

5

Fágadh fostaí gan lúth na ngéag nuair a
bascadh é le dumpaire a bhí á thiomáint aige.
Thit an dumpaire i ndiaidh a mhullaigh ar fhána
géar.

6

Teascadh ceithre mhéar dá lámh dheas d’fhostaí
i gcuideachta Z nuair a bhí sábh ciorclach in
úsáid aige. Ní raibh aon chosaint in úsáid ar an
sábh.

7

Rinneadh gortú tromchúiseach do dhroim
cúramóra a bhí ag tabhairt aire d’fhear ar
éagumas mar thoradh ar fhear a iompar go
minic óna leaba go dtí a chathaoir.

8

Baineadh tuisle as oibrí óstáin ar chábla
folúsghlantóra agus thit sé síos staighre.
Rinneadh gortú tromchúiseach dá dhroim.

C. 1 Déan machnamh ar na bearta rialaithe ar cheart iad a bheith curtha i bhfeidhm i ngach ceann de na
cásanna thuas.

AONAD 6 BREATHNÚ SIAR

TIMPISTÍ NEAMH-MHARFACHA

C.2 Cén ról a bheadh ag oiliúint agus/nó maoirsiú chun na timpistí thuas a sheachaint?
C.3 Cé air a bhfuil an locht i ngach cás, dar leat?

GNÍOMHAÍOCHT 6.C
PLÉ RANGA

Gortuithe
neamh-mharfacha
(a tuairiscíodh)
(reported)

Non-fatal
injuries

2013
2012

6,598
6,804
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Is iomaí timpiste san ionad oibre a d’fhéadfadh dul gan tuairisciú. Cén fáth a dtarlaíonn a leithéid, dar leat?
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GNÍOMHAÍOCHT 6.D
PLÉ RANGA
Ag féachaint ar na cairteacha thíos, pléigh modhanna
oiriúnacha chun faisnéis maidir le sláinte agus sábháilteacht
a chur in iúl d’fhostaithe san aoisghrúpa 18-24 bliana agus
d’fhostaithe san aoisghrúpa 55-64 bliana.

Smaoinigh ar fhoinsí faisnéise agus comhairle, oideachas
agus oiliúint, feachtais phoiblíochta, teilifís, raidió, agus na
meáin shóisialta.

AONAD 6 BREATHNÚ SIAR

Líon na mbásanna

Líon na mbásanna (idir oibrithe agus eile) a tuairiscíodh de réir aoisbhanda 2013 (HSA)
12
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2
0

Aoisbhanda 0-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

An Earnáil Oibre Is Guaisí

Na hearnálacha is guaisí
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Básanna
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2013

7
2012

Iascaireacht

2013
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Foirgníocht

GNÍOMHAÍOCHT
GNÍOMHAÍOCHT 6.E
SCRÍOBH LITIR CHUIG POLAITEOIR
Léigh an cuntas fíor seo a leanas ar an athrú ollmhór a tháinig ar shaol ir tar éis dó titim de dhíon:

Níl obair ar bith déanta agam ó tharla timpiste dom ceithre bliana ó shin. Déanta na fírinne, tá mo shaol go
léir tar éis titim as a chéile.
Thit mé de dhíon nuair a bhí teach á thógáil agam agus bhris mé mo dhromlach in dhá áit. Rinneadh díobháil
fíocháin bhoig dom agus díobháil eile do mo ghlúin dheas chomh maith. Bhí mo rúitín casta go dona agus
in aon chor. Chaith mé an chéad sé bliana eile i bhfráma dromlaigh, agus an leaba á coinneáil agam.
I ndáiríre, ba iad an dúlagar agus na taomanna scaoill an ghné ba mheasa. Cuireadh mé i mbarda síciatrach
ar deireadh.
Ar ndóigh, bhí m'ioncam imithe. Ach ní raibh mo theaghlach in ann cur suas leis an strus a bhain le
maireachtáil ar liúntas míchumais agus na taomanna scaoill athfhillteacha. Scar mé féin agus mo bhean chéile
óna chéile agus tá deacracht mhór agam labhairt go hoscailte le mo leanaí.
Blianta ina dhiaidh sin, tá na cneácha coirp leigheasta den chuid is mó anois
ach ní hionann mé agus an fear a bhí ionam san am sin go fóill.’
Seán; fear 38 bliain d'aois.
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scriosadh an maolaire turrainge i mo ghlúin. Dúirt gach duine liom go raibh an t-ádh dearg orm teacht slán
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Samhlaigh gur tusa bean chéile Sheáin, nó leanbh/cara dá chuid. Scríobh litir a sheolfadh
sé/sí chuig an aire atá freagrach as sláinte agus sábháilteacht ag an obair a rialáil.
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GNÍOMHAÍOCHT
GNÍOMHAÍOCHT 6.F
DÍOSPÓIREACHT FOIRNE
Ullmhaigh díospóireacht foirne ar cheann amháin de
na hábhair seo a leanas.
Uimh.1 Nach bhfuil go leor á dhéanamh ag an
rialtas chun oibrithe a chosaint ar thimpistí
ionad oibre.
Uimh.2 Go mbíonn na ceisteanna sláinte agus
sábháilteachta go léir ag brath ar ghlacadh
an duine le freagracht phearsanta.
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Uimh.3 Nár chóir glacadh in aon chor le sárú na
rialachán sláinte agus sábháilteachta.
Uimh.4 Gur féidir gach gortú agus breoiteacht
cheirde a chosc.
Uimh.5 Gur chóir go mbeadh ceisteanna
sláinte agus sábháilteachta níos mó chun
tosaigh i gcuraclam na mbunscoileanna
agus na meánscoileanna.
Rialacha díospóireachta
Bíonn triúr ar gach foireann. Bíonn an fhoireann ag
argóint ar son nó in aghaidh an rúin. Ní mór do gach
foireann na hargóintí ar fad a phlé, a phleanáil agus a
ullmhú. Ansin, déantar codanna áirithe de na hargóintí
sin a thabhairt do gach ball den fhoireann. Bíonn dalta
amháin ina c(h)aptaen. Is é an captaen a chuireann
tús le díospóireacht na foirne, agus labhraíonn sé/sí
arís ag an deireadh chun achoimre a thabhairt.
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Labhraíonn gach ball den fhoireann ar feadh TRÍ
nóiméad. Labhraíonn an captaen arís ar feadh
DHÁ nóiméad chun achoimre a thabhairt ar argóint
bhunúsach na foirne.
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GNÍOMHAÍOCHT 6.G
TIONSCADAL GEARR
GRÚPA
Dialann

Scríobh cuntas samhailteach dar teideal: ‘Lá
amháin de shaol...’ agus é bunaithe ar an
ngnáthamh laethúil oibre a mheasann tú a
bheith ag duine amháin de na hoibrithe seo a
leanas. Agus an cleachtadh seo á dhéanamh
agat, dírigh go hiomlán ar ghuaiseacha, rioscaí
agus ceisteanna eile sláinte agus sábháilteachta
a thiocfadh chun cinn go rialta i rith obair laethúil
an duine.
Roghnaigh uathu seo a leanas:
garda
maoirseoir naíolainne
dochtúir ginearálta
cúramóir
freastalaí mná
feirmeoir
iascaire amach ón gcósta
oibrí foirgníochta
gruagaire
tiománaí bus
bainisteoir seirbhísí airgeadais
bainisteoir i monarcha.

AONAD 6

CUID 2

MÓRTHASC
Iarrtar ar gach dalta ceann amháin de na tionscadail seo a leanas a chur i gcrích

Ba chóir go gcuimseodh Cuid a haon de do thuairisc
cuid nó iomlán na nithe seo a leanas:
n

achoimre ar ráiteas sábháilteachta na
cuideachta

n

tuairisc ar eolas na cuideachta ar reachtaíocht
sláinte agus sábháilteachta

n

breithniú na hoiliúna a chuirtear ar fáil don
fhoireann

n

polasaí na cuideachta ar na nithe seo a
leanas (más bainteach):
-

Trealamh cosanta pearsanta
Tuairiscí timpiste
Nósanna imeachta aslonnaithe
Polasaí ar bhulaíocht san ionad oibre.

Ba chóir go ndéanfadh Cuid a dó de do thuairisc
moltaí faoin gcaoi ar féidir sábháilteacht a fheabhsú
san ionad oibre seo.

Tionscadal Uimhir a Dó
Iarr cead ráiteas sábháilteachta do scoile a fheiceáil.
Scríobh anailís chriticiúil ar an ráiteas, agus é bunaithe
ar chodanna a haon agus a dó de Thionscadal a
hAon thuas.

Breithnigh ócáid thábhachtach i bhféilire do scoile
(amhail turas idirbhliana, turas scoile, dráma ceoil
scoile nó lá spóirt). Scríobh measúnú riosca le haghaidh
na hócáide, agus tú ag breithniú na nguaiseacha,
rioscaí agus rialúchán go léir a shamhlaíonn tú leis
an ócáid.

Tionscadal Uimhir a Ceathair
Tá tú le freastal ar chruinniú leis an aire atá freagrach
as sábháilteacht ionad oibre. Is mian leat bealaí chun
sláinte agus sábháilteacht a fheabhsú do dhaoine
óga ag an obair a phlé leis / léi. Ullmhaigh na nótaí a
thabharfaidh tú leat ar an lá. Ba chóir go mbeadh na
príomhphointí is mian leat a dhéanamh iontu, chomh
maith le staidreamh agus / nó léaráidí bainteacha le
tacú le d'argóint.
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Breithnigh ionad oibre ina raibh tú ag obair le déanaí
nó a bhfuil tú ag obair ann faoi láthair. Scríobh tuairisc
ar chleachtais sláinte agus sábháilteachta an ghnó.
Ná cuir eolas pearsanta nó íogair san áireamh.

Tionscadal Uimhir a Trí

Tionscadal Uimhir a Cúig
Dear póstaer do do scoil, rud is féidir a chur ar
taispeáint in áit fheiceálach. Ba chóir go gcuirfeadh
an póstaer gach úsáideoir sa scoil (daltaí, múinteoirí,
tuismitheoirí, srl.) ar an eolas faoin gcleachtas is
fearr agus is sábháilte nuair a bhítear ag úsáid na
n-áiseanna atá ar fáil (amhail limistéir thionóil, seomraí
eolaíochta, seomraí na ríomhairí, srl.). Caithfidh an
póstaer a bheith faisnéiseach agus insúl araon. Más
fearr leat, is féidir leat póstaer a dhearadh do GACH
ceann de na príomhlimistéir i do scoil.
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Tionscadal Uimhir a hAon
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Tionscadal Uimhir a Sé
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Dear, ullmhaigh agus déan suirbhé ar ghrúpa bliana
iomlán i do scoil. Ba chóir go bhfiosródh an suirbhé
eolas na ndaltaí ar, agus a suim i gceisteanna sláinte
agus sábháilteachta. Caithfidh tú graif, cairteacha
agus liostaí a chur le chéile agus iad bunaithe ar do
thaighde. Ba chóir go mbeadh rannán ann chomh
maith ina mbeadh conclúidí a bheadh bunaithe ar an
suirbhé.
Seans gur mhaith leat comhoibriú agus cúnamh
chomhairle daltaí agus chinnirí na scoile a lorg, nó an
méid sin a lorg ón gCeann Bliana cuí.
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Tionscadal Uimhir a Seacht
Roghnaigh ceann ar bith de na cásanna atá curtha i
láthair san aonad seo. Samhlaigh go bhfuil cás coiriúil
cúirte ar siúl mar gheall ar an teagmhas. Ullmhaigh
an óráid a d'fhéadfadh an t-abhcóide atá ar son na
cosanta nó an ionchúisimh a thabhairt. Tá cead agat
d'óráid a chur i láthair ó bhéal nó i scríbhinn.

Tionscadal Uimhir a hOcht
Scríobh tuairisc ar fheachtas meán sóisialta a fhorbairt
ar sciorrthaí, tuislí agus titimí. Breithnigh an méid
atá foghlamtha agat i gclár ‘Choose Safety’. Úsáid
eolas, cairteacha agus acmhainní staidrimh chun
béim a leagan ar an bhfáth a bhfuil tábhacht leis an
bhfeachtas, na hamanna is fearr leis an bhfeachtas
a thosú, an sprioclucht féachana agus na meáin
a úsáidfear. Scríobh postáil ghearr le haghaidh
Facebook agus Twitter nó déan cur síos ar phostáil
oiriúnach ar You Tube, agus cuir na sonraí seo san
áireamh i do thuairisc.

TRIAIL LUAIS DHEIREADH AN AONAID

Agus sibh ag obair i ngrúpaí ceathrair, tá 12 nóiméad agaibh chun na
measúnuithe riosca tapa seo a leanas a chomhlánú:

An t-ionad oibre

Aonad Guaiseacha 1

Aonad Riosca 2

Aonad Rialúcháin 3

Seomra stórais i siopa
DFÉ (DIY)
Oiig ghnóthach
cuntasóirí
Gruagairí
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Limistéar cistine i
mbialann

Clós feirme
Ionad
garraíodóireachta
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Trálaer iascaireachta
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