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I gcuid 2 de na Treoirlínte seo tá na huirlisí go léir a mbeidh ag teastáil uait chun do chóras bainistíochta um shábháilteacht agus 

sláinte a chur faoi shiúl lena n-áirítear: teimpléid phleanála, beartas sábháilteachta agus sláinte samplach, cairt eagraíochta 

na bainistíochta agus uirlisí oiliúna agus monatóireachta. Féadfaidh do scoil uirlisí cosúla a úsáid cheana ach féadfaidh sé a 

bheith úsáideach forlíonadh nó comparáid a dhéanamh lena bhfaigheann tú amach anseo.

Tá teimpléid agus doiciméadú samplach tagartha i gCuid 2 de na Treoirlínte le nasc do Chuid 2 - Uirlisí agus Teimpléid le 

go bhféadfar iad a úsáid go héasca. 

Áirítear i gcuid 2 freisin uirlis Mheasúnaithe Riosca (uirlis 4) a chuireann sraith teimpléad ar fáil, ina bhfuil liosta de 

na guaiseacha and rioscaí is comónta i dtimpeallacht na scoile.  Cabhróidh na teimpléid seo leat do mheasúnú nó do 

mheasúnuithe riosca a dhéanamh agus féadfaidh siad tacú le hiarrachtaí guaiseacha a aithint agus rioscaí a laghdú. Tá na 

teimpléid mheasúnaithe riosca inbhainte agus féadfar iad a líonadh isteach nó a fhótachópáil le húsáid amach anseo mar 

chuid de do chuid mheasúnaithe riosca bhliantúil. Féadfaidh na teimpléid seo a líonadh isteach freisin ar an dlúthdhiosca 

ceangailte agus sábháilte ar do ríomhaire nó féadfar iad a íoslódáil ó www.hsa.ie/education. Is féidir iad a athbhreithniú agus 

a nuashonrú freisin ag aon am le linn na scoilbhliana de réir mar a athraíonn cúinsí nó a tharlaíonn guaiseacha nua. 

Ní bheartaítear go bhfuil na guaiseacha, rioscaí agus rialúcháin a aithníodh ina liosta uileghabhálach de na tarluithe go léir 

a éireoidh in iarbhunscoileanna go léir. Is timpeallacht oibre uathúil gach scoil ina ceart féin agus ní mór plé leis an measúnú 

riosca sa bhealach seo. Tá teimpléid mheasúnaithe riosca bhána ar chúl uirlis 4 gur féidir leat a úsáid do ghuaiseacha breise 

nó ceantair oibre nach bhfuil áirithe sna teimpléid seo.

Sa dlúthdhiosca iniata (ar an taobh istigh den fhillteán) tá cóipeanna leictreonacha de na Treoirlínte agus na teimpléid go 

léir laistigh de Chuid 2 gur féidir leat a phriontáil ag céim ar bith le breis úsáide a bhaint astu. Is féidir an doiciméadú go léir 

atá leis na Treoirlínte seo a íoslódáil ó na suímh ghréasáin seo a leanas: 

www.hsa.ie/education

www.education.ie

www.stateclaims.ie  

www.sdpi.ie

Réamhrá 
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Uirlis 1: Doiciméid Pleanála 

Éilítear aird leanúnach chun sábháilteacht agus sláinte a bhainistíú go héifeachtach sa scoil. Is é is fearr don scoil ná go 
ndéantar an obair seo a phleanáil thar an scoilbhliana ar fad. Is éard atá sa mhéid seo a leanas ná forbhreithniú ar an gcaoi 
a d'fhéadfadh scoil pleanáil a dhéanamh don chóras bainistíochta sábháilteachta agus sláinte a chur i bhfeidhm agus a 
oibriú thar na trí théarma.

Nuair nach bhfuil Coiste Sábháilteachta ann, ba chóir a gcuid tascanna sa phleanálaí a thabhairt go díreach don duine 
sainithe do shábháilteacht agus sláinte ag gníomhú ar son an Bhoird Bhainistíochta/an Choiste Ghairmoideachais.

uirlis 1(A) Pleanálaí samplach téarma

Bord Bainistíochta/
Coiste 
Gairmoideachais

Tionscain iniúchóireacht sábháilteacht agus sláinte•	  (Cuid 2, uirlis 1 (B)) 
Faigh tuarascáil ar shábháilteacht agus sláinte ón gcoiste sábháilteachta•	
Déan athbhreithniú ar mheasúnú riosca•	
Athbhreithnigh/nuashonraigh ráiteas sábháilteachta ag tógáil tuarascáil/•	
moltaí an choiste shábháilteachta san áireamh
Comhaontaigh gníomhartha atá riachtanach•	
Dáiligh acmhainní nuair is gá•	
Sainaithin tosaíochtaí gearrthéarmacha meántéarmacha agus fadtéarmacha•	
Faomhaigh/daingnigh cinní sábháilteachta agus sláinte•	
Cuir d'ainm le beartas sábháilteachta agus sláinte•	
Cuir d'ainm le ráiteas sábháilteachta agus sláinte•	

Duine sainithe 
le haghaidh 
Sábháilteachta 
agus Sláinte ar 
son an Bhoird 
Bhainistíochta/
An Choiste 
Gairmoideachais, 
m.sh. Príomhoide

Cruinniú den choiste sábháilteachta a thionól•	
Tóg gníomhartha riachtanacha de bhun cinní comhaontaithe an choiste •	
shábháilteachta
Cinntigh go gcomhlíontar prótacail riachtanacha do dhuilí dóiteáin, tuairisciú •	
timpiste srl.
Freagair do thuairiscí, teagmhais agus saincheisteanna a bhaineann le •	
sábháilteacht agus sláinte
Tabhair faisnéis d'fhoireann ar shábháilteacht agus sláinte agus déan •	
saincheisteanna a thuairisciú de réir mar is gá

Coiste Sábháilteachta 
(más ann)

Athbhreithnigh ráiteas sábháilteachta agus measúnuithe riosca•	
Comhaontaigh clár don bhliain – gníomhartha/tosaíochtaí/athruithe •	
Déan riachtanais oiliúna a mheasúnú – bunaithe (dóiteán, garchabhair, •	
láimhsiú srl.) agus riachtanais nua/speisialta (trealamh nua, riachtanais ar 
leith)
Comhaontaigh oiliúint bunaithe ar mheasúnuithe riosca•	
Comhaontaigh gníomhartha ceartúcháin riachtanacha•	
Déan cinneadh faoi phlean seirbhísithe agus cothabhála•	
Tuairiscigh don Bhord Bainistíochta/Coiste Gairmoideachais•	

Cruinnithe Foirne Mionteagasc a thabhairt don fhoireann ar eochairghnéithe den ráiteas •	
sábháilteachta – tuairisciú timpistí srl.
Tabhair aird ar athruithe ábhartha i rioscaí, rialúcháin agus nósanna •	
imeachta
Pléigh ceisteanna a bhaineann le sábháilteacht agus sláinte mar chúrsa •	
gnáthaimh agus de réir mar is gá

Foireann Dean cigireacht ar cheantair oibre: (foireann mhúinteoireachta) •	
saotharlanna, ceardlanna, cistineacha, seomraí ranga srl.. (foireann) 
choimhdeach, oifigí, leithris, dorchlaí, tailte scoile srl.
Comhlánaigh measúnuithe riosca mar is cuí don cheantar oibre ina bhfuil tú •	
mar a iarrtar ón mBord Bainistíochta/Coiste Gairmoideachais
Lean nósanna imeachta inmheánacha um thimpistí agus teagmhais a •	
thuairisciú
Cloí le cinní sábháilteachta agus sláinte an Bhoird Bhainistíochta/an Choiste •	
Ghairmoideachais
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Bord Bainistíochta/
Coiste 
Gairmoideachais

Faigh tuarascáil dul chun cinn ar chinní pleanála sábháílteachta agus sláinte•	
Athbhreithnigh saincheisteanna suntasacha sábháilteachta agus sláinte mar a •	
thuairiscítear
Dáiligh acmhainní cuí•	

Duine sainithe 
le haghaidh 
Sábháilteachta 
agus Sláinte ar 
son an Bhoird 
Bhainistíochta/
An Choiste 
Gairmoideachais, 
m.sh. Príomhoide

Cruinniú den choiste sábháilteachta a thionól•	
Freagair do thuairiscí, teagmhais agus saincheisteanna a bhaineann le •	
sábháilteacht agus sláinte
Cinntigh gur comhlíonadh clár oiliúna•	
Deán an dara druil dóiteáin de réir prótacail chomhaontaithe•	
Athbhreithnigh tuarascálacha timpiste•	
Tuairiscigh don Bhord Bainistíochta/Coiste Gairmoideachais•	

An Coiste 
Sábháilteachta

Athbhreithnigh dul chun cinn ar chinní pleanála sábháílteachta agus sláinte•	
Athbhreithnigh cur i bhfeidhm an chláir oiliúna•	
Athbhreithnigh teagmhais agus freagairtí sábháilteachta agus sláinte•	
Tuairiscigh don Bhord Bainistíochta/Coiste Gairmoideachais•	

Cruinnithe Foirne Mionteagasc a thabhairt don fhoireann ar eochairghnéithe den ráiteas •	
sábháilteachta – tuairisciú timpistí srl.
Tabhair aird ar athruithe ábhartha i rioscaí, rialúcháin agus nósanna •	
imeachta
Pléigh ceisteanna a bhaineann le sábháilteacht agus sláinte mar chúrsa •	
gnáthaimh agus de réir mar is gá

Foireann Cigireacht sábháilteachta ar cheantair oibre agus trealaimh•	
Tuairiscigh guaiseacha nua nó rioscaí méadaithe•	
Tuairiscigh timpistí, teagmhais agus tárluithe dainséaracha do bhainistíocht•	
Glac páirt in oiliúint de réir mar atá ag teastáil•	
Déan gníomhartha sábháilteachta agus sláinte a theastaíonn ón mBord •	
Bainistíochta/Coiste Gairmoideachais

Bord Bainistíochta/
Coiste 
Gairmoideachais

Faigh agus déan athbhreithniú ar thuarascáil dhul chun cinn an phlean •	
sábháilteachta
Athbhreithnigh agus tabhair tosaíocht do riachtanais mar a shainaithnítear •	
trí na measúnuithe riosca 
Sainaithin tosaíochtaí don phlean sábháilteachta agus sláinte don bhliain ina •	
dhiaidh sin
Athbhreithnigh agus leasaigh ráiteas sábháilteachta le súil ar an méid thuas•	

Duine sainithe 
le haghaidh 
Sábháilteachta 
agus Sláinte ar 
son an Bhoird 
Bhainistíochta/
An Choiste 
Gairmoideachais, 
m.sh. Príomhoide

Déan measúnú riosca cuimsitheach•	
Athbhreithnigh measúnuithe riosca•	
Comhlánaigh tuarascáil deireadh bliana, lena n-áirítear tátail mheasúnaithe •	
riosca, ag tógáil faoi deara gníomhartha le cur ar aghaidh don bhliain ina 
dhiaidh sin
Athbhreithnigh clár oiliúna•	
Tuairiscigh don Bhord Bainistíochta/Coiste Gairmoideachais le moltaí um •	
ghníomhartha tosaíochta agus clár pleanála don bhliain le teacht

An Coiste 
Sábháilteachta

Athbhreithnigh tuarascáil deireadh bliana lena n-áirítear tátail mheasúnuithe •	
riosca   
Athbhreithnigh torthaí an mheasúnaithe riosca/ráitis sábháilteachta •	
athbhreithnithe
Athbhreithnigh nósanna imeachta oiliúna agus cumarsáide •	
Déan uiríll chuig an mBord Bainistíochta/Coiste Gairmoideachais ar aon •	
saincheisteanna sábháílteachta agus sláinte a d'éirigh le linn na scoilbhliana 
le súil córais slán oibre a fhorbairt

Cruinnithe Foirne Mionteagasc a thabhairt don fhoireann ar eochairghnéithe den ráiteas •	
sábháilteachta – tuairisciú timpistí srl.
Tabhair aird ar athruithe ábhartha i rioscaí, rialúcháin agus nósanna •	
imeachta
Pléigh ceisteanna a bhaineann le sábháilteacht agus sláinte mar chúrsa •	
gnáthaimh agus de réir mar is gá

Foireann Tuairiscigh timpistí, teagmhais agus tárluithe dainséaracha do bhainistíocht •	
shinsearach
Déan measúnuithe riosca nua nó atá ann fós a chomhlíonadh de réir mar is •	
cuí do do cheantar oibre féin agus do d'inniúlacht féin
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Athbhreithniú coimsitheach is ea iniúchóireacht sábháilteachta agus sláinte ar ghnéithe go léir na bainistíochta 
sábháilteachta agus sláinte trasna na scoile ina hiomláine. Is féidir an t-athbhreithniú tosaigh seo a úsáid ar dhá bhealach: 

-  Is féidir leis an mBord Bainistíochta/an Coiste Gairmoideachais é a úsáid chun stádas reatha na scoile a bhunú 
maidir le comhlíonadh le rialúcháin sábháilteachta agus sláinte agus chun bearnaí reatha a shainaithint i mbainistiú na 
sábháilteachta. 

-  Is féidir leis an mBord Bainistíochta/ an Coiste Gairmoideachais é a úsáid freisin ag deireadh na scoilbhliana chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar dhul chun cinn sábháilteachta na scoile agus cabhrú le pleanáil don bhliain le teacht.

uirlis 1(B) uirlis iniúchóireachta bhainistíocht sábháilteachta 
agus sláinte na scoile

1 Ráiteas Sábháilteachta Sea Ní 
hea

1.1 An bhfuil ráiteas sábháilteachta ag an scoil? 

1.2 An ceann reatha é? ( .i. athbhreithnithe sa 12 mhí thart)

1.3 An bhfuil sé údaraithe/sínithe/deimhnithe ag an mBord Bainistíochta/Coiste 
Gairmoideachais?

1.4 An bhfuil beartas sábháilteachta agus sláinte sainmhínithe go soiléir ann?

1.5 An áirítear sa bheartas sábháilteachta agus sláinte tiomantas gortú 
agus easláinte a chosc agus feabhsúchán leanúnach i mbainistíocht agus 
feidhmiúchán sábháilteachta agus sláinte? 

1.6 An áirítear ann tiomantas comhlíonadh le riachtanais reachtacha sainaithnithe 
a bhaineann le sábháilteacht agus sláinte ceirde agus guaiseacha?

1.7 An gcruthaíonn sé creat chun plean gníomhaíochta sábháilteachta agus 
sláinte a leagan agus athbhreithniú a dhéanamh air? 

1.8 An bhfuil an ráiteas sábháilteachta doiciméadaithe - i bhformáid scríofa pé 
acu ar pháipéar nó go leictreonach?

1.9 An bhfuil gach duine laistigh den scoil curtha ar an eolas faoin ráiteas 
sábháilteachta?

1.10 An bhfuil páirtithe leasmhara, cuairteoirí agus conraitheoirí curtha ar an eolas 
faoin ráiteas sábháilteachta?

1.11 An bhfuil measúnuithe riosca foirmiúla déanta?

Scoilbhliain:

2 Sainaithint guaiseacha, measúnú riosca agus cinntiú rialúchán Sea Ní 
hea

2.1. An bhfuil nós imeachta scríofa ag do scoil le haghaidh sainaithint guaiseachta, 
measúnú riosca agus cinntiú bearta rialúcháin a dhéanamh? 

2.2 An gcuirtear san áireamh sa nós imeachta seo gníomhartha gnáthaimh agus 
neamhghnáthaimh? 

(Sainmhínítear gníomhartha gnáthaimh mar thascanna, dioscaireachtaí 
nó dualgais nach mór a dhéanamh go rialta nó ag tréimhsí sonraithe. 
gníomhartha tíopúla nó laethúla.

Sainmhínítear gníomhartha neamhghnáthaimh mar thascanna nach ndéantar 
go rialta nó ag tréimhsí sonraithe; gníomhartha aitíopúla is ea iad). 

2.3 An gcuireann an nós imeachta seo gníomhartha gach duine a bhfuil rochtain 
ar an scoil acu san áireamh?

2.4 An bhfuil na measúnuithe riosca doiciméadaithe agus coinnithe suas chun 
dáta?
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3 Riachtanais dlí agus eile Sea Ní 
hea

3.1 An bhfuil nós imeachta scríofa chun na riachtanais dlí agus na riachtanais 
sábháilteachta agus sláinte eile a shainaithint agus measúnú a dhéanamh 
orthu?

3.2 An bhfuil an t-eolas á thabhairt suas chun dáta?

3.3 An bhfuil an t-eolas cuí tugtha do na páirtithe leasmhara?

4 Plean Gníomhaíochta Sea Ní 
hea

4.1 An bhfuil plean gníomhaíochta scríofa sábháilteachta agus sláinte ag an 
mBord Bainistíochta/Coiste Gairmoideachais? 

4.2 An bhfuil fráma ama leagtha síos do chomhlíonadh na dtascanna 
sábháilteachta agus sláinte a sainaithníodh sa phlean gníomhaíochta?

4.3 An bhfuil gach tasc sainithe do dhuine le freagracht as an tasc a chríochnú?

4.4 An dtaispeánann an plean tiomantas chun gortú nó easláinte bainteach leis 
an obair a chosc?

4.5 An bhfuil clár bunaithe, curtha i bhfeidhm agus cothaithe ag an mBord 
Bainistíochta/Coiste Gairmoideachais chun riachtanais an phlean 
ghníomhaíochta sábháilteachta agus sláinte a bhaint amach? 

4.6 An bhfuil athbhreithniú déanta ar na tascanna, mar a leagtar, go rialta ag 
tréimhsí pleanáilte agus curtha in oiriúint, nuair is gá chun a chinntiú go 
bhfuil an plean gníomhaíochta agus a riachtanais á mbaint amach?

5 Acmhainní, róil, freagrachtaí agus údarás Sea Ní 
hea

5.1 An bhfuil róil agus freagrachtaí maidir le sábháilteacht agus sláinte 
sainmhínithe?

5.2 An bhfuil róil agus freagrachtaí maidir le sábháilteacht agus sláinte sainithe 
do dhaoine aonair?

5.3 An bhfuil róil agus freagrachtaí maidir le sábháilteacht agus sláinte 
doiciméadaithe?

5.4 An bhfuil daoine curtha ar an eolas faoi róil agus freagrachtaí sábháilteachta 
agus sláinte?

6 Inniúlacht, oiliúint agus feasacht Sea Ní 
hea

6.1 An bhfuil fostaithe inniúil go cuí? 

6.2 An sainaithníonn an Bord Bainistíochta/Coiste Gairmoideachais riachtanais 
oiliúna sábháilteachta agus sláinte foirne agus an leagann siad é seo amach i 
bplean scríofa? m.sh. sábháilteacht dóiteáin, garchabhair srl.

6.3 Chomh luath agus a shainaithnítear riachtanais oiliúna, an gcuirtear an 
oiliúint chuí ar fáil chun na riachtanais sin a shásamh? 

6.4 An gcoinnítear taifid oiliúna?

7 Cumarsáid  Sea Ní 
hea

7.1 An bhfuil nós imeachta foirmiúil bunaithe ag an mBord Bainistíochta/Coiste 
Gairmoideachais chun cumarsáid inmheánach a dhéanamh i measc leibhéil 
éagsúla agus feidhmeanna na scoile?

7.2 An bhfuil nós imeachta foirmiúil bunaithe ag an mBord Bainistíochta/Coiste 
Gairmoideachais chun cumarsáid a dhéanamh le conraitheoirí agus cuairteoirí 
eile chun na scoile?
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8 Rannpháirtíocht agus comhairliúchán Sea Ní 
hea

8.1 An bhfuil nós imeachta foirmiúil bunaithe ag an mBord Bainistíochta/Coiste 
Gairmoideachais do rannpháirtíocht foirne i sainaithint guaiseacha, measúnú 
riosca agus bearta rialacháin a chur i bhfeidhm?

8.2 An bhfuil nós imeachta bunaithe ag an mBord Bainistíochta/Coiste 
Gairmoideachais chun go mbeadh baint ag foireann in imscrúdú tarlúinte?

8.3 An bhfuil nós imeachta bunaithe ag an mBord Bainistíochta/Coiste 
Gairmoideachais chun go mbeadh baint ag foireann beartais sábháilteachta 
agus sláinte a fhorbairt? An gcinnítear sa nós imeachta seo go bhfuil a 
dhóthain aire á thabhairt do dhaoine aonair faoi mhíchumas? 

8.4 An bhfuil nós imeachta bunaithe ag an mBord Bainistíochta/Coiste 
Gairmoideachais chun dul i gcomhairle le foireann má dhéantar aon athruithe 
a bhfuil éifeacht acu ar bheartas sábháilteachta agus sláinte?

8.5 An bhfuil nós imeachta bunaithe ag an mBord Bainistíochta/Coiste 
Gairmoideachais chun go mbeadh ionadaíocht ag foireann i gcúrsaí 
sábháilteachta agus sláinte?

8.6 An bhfuil nós imeachta bunaithe ag an mBord Bainistíochta/Coiste 
Gairmoideachais chun dul i gcomhairle le conraitheoirí (tógála, cothabhála 
agus glantóirí fuinneog) ar shaincheisteanna sábháílteachta agus sláinte?

9 Ullmhacht agus freagairt éigeandála Sea Ní 
hea

9.1 An bhfuil nósanna imeachta bunaithe ag an mBord Bainistíochta/Coiste 
Gairmoideachais chun suímh éigeandála poitéinsiúla a shainaithint? 
m.sh. tuilte, dóiteán, bagairt bhuama, básanna, tarlúintí tromchúiseacha, 
féinmharú srl. 

9.2 An mbunaítear leis an nós imeachta seo an chaoi inar cheart leis an scoil 
freagairt do shuímh éigeandála dá leithéid?

9.3 An dtógtar san áireamh sa phlean éigeandála riachtanais pháirtithe 
leasmhara ábhartha? m.sh. seirbhísí éigeandála, comharsana srl. 

9.4 An bhfuil an nós imeachta faoi réir athbhreithniú agus nuashonrú tréimhsiúil 
agus leasuithe nuair is gá?

9.5 An bhfuil an plean aslonnaithe éigeandála ar taispeáint ar fud na scoile?

9.6 An bhfuil an plean aslonnaithe éigeandála forbartha chun ceantair go 
léir, agus próisis a chuimsiú agus na daoine sin a d'fhéadfadh a bheith faoi 
riosca níos mó a shainaithint, m.sh. daoine lagamhairc, daoine aonair faoi 
mhíchumas nó iad siúd a oibríonn i dtimpeallach torannach agus an bhfuil na 
nósanna imeachta sin curtha in iúl do phobal na scoile?

9.7 An bhfuil córas rabhaidh dóiteáin inchloiste i do scoil?

9.8 An bhfuil ionaid tionóil dóiteáin sainaithnithe agus línithe go soiléir? 

9.9 An bhfuil comharthaí dóiteáin treoracha ar taispeáint (pictúrtha amháin, gan 
téacs iontu)? 

9.10 An bhfuil córais soilsithe éigeandála sa scoil?

9.11 An gcoinnítear bealaí éalaithe dóiteáin saor i gcónaí? 

9.12 An gcuirtear druileanna dóiteáin ar siúl? (2 cheann in aghaidh na bliana 
molta) 

9.13 An bhfuil taifead déanta de thorthaí na ndruileanna dóiteáin, m.sh. an t-am a 
tógadh, tuairiscithe fabhtaí nó constaicí óna mbíonn gníomhú ag teastáil?

9.14 An bhfuil trealamh garchabhrach comhrac dóiteáin go léir (spóil píobáin 
dóiteáin, múchtóirí dóiteáin, tóitbhacainní srl.) ina ionad? 

9.15 An ndéantar cigireacht agus seirbhísiú ar shuiteálacha dóiteáin agus 
trealaimh go léir de réir riachtanas? 
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10 Feidhmíocht, tomhas agus monatóireacht Sea Ní 
hea

10.1 An bhfuil nósanna imeachta scríofa ina n-ionad chun feidhmíocht 
sábháilteachta agus sláinte a thomais agus monatóireacht a dhéanamh uirthi 
– athbhreithniú leanúnach/tréimhsiúil phlean sábháilteachta agus sláinte na 
scoile via cruinnithe choiste sábháilteachta srl.?

10.2 An ndéantar athbhreithniú ar shábháilteacht agus sláinte le linn na 
scoilbhliana, m.sh. tuarascálacha dul chun cinn téarma ullmhaithe ag an 
gcoiste sábháilteachta, athbhreithniú ar thimpistí?

11 Fiosrúchán tarlúinte Sea Ní 
hea

11.1 An bhfuil nósanna imeachta scríofa ina n-ionad chun tarlúintí a imscrúdú 
agus a thaifeadadh ar mhaithe le buneasnaimh shábháilteachta agus sláinte a 
chinntiú agus gníomhaíochtaí cheartúcháin atá ag teastáil a shainaithint? 

11.2 An bhfuil fráma ama leagtha síos do chomhlíonadh na dtascanna 
sábhailteachta agus sláinte a sainaithnítear sa phlean gníomhaíochta?

An bhfuil nósanna imeachta foirmiúla ina n-ionad chun torthaí a chur in iúl 
do pháirtithe ábhartha, m.sh. an Bord Bainistíochta/Coiste Gairmoideachais

11.3 An bhfuil tuairiscí timpiste doiciméadaithe agus taifead déanta orthu i modh 
tráthúil?

11.4 An dtuairiscítear timpistí intuarascála agus tarluithe contúirteacha chuig an 
údarás Sábháilteachta agus Sláinte nuair is gá? 

11.5 An dtuairiscítear timpistí go léir chuig an nGníomhaireacht um Éilimh ar an 
Stát? (Éileamh ar scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha amháin) 

12 Neamhghéilliúlacht, gníomhaíocht cheartúcháin agus 
gníomhaíocht choisctheach

Sea Ní 
hea

12.1 An bhfuil nósanna imeachta scríofa ina n-ionad chun déileáil le 
neamhghéilliúlacht phoitéinsiúil agus iarbhír agus chun gníomhaíocht 
cheartúcháin agus choisctheach a thógáil? m.sh. cigireachtaí, forthorthaí 
druileanna dóiteáin srl.

12.2 De réir mar a shainaithnítear guaiseacha nua, an ndéantar measúnú riosca 
orthu?

13 Rialú Taifead Sea Ní 
hea

13.1 An bhfuil nósanna imeachta scríofa ina n-ionad chun taifid a shainaithint, 
a stóráil, a chosaint, a aisghabháil, a choinneáil agus a dhiúscairt? (ráiteas 
sábháilteachta, measúnuithe riosca, polasaithe, taifid oiliúna agus foirmeacha 
tuarascála timpiste a bheith curtha san áireamh)

14 Athbhreithnithe Sábháilteachta agus Sláinte Sea Ní 
hea

14.1 An ndéantar athbhreithnithe sábháilteachta agus sláinte ag tréimhsí 
pleanáilte chun a chinntiú go bhfuil an scoil ag cloí le riachtanais 
sábháilteachta agus sláinte? 

14.2. An bhfuil athbhreithnithe sábháilteachta agus sláinte doiciméadaithe?

15 Athbhreithniú Bainistíochta Sea Ní 
hea

15.1 An ndéanann an Bord Bainistíochta/Coiste Gairmoideachais, ag tréimhsí 
pleanáilte, athbhreithniú ar chóras na bainistíochta sábháilteachta agus 
sláinte?

15.2 An gcuirtear torthaí na n-athbhreithnithe sábháilteachta agus sláinte faoi 
bhráid an Bhoird Bhainistíochta/ an Choiste Ghairmoideachais? 

15.3 An ndéantar athbhreithniú ar thorthaí aiseolas an choiste shábháilteachta? 

15.4 An ndéantar athbhreithniú ar an aiseolas ó pháirtithe leasmhara eile, m.sh. 
seirbhísí dóiteáin, conraitheoirí?

15.5 An gcuirtear cinní faoi athbhreithniú an Bhoird Bhainistíochta/an Choiste 
Ghairmoideachais in iúl go foirmiúil don scoil? 9





uirlis 1(C) Taifead cruinnithe samplach

Taifead Cruinnithe Choiste Sábháilteachta

Ceantar Tosaíochta:                                                         Dáta:

I láthair:

Cad a phléamar? 

•	
•	
•	
•	

Cén cinneadh a rinneamar? 

•	
•	
•	
•	

Cé a dhéanfaidh agus cad a dhéanfaidh siad don chéad chruinniú eile?

•	
•	
•	
•	

Cad a bheidh á phlé againn ag an gcéad chruinniú eile?

•	
•	
•	

Dáta an chéad chruinnithe eile:

11





uirlis 1(D) Teimpléad plean gníomhaíochta samplach 
sábháilteachta agus sláinte

TOSAÍOCHT:

NÓSANNA IMEACHTA COMHAONTAITHE          NÓSANNA IMEACHTA MEASTÓIREACHTA 
COMHAONTAITHE 

Cad atá ag teastáil uainn a bhaint amach?

SPRIOC:

Cad atá le 
déanamh?

Cathain? Cé? Cén 
acmhainní?

Torthaí 
inmhianaithe
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(TASCANNA)     (AMFRÁMA)  
(TÉARMAÍ 

TAGARTHA)
(ACMHAINNÍ) (CRITÉIR RATHA





Tosaíocht/réimse oibre 
maidir le sábháilteacht 
agus sláinte

Duine/grúpa 
pleanála atá 

freagrach

Tascanna Sceideal (dátaí agus uaireanta) Torthaí inmhianaithe

m.sh. beartas maidir le 
X, plean gníomhaíochta 

maidir le Y, measúnú 
riosca, beartas chun 

dul chun cinn a 
rialú, athbhreithniú, 

meastóireacht

m.sh. coiste 
sábháilteachta, 
rannóg scoile, 

fostaithe, 
tascghrúpa, grúpa 

beartais M
eá

n
 F

ó
m

h
ai

r
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ei

re
ad

h
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ó
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ai
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uirlis 1(E) Clár Pleanála Scoile
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uirlis 1(E) Clár Pleanála Scoile ar leanúint
Tosaíocht/réimse oibre 
maidir le sábháilteacht 
agus sláinte

Duine/grúpa 
pleanála atá 

freagrach

Tascanna Sceideal (dátaí agus uaireanta) Torthaí inmhianaithe

m.sh. beartas maidir le 
X, plean gníomhaíochta 

maidir le Y, measúnú 
riosca, beartas chun 

dul chun cinn a 
rialú, athbhreithniú, 

meastóireacht

m.sh. coiste 
sábháilteachta, 
rannóg scoile, 

fostaithe, 
tascghrúpa, grúpa 

beartais

Fe
ab

h
ra

M
ár

ta

A
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re
án
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lt
ai

n
e
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uirlis 2: Beartas Sábháilteachta agus 
Sláinte 
Is féidir le do scoil an beartas sábháilteachta agus sláinte samplach thíos a úsáid nó a leasú agus a ionchorprú isteach i ráiteas 
sábháilteachta do scoile.

De réir an Achta um Shábháilteacht Sláinte agus Leas ag an Obair 2005, is é polasaí an 
Bhoird Bhainistíochta /an Choiste Ghairmoideachais a chinntiú, sa mhéad go bhfuil sé 
indéanta le réasún, sábháilteacht, sláinte agus leas ag an obair foirne go léir agus daltaí, 
cuairteoirí, conraitheoirí agus pearsana eile a chosaint ag an scoil ó ghortú nó easláinte 
a éiríonn as aon ghníomhaíocht oibre. Éilíonn cur i bhfeidhm rathúil an pholasaí seo 
tacaíocht iomlán agus comhoibriú gníomhach na foirne go léir, conraitheoirí agus daltaí na 
scoile san áireamh.

Tá sé aitheanta gur riachtanais dlí iad sainaithint ghuaiseacha, measúnú riosca agus bearta 
rialúcháin nach mór leis an bhfostóir a dhéanamh chun sábháilteacht, sláinte agus leas ag 
an obair foirne go léir a chinntiú.

Tógann an Bord Bainistíochta/Coiste Gairmoideachais orthu féin mar fhostóirí, sa mhéad go 
bhfuil sé indéanta le réasún:

a.  caighdeáin sábháilteachta, sláinte agus leasa a chomhlíonann le forálacha agus 
 riachtanais an Achta um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005 agus    
 reachtaíocht ábhartha eile, caighdeáin agus cóid chleachtais a chur chun cinn; 

b.  eolas, oiliúint, teagasc agus maoirsiú nuair is gá a chur ar fáil, chun a chur ar cumas   
 foirne a gcuid oibre a dhéanamh go sábháilte agus go héifeachtach.

c.  suim leanúnach agus sheasmhach a chothú i gcúrsaí sábháilteachta agus  sláinte a 
 bhaineann le gníomhartha na scoile;

d.  feabhas leanúnach a chur leis an gcóras atá ina ionad chun sábháilteacht agus sláinte   
 cheirde a bhainistiú agus athbhreithniú a dhéanamh air go tréimhsiúil chun a chinntiú   
 go leanann sé ar aghaidh le bheith ábhartha, cuí agus éifeachtach; 

e.  dul i gcomhairle le foireann ar chúrsaí bainteach le sábháilteacht, sláinte agus leas ag an  
 obair;

f.  na hacmhainní riachtanacha a chur ar fáil chun sábháilteacht, sláinte agus leas iad go léir
 a bhfuil dualgas cúraim aici orthu a chinntiú, lena n-áirítear foireann, daltaí,    
 conraitheoirí agus cuairteoirí. 

Tá an Bord Bainistíochta/Coiste Gairmoideachais tiomanta ról gníomhach a imirt i gcur 
i bhfeidhm an pholasaí sábháilteachta agus sláinte cheirde seo agus athbhreithniú agus 
leasú a dhéanamh air de bhun athruithe sa reachtaíocht, taithí agus forbairtí ábhartha eile. 

Sínithe:

Cathaoirleach, Bord Bainistíochta/Coiste Gairmoideachais

Scoil/Coiste Gairmoideachais:

Dáta:
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uirlis 3: Cairt Eagraíochta Shamplach 
na Bainistíochta 
Tá dualgas ar gach duine ag an obair comhoibriú go héifeachtach sábháilteacht agus sláinte a fhorbairt agus a chur chun 

cinn. Léiríonn cairt eagraíochtúil an chéimiúlacht dualgas sa láthair oibre. Ba cheart do gach scoil a cairt féin a ullmhú. Tá 

cairt shamplach léirithe thíos.

Tá gach duine freagrach as sábháilteacht agus sláinte. Léiríonn an chairt scoile thuas cur chuige na scoile uile do shábháilteacht 

agus sláinte a chur chun cinn agus a fhorbairt i scoileanna.

Bord 
Bainistíochta/

Coiste 
Gairmoideachais

(fostóir)

Príomhoide/
Leasphríomhoide

(pearsana a 
rialaíonn áit oibre)

Oifigeach 
Sábháilteachta nó 
Comhordaitheoir 

Sábháilteachta (má 
cheaptar),

An Coiste Sábháilteachta 
lena n-áirítear 

Ionadaithe 
Sábháilteachta (má 

thoghtar)

Foireann
(Cinn ranna,
múinteoirí,

cúntoirí riachtanais 
speisialta,
pearsanra 

cothabhála,
foireann oifige)

Daoine 
eile ag an scoil 

(glantóirí, cuairteoirí, 
conraitheoirí, 

pearsanra 
cothabhála amuigh, 

daltaí, baill 
an phobail)
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uirlis 4: Teimpléid Mheasúnaithe 
Riosca: 
Cad é Measúnú Riosca?

Is rud é an próiseas measúnaithe riosca a dhéanaimid go léir gach lá i ngnéithe ar fad dár saoil. I dtimpeallacht na háite oibre, 

tá measúnú riosca ag croílár sábháilteacht agus sláinte a bhainistiú go rathúil.

Is próiseas trí chéim é:

  Céim 1. Sainaithin an ghuais.

  Céim 2. Déan measúnú ar an riosca i gcomhréir leis an nguais.

  Céim 3. Cuir bearta rialúcháin chuí i bhfeidhm chun an riosca a laghdú nó a dhíchur.

Mar a oibríonn uirlis an mheasúnaithe riosca

Faoi reachtaíocht sábháilteachta agus sláinte, ní mór d'fhostóirí measúnú riosca (i scríbhinn) dá n-áit oibre a chomhlánú. 

Is príomhchuid den Ráiteas Sábháilteachta é Measúnú Riosca agus go bunúsach baineann na 3 chéim sainaitheanta thuas 

leis.

Cuireann an uirlis seo sraith teimpléad measúnú riosca ar fáil do roinnt mhaith de na gnáthghníomhartha agus gníomhartha 

neamhghnáthaimh i scoileanna.

Liostaíonn na teimpléid mheasúnú riosca cuid de na guaiseacha is gnáth sainaitheanta i dtimpeallacht na scoile agus na 

rioscaí a bhaineann leo. Liostaíonn na teimpléid réimse bearta rialúcháin ba cheart a bheith i bhfeidhm chun guaiseacha dá 

leithéid a dhíothú nó a rioscanna a laghdú.

•  Is féidir le foireann go léir sa scoil na teimpléid seo a úsáid go díreach.

•  Roghnóidh foireann na teimpléid measúnú riosca do na gníomhartha ina bhfuil siad bainteach. Féadfaidh beirt bhall   

 foirne nó níos mó oibriú le chéile chun na teimpléid measúnú riosca a chomhlánú i gcás go n-úsáideann siad an seomra  

 ranga céanna, go múineann siad na hábhair chéanna nó go bhfuil post cosúil á roinnt acu.

• Saineoidh an Bord Bainistíochta/an Coiste Gairmoideachais amfrámaí cuí le haghaidh an mheasúnaithe riosca a   

 chomhlánú.

Nóta Liosta neamh-uileghábhálach de na guaiseacha agus rioscaí go léir atá sna scoileanna is ea an uirlis 

mheasúnuithe riosca seo a leanas. Féadfaidh sé a bheith riachtanach mar sin na teimpléid bhána ar fáil ar 

chúl na huirlise seo, do na guaiseacha sin nach ndéileáltar leo go sonrach a úsáid. Ba cheart go ndéanfadh na 

teimpléid seo bunús maith chun guaiseacha a shainaithint, measúnú a dhéanamh ar rioscaí agus rialúcháin 

a chur i bhfeidhm. Mar sin féin, ní mór duit aire mhaith a thabhairt do do thimpeallacht scoile féin agus 

guaiseacha agus rialúcháin eile atá i bhfeidhm agat nó atá le cur i bhfeidhm mar riachtanas a shainaithint agus 

a scríobh síos.
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Na céimeanna a bhaineann le bheith ag obair leis an uirlis mheasúnaithe riosca: 

Ag tosú.

Sainaithníonn an duine atá ag déanamh an mheasúnaithe riosca cén teimpléid atá ábhartha dá gcuid 
gníomhartha faoi leith ó chlár ábhair an mheasúnaithe riosca ar leathanaigh 41-43. 

Mar shampla, comhlánaíonn múinteoirí atá ag déanamh measúnú riosca sa Seomra Eacnamaíochta Baile, na 
teimpléid seo a leanas:

Eacnamaíocht Bhaile - Ginearálta
Measúnuithe riosca ginearálta scoile - Dóiteán
Measúnuithe riosca ginearálta scoile - Láimhsiú
Measúnuithe riosca ginearálta scoile - Sciorrthaí, tuislí agus titimí
Measúnuithe riosca ginearálta scoile - Garchabhair

Céim 1. 

Ba cheart siúl tríd an gceantar atá le measúnú a dhéanamh air, m.sh. ceardlann, seomra ranga, saotharlann, 
oifig, ceaintín srl. chun na guaiseacha atá ann a shainaithint. Ba cheart na teimpléid mheasúnaithe riosca 
ábhartha a úsáid chun cabhrú le sainaithint guaiseacha.

Céim 2.

Téigh tríd an teimpléad ábhartha ar an gcéad leathanach eile, clé go deas, ag féachaint ar gach teideal 
colúin chun an measúnú riosca a chomhlánú.

• Ba cheart go síneodh an duine a rinne an measúnú riosca é agus go gcuirfear dáta leis agus ba cheart go  
 mbeadh gníomhartha go léir atá fós le cur faoi bhráid san áireamh ann. 
   Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:       Dáta Comhlánaithe:                                                                                       

•  Ba cheart na measúnuithe riosca a chur ar aghaidh ansin chuig an gCoiste Sábháílteachta/sainitheoir eile  
 le bheith comhordaithe ionas gur féidir plean ar an scoil uile a fhorbairt do ghuaiseacha go léir nach bhfuil  
 rialaithe. 

Féach ar Léaráid 1. ar an gcéad leathanach eile le haghaidh ceannteidil cholúin agus conas iad a 
léirmhíniú.
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Rialúcháin Cuireann siad seo in iúl na cineálacha gníomh nach mór a chur i bhfeidhm chun an riosca a dhíchur nó 
a laghdú.

An bhfuil an rialúchán seo i bhfeidhm? Cuir Tá nó Níl ar an bhfoirm

Gníomhliosta nithe le déanamh/rialúcháin le cur i gcrích Más é Tá an freagra a thug tú ar an gceist roimhe 
seo ansin níl aon ghníomh breise ag teastáil. Más é Níl an freagra a thug tú ar an gceist roimhe seo, ansin ní mór 
duit an gníomh atá molta a scríobh isteach. 

Duine atá freagrach Scríobh isteach ainm nó ainmneacha an duine nó na ndaoine freagrach as an ngníomh nó na 
gníomhartha a dhéanamh. (Má tá curtha in iúl agat cheana go bhfuil rialúcháín i bhfeidhm atá leanúnach, le linn na 
scoilbhliana, féadfaidh gur mhian leat fós ainm an duine atá freagrach a scríobh anseo. Mar shampla, an múinteoir 
a dhíríonn aird na ndaltaí ar bheartas sábháilteachta agus sláinte sonrach ar bhonn rialta mar chuid den rang.)

Síniú & Dáta Comhlánaithe: Ní mór don duine a dhéanann an measúnú riosca dátaí comhlánaithe a chur isteach 
agus a shíniú chomh luath agus a chuirtear an gníomh/beart rialúcháin i gcrích.

Guaiseacha An 
bhfuil 
an 
ghuais i 
láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i 
gceist?

Grádú 
riosca

A = Ard

M = 
Meán

Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá rialúcháin 
go léir i bhfeidhm 
laghdófar riosca)

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Gníomh/liosta 
nithe le déanamh/
rialúcháin le cur i 
gcrích 

*Baineann an 
grádú riosca leis 
na rialúcháin atá 
le cur i gcrích atá 
imlínithe sa cholún 
seo

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Guaiseacha Tá gnáthghuais liostaithe don timpeallacht seo

An bhfuil an ghuais i láthair? Cuir Tá nó Níl ar an bhfoirm

Cén riosca atá i gceist? Insítear anseo duit cad a d'fhéadfadh tarlú mar thoradh ar an nguais

Rátáil riosca - ard, meán nó íseal: Tugann sé seo tuairim ghinearálta ar dhéine an riosca mura bhfuil an 
rialúchán i bhfeidhm agus cabhraíonn sé leat tosaíochtaí a bhunú chun bearta rialúcháin a chur i bhfeidhm. Córas 
rátála molta é seo don ghuais. Mar sin féin, ní mór duit aire a thabhairt do chúrsaí a bhaineann le do scoil féin. 
Mar shampla, an bhfuil riosca níos mó i gceist má chuirtear an ghuais seo le guaiseacha eile atá sainaitheanta 
agat i gceantar oibre/seomra ranga faoi leith?
Mura bhfuil an beart rialúcháin i bhfeidhm, cuirtear rátáil riosca i bhfeidhm chun cabhrú leat measúnú a dhéanamh ar 
an riosca agus liosta gníomhartha tostaíochta a chruthú. 
 Tá an Rátáil Riosca ARD, MEÁN nó ÍSEAL:
 RÁTÁIL ARDRIOSCA = Gníomh ardtosaíochta 
Má tá líon bearta rialúchán nach bhfuil i bhfeidhm agus go bhfuil rátáil riosca  ‘Ard’ mar shampla tugtha dóibh 
ansin tá an gníomh Tosaíochta atá ag teastáil ‘Ard’ freisin.

Léaráid 1.

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:   	 Dáta:                       
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Céim 3.

•  I gcás nach ndéileálann teimpléad measúnaithe riosca le guais/riosca/rialúchán atá sainaitheanta agat, ba  
 chóir é seo a chur isteach sa Teimpléad Measúnaithe Riosca Bán Uimh. 69.

• I gcás go bhfuil daltaí le riachtanais speisialta i gceist, daltaí nach é an Béarla a gcéad teanga nó daltaí le  
 hiompar dúshlánach, féadfaidh teimpléad measúnaithe riosca breise a chomhlánú (Féach ar Mheasúnaithe  
 Riosca Daltaí  san Áireamh Uimh. 46 ar leathanach 143)

•  I gcás go bhfaightear amach nach bhfuil rialúchán/rialúcháin i bhfeidhm, ní mór an colún "Liosta gnímh  
 nó gníomhartha le déanamh" a chomhlánú ag cur in iúl na gníomhartha riachtanacha atá ag teastáil chun  
 an ghuais a dhíchur.  Tá an rátáil riosca ar an mbeart rialúcháin mar an gcéanna leis an rátáil riosca sainithe  
 leis an nguais agus an riosca. Tugtar freagracht do dhuine as a chinntiú go bhfuil an rialúchán i bhfeidhm.

•  Nuair a chomhlántar gníomhartha (rialúcháin), ní mór don duine a dhéanann an measúnú riosca nó an  
 sainitheoir eile ansin an colún "Síniú agus dáta a comhlánaíodh") a chomhlánú.

•  Ní mór gníomhartha go léir nach féidir leis an duine atá ag déanamh an mheasúnaithe riosca a   
 dhúnadh a thabhairt faoi aird an duine nó na daoine cuí, m.sh. príomhoide, airíoch, coiste sábháilteachta,  
 Bord Bainistíochta/Coiste Gairmoideachais srl. agus ba chóir plean a chur i bhfeidhm chun a leithéid de  
 ghníomhartha a dhúnadh amach.

•  Féadfaidh roinnt ghníomhartha a bheith leanúnach agus is féidir é seo a chur in iúl freisin sa cholún “Síniú  

 agus dáta a comhlánaíodh”  (féach ar shamplaí measúnuithe riosca ar leathanaigh 25-37) 

• Má tá an Príomhoide nó an coiste sábháilteachta sainithe ag an mBord Bainistíochta/Coiste Gairmoideachais  
 le gníomhú ar a shon, ní mór don Phríomhoide/coiste sábháilteachta athbhreithniú a dhéanamh agus  
 gníomh riachtanach agus dátaí comhlánaithe a shaineadh. Sa deireadh thiar cuireann an Bord Bainistíochta/ 
 Coiste Gairmoideachais a ainm ar na measúnuithe riosca go léir.

•  Is den dea-chleachtas é go gcuirfear an plean gníomhaíochta a eascraíonn as an bpróiseas measúnaithe  
 riosca faoi bhráid an Bhoird Bhainistíochta/an Choiste Ghairmoideachais, mar eolas dóibh,  nuair is gá. 
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Sampla 1: Teimpléad measúnaithe riosca críochnaithe do Sheomra ranga Teicneolaíochtaí  Teicneolaíochtaí – Uimh. 50 Uirlisí Cumhachta Láimhe

© Gach ceart ar cosaint

2
5

Guaiseacha An 
bhfuil 
an 
ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá 
i gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
bhfeidhm beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Gníomh/liosta nithe le 
déanamh/rialúcháin le cur 
i gcrích 
*Baineann an grádú riosca leis 
na rialúcháin atá le cur i gcrích 
atá imlínithe sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Uirlisí 
cumhachta 
láimhe 
lochtacha

N Leictreamharú/
turraing 
leictreach

Dóiteán

A

A

A

Déanfar uirlisí cumhachta láimhe lochtacha a shainaithint go 
soiléir, déanfar iad a lipéadú mar as úsáid agus déanfar iad a 
stóráil ar leithligh i dtreo is nach n-úsáidfear de thaisme iad. 
Ba chóir lochtanna a chur in iúl don té atá i bhfeighil an ionaid 
oibre chun a chinntiú go ndéanfar gach earra a dheisiú nó go 
gcuirfear ceann eile ina ionad

Déantar uirlisí cumhachta láimhe a imscrúdú ó amharc sula 
n-úsáidtear iad agus déantar iad a thástáil ag duine inniúil de 
réir mar is gá
  
Déantar seiceáil ó amharc mar seo a leanas:

Uirlisí/fearas
• Lasc ann/as ag obair i gceart
• Gan comhartha ar bith a bheith ann go ndearnadh  
   damáiste don chásáil
• Gan aon pháirt a bheith scaoilte nó aon scriú a bheith in 
   easnamh
• Páirteanna beo cosanta i gceart i dtreo is nach bhfuil siad 
   inrochtana de thaisme
• Bheith cinnte de go bhfuil trealamh dínasctha nuair nach 
   bhfuil sé in úsáid

Cáblaí
• Ancairithe go daingean den phlocóid agus gan comhartha 
   ar bith de ghearradh, de sceith,  de bhrisce, de roic nó 
   cornaí sna seoláin, d’ailt théipeáilte, nó de rólódáil 
   (aithnítear rólódail trí athrú datha nó boladh) nach bhfuil 
   croíleacán cáblaí infheicthe ón taobh amuigh

Plocóid
• Ancairithe go daingean,·gan comhartha ar bith de chásáil 
   scoilte, róthéamh, de bhioráin scaoilte nó lúbtha

Soicéad asraoin
• Gan aon scoilt nó damáiste nó comhartha de róthéamh

√

√

√

Déanann múinteoir uirlisí a im-
scrúdú go rialta agus cinntíonn 
go dtógtar uirlisí lochtacha as 
úsáid go dtí go ndeisítear iad nó 
go gcuirtear uirlisí ina n-ionad.

Déanann múinteoir uirlisí 
cumhachta láimhe a imscrúdú ó 
amharc sula n-úsáidtear iad agus 
déantar iad a thástáil ag duine 
inniúil de réir mar is gá

Déanann múinteoir uirlisí 
cumhachta láimhe a imscrúdú ó 
amharc sula n-úsáidtear iad.

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Duine inniúil 
(leictreach)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny	Jones	
(05/09/10)	
(leanúnach)	

Jenny	Jones	
(05/09/10)	
(leanúnach)		

Jenny	Jones	
(05/09/10)	
(leanúnach)

Ag baint 
úsáide as 
leictreachas 
i láithreacha 
taise

N Leictreamharú/
turraing 
leictreach

A Ní úsáidtear uirlisí cumhachta láimhe nó trealamh leictreach le 
voltas níos airde ná 110 volta amuigh faoin aeir

√ Ní gá aon ní a dhéanamh Jenny Jones 
(Múinteoir)

Trealamh 
Leictreach a 
éiríonn beo

T Leictreamharú A

A

A

Áit a n-úsáidtear an soláthar príomhlíonra le haghaidh 
uirlisí cumhachta caithfidh foinse an tsoláthair a bheith 
feistithe le gaireas srutha iarmharaigh (RCD)

Ní dhéantar uirlisí agus trealamh iniompartha eile a 
phlugáil isteach ach amháin i gciorcad ata cosanta ag RCD

Déantar oibríocht an RCD a sheiceáil trí bhrú ar an gcnaipe 
tástála go rialta agus déantar an RCD a thástáil go rialta ag 
duine inniúil chun a chinntiú go n-oibríonn sé ag an sruth 
ligin cheart (sruth ligin nach mó ná 30mA in aga ama nach 
mó ná 0.3 soicind)

√

√

X

Cuireann múinteoir an 
Príomhoide ar an eolas. 

Gnáthdheisiúcháin déanta 
ag múinteoir.  Deisiúcháin 
neamhghnáthaimh déanta ag 
duine inniúil

Cinntíonn múinteoir go 
ndtastáltar RCD go cuí

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)
Duine inniúil
(leictreach)
Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny	Jones	
(05/09/10)	
(leanúnach)
Jenny	Jones	
(05/09/10)	
(leanúnach)



Guaiseacha An 
bhfuil 
an 
ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

gníomh/liosta nithe le déanamh/
rialúcháin le cur i gcrích 

*Baineann an grádú riosca le rialúcháin 
atá le cur i gcrích atá imlínithe sa cholún 
seo 

An bhfuil 
an rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Gníomh/liosta nithe le déanamh/
rialúcháin le cur i gcrích 

*Baineann an grádú riosca le rialúcháin 
atá le cur i gcrích atá imlínithe sa 
cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil dhíreach le 
páirteanna gluaisteacha

T Gearrthóirí, 
lanna, 
roithleáin 
scríobacha 
agus dioscaí 
greanála, a 
d’fhéadfadh 
bheith ina 
gcúis díobhála 
má dhéantar 
teagmháil leo

A

A

M

A

A

Sula n-úsáidtear iad ba chóir seiceáil ó amharc 
chun a chinntiú i gcás inarb infheidhme é  go 
bhfuil na gardaí agus clúdaigh go léir feistithe, 
i ndea-ord agus nach bhfuil locht ar bith 
infheicthe ann 

Úsáidtear uirlisí de réir treorach an déantóra

Lámhleabhar oibritheora ar fáil más gá

Cosc ar sheodra liobarnach

Bíodh gruaig fhada ceangailte siar

√
  

√

√

√

√

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)
Jenny Jones 
(Múinteoir)
Jenny Jones 
(Múinteoir)
Jenny Jones 
(Múinteoir)

Eisiachtain bloghanna T Ábhair ar eitilt 
nó bloghanna 
is cúis le 
díobháil

A Caitear súilchosaint agus úsáidtear gléas 
cosanta más gá

X Cinntíonn Príomhoide go gcuirtear 
súlchosaint cuí ar fáil

Caitear súilchosaint agus úsáidtear gléas 
cosanta más gá

Tugann úsáideoirí go léir aire d'aon PPE 
curtha ar fáil dóibh agus tuairiscíonn aon 
lochtanna dá múinteoir láithreach

Tom Tuohy 
(Príomhoide)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Gach 
úsáideoir

Tom	Tuohy	
(05/09/10)	

Jenny	Jones	
(05/09/10)
(leanúnach)

Úsáid uirlisí gan 
mhaoirsiú

N Úsáid gan 
mhaoirsiú as 
a dtiocfaidh 
díobháil

A

A

A

A

Cuirtear cosc ar dhaltaí uirlisí áirithe a úsáid

Bíonn daltaí faoi mhaoirsiú múinteora agus 
iad ag baint úsáide as uirlis ar bith

Faigheann daltaí teagasc ó mhúinteoir sula a 
n-úsáideann siad uirlis ar bith

Ba chóir uirlisí atá le húsáid ag múinteorí 
amháin a shainaithint go soiléir

√

√

√

√

Ní gá aon ní a dhéanamh

Déanann muinteoir a chinntiú go ndéantar 
maoirseacht ar dhaltaí nuair atá siad ag úsáid 
na n-uirlisí seo.

Déanann múinteoir a chinntiú go gcuirtear 
daltaí ar an eolas faoi uirlisí láimhe a úsáid go 
sábháilte.

Ní mór do gach úsáideoir treoracha an 
mhúinteora a chomhlíonadh

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)
Gach 
úsáideoir

Jenny	Jones	
(05/09/10)	

Jenny	Jones		
(05/09/10)
(leanúnach)

Jenny	Jones		
(05/09/10)	
(leanúnach)

Jenny	Jones	
(05/09/10)
(leanúnach)

Teagmháil leis an 
gceannoscailte aerlíne 
chomhbhrúite , a 
d'fhéadfadh aer a bhrú 
tríd an gcraiceann isteach 
sa sruth fola

T Bás A Ba chóir go mbeadh gach dalta faoi mhaoirsiú 
agus é nó í ag obair le haer comhbhrúite

√ Déantar daltaí a mhaoirsiú nuair atá siad ag 
obair le haer comhbhrúite

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny	Jones	
(05/09/10)	
(leanúnach)

© Gach ceart ar cosaint
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Sampla 1: Teimpléad measúnaithe riosca críochnaithe do Sheomra ranga Teicneolaíochtaí ar lean. Teicneolaíochtaí – Uimh. 50 Uirlisí Cumhachta Láimhe



Guaiseacha An 
bhfuil 
an 
ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An bhfuil an 
rialúchán seo 
i bhfeidhm?

Gníomh/liosta nithe le déanamh/
rialúcháin le cur i gcrích 
*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le cur i gcrích atá 
imlínithe sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Cáblaí sraoilleacha 
agus aerlínte 
comhbhrúite a 
d’fhéadfadh tuisle 
a bhaint as duine

T Guais tuisle a 
d’fhéadfadh 
bheith ina chúis 
le titim, briseadh, 
comhtholgadh 
nó teagmháil 
le páirteanna 
contúirteacha 
innealra as a 
dtiocfaidh teascadh

A

A

Dea-bhainistí

Déan athbhreithniú ar ghuaiseacha tuisle 
buana d’fhonn iad seo a dhíchur

X

√

Déanann múinteoir a chinntiú nach bhfuil 
aon ghuaiseanna tuisligh ann

Ní gá aon ní a dhéanamh

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny	Jones	
(leanúnach)

Torann T Díobháil éisteachta A

A

A

Tomhais fuaime déanta nuair is gá ag duine 
inniúil

Bíonn comharthaí rabhaidh curtha suas in 
aice le trealamh do-aistrithe torannach agus 
bíonnn siad infheicthe

Caitear cosaint éisteachta nuair is gá

√

√

√

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Duine inniúil

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Píosa oibre 
neamhdhaingnithe

N Aistriú phíosa oibre as 
a dtiocfaidh díobháil 
agus é in úsáid

A Clampaí cuí a bheith ann chun a chinntiú go 
bhfuil píosaí oibre daingnithe más infheidhme

√ Ní gá aon ní a dhéanamh Jenny Jones 
(Múinteoir)

Ionghabháil ábhair 
thruaillithe

N Nimhiú nó 
drochshláinte

M Cosc ar bhia agus deoch i limistéar oibre √ Ní gá aon ní a dhéanamh Jenny Jones 
(Múinteoir)

Teagmháil 
le hábhair 
ghuaiseacha

T nochtadh le hábhair 
ghuaiseacha

M Cuirtear sláinteachas pearsanta chun cinn 
(níochán lámh, úsáid smearaidh chosanta, srl.)

√ Ní gá aon ní a dhéanamh Jenny Jones 
(Múinteoir)

Úsáid neamhchuí/
neamhshábháilte 
uirlisí cumhachta 
láimhe

T Gortú mar gheall ar 
úsáid mhícheart

Leictreamharú

A

A

A

A

Bíonn daltaí faoi theagasc agus faoi mhaoirsiú 
múinteora agus iad ag baint úsáide as uirlisí

Cosc ar úsáid neamhúdaraithe uirlisí 
cumhachta láimhe

Úsáidtear uirlisí ar an dóigh a bhí ceaptha lena 
n-úsáid

Ní fhágtar uirlisí gan duine ina mbun le linn 
sosa agus bíonn siad daingnithe in ionad faoi 
leith nuair nach bhfuil siad in úsáid

X

√

√

√

Déanann múinteoir a chinntiú go 
gcuirtear daltaí ar an eolas faoi uirlisí 
láimhe a úsáid go sábháilte
Déantar daltaí a mhaoirsiú nuair 
atá siad ag úsáid uirlisí cumhachta 
láimhe. Ní mór do gach úsáideoir 
treoracha an mhúinteora a 
chomhlíonadh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Jenny Jones 

Jenny Jones
Úsáideoirí go 
léir uirlisí láimhe

Jenny Jones 
(Múinteoir)
Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny	Jones	
(05/09/10)
(leanúnach)

2
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Sampla 1: Teimpléad measúnaithe riosca críochnaithe do Sheomra Ranga Teicneolaíochtaí ar lean. Teicneolaíochtaí – Uimh. 50 Uirlisí Cumhachta Láimhe

Má tá gá le gníomh Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir gníomh a ghlacadh láithreach
Ba chóir déileáil le gníomhartha Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le gníomhartha Riosca Ísil (I) chomh luath agus atá sé praiticiúil

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:       	  	  Dáta:  05 / 09  /   10Jenny	Jones	



© Gach ceart ar cosaint
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Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:       	  	  Dáta:  05 / 09  /   10

Tá nó 
Níl

Más amhlaidh atá, cad iad na gníomhartha breise a 
bheadh ag teastáil

Duine atá freagrach Síniú agus dáta críochnaithe

An bhfuil daltaí ann atá faoi 
mhíchumas, lena n-áirítear 
míchumas fisiceach, 
lagamharc, lagú éisteachta, 
míchumas intleachta nó 
riocht sláinte meabhrach?

T Déantar measúnú riosca ar oiriúnacht an taisc

Cinntigh go dtuigeann daltaí teagasc an mhúinteora

Cinntigh nach bhfuil an bealach isteach/amach srianta

Jenny Jones (Múinteoir) Jenny	Jones	(05/09/10)	
(leanúnach)

An bhfuil daltaí ann nach 
bhfuil an Béarla mar chéad 
theanga acu agus go 
bhféadfadh fócas breise 
a bheith ag teastáil uathu 
maidir le sábháilteacht agus 
sláinte?

T Bí cinnte go dtuigeann daltaí treoracha an mhúinteora

Cuir comharthaíocht in ionaid chuí mar a ordóidh an múinteoir

Jenny Jones (Múinteoir)

Bob Burke (Feighlí)

Jenny Jones (Múinteoir)

Jenny	Jones	(05/09/10)	
(leanúnach)

Bob	Burke	(05/09/10)
Jenny	Jones	(05/09/10)

An bhfuil daltaí le 
hiompar dúshlánach ann 
a d’fhéadfadh cur leis an 
bhféidearthacht go dtarlódh 
díobháil?

T Beartas scoile a fhorbairt chun déileáil le hiompar dúshlánach 
agus déan é a scaipeadh ar na fostaithe go léir

Bí cinnte go bhfuil feasacht ag daltaí ar ghuaiseacha agus rioscaí a 
bhaineann le huirlisí láimhe a úsáid

Eolas agus treoracha a chur ar fáil do dhaltaí maidir le húsáid 
shábháilte innealra agus trealaimh

Tom Tuohy (Príomhoide)

Jenny Jones (Múinteoir)

Jenny Jones (Múinteoir)

Tom	Tuohy(05/09/10)
			

Jenny	Jones	(05/09/10)	
(leanúnach)

Jenny	Jones	(05/09/10)	
(leanúnach)

Sampla 1 - Uimh. 46 Daltaí san Áireamh

Sampla 1: Teimpléad measúnaithe riosca comhlánaithe do Sheomra Ranga Teicneolachtaí ar lean.

Jenny	Jones	



Guaiseacha An 
bhfuil 
an 
ghuais i 
láthair?

T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i bhfeidhm beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Gníomh/liosta nithe le déanamh/
rialúcháin le cur i gcrích 

*Baineann an grádú riosca le rialúcháin 
atá le cur i gcrích atá  imlínithe sa cholún 
seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Iompar ualacha 
troma, m.sh. 
airíoch ag 
iompar ualacha 
troma chuig stóir

Mar shampla 
cuir an cheist 
seo:

An bhfuil an 
meáchan ró-
throm?

An bhfuil an 
t-ualach ró-
mhór?

An bhfuil an 
cruth liobarnach 
nó do-
láimhsithe?

T Gortú droma nó 
géige uachtaraí

Saothar coirp 
ró-mhinic nó ró-
fhadtréimhseach a 
chuireann isteach 
go háirithe ar an 
dromlach

A

A

A

Nuair atá stoc á cheannach mar 
chomhábhair chré, tógtar na meáchain 
treoirlínte san áireamh agus ceannaigh 
earra níos lú nuair is féidir, m.sh.mála cré 
5kg in ionad mála 12.5kg

Úsáidtear tralaí cuí chun ualaí troma a 
iompar

Cuirtear teagasc cuí ar fáil don fhoireann 
maidir leis an gcaoi inar cheart ualaí a 
ardú ar nó a ísliú ón tralaí

√

√

√

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Tom Tuohy 
(Príomhoide)

An fhoire-
ann ar fad 
bainteach 

Tom Tuohy 
(Príomhoide)

An fhoire-
ann ar fad 
bainteach

Tom Tuohy 
(Príomhoide)

Ualach trom 
a iompar os 
cionn airde 
na gualainne, 
m.sh. gréithe 
cócaireachta 
a thógáil ó 
sheilfeanna sa 
cheaintín nó 
i Seomra na 
hEacnamaíochta 
Baile

N Gortú droma nó 
géige uachtaraí

A Déantar stóráil gréithe a bhfuil rochtain 
orthu go minic a eagrú i dtreo is go 
stóráiltear na nithe is troime ar na 
seilfeanna láir seachas ar an urlár nó os 
cionn airde gualainne

√ Ní gá aon ní a dhéanamh An fhoire-
ann ar fad 
bainteach

Gortú a tharla 
mar gheall ar 
easpa eolais, 
teagaisc nó 
oiliúint um thasc 
láimhsithe a 
chríochnú mar 
ba chuí

N Gortú droma nó 
géige uachtaraí

A Measúnú riosca a dhéanamh ar thascanna 
roimh láimhsiú agus a chinntiú go 
bhfaigheann an fhoireann oiliúint ó 
theagascóir inniúil más gá

√ Ní gá aon ní a dhéanamh Tom Tuohy 
(Príomhoide)

© Gach ceart ar cosaint2
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Sampla 2: Measúnú riosca comhlánaithe don Cheantar Scoile Ginearálta  Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh.13 Láimhsiú



Guaiseacha An 
bhfuil 
an 
ghuais i 
láthair?

T/N

Cén riosca atá 
i gceist?

Grádú 
riosca

A = Ard

M = Meán

Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
bhfeidhm beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Gníomh/liosta nithe le déanamh/
rialúcháin le curtha i gcrích 

*Baineann an grádú riosca le rialúcháin 
atá le cur i gcrích atá imlínithe sa cholún 
seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Droch-bhainistí, 
m.sh. glantóir ag 
baint úsáide as 
trealamh glanta 
urláir 

T Staidiúir lúbtha 
amscaí atriallach 
as a dtiocfaidh 
gortú

Droch-
shúchán san 
fholúsghlantóir 
as a dtiocfaidh 
saothar coirp ró 
mhinic

A

A

Tá píobán an fholúsghlantóra sínte go dtí an 
fad ceart ionas nach mbeidh gá le staidiúir 
lúbtha amscaí nach bhfuil riachtanach

Tá an trealamh glanta in ord maith oibre agus 
déantar é a dheisiú nó a athsholáthar nuair is gá

√

√

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

An fhoire-
ann ar fad 
bainteach

Tom Tuohy 
(Príomhoide)

Cuideachta 
Ghlanadh ar 
Conradh

Ag iompar ualaí 
thar achar fada, 
m.sh. stóráil 
soláthair ranga 
amhail ábhair 
don seomra 
Ealaíne

T Straidhn droma, 
teasc sciorrtha, 
heirne

A Atheagraigh an limistéar oibre chun a chinntiú 
go stóráiltear ábhair gar don áit ina n-úsáidtear 
iad nó faigh áis láimhsithe

√ Ní gá aon ní a dhéanamh Gach ball 
foirne

Ag sá/tarraingt 
earraí troma nó 
amscaí 

T Straidhn droma, 
teasc sciorrtha, 
heirne

A

A

A

A

A

Tralaí cuí curtha ar fáil chun earraí a aistriú  

Déantar earraí níos éadroime nó níos lú nuair is 
féidir

Iarrann daoine cabhair agus iad ag aistriú earraí 
troma

Tógtar aon rud a d’fhéadfadh bheith ina bhac 
as an mbealach

Roghnaigh an bealach is fearr chun earraí a 
aistriú, go háirithe nuair a d’fhéadfadh leibhéal 
an urláir athrú ó áit go háit agus go gcaithfear an 
t-ualach a láimhsiú ar leibhéil éagsúla, m.sh. úsáid 
a bhaint as rampa

√

√

√

√

√

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Tom Tuohy 
(Príomhoide)

Gach ball 
foirne

Gach ball 
foirne

Gach ball 
foirne

Gach ball 
foirne

Sampla 2: Measúnú riosca comhlánaithe don Cheantar Scoile Ginearálta ar lean.  Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh.13 Láimhsiú

Má tá gá le gníomh Ard Riosca (A)  amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir dul i mbun gnímh láithreach
Ba chóir déileáil le gníomhartha Meán Riosca (M)  chomh luath agus is féidir    Ba chóir déileáil le gníomhartha Riosca Íseal (I) chomh luath is a mbíonn sé praiticiúil

© Gach ceart ar cosaint

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:       	  	  Dáta:  05 / 09  /   10Jenny	Jones	
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Tá nó 
Níl

Más amhlaidh atá, cad iad na gníomhartha breise a 
bheadh ag teastáil

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta críochnaithe

An bhfuil daltaí ann atá faoi 
mhíchumas, lena n-áirítear míchumas 
fisiceach, lagamharc, lagú éisteachta, 
míchumas intleachta nó riocht sláinte 
meabhrach?

T Déantar measúnú riosca ar oiriúnacht an taisc

Cinntigh go dtuigeann daltaí teagasc an mhúinteora

Cinntigh nach bhfuil an bealach isteach/amach srianta

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny	Jones	(05/09/10)	(leanúnach)

An bhfuil daltaí ann nach bhfuil 
an Béarla mar chéad theanga acu 
agus go bhféadfadh fócas breise a 
bheith ag teastáil uathu maidir le 
sábháilteacht agus sláinte?

T Cinntigh go dtuigeann daltaí teagasc an mhúinteora

 

Cuir comharthaíocht in ionaid chuí mar a ordóidh an múinteoir

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Bob Burke (Feighlí)
Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny	Jones	(05/09/10)

Bob	Burke	(05/09/10)
Jenny	Jones	(05/09/10)

An bhfuil daltaí le hiompar 
dúshlánach ann a d’fhéadfadh cur 
leis an bhféidearthacht go dtarlódh 
díobháil?

T Beartas scoile a fhorbairt chun déileáil le hiompar dúshlánach 
agus déan é a scaipeadh ar na fostaithe go léir

Tom Tuohy 
(Príomhoide)

  

Tom	Tuohy	(05/09/10)

	

Sampla 2 - Uimh. 46 Daltaí san Áireamh

Sampla 2: Measúnú Riosca comhlánaithe don Cheantar Ginearálta Scoile ar lean.

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:       	  	  Dáta:  05 / 09  /   10Jenny	Jones	





Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
bhfeidhm beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Gníomh/liosta nithe le déanamh/
rialúcháin le cur i gcrích 
*Baineann an grádú riosca le 
rialúcháin atá le cur i gcrích atá 
imlínithe sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil le 
páirteanna 
gluaisteacha

T Stolladh méara 
mar gheall ar 
theagmháil 
le páirteanna 
gluaisteacha

A

A

A

A

A

A

 Fógra ag leagan amach na contúirtí a 
bhaineann le húsáid rothaí líofa agus na 
réamhchúraimí atá le déanamh ina leith ar 
taispeáint in áit fheiceálach gar don mheilteoir

Tacaí oibre feistithe le bearna <3mm idir imeall 
an taca oibre agus an roth

Garda a thimplíonn na rothaí líofa agus na 
fearsaidí, le bearna iomchuí ar an éadan 
tosaigh sa chaoi is go mbeidh teacht ar an 
bpíosa oibre

Tá an stoprialtán in áit níos feiceálaí ná an 
rialtán dúisithe chun go mbeidh teacht níos 
éasca agus níos tapúla air nuair is gá an 
meaisín a chasadh as

Tá an meaisín feistithe le stoprialtán 
éigeandála (de ghnáth ceann dearg 
cruinneachánach muisiriúnach ar chumhdach 
buí) in ionad cuí ar féidir teacht air go héasca i 
gcás éigeandála

Níl an stoprialtán éigeandála a bhfuil liopa 
air (is éard atá i stopliopa ná gnáth teagmháil 
dúiseachta agus stoptha atá feistithe le liopa 
buí agus brúchnaipí muisiriúnacha dearga, a 
chlúdaíonn na teagmhálacha dúiseachta agus 
stoptha araon) inghlactha nuair atá gá le stop 
éigeandála

X

√

√

√

√

√

Déanann múinteoir a chinntiú go 
gcuirtear comharthaíocht san áit 
cheart sa seomra ranga agus go 
gcuirtear daltaí ar an eolas faoi seo

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Tom Tuohy 
(Príomhoide)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Tom Tuohy 
(Príomhoide)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny	Jones	
(05/09/10)
(leanúnach)

Díscaoileadh an 
rotha

T Stolladh méara, 
earraí ar eitilt/ 
smionagar ó 
roth líofa atá ag 
díscaoileadh

M

M

A

Uasluas na fearsaide marcáilte go soiléir ar an 
meaisín

Níor chóir uasluas oibriúcháin an rotha a shárú 
riamh

Níl cead ach ag daoine atá oilte chun rothai 
líofa a fheistiú é seo a dhéanamh

√

√

√

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
bhfeidhm beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Gníomh/liosta nithe le déanamh/
rialúcháin le cur i gcrích 

*Baineann an grádú riosca le rialúcháin 
le cur i bhfeidhm atá imlínithe sa 
cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil le 
daoine seachas 
an t-oibreoir le 
hinnealra atá 
ag gluaiseacht

T Fostú, fáscadh 
agus teascadh 
chodanna den 
chorp

A Ba chóir limistéir oibriúcháin shábháilte a 
mharcáil amach go soiléir thart timpeall 
meaisíní

√ Ní gá aon ní a dhéanamh Tom Tuohy 
(Príomhoide)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Teagmháil 
dhíreach le 
páirteanna 
gluaisteacha

T Gearrthóirí, 
lanna, roithleáin 
scríobacha agus 
dioscaí greanála, 
a d’fhéadfadh 
bheith ina 
gcúis díobhála 
má dhéantar 
teagmháil leo

A

A

A

A

M

Sula n-úsáidtear iad ba chóir seiceáil 
ó amharc chun a chinntiú i gcás inarb 
infheidhme é  go bhfuil na gardaí agus 
clúdaigh go léir feistithe, i ndea-ord agus 
nach bhfuil locht ar bith infheicthe ann 

Úsáidtear uirlisí de réir treorach an déantóra

Cosc ar sheodra liobarnach

Bíodh gruaig fhada ceangailte siar

Lámhleabhar oibritheora ar fáil más gá

√

√

√

√

√

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Eisiachtain 
treascarnaigh 
ar eitilt le linn 
líofa

T Gortú súl M

M

Tógtar sciath súl, daingnítear í ar an ngarda 
sceimhleach seasta agus déantar í a oiriúniú 
i gceart i dtreo is nach bhfeicfidh an 
t-oibreoir an pháirt oibríoch den roth ach 
tríd an sciath

Caitear cosaint oiriúnach súl nó aghaidhe

√

√

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Spréacha ón 
meilteoir

T Foinse adhainte 
as a dtiocfaidh 
dóiteán

A Cinntigh go nglactar réamhchúraimí cearta 
agus an meilteoir in úsáid lena n-áirítear 
dea-bhainistí chun carnadh ábhar indóite ar 
bith in aice láimhe a sheachaint

√ Ní gá aon ní a dhéanamh Jenny Jones 
(Múinteoir)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
bhfeidhm beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Gníomh/liosta nithe le déanamh/
rialúcháin le cur i gcrích 
*Baineann an grádú riosca le 
rialúcháin atá le cur i gcrích atá 
imlínithe sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus 
dáta 
críochnaithe

Turraing leictreach, 
leictreamharú, dónna, 
bás

T Turraing leictreach/
dóitean/dónna

A

A

A

A

A

A

A

Seiceáil ó amharc déanta sula n-úsáidtear iad 

Déantar meaisíní a sheirbhísiú ag duine inniúil 
agus coinnítear taifid sheirbhíse mar chuid den 
sceideal cothabhála

Déanfar trealamh leictreach lochtach a 
shainaithint go soiléir, agus déanfar é a lipéadú 
mar as úsáid. Bí cinnte go ndéantar taifead de 
na lochtanna go léir sa logleabhar. Cinntigh gur 
cuireadh caoi ar aon lochtanna a bhí an cheana 
Ba chóir lochtanna a chur in iúl don té atá i 
bhfeighil an ionaid oibre chun a chinntiú go 
ndéanfar gach earra a dheisiú nó go gcuirfear 
ceann eile ina ionad 

Déantar oibríocht an RCD a sheiceáil trí bhrú 
ar an gcnaipe tástála go rialta agus déantar an 
RCD a thástáil go rialta ag duine inniúil chun 
a chinntiú go n-oibríonn sé ag an sruth ligin 
cheart (sruth ligin nach mó ná 30mA in aga 
ama nach mó ná 0.3 soicind)

  
Cinntigh go bhfuil cáblaí saor ó dhamáiste, 
nach bhfuil aon alt neamhchaighdeánach acu 
nó nach dtaispeánann siad comhartha ar bith 
de ró-théamh

Cinntigh go bhfuil an cábla agus an phlocóid 
faoi dhea-bhail

Cinntigh go bhfuil trealamh díscortha nó 
aonraithe nuair nach bhfuil sé in úsáid

√

√

√

√

√

√

√

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)
pearsanra 
cothabhála 
inniúil

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Meaisín 
neamhdhaingnithe/
píosa oibre 
neamhdhaingnithe

N Meaisín nó 
píosa oibre 
neamhdhaingnithe 
a aistriú as a 
dtiocfaidh díobháil 
le linn a úsáde

A Meaisín feistithe go daingean don urlár nó do 
bhinse agus clampaí/díreoga cuí ann chun a 
chinntiú go bhfuil píosaí oibre daingnithe más 
infheidhme

√ Ní gá aon ní a dhéanamh Jenny Jones 
(Múinteoir)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
bhfeidhm beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Gníomh/liosta nithe le déanamh/
rialúcháin le cur i gcrích 

*Baineann an grádú riosca le rialúcháin 
atá le cur i bhfeidhm atá imlínithe sa 
cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Usáid meaisíní 
gan mhaoirsiú

N Úsáid gan 
mhaoirsiú as 
a dtiocfaidh 
díobháil

A

A

A

A

Faigheann daltaí teagasc ón múinteoir sula 
n-úsáideann siad aon mheaisín

Bíonn daltaí faoi mhaoirsiú múinteora agus 
iad ag baint úsáide as meaisín ar bith

Tá cosc ar dhaltaí innealra áirithe a úsáid

Ba chóir go mbeadh innealra atá le húsáid 
ag múinteoirí amháin sainaithnithe go 
soiléir

√

√

√

√

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Gach 
úsáideoir

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Gach 
úsáideoir

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Torann T Díobháil 
éisteachta

A

A

A

Tomhais fuaime déanta nuair is gá ag duine 
inniúil

Bíonn comharthai rabhaidh curtha suas in 
aice le trealamh do-aistrithe torannach agus 
bíonnn siad infheicthe

Caitear cosaint éisteachta nuair is gá

√

√

√

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Ní gá aon ní a dhéanamh

Duine inniúil

Jenny Jones 
(Múinteoir)
Bob Burke 
(Feighlí)

Gach 
úsáideoir

Comharthaíocht 
neamhleor

N Eolas agus 
rabhaidh 
neamhleora 
as a dtiocfaidh 
úsáid bhaolach 
an mheaisín 
agus gortú

M Tá comharthaí rabhaidh suite in ionad 
feiceálach agus á gcothabháil i ndea-bhail

X Cuir comharthaíocht in ionaid chuí mar a 
ordóidh an múinteoir

Déanann múinteoir a chinntiú go gcuirtear 
daltaí ar an eolas faoi chomharthaíocht agus 
go dtuigeann siad an t-eolas seo.

(Airíoch)

Jenny Jones 
(Múinteoir)

Jenny	Jones	
(05/09/10)
(leanúnach)

Ionghabháil 
ábhair 
thruaillithe

N Nimhiú nó 
drochshláinte

M Cosc ar bhia agus deoch i limistéar oibre √ Ní gá aon ní a dhéanamh Jenny Jones 
(Múinteoir)

Teagmháil 
le hábhair 
ghuaiseacha

T nochtadh 
le hábhair 
ghuaiseacha

M Cuirtear sláinteachas pearsanta chun cinn 
(níochán lámh, úsáid smearaidh chosanta, 
srl.)

√ Ní gá aon ní a dhéanamh Jenny Jones 
(Múinteoir)

Má tá gá le gníomh Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir dul i mbun gnímh láithreach
Ba chóir déileáil le gníomhartha Meán Riosca (M) chomh luath agus is féidir    Ba chóir déileáil le gníomhartha Riosca Íseal (I) chomh luath agus is praiticiúil

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:       	  	  Dáta:  05 / 09  /   10Jenny	Jones	

Sampla 3: Measúnú riosca críochnaithe do Sheomra Ranga Teicneolaíochtaí ar lean.  Teicneolaíochtaí - Uimh.55 Meilteoir Binse/Seastáin
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Tá nó 
Níl

Más amhlaidh atá, cad iad na gníomhartha breise a 
bheadh ag teastáil

Duine atá freagrach Síniú agus dáta críochnaithe

An bhfuil daltaí ann atá 
faoi mhíchumas, lena 
n-áirítear míchumas fisiceach, 
lagamharc, lagú éisteachta, 
míchumas intleachta nó riocht 
sláinte meabhrach?

N

An bhfuil daltaí ann nach 
bhfuil an Béarla mar chéad 
theanga acu agus go 
bhféadfadh fócas breise a 
bheith ag teastáil uathu maidir 
le sábháilteacht agus sláinte?

T Eolas agus treoracha a chur ar fáil do dhaltaí maidir le 
húsáid shábháilte innealra agus trealaimh

 

Cuir comharthaíocht in ionaid chuí mar a ordóidh an 
múinteoir

Jenny Jones 
(múinteoirl)

Jenny Jones 
(múinteoirl)

Bob Burke (Feighlí)

Jenny	Jones(05/09/10)(leanúnach)

	Jenny	Jones	(05/09/10)(leanúnach)
Bob	Burke	(05/09/10)

An bhfuil daltaí le hiompar 
dúshlánach a d’fhéadfadh cur 
leis an bhféidearthacht go 
dtarlódh díobháil?

T Beartas scoile a fhorbairt chun déileáil le hiompar 
dúshlánach agus déan é a scaipeadh ar na fostaithe go 
léir

Déan cinnte de go n-aibhsítear agus go marcáiltear 
meaisíní atá faoi ‘úsáid mhúinteora amháin’ agus go 
gcuirtear daltaí ar an eolas faoi seo.

 

Eolas agus treoracha a chur ar fáil do dhaltaí maidir le 
húsáid shábháilte innealra agus trealaimh

Jenny Jones (múinteoir)

Jenny Jones (múinteoir)

Jenny Jones (múinteoir)

Jenny	Jones	(05/09/10)

Jenny	Jones	(05/09/10)

Jenny	Jones	(05/09/10(leanúnach)

Sampla 3 - Uimh. 46 Daltaí san Áireamh

Sampla 3: Teimpléad measúnaithe riosca comhlánaithe do Sheomra Ranga Teicneolachtaí ar lean.

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:       	  	  Dáta:  05 / 09  /   10Jenny	Jones	





Ealaín
Uimh.1 Seomra Ealaíne - Cúrsaí Ginearálta  
Uimh.2 Criadóireacht
Uimh.3 Úsáid Sceana agus Gearrthóirí

Ceaintín
Uimh.4 Ceaintín - Cúrsaí Ginearálta
Uimh.5 Ag Obair le Táirgí Ceimiceacha

Glantachán
Uimh.6 Glantóireacht - Cúrsaí Ginearálta
Uimh.7 Substaintí Guaiseacha 
Uimh.8 Dlúthóir Dramhaíola agus/nó Burlaire 
Uimh.9 Obair ar Airde - Dreimirí
Uimh.10 Leithris agus Cithfholcadáin 

Ríomhairí
Uimh.11 Ríomhairí - Cúrsaí Ginearálta

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile 
Uimh.12 Sleamhnú, Coir Choise agus Titim
Uimh.13 Láimhsiú
Uimh.14 Rochtain Ghinearálta/Isteach agus Amach
Uimh.15 Ardaitheoirí Ardáin
Uimh.16 Dóiteán (Sainsheomraí)
Uimh.17 Dóiteán (Seomraí Ranga Gineará
Uimh.18 Dóiteán - Imeachtaí (drámaí, ceoldrámaí, cruinnithe móra)
Uimh.19 Garchabhair
Uimh 20 Gléasanna Leictreacha Iniompartha  
Uimh.21 Bulaíocht
Uimh.22 Strus
Uimh.23 Carrchlós agus Ceantair Lasmuigh
Uimh.24 Seomra Foirne
Uimh.25 Mná Torrach, Iarbhreithe agus Bheathú Cíche
Uimh.26 Torann
Uimh.27 Radón
Uimh.28 Múscán
Uimh.29 Aispeist
Uimh.30 Legionella
Uimh.31 Oibreoirí Aonair (m.sh. airígh)

Eacnamaíocht Bhaile 
Uimh.32 Seomra Eacnamaíocht Bhaile - Cúrsaí Ginearálta
Uimh.33 Sceana agus Gearrthóirí
Uimh 34 Gléasanna Leictreacha Iniompartha 

Clár ábhar teimpléid Mheasúnaithe Riosca

45-46
47-48

49

51-52
53

55-56
57-58

59
61-62
63-64

65

67-70
71-73

75
77

79-80
81-82
83-84
85-86
87-88

89
91

93-94
95
97
99

101
103-104
105-106
107-108
109-110

111-112
113
115
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Cothabháil (airígh, conraitheoirí, srl.)
Uimh.35 Cothabháil - Cúrsaí Ginearálta
Uimh.36 Conraitheoirí Foirgníochta
Uimh.37 Cothabháil Tarrachóra
Uimh.38 Coire-Theach agus Tancanna Breosla
Uimh.39 Gearradh Féir/Lomaire Marcaíocht Air
Uimh.40 Leicneán Brú 
Uimh.41 Ciumhaisire
Uimh.42 Dlúthóir Dramhaíola agus/nó Burlaire
Uimh.43 Obair ar Airde - Dreimirí

Corpoideachas
Uimh.44 Trealamh Aclaíochta/Trealamh Spórtlainne
Uimh.45 Cuaillí Báire

Daltaí san Áireamh
Uimh.46 Daltaí san Áireamh

Eolaíocht
Uimh.47 Dóire Bursen
Uimh.48 Ceimicí
Uimh.49 Earraí Gloine

Teicneolaíochtaí 
Uimh.50 Uirlisí Cumhachta Láimhe
Uimh.51 Crios Sábh Boird Láimhe
Uimh.52 Oighinn Leictreacha
Uimh.53 Deil Láir Mhiotalóireachta  (láimhe)
Uimh.54 Sábh Ciorclach Bhinse Adhmadóireachta
Uimh.55 Meilteoir Binse/Seastáin
Uimh.56 Substaintí Guaiseacha (miotalóireacht, adhmadóireacht, teicneolaíocht srl.)
Uimh.57 Meaisín Muilleoireachta
Uimh.58 Moirtíseoir
Uimh.59 Druilire Seastáin (Miotalóireacht)
Uimh.60 Meaisín Plánála Dromchla agus Tiúsachta
Uimh.61 Cuasphlána Iniompartha
Uimh.62 Sábh Cumhachta Ciorclach Iniompartha Láimhe
Uimh.63 Scrollsábh Binse
Uimh.64 Folúsfhoirmeoir
Uimh.65 Deil Adhmaid
  
Gniomhaíochtaí Eile
Uimh.66 Turais Scoile (turais lae, cluichí)
Uimh.67 Gníomhaíocht Eachtraíochta Amuigh
Uimh.68 Socruithe i bPost

Teimpléid Mheasúnúaithe Riosca Bhána
Uimh. 69 Teimpléid Bhána

117-120
121

123-126
127-128
129-130
131-132
133-134
135-136
137-138

139
141-142

143

145-146
147-150
151-152

153-155
157-160
161-162
163-166
167-171
173-176
177-178
179-182
183-185
187-190
191-194
195-197
199-201
203-205
207-208
209-211

213-214
215-216

217

219-222

Clár ábhar teimpléid mheasúnaithe riosca ar lean.
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Taispeánann na boscaí (1-12) ar na leathanaigh seo a leanas na teimpléid mholta ba chóir a 
chomhlánú do gach ábhar nó gníomhaíocht oibre.

Ionas go mbeidh na Treoirlínte éasca le húsáid tá measúnuithe Riosca molta againn gur cheart a 
chomhlánú do gach ábhar nó gníomhaíocht oibre. Mar shampla baineann ‘Mír 1’ le measúnuithe 
Riosca molta bainteach le hobair a dhéantar sa Seomra Ealaíne. Baineann 'Mír 5’ le measúnuithe 
riosca bainteach le pearsanra a mbíonn gníomhaíochtaí cothabhála laistigh den scoil ar siúl acu.

Seomra Ealaíne - Cúrsaí Ginearálta - Uimh.1

Criadóireacht - Uimh.2

Úsáid Sceana agus Gearrthóirí - Uimh.3

Turais Scoile (Féach ar ‘Gníomhaíochtaí Eile’ – Uimh. 66)

Láimhsiú (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile  – Uimh. 13)

Gléasanna Leictreacha Iniompartha (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile  – Uimh. 20)

Sciorrthaí, Tuislí agus Titimí (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile – Uimh. 12)

Dóiteán (Sainseomraí) (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile – Uimh. 16)

Garchabhair (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile’ - Uimh19)

Measúnú Riosca Daltaí  san Áireamh – Uimh. 46 

Ceaintín - Cúrsaí Ginearálta - Uimh.4

Ag Obair le Táirgí Ceimiceacha - Uimh.5

Garchabhair (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile’ - Uimh.19)

Láimhsiú (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile – Uimh. 13)

Gléasanna Leictreacha Iniompartha (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile – Uimh. 20)

Sciorrthaí, Tuislí agus Titimí (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile – Uimh. 12)

1.
 

E
al

aí
n

2.
C

ea
in

tí
n

Glantóireacht - Cúrsaí Ginearálta - Uimh.6

Substaintí Guaiseacha - Uimh.7

Dlúthóir dramhaíola agus/nó Burlaire – Uimh. 42 

Obair ar Airde - Dreimirí - Uimh.9

Leithris agus Cithfholcadáin - Uimh.10

Sciorrthaí, Tuislí agus Titimí (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile – Uimh. 12)

Garchabhair (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Scoile’ - Uimh.19)

3.
G

la
n

ta
ch

án

Ríomhairí - Cúrsaí Ginearálta - Uimh.11

Gléasanna Leictreacha Iniompartha (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile – Uimh. 20)

Dóiteán - Gnáthsheomraí Ranga agus Oifigí  (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile’ - 

Uimh.17)

Measúnú Riosca Daltaí san Áireamh – Uimh. 46

4.
R

ío
m

h
ai

rí
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Seomra Eacnamaíocht Bhaile - Cúrsaí Ginearálta - Uimh.32
Sceana agus Gearrthóirí - Uimh.33
– Gléasanna Leictreacha Iniompartha - Uimh 34
Dóiteán (Sainseomraí) (Féach ar 'Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile' – Uimh. 16)
Láimhsiú (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile' – Uimh. 13)
Sciorrthaí, Tuislí agus Titimí (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile' – Uimh. 12)
Garchabhair (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile’ - Uimh.19)

Measúnú Riosca agus Daltaí san Áireamh – Uimh. 46 

6.
 

E
ac

n
am

aí
oc

h
t 

B
h

ai
le

Trealamh Aclaíochta/Trealamh Spórtlainne - Uimh.44
Cuaillí Báire - Uimh.45
Garchabhair (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile’ - Uimh.19)
Sciorrthaí, Tuislí agus Titimí (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile – Uimh. 12)
Láimhsiú (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile – Uimh. 13)
Turais Scoile (Féach ar ‘Gníomhaíochtaí Eile’ – Uimh. 66)
Gníomhaíocht Eachtraíochta Amuigh Faoin Spéir (Féach ar Ghníomhaíochtaí Eile – Uimh. 67)

Measúnú Riosca Daltaí san Áireamh – Uimh. 46

7.
 

C
or

po
id

ea
ch

as
Cothabháil - Cúrsaí Ginearálta - Uimh.35
Conraitheoirí Foirgníochta - Uimh.36
Cothabháil Tarrachóra - Uimh.37
Coire-Theach agus Tancanna Breosla - Uimh.38
Lomaire Marcaíocht air/Féir - Uimh.39
Leicneán Brú - Uimh.40
Ciumhaisire - Uimh.41 
Dlúthóir Dramhaíola agus/nó Burlaire – Uimh. 42 
Obair ar Airde - Dreimirí - Uimh.43 
Carrchlós agus Ceantair Amuigh  (Féach ar ‘ Measúnaithe Riosca Ginearálta Scoile ’ - Uimh.23)
Doiteán (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile – Uimh. 16-18)
Garchabhair (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile – Uimh. 19)
Uirlisí Cumhachta Láimhe (Féach ar 'Teicneolaíochtaí' - Uimh.50)
Substaintí Guaiseacha - Uimh.56
Legionella (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile – Uimh. 30)
Láimhsiú (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile – Uimh. 13)
Gléasanna Leictreacha Iniompartha (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile  – Uimh. 20)
Oibreoirí Aonair (m.sh. airígh) (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile – Uimh. 31)

5.
 

C
ot

ha
bh

ái
l (

ai
rí

gh
, c

on
ra

it
he

oi
rí

, s
rl

.)
 

Dóire Bursen - Uimh.47
Ceimicí - Uimh.48
Earraí Gloine - Uimh.49 
Dóiteán (Sainseomraí) (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile' – Uimh. 16)
Garchabhair (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile’ - Uimh.19)
Láimhsiú (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile' – Uimh. 13)
Gléasanna Leictreacha Iniompartha (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile' – Uimh. 20)
Sciorrthaí, Tuislí agus Titimí (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile' – Uimh. 12)
Mná Torrach, Iarbhreithe agus Bheathú Cíche (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile'- 
Uimh 25)

Measúnú Riosca Daltaí san Áireamh – Uimh. 46

8.
 

E
ol

aí
oc

h
t
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Uirlisí Cumhachta Láimhe - Uimh.50

Crios Sábh Boird Láimhe - Uimh.51

Oighinn Leictreacha - Uimh.52

Deil Láir Mhiotalóireachta - Uimh.53

Sábh Ciorclach Bhinse Adhmadóireachta - Uimh.54

Dóiteán (Sainseomraí) (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Scoile Ginearálta' – Uimh. 16)

Meilteoir Binse/Seastáin - Uimh.55

Substaintí Guaiseacha (miotalóireacht, adhmadoireacht, teicneolaíocht srl. - Uimh.56 )

Meaisín Muilleoireachta - Uimh.57

Moirtíseoir - Uimh.58  

Druilire Seastáin - Uimh.59

Meaisín Plánála Dromchla agus Tiúsachta - Uimh.60

Cuasphlána Iniompartha - Uimh.61 

Sábh Cumhachta Ciorclach Iniompartha Láimhe - Uimh.62

Scrollsábh Binse - Uimh.63

Folúsfhoirmeoir - Uimh.64 

Deil Adhmaid - Uimh.65

Measúnú Riosca agus Daltaí san Áireamh– Uimh. 46

9.
 

Te
ic

n
eo

la
ío

ch
ta

í

Bulaíocht (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile' – Uimh. 21)

Cothabháil (airígh, conraitheoirí, srl.) - (Féach ar ’Cúrsaí Ginearálta’ - Uimh.36)

Doiteán (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Scoile'  – Uimh. 16-18)

Garchabhair  (Féach ar 'Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile’ - Uimh.19)

Legionella (Féach ar 'Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile' – Uimh. 30)

Strus (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile' – Uimh. 22)

Turais Scoile (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile' – Uimh. 66)

Seomra Foirne (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile' – Uimh. 24)

Socrúcháin i bPost (Féach ar ‘Gníomhaíochtaí Eile’ – Uimh. 68)

Sciorrthaí, Tuislí agus Titimí (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile' – Uimh. 12)

11
. 

P
rí

om
h

oi
d

e

Turais Scoile (Féach ar ‘Gníomhaíochtaí Eile’ – Uimh. 66)

Gníomhaíocht Eachtraíochta Amuigh Faoin Spéir (Féach ar 'Gníomhaíochtaí Eile' – Uimh. 67) 

Socrúcháin i bPost (Féach ar ‘Gníomhaíochtaí Eile’ – Uimh. 68)

Measúnú Riosca Daltaí san Áireamh – Uimh. 46

10
.

Id
ir

bh
li

ai
n

Sciorrthaí, Tuislí agus Titimí (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile'  – Uimh. 12)

Láimhsiú (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile' – Uimh. 13)

Rochtain Ghinearálta/Isteach agus Amach (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile' – Uimh. 14)

Dóiteán - Gnáthsheomraí Ranga agus Oifigí  (Féach ar ‘Measúnaithe Riosca Ginearálta Scoile’ - 

Uimh.17)

Bulaíocht (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile' – Uimh. 21)

Strus (Féach ar ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile' – Uimh. 22)
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Guaiseacha An 
bhfuil an 
ghuais i 
láthair?

T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Múch ó 
phéinteanna 
agus ó ghliúnna

Greannú agus 
fadhbanna 
riospráide

A

A

A

A

A

Tá na fostaithe bainteacha feasach ar 
na guaiseacha agus na réamhchúraimí 
is gá a dhéanamh nuair a bhíonn táirgí/
ábhair cheimiceacha á n-úsáid agus 
tá teacht acu ar an mBileog Sonraí 
Sábháilteachta (BSS)

Nuair a bhíonn glantóirí ceimiceacha 
á roghnú le haghaidh an tseomra 
ealaíne, ceannaítear an táirge is lú 
guais 

Cuirtear Trealamh Cosanta Pearsanta 
(TCP) ar fáil agus déantar é chaitheamh 
de réir mar a ordófar ar an mBileog  
Sonraí Sábháilteachta (BSS)

Cuirtear lipéid ar tháirgí/ábhair 
cheimiceacha agus stóráiltear iad go 
sábháilte i gcomhréir le riachtanais na 
Bileoige Sonraí Sábháilteachta (BSS)

Níl teacht ag daltaí/an fhoireann ar 
tháirgí/ábhair cheimiceacha.

Fearais 
leictreacha 
agus trealamh 
dhamáistithe

Leictreamharú M Déanfar trealamh leictreach lochtach 
a shainaithint go soiléir, déanfar é a 
lipéadú mar as úsáid agus déanfar 
iad a stóráil ar leithligh i dtreo is 
nach n-úsáidfear de thaisme é. Ba 
chóir lochtanna a chur in iúl don té 
atá i bhfeighil an ionaid oibre chun 
a chinntiú go ndéanfar gach earra a 
dheisiú nó go gcuirfear ceann eile ina 
ionad

Rochtain ar 
fhuinneoga arda

Titimí M Usáidtear cuaille fuinneoige nó 
dréimire taca chun fuinneoga arda 
nach bhfuil meicníocht oscailte ag 
cothrom talún acu a oscailt

Ealaín - Uimh.1 An Seomra Ealaíne - Nithe Ginearálta  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca atá 
i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na 
rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh 
an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá le 
bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Tuaslagóirí 
agus ábhair 
inlasta

Plúchadh, 
Pléascadh, 
Dóiteán

A Stóráiltear tuaslagóirí 
agus ábhair inlasta i 
gcaibinéid mhiotail. 
Féach ‘Measúnuithe 
Riosca Ginearálta Scoile  
- Uimh. 16 Dóiteán 
(Sainseomraí)’

Fearais 
lochtacha 
iniompartha 
leictreacha

Dónna

Turraing 
leictreach

Leictreamharú

A Féach ‘Measúnuithe 
Riosca Scoile 
Ginearálta – Uimh. 20 
Gléasanna Leictreacha 
Iniompartha’

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /           

Féach Bileog um ghléasanna leictreacha iniompartha. www.stateclaims.ie/RiskManagement/Cleaning staff_booklet.pdf ·chun eolas a fháil faoi bhaint múscáin.

Ealaín - Uimh.1 An Seomra Ealaíne - Nithe Ginearálta ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse le teimpléad bán uimh.69)

© Gach ceart ar cosaint
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http://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Occupational_Health/Guidelines_on_First_Aid_at_Places_of_Work_2008.pdf


Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Silice 
ghuaiseach 
i gcréanna 

Lot scamhóige A

A

A

A

A

M

M

Córas glantacháin laethúil i 
bhfeidhm chun deannach cré a 
íoslaghdú

Cuirtear glantóirí agus airígh ar an 
eolas faoi nósanna imeachta oibre 
sábháilte maidir le háiteanna a 
ghlanadh ina bhféadfadh deannach 
cré a bheith ann

Níl sé inmholta deannach cré a 
scuabadh agus é tirim

Cuirtear scagaire hepa ar 
fholúsghlantóir nuair aúsidtear é

Tá Bileoga Sonraí Sábháilteachta 
(BSS) ar chréanna ar fáil sa Seomra 
Ealaíne

Glantar éadaí/cótaí/náprúin chosanta 
go rialta chun bailiú deannach cré a 
chosc

Tá masc deannaigh/RPE ar fáil  agus 
caitear é nuair is gá

Úsáid  
glónra 
thocsainigh

Nochtadh do 
ghlónra nó 
do shnáithíní 
guaiseacha

A

A

Glónra neamhghuaiseach/
neamhthocsaineach amháin

Bileoga Sonraí Sábháilteachta (BSS) 
le haghaidh glónra atá ar fáil sa 
Seomra Ealaíne

Dromchla 
te áithe

Dónna M Áith comhghlasáilte chun oscailt le 
linn a oibrithe a chosc

Áith - Tine Dónna M Déantar seirbhísiú ar an áith i 
gcomhréir le moltaí an déantúsóra

Ealaín - Uimh. 2 Ceirmeacht (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse le teimpléad bán uimh.69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca atá 
i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Dochar 
leictreach don 
áith

Leictreamharú M Ba chóir trealamh leictreach a 
sheiceáil sula n-úsáidtear é - Féach 
‘Measúnuithe Riosca Ginearálta 
Scoile - Uimh. 20 Fearais Iniompartha 
Leictreacha’

Pugmhuileann Gortú 
brúsctha ó 
phugmhuileann

M Pugmhuileann á chosaint ionas nach 
mbeidh úsáideoir in ann a lámha a 
chur isteach sa limistéar measctha

Ábhar te á 
thógáil ó áith 
raku

Dónna A Soláthraítear an Trealamh Cosanta 
Pearsanta (TCP) cuí le haghaidh úsáid 
le háith raku

Snáithíní 
guaiseacha 
ceirmeacha 
ó áith 
dhamáisteach 
raku

Nochtadh 
do shnáithíní 
guaiseacha

Lot scamhóige

A Caithfidh deisiúcháin a bheith déanta 
ag duine inniúil

Gás Pléascadh nó 
nochtadh do 
mhúch

A Cinntigh go bhfuil an gás suiteáilte 
agus cothabháilte i gcomhréir le 
treoracha an tsoláthraí

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

Féach Bileog um ghléasanna leictreacha iniompartha. www.stateclaims.ie/RiskManagement/Cleaning staff_booklet.pdf ·chun eolas a fháil faoi bhaint múscáin.

Ealaín - Uimh. 2 Ceirmeacht ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Sceana 
géara agus 
gearrthóirí

Gearrthacha/Stolltaí A

M

A

M

A

A

Faigheann daltaí teagasc maidir 
le húsáid shábháilte a bhaint as 
sceana agus gearrthóirí

Coinnítear sceana géara (is gá neart 
breise chun sceana maola a úsáid 
rud is cúis le timpistí)

Seiceáiltear sceana agus gearrthóirí 
le haghaidh lanna nó hanlaí 
damáisteacha uair amháin in 
aghaidh an téarma agus caitear 
amach iad más amhlaidh atá siad

Déantar sceana agus gearrthóirí a 
stóráil ar leithligh ó threalamh eile 

Comhairtear sceana agus 
gearrthóirí nuair a thugtar do na  
daltaí iad agus comhairtear iad 
arís nuair a fhaightear ar ais iad ag 
deireadh an ranga

Nitear sceana sa doirteal ar leithligh 
ó phíosaí trealaimh eile agus ní 
fhágtar riamh iad ag maothú sa 
doirteal

Ealaín - Uimh.3  Úsáid Sceana agus Gearrthóirí  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

Ba chóir go mbeadh daoine oilte ar gharchabhair i gcomhréir le Treoirlínte an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta ar gharchabhair san Ionad Oibre, Bealtaine 2008 ar fáil ag hf © Gach ceart ar cosaint

4
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http://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Occupational_Health/Guidelines_on_First_Aid_at_Places_of_Work_2008.pdf




Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Stóráil 
bhaolach nithe 
cistine

Earraí ag titim A Stóráiltear uirlisí, gréithe agus nithe eile go 
cuí ar sheilfeanna agus i gcupaird chun titim 
agus teacht baolach a chosc

Dóiteán Dónna

Ionanálú 
deataigh

A

A

A

Tá oiliúint curtha ar fhostaithe ceaptha ar 
úsáid trealamh comhraic dóiteáin

Tá teacht ar mhúchtóir dóiteáin de chineál F 
nuair a bhíonn domhainfhriochtóir á úsáid

Tá córas aláram dóiteáin cuí suiteáilte sa 
chistin

Féach ‘Uimh. 16 - Tine (Sainseomraí)’

Fearais 
leictreacha 
agus 
trealamh 
dhamáistithe

Leictreamharú

Gearrthacha

M

 

Déanfar trealamh leictreach lochtach a 
shainaithint go soiléir, déanfar é a lipéadú 
mar as úsáid agus déanfar iad a stóráil 
ar leithligh i dtreo is nach n-úsáidfear de 
thaisme é. Ba chóir lochtanna a chur in 
iúl don té atá i bhfeighil an ionaid oibre 
chun a chinntiú go ndéanfar gach earra a 
dheisiú nó go gcuirfear ceann eile ina ionad 
Comhlíon ‘Uimh 20 – ‘Gléasanna Leictreacha 
Iniompartha’

Pléascadh Scalladh M Déanann duine inniúil scrúdú ar choirí uisce 
bhrúchóirithe go bliantúil

Uirlisí agus 
fearais théite

Gal

Dónna

Scalladh

M

A

M

Déantar seirbhísiú bliantúil ar an gcoire uisce 
féinseirbhíse

Déantar seirbhísiú ar bhaic nó soirn gháis i 
gcomhréir le treoracha an déantúsóra

Úsáidtear micreathonnáin i gcomhréir le 
treoracha an déantúsóra

Ceaintín - Uimh.4 Ceaintín - Nithe Ginearálta  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Sceana 
géara agus 
gearrthóirí

Gearrthacha/
Stolltaí

M

A

M

A

Coinnítear sceana géara (is gá neart breise 
chun sceana maola a úsáid rud is cúis le 
timpistí)

Seiceáiltear sceana agus gearrthóirí le 
haghaidh lanna nó hanlaí damáisteacha uair 
amháin in aghaidh an téarma agus caitear 
amach iad más amhlaidh atá siad

Déantar sceana agus gearrthóirí a stóráil ar 
leithligh ó threalamh eile 

Nitear sceana sa doirteal ar leithligh ó phíosaí 
trealaimh eile agus ní fhágtar riamh iad ag 
maothú sa doirteal

Ceaintín - Uimh. 4 Ceaintín - Nithe Ginearálta ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén 
riosca 
atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An bhfuil 
an rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá le 
bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil 
le táirgí 
ceimiceacha, 
(m.sh. táirgí 
glantacháin)

Greannú 
craicne

Steallóga 
(súile)

Ailléirgí

Dónna

A

A

A

A

A

Tá na fostaithe bainteacha 
feasach ar na guaiseacha agus na 
réamhchúraimí is gá a dhéanamh 
nuair a bhíonn táirgí ceimiceacha 
á n-úsáid agus tá teacht acu ar an 
mBileog Sonraí Sábháilteachta (BSS) 

Nuair a bhíonn glantóirí 
ceimiceacha á roghnú, ceannaítear 
an ceimiceán is lú guais

Soláthraítear trealamh cosanta 
pearsanta (TCP) agus caitear é de 
réir na Bileoige Sonraí Sábháilteachta 
(BSS)

Cuirtear lipéid ar tháirgí 
ceimiceacha agus stóráiltear iad go 
sábháilte i gcomhréir le riachtanais 
na Bileoige Sonraí Sábháilteachta 
(BSS)

Níl teacht ag daltaí/an fhoireann ar 
tháirgí ceimiceacha

Ceaintín - Uimh. 5 Ag Obair le Táirgí Ceimiceacha  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán  no.69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Ag sá/
tarraingt 
earraí troma 
nó amscaí

Gortú droime

Straidhneáil

A

A

Is gá measúnú riosca láimhsithe a dhéanamh ar 
thascanna a chríochnaigh na glantóirí - Féach 
‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh. 13 
Láimhsiú’

Tá limistéir stórála na soláthairtí glantacháin, 
páipéar leithris srl. socraithe ionas gur féidir 
teacht orthu go héasca agus nach bhfuil gá le 
mórán straidhneála ná sínidh agus nach bhfuil 
baol titime ann

Teagmháil 
le gloine 
bhriste

Gearrthacha A Cuirtear earraí briste gloine in araid ar leith 
do dhramhaíl ghloine agus ní mheasctar le 
gnáthdhramhaíl í. Níor chóir málaí bruscair a 
úsáid in araidí diúscartha gloine

Feistis agus 
trealamh 
leictreach 
atá 
damáisteach 
nó lochtach

Leictreamharú

Díobhálacha 
Ginearálta

M

A

A

Déantar cigireacht agus tástáil ar threalamh a 
úsáideann na glantóirí - Féach ‘Measúnuithe 
Riosca Ginearálta Scoile – Uimh. 20 Fearais 
Leictreacha Iniompartha’

Tuairiscíonn glantóir aon locht ar an trealamh 
don duine atá i bhfeighil an ionaid oibre

Déanfar trealamh leictreach lochtach a 
shainaithint go soiléir, déanfar é a lipéadú 
mar as úsáid agus déanfar iad a stóráil 
ar leithligh i dtreo is nach n-úsáidfear de 
thaisme é. Tuairiscigh lochtanna don duine 
atá i gceannas ar an ionad oibre le cinntiú go 
ndeisítear gach rud - Féach ‘Measúnuithe Riosca 
Ginearálta Scoile - Uimh. 20 Fearais Iniompartha 
Leictreacha’

Glanadh - Uimh.6 Glanadh - Nithe Ginearálta  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Ní agus 
folúsghlanadh 
urlár agus 
staighrí

Sciorrthaí, 
Titim

A

A

Í

Úsáidtear comharthaí 'urlár fliuch' nuair a 
bhíonn urláir á ní  - Féach ‘Measúnuithe Riosca 
Ginearálta Scoile - Uimh.12  Sciorrthaí, Tuislí agus 
Titim’

Nítear staighrí nuair nach mbíonn siad á n-úsáid 
go rialta agus triomaítear céimeanna ar an 
bpointe boise, pé áit ar féidir

Nuair a úsáidtear an folúsghlantóir, ba chóir a 
bheith cúramach le cinntiú nach bhfuil guais 
tuislithe ag baint leis an gcábla

Soláthairtí 
neamhleora 
leasa

Áiseanna 
neamhleora 
leithris, 
níocháin agus 
scíthe

A

A

Tá teacht ag glantóirí ar áiseanna leasa 

Tá áit ag glantóirí chun éadaí allamuigh agus 
sealúchas pearsanta a stóráil fad is a bhíonn siad 
ag obair

Glanadh - Uimh. 6 Glanadh - Nithe Ginearálta ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá le 
bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil 
le táirgí 
ceimiceacha 
glantacháin

Greannú 
craicne

Ailléirgí

Steallóga 
(súile)

Dónna 

A

A

A

A

Tá Bileoga Sonraí Sábháilteachta (BSS) 
faighte do gach ceimiceán guaiseach 
agus coinnítear ar taifead iad in ionad 
oiriúnach , inrochtana ag fostaithe 
ábhartha

Cuirtear Trealamh Cosanta Pearsanta 
(TCP) ar fáil agus déantar é 
chaitheamh de réir mar a ordófar ar 
an mBileog  Sonraí Sábháilteachta 
(BSS)

Cuirtear lipéid ar cheimiceáin 
agus stóráiltear iad go sábháilte i 
gcomhréir le riachtanais na Bileoige 
Sonraí Sábháilteachta (BSS) 

Níor chóir tuarthóir agus glantóirí 
leithris aigéadacha a mheascadh nó 
a chur sa bhabhla leithris in éineacht 
lena chéile

Teagmháil le 
gníomhaithe 
bitheolaíocha

Biorpholladh

Galar 
tógálach

Risíocht 
le galair 
thógálacha

A

A

A

A

Caitear le gach leacht bitheolaíoch 
amhail fuil, mar ní a d'fhéadfadh 
a bheith tógálach agus caitear 
lamhainní nuair a dhéantar 
glantachán

Ar mhaithe le laghdú a dhéanamh ar 
na seansanna de ghortú biorphollta, 
níor chóir do dhaoine a lámha a chur 
isteach in araidí ná ina áiteanna nach 
bhfuil na nithe atá iontu le feiceáil

Caithfear dramhaíl chliniciúil a 
dhiúscairt in araid do bhruscair 
chliniciúil/earraí géara Caithfear an 
dramhaíl chliniciúil go léir a dhiúscairt 
trí chomhlacht diúscairte dramhaíola 
chuí

Má fhulaingíonn fostaí biorpholladh 
tugtar spreagadh d’fhuiliú i dtosach 
báire agus lorgaítear cóir leighis 
láithreach

Glanadh - Uimh. 7 Substaintí Guaiseacha (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

5
7



Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin 
le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá 
le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún 
seo

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil 
le substaintí 
guaiseacha

Deirmitíteas 
nó ailléirge

A

A

A

Tá na glantóirí curtha ar an eolas faoi na 
substaintí a d'fhéadfadh a bheith guaiseach 
agus a bhfuil an seans ann go dtiocfaidh 
siad orthu go neamh-aireach nuair a 
ghlanann siad áiteanna amhail saotharlann 
eolaíochta 

Tá treoir shoiléir tugtha do na glantóirí 
ar na limistéir, an trealamh nó ar na 
substaintí nach ceadmhach dóibh lámh a 
leagan orthu nuair a bhíonn sainseomraí á 
nglanadh acu

Cuirtear glantóirí ar an eolas faoi shiombailí 
rabhadh guaise ar cheimiceáin agus ar 
an ngá atá le bheith cúramach nuair 
atáthar ag glanadh sainseomraí, amhail 
an tsaotharlann eolaíochta nó seomraí 
teicniúla eile

Glanadh - Uimh. 7 Substaintí Guaiseacha ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An 
bhfuil an 
ghuais i 
láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá le 
bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Páirteanna 
gluaisteacha 

Brúscadh/
teascadh 
géag

A Féach ‘Cothabháil - Uimh. 
42 Dlúthóir agus/nó Bulcaire 
Dramhaíola’

Glanadh - Uimh. 8 Dlúthóir agus Burlaire Dramhaíola  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   
© Gach ceart ar cosaint
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Glanadh - Uimh. 9 Obair ar Airde - Dréimirí  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén 
riosca 
atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Úsáid bhaolach 
dréimirí agus 
dréimirí taca 

Stóráil bhaolach 
dréimirí

Dréimirí 
neamhdhaingne

Titimí ó 
airde

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Ní úsáidtear dréimirí ach amháin d’obair 
ghearrthréimseach (níos lú na 30 nóiméad) 
agus nuair atá an riosca gortaithe íseal

Ní úsáidtear dréimirí ach amháin d’obair 
éadrom agus ní úsáidtear iad le haghaidh 
oibre ina mbítear ag iompar earraí troma nó 
amscaí

Déantar dréimirí a stóráil go sábháilte agus 
tá cosc ar úsáid neamhúdaraithe

Leagtar dréimirí amach ar bhonn daingean 
agus bíonn siad ag claonadh ag an uillinn 
cheart 75 céim (1:4) 1

Bíonn dréimirí ceangailte ag an mbarr le 
struchtúr daingean  Munar féidir dréimire 
a cheagal ag an mbarr, daingnítear é ag an 
mbun, nó coinníonn duine eile greim air

Ní chuirtear dréimirí ar dhruma, bosca nó 
bonn éagobhsaí eile

Tógtar dréimirí chuig ionad stórála ag 
deireadh gach lae oibre chun a chinntiú 
nach féidir le daoine eile, go háirithe daltaí 
rochtain a fháil ar an díon

Bíonn coisbheart saor ó láib/gréisc sula 
dtéitear in airde ar dhréimire

Coimeádtar 3 phointe teagmhála ag an 
suíomh oibre

© Gach ceart ar cosaint6
1 1 Ba chóir dréimirí iniompartha (seachas dréimirí taca) a chur ag an uillinn cheart i gcónaí, sé sin ag timpeall 75 céim nó thart ar méadar amháin amach do gach ceithre mhéadar suas (an riail 1 as 4)



Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir. Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta.

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

Guaiseacha An 
bhfuil an 
ghuais i 
láthair?

T/N

Cén 
riosca 
atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Dréimirí 
lochtacha 

Titimí ó 
airde

A

A

Seiceáiltear staid an dréimire le haghaidh 
rungaí atá scoilte nó camtha, creimeadh, 
feistis nó ceangail lochtacha nó atá ar 
iarraidh gach uair sula n-úsáidtear é. Níor 
chóir d’fhostaithe an dréimire a úsáid má 
tá sé lochtach ar bhealach ar bith agus ba 
chóir lochtanna a thuairisciú láithreach don 
duine teagmhála cuí

Níor chóir dréimirí adhmaid a phéinteáil

(Féach Sceideal 7 de na Rialacháin um Obair 
ar Airde)

Síneadh amach 
ró-fhada

Titim ó 
airde as a 
dtiocfaidh 
gortú 
trom nó 
bás

A

A

A

A

Nuair a bhíonn dréimirí á n-úsáid, ní 
oibríonn fostaithe ar na trí runga is airde, ná 
ar an dá chéim is airde ar dhréimirí taca.

Úsáidtear modh oibre eile, más féidir m.sh. 
úsáid cuaillí insínte chun limistéir ardleibhéil 
a ghlanadh

Tá dréimirí curtha suas i gceart chun 
síneadh amach ró-fhada a sheachaint

Úsáidtear túir shoghluaiste a mhéid is 
indéanta 

Féach ‘Úsáid Shábháilte Dréimirí – Bileog 
Eolais’, rud atá ar fáil ag www.hsa.ie/
publications

Glanadh - Uimh. 9 Obair ar Airde - Dréimirí ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go 
léir curtha i gcrích beidh an 
riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le bheith 
curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá le bheith 
curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Feistis 
scaoilte/
bhriste

Gearrthacha A Bíonn staid na leithreas agus 
na mbáisíní níocháin á seiceáil 
ag glantóir go laethúil (lena 
n-áirítear cobhsaíocht an 
bhabhla, an tsistéil agus na 
mbáisíní níocháin)

Leacáin 
urláir atá 
scoilte

Sciorrthaí, 
tuislí agus 
titimí

A Deisítear leacáin urláir atá 
scoilte chomh luath agus is 
féidir

Legionella Galar 
riospráide -  
legionella

A Féach ’Measúnuithe Riosca 
Ginearálta Scoile - Uimh. 30 
Legionella’

Fás múscáin Galar 
riospráide -  
Tocsainí 
múscáin

A Féach ‘Measúnuithe Riosca 
Ginearálta Scoile - Uimh. 28 
Múscán’

Glanadh - Uimh.10 Leithris agus Ceathanna (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán no.69)
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Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go 
léir curtha i gcrích beidh 
an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le bheith 
curtha i gcrích

*Baineann grádú riosca leis na rialúcháin atá le bheith 
curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún se 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Córas uisce 
the agus 
fhuair a 
bhíonn á 
chothabháil 
go míchuí

Uisce 
scalltach

Dónna/
scalladh

A Coinnítear teocht uisce na 
mbáisíní thíos faoin teocht 
scallta.  Tuairiscíonn glantóir 
fadhbanna uisce scalltaigh 
don airíoch agus téitear i 
mbun gnímh láithreach

Aeráil 
neamhleor

Ionanálú 
táirgí 
glantacháin

M Tá an córas eastósctha ag 
obair nó is féidir fuinneoga a 
oscailt

Glanadh - Uimh.10 Leithris agus Ceathanna ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

www.stateclaims.ie/RiskManagement/Cleaning_staff_booklet.pdf
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Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca atá 
i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin 
le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá 
le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún 
seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Leagan amach 
neamhoiriúnach 
stáisiún oibre

Gortú 
athstraidhneála 
(GA)

Pian agus 
míchompord 
sna géaga 
uachtaracha

Droch-staidiúir 
oibre

Fadhbanna 
radhairc 

A

A

Eagraítear stáisiúin oibre1 chun 
gluaiseachtaí amscaí, scáileanna, 
tinneas agus pianta a sheachaint

Ba chóir measúnú a dhéanamh 
ar stáisiúin oibre na bhfostaithe i 
gcomhréir le ceangail an ÚSS maidir le 
trealamh scáileán taispeána - Féach na 
Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte 
agus Leas ag Obair (Feidhmiúchán 
Ginearálta) 2007, Caibidil 5 de Chuid 2, 
m.sh. ar na limistéir ar chóir measúnú 
a dhéanamh orthu tá an scáileán 
taispeána, an méarchlár, cathaoir oibre, 
soilsiú

Sosanna 
neamhleora 

Straidhn súl

Tuirse súl

Tinneas cinn

M

M

Sa chás go mbíonn an obair le hAonad 
Fístaispeána (AF) dian nó leanúnach 
(>1 uair) glactar sosanna imleora ar 
mhaithe leis na súile

Sa chás go n-úsáideann fostaí Aonad 
Fístaispeána (AF) go rialta mar chuid dá 
g(h)náthobair, cuirtear tástálacha cuí 
súl agus radharc súl ar fáil

Cáblaí 
leictreachais/
leictreacha

Tuislí agus titim

Turraingí

A

A

A

Níl aon cháblaí sraoilleacha ann

Níl na soicéid rólódáilte

Féach ‘Measúnuithe Riosca Scoile 
Ginearálta – Uimh. 20 Gléasanna 
Leictreacha Iniompartha’

Ríomhairí - Uimh.11 Ríomhairí - Nithe Ginearálta (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

1 Cuimsíonn stáisiún oibre AF an méarchlár, an scáileán AF, clóire, cathaoir oibre, deasc oibre agus an gharthimpeallacht oibre AF, (m.sh. 
soilsiú, dallrú, scáileanna, taise agus teocht) agus bogearraí.
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go 
léir curtha i gcrích beidh an 
riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá le 
bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Doirteadh, 
m.sh. doirteadh 
leachta, 
doirteadh 
comhábhar 
(seomra 
eacnamaíochta 
baile) nó 
doirteadh 
ceimiceán

Limistéir 
ardriosca 
sciorrtha agus 
tuislithe

Stóráil 
neamhleor 
trealamh scoile 
agus sealúchais 
phearsanta

Sciorrthaí, 
Tuislí agus 
Titimí

Sciorrthaí, 
Tuislí agus 
Titimí

Sciorrthaí, 
Tuislí agus 
Titimí

A

A

A

A

A

A

A

A

Déantar déileáil le doirteadh ar 
an bpointe boise

Úsáidtear éadach ionsúiteach 
chun an doirteadh a ionsú

Bíonn éadaí ionsúiteacha 
suite gar do limistéir ina bhfuil 
ardriosca doirte

Aithnítear agus déileáiltear le 
limistéir ardrioscaí sciorrtha, 
tuislithe agus titime

Stóráiltear trealamh scoile go 
slachtmhar 

Stóráiltear málaí scoile go 
slachtmhar

Cuirtear sealúchas na ndaltaí ar 
chrúcaí, cuirtear i dtaisceadáin é 
nó faoi dheasca go sábháilte

Coinnítear urláir agus bealaí 
teachta glan

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh.12 Sciorrthaí, Tuislí agus Titim  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin 
le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá 
le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Mataí nó rugaí 
atá feistithe go 
neamhleor

Sciorrthaí, 
Tuislí agus 
Titimí

A

A

A

A

Deartar/suiteáiltear mataí agus rugaí i 
gceart

Úsáidtear mataí troma de réir mar is gá

Bíonn mataí cuasaithe san urlár pé áit 
ar féidir

Úsáidtear imill ualaithe pé áit ar féidir 
nó bíonn na himill feistithe san áit a 
bhfuil siad

Limistéir a 
bhíonn fliuch 
go leanúnach 
go minic

Sciorrthaí, 
Tuislí agus 
Titimí

A

A

Aithnítear gach limistéar a bhíonn 
fliuch go leanúnach go minic
 

Tá draenáil áitiúil imleor ann

Limistéir 
eatraimh (Is 
ionann limistéir 
eatraimh agus 
limistéir ina 
bhfuil athrú 
tobann ar 
leibhéal an 
ghreama)

Sciorrthaí, 
Tuislí agus 
Titimí

A

A

A

Aithnítear limistéir ina mbíonn coisithe 
ag bogadh idir dhromchlaí ar a bhfuil 
leibhéil ghreama atá an-difriúil, m.sh. ó 
dhromchla fliuch go dromchla tirim nó 
a mhalairt

Déantar réamhchúraimí chun róthaise 
a bhaint ó choisbheart

Deartar agus suiteáiltear mataí i gceart

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile  - Uimh.12 Sciorrthaí, Tuislí agus Titim ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i 
gceist?

Grádú riosca

A = Ard 
M = Meán 
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá le 
bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Athruithe 
leibhéal

Cáblaí agus 
píobáin

Urlár/pábháil 
dhamáisteach

Dromchlaí 
sleamhna

Sciorrthaí, 
Tuislí agus 
Titimí

Sciorrthaí, 
Tuislí agus 
Titimí

Sciorrthaí, 
Tuislí agus 
Titimí

Sciorrthaí, 
Tuislí agus 
Titimí

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Aithnítear limistéir ina bhfuil athrú 
ar na leibhéil, m.sh. fánaí, fánáin, 
céimeanna/staighrí, poill gan choinne, 
uchtóga, bealaí draenála 
 
Cinntítear dromchlaí friotaíochta in 
aghaidh sciorradh 

Tá soilsiú ceart curtha ar fáil 
 
Dírítear aird ar athruithe ar leibhéil

Tá clúdaigh draenacha ann 

Coinnítear barr agus bun na staighrí 
glan agus slachtmhar 

 
Níl aon cháblaí agus píobáin 
shraoilleacha ann

Tá asraonta leictreacha suite 
in áiteanna ar leith chun cáblaí 
sraoilleacha a sheachaint

Úsáidtear roithleáin inghiorraithe 

Aithnítear urláir nó pábháil a bhfuil 
droch-chothabháil déanta orthu nó atá 
damáisteach

Déantar deisiú agus déantar bearta 
chun dochar breise amach anseo a 
chosc

Aithnítear dromchlaí sciorracha 
- mar shlat tomhais, ardloinnir, ard-
fhrithchaiteach = ardriosca

Déantar machnamh ar 
dhromchlaí urláir a athrú nó a 
chóireáil - d'fhéadfadh ábhair 
fhrithshleamhnánacha a bheith curtha 
orthu mar chuid de seo 

Dírítear aird ar leith ar limistéir a 
d'fhéadfadh a bheith sleamhain i rith 
drochaimsire

Measúnuithe Riosca Scoile Ginearálta – Uimh. 12 Sciorrthaí, Tuislí agus Titimí ar lean  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as 
teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá le 
bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Glantachán agus 
ní urlár

Sciorrthaí, 
tuislí agus 
titimí

A

A

A

A

A

Déantar tirimghlanadh in áit 
fliuchghlanadh chomh fada agus is 
féidir

Tá córas á úsáid chun coisithe a 
choinneáil amach ó urláir fhliucha/
thaise, m.sh. bacainní fisiceacha

Eagraítear glanadh chun cosáin thirime 
a sholáthar trí limistéir atá á nglanadh

Nuair a bhíonn fliuchghlanadh á 
dhéanamh, úsáidtear glantach agus 
bíonn an t-uisce ag an teocht ceart 

Baintear uisce breise chun triomú an 
urláir a bhrostú. Glantar an t-urlár go 
dtí go mbíonn sé tirim, chomh fada 
agus is féidir

Comharthaí 
rabhaidh a 
úsáidtear go 
rómhinic

Sciorrthaí, 
Tuislí agus 
Titimí

A Nuair a úsáidtear comharthaí rabhaidh, 
baintear iad nuair nach bhfuil gá leo a 
thuilleadh

Bróga/coisbheart 
a bhfuil 
drochfhriothaíocht 
in aghaidh 
sciorradh ag baint 
leo

Sciorrthaí, 
Tuislí agus 
Titimí

A Soláthraítear coisbheart oiriúnach 
friothaíochta in aghaidh sciorradh agus 
caitear é de réir mar is gá

Boird, 
cathaoireacha nó 
baill troscáin eile 
atá briste

Titim agus 
gortú 
bainteach

A Baintear troscán briste ó sheirbhís 
go dtí go mbíonn sé deisithe nó 
athsholáthartha

Measúnuithe Riosca Scoile Ginearálta – Uimh. 12 Sciorrthaí, Tuislí agus Titimí ar lean  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as 
teimpléad bán Uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha 
i gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An bhfuil an 
rialúchán seo 
i bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Iompar ualaí 
troma, m.sh. 
airíoch ag 
iompar ualach 
trom chuig 
stórtha

Mar shampla 
cuir an cheist 
seo:

An bhfuil an 
meáchan ró 
throm?

An bhfuil an 
t-ualach ró 
mhór?

An bhfuil an 
cruth liobarnach 
nó do-
láimhsithe?

Gortú droiome 
nó géige 
uachtaraí

Saothar coirp 
ró mhinic nó ró-
fhadtréimhseach 
a chuireann 
isteach go 
háirithe ar an 
dromlach

A

A

A

Nuair a bhíonn stoc á cheannach, amhail 
cré nó comhábhair, cuirtear na meáchain 
treoirlíne san áireamh agus ceannaítear 
nithe ar bheagán meáchain pé áit ar féidir 
m.sh. mála cré 5kg in áit mala 12.5 kg

Úsáidtear tralaí cuí chun ualaí troma a 
iompar

Cuirtear teagasc cuí ar fáil don fhoireann 
maidir leis an gcaoi inar cheart ualaí a 
ardú ar nó a ísliú ón tralaí

Ualach trom 
a iompar os 
cionn airde 
na gualainne, 
m.sh gréithe 
cócaireachta 
a thógáil ó 
sheilfeanna sa 
cheaintín nó 
i Seomra na 
hEacnamaíochta 
Baile

Gortú droime nó 
géige uachtaraí

A Déantar stóráil gréithe a bhfuil rochtain 
orthu go minic a eagrú i dtreo is stóráiltear 
na nithe is troime ar na seilfeanna láir 
seachas ar an urlár nó os cionn airde 
gualainne

Gortú a tharla 
mar gheall ar 
easpa eolais, 
teagaisc nó 
oiliúna chun 
bheith in ann 
tasc láimhsithe 
a chríochnú mar 
is cuí

Gortú droime nó 
géige uachtaraí

A Measúnú riosca a dhéanamh ar 
thascanna roimh láimhsiú agus cinntiú 
go bhfaigheann an fhoireann oiliúint ó 
theagascóir inniúil más gá

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile  - Uimh.13 Láimhsiú  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An 
bhfuil an 
ghuais i 
láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An bhfuil 
an rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Droch-bhainistí, 
m.sh glantóir ag 
baint úsáide as 
trealamh glanta 
urláir

Staidiúir 
lúbtha amscaí 
atriallach as 
a dtiocfaidh 
gortú

Droch-
shúchán san 
fholúsghlantóir 
as a dtiocfaidh 
saothar coirp ró 
mhinic

A

A

Tá píobán an fholúsghlantóra sínte go dtí an 
fad ceart chun nach mbeidh gá le staidiúir 
lúbtha amscaí nach bhfuil riachtanach

Tá an trealamh glanta in ord maith oibre agus 
go ndéantar é a dheisiú nó a athsholáthar nuair 
is gá

Ag iompar ualaí 
thar achar fada, 
m.sh stóráil 
soláthairtí ranga 
amhail ábhair 
don seomra 
Ealaíne

Straidhn 
droma, teasc 
sciorrtha, 
heirne

A Atheagraigh an limistéar oibre chun a chinntiú 
go stóráiltear abhair gar don áit ina n-úsáidtear 
iad nó faigh áis láimhsithe

Ag sá/tarraingt 
earraí troma nó 
amscaí 

Straidhn 
droma, teasc 
sciorrtha, 
heirne

A

A

A

A

A

Tralai cuí curtha ar fáil chun earraí a aistriú  

Déantar earrai níos éadroime nó níos lú nuair is 
féidir

Lorgann daoine cabhair agus iad ag aistriú earraí 
troma

Tógtar aon rud a d’fhéadfadh bheith ina bhac 
as an mbealach

Roghnaigh an bealach is fearr chun earraí a 
aistriú, go háirithe nuair a d’fhéadfadh leibhéal 
an urláir athrú ó áit go háit agus go gcaithfear an 
t-ualach a láimhsiú ar leibhéil éagsúla, m.sh úsáid 
a bhaint as rampa

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh.13 Láimhsiú ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán no.69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint
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Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh.13 Láimhsiú ar lean.

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

Níl aon teorainneacha iomlána meáchain i gceist a thuilleadh, ós rud é go bhfuil an iomarca fachtóirí riosca eile i gceist. Léiríonn Figiúr 1 meáchain treoirlíne le haghaidh 
ardú agus ísliú ag fear fásta (aclaí agus sláintiúil) sna dálaí oibre is fearr. Maidir le bean, ba chóir gach meáchan a ísliú aon trian. Déantar talamh slán de leis na meáchain 
treoirlíne seo go mbíonn suas le 30 oibríocht ar bogstróc in aghaidh na huaire - sa chás nach bhfuil luas na hoibre fórsáilte, go nglactar go leor sosanna scíthe agus nach 
n-ardaítear an t-ualach ar feadh tréimhse ama fhada. Má dhéantar an oibríocht níos minice, is gá na meáchain a ísliú ansin.

Fig.  1

Tascanna Láimhsithe: 
Tugann an measúnú riosca thuas samplaí de thascanna láimhsithe a bhfuil riosca ag baint leo. D'fhéadfaí go bhfuil tascanna eile láimhsithe i d'ionad oibre a mbeidh gá lena 
measúnú d'fhonn na fachtóirí riosca a aithint, (m.sh. láimhsiú ar airde bhaolach) agus chun bearta rialaithe cuí a chur i bhfeidhm chun láimhsiú a sheachaint nó a laghdú, trí 
úsáid áiseanna láimhsithe nó atheagrú limistéar oibre.

Fachtóirí Riosca:  
Tugann an measúnú riosca thuas samplaí de chuid de na fachtóirí riosca ar gá machnamh a dhéanamh orthu nuair a bhíonn measúnú a dhéanamh ar thasc láimhsithe. Beidh 
ort féachaint ar threoir an ÚSS ar Láimhsiú chun samplaí a fháil d'fhachtóirí riosca eile ar ghá machnamh a dhéanamh orthu.

Féach ar an an bpríomhthreoir ar láimhsiú ag www.hsa.ie, go háirithe:
 - Treoir ar Bhainistiú Láimhsithe san Ionad Oibre - Staidéar Cásanna Measúnaithe Riosca Láimhsithe
 - Treoir ar na Rialacháin Sábháilteachta, Sláinte agus Leasa ag an Obair (Feidhmiúchán Ginearálta): Láimhsiú, Caibidil 4 de Chuid 2 © Gach ceart ar cosaint
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Mná Fir

Airde gualainne

Airde uillinne

Airdre ailt

Airde lár na coise 
íochtaraí

Airde lár na coise 
íochtaraí

Airdre ailt

Airde uillinne

Airde gualainne3kg

3kg

7kg

7kg

7kg

7kg

13kg

13kg

10kg 16kg

10kg

10kg

10kg

10kg

5kg

5kg

20kg

20kg

25kg 15kg
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Drochshoilsiú 
ar bhealaí 
isteach/amach 
(taobh istigh 
agus taobh 
amuigh)

Éalú moillithe 
i gcás dóiteáin 
nó éigeandála 
eile

A

A

Soilsiú imleor ag an mbealach isteach/
amach (taobh istigh agus taobh amuigh)

Bealaí éalaithe dóiteáin marcáilte go 
soiléir

Ar na 
guaiseacha 
tuislithe 
atá ann tá 
mataí, leacáin 
bhriste, 
poill san 
urlár, cáblaí 
sraoilleacha

Tuislí, sciorrthaí 
agus titimí 

A Níl aon ghuaiseacha tuislithe ann ar na 
bealaí isteach/amach ná ar na cosáin

Doirse ar a 
bhfuil hanlaí 
nó gloine 
bhriste

Gortuithe 
láimhe

A

A

Seiceáiltear doirse agus deisítear iad 
nuair is gá

Baintear gloine bhriste agus caitear 
amach í go sábháilte

Doirse a 
mbíonn an 
iomarca brú 
ag teastáil 
chun iad a 
oscailt nó a 
dhúnadh

Duine á 
bhualadh ag 
doras

Gortuithe 
láimhe

A

M

M

Seiceáil ar oibriú doirse dóiteáin - Féach 
‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - 
Uimh. 17 Tine (seomraí ranga agus oifigí 
ginearálta)’

Meicníochtaí uathoibríocha dúnta 
socraithe ionas nach mbeidh lámha ag 
dul i bhfostú iontu

Níl an iomarca brú de dhíth chun doirse 
a oscailt nuair a chuirtear úsáideoirí faoi 
mhíchumas san áireamh

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile  - Uimh.14 Bealach Isteach/Amach Ginearálta  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Méara i 
bhfostú idir an 
t-ardán agus 
an balla

Teascadh A

A

A

Garda chun teacht air a chosc

Plátaí brú chun gluaiseacht a stopadh i 
gcás teagmhála.

Brúigh chun an rialtán ardaithe/íslithe 
a rith

I bhfostú ar an 
ardán

Crá Í Bainistíocht cumarsáide.
Nósanna imeachta tine

Brúscadh 
faoin ardán

Gortú 
brúiscthe

A Comhghlasáil idir an t-ardán agus na 
doirse isteach ar an gceann staighre

Titim isteach 
sa sloc 
ardaitheora

Briseadh Í Glasáil doirse

Gach guais M Cothabháil

Déantar scrúduithe reachtúla gach 6 mhí

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh.15 Ardaitheoirí Ardáin (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69) (is gnách iad a sholáthar 
d'úsáid daoine faoi mhíchumas)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích 
a imlíníodh sa cholún se 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Stóráil 
mhícheart de 
thuaslagóirí 
agus ábhair 
inadhainte

dóiteán as a 
dtiocfaidh bás 
nó gortú

Plúchadh 

Pléascadh

A

A

A

A

Tuaslagóirí nó ábhair an-inadhainte eile stóráilte 
i gcaibinéid miotail 

Cinntigh go bhfuil Bileoga Sonraí Sábháilteachta 
(BSS) ar fáil le haghaidh na l gceimiceán go léir. 
Cinntigh go bhfuil úsáideoirí agus an fhoireann 
a d'fhéadfadh teagmháil a dhéanamh le 
ceimiceáin feasach ar na guaiseacha agus ar 
na réamhchúraimí is gá a dhéanamh nuair a 
bhíonn táirgí ceimiceacha á n-úsáid. Caithfidh 
rochtain a bheith ag gach úsáideoir agus ag 
pearsanra ábhartha ar an mBileog Sonraí 
Sábháilteachta (BSS)

Cuirtear lipéid ar tháirgí ceimiceacha agus 
stóráiltear go sábháilte iad i gcomhréir le 
ceangail na mBileog Sonraí Sábháilteachta (BSS)

Is gá ábhair indóite a stóráil i ndálaí cuí de réir 
threoirlínte stórála an déantúsóra. Glantar 
amach ábhair dhramhaíola tar éis gach ranga 
agus caitear amach iad go cuí.

Dóiteán dóiteán as a 
dtiocfaidh bás 
nó gortú

A

A

Tá múchtóirí dóiteáin ann, tá siad oiriúnach don 
chineál tine agus déantar seirbhísiú orthu go 
bliantúil (múchtóir 1 x 5 kg CO2 ar a laghad)

Tá a fhios ag na múinteoirí go léir conas an 
t-aláram a bhaint agus teagmháil a dhéanamh 
leis na seirbhísí éigeandála

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh.16 Tine (Sainseomraí) (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

7
9



Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích 
a imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Dóiteán 
– Teacht 
Isteach agus 
Dul Amach

Bás nó gortú A

A

Tá gach doras dóiteáin marcáilte leis an 
gcomhartha sábháilteachta ‘Doras dóiteáin, 
coinnigh dúnta’

Ba chóir go mbeadh gach doras dóiteáin 
feistithe le gaireas uathoibríoch féin-dúnta 
(Féach na Rialacháin Foirgníochta, 2006, 
Doiciméad Treorach Teicniúil B, Sábháilteacht ó 
Dhóiteán)

Teacht 
isteach/
dul amach 
srianta

Moilleanna 
maidir le dul 
amach ón 
bhfoirgneamh 
i gcás dóiteáin

A

A

A

Seiceáiltear doirse éalaithe dóiteáin go 
seachtainiúil le cinntiú gur féidir iad a oscailt i 
gceart

Coinnítear bealaí amach saor ó bhacainní

Forbraíodh plean éigeandála aslonnaithe 
don scoil a chlúdaíonn gach limistéar, a 
phróiseálann agus a shainaithníonn na daoine 
sin a d’fhéadfadh a bheith i mbaol speisialta 
m.sh lucht lagamhairc nó iad siúd atá ag obair 
i dtimpeallachtaí callánacha Cuireadh an plean 
seo ar shúile úsáideoirí na scoile ar bhonn rialta

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh.16 Tine (Sainseomraí) ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca atá 
i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An bhfuil 
an rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Lochtanna 
leictreacha

Leictreamharú

Turraing 
leictreach

Dóiteán

A

A

A

Níl soicéid leictreacha rólódáilte

Trealamh seiceáilte le haghaidh lochtanna sula 
n-úsáidtear é

Gach locht leictreach tuairiscithe don duine 
ainmnithe Déanfar trealamh leictreach lochtach 
a shainaithint go soiléir, déanfar é a lipéadú 
mar as úsáid agus déanfar iad a stóráil ar 
leithligh i dtreo is nach n-úsáidfear de thaisme é. 
Tuairiscigh lochtanna don duine atá i gceannas 
ar an ionad oibre le cinntiú go ndeisítear gach 
rud nó cuir isteach - 'Féach Measúnuithe Riosca 
Ginearálta Scoile - Uimh. 20 Fearais Iniompartha 
Leictreacha’

Dóiteán dóiteán as a 
dtiocfaidh bás 
nó gortú

A

A

Tá a fhios ag na múinteoirí go léir conas an 
t-aláram a bhaint agus teagmháil a dhéanamh 
leis na seirbhísí éigeandála 

Tá múchtóir dóiteáin ann ar féidir teacht air 
sa seomra ranga nó i ndorchla atá gar don 
seomra ranga

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh. 17 Tine (Seomraí Ranga agus Oifigí Ginearálta) (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

8
1



Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca atá 
i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Teacht isteach/
dul amach 
srianta

Moilleanna 
maidir le dul 
amach ón 
bhfoirgneamh i 
gcás dóiteáin

A

A

A

Déantar doirse dóiteáin amach (lena n-áirítear 
iad siúd atá suite i rang nó oifig) a sheiceáil 
ar bhonn seachtainiúil chun a chinntiú go 
n-osclaíonn siad i gceart

Coinnítear bealaí amach saor ó bhac

Forbraíodh plean éigeandála aslonnaithe 
don scoil a chlúdaíonn gach limistéar, a 
phróiseálann agus a shainaithníonn na daoine 
sin a d’fhéadfadh a bheith i mbaol speisialta 
m.sh lucht lagamhairc nó iad siúd atá ag obair 
i dtimpeallachtaí callánacha Cuireadh an plean 
seo ar shúile úsáideoirí na scoile ar bhonn rialta

Dóiteán – 
Teacht Isteach 
agus Dul 
Amach

Bás nó gortú A

A

Tá gach doras dóiteáin marcáilte leis an 
gcomhartha sábháilteachta ‘Doras dóiteáin, 
coinnigh dúnta’

Ba chóir go mbeadh gach doras dóiteáin feistithe 
le gaireas uathoibríoch féin-dúnta (Féach na 
Rialacháin Foirgníochta, 2006, Doiciméad 
Treorach Teicniúil B, Sábháilteacht ó Dhóiteán)

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh. 17 Tine (Seomraí Ranga agus Oifigí Ginearálta) ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích 
beidh an an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le 
déanamh/rialúcháin le bheith curtha 
i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Lochtanna 
leictreacha

Leictreamharú

Turraing

Dóiteán

A

A

A

Níl soicéid leictreacha rólódáilte

Trealamh seiceáilte le haghaidh lochtanna sula 
n-úsáidtear é

Gach locht leictreach tuairiscithe don duine ainmnithe 
Déanfar trealamh leictreach lochtach a shainaithint go 
soiléir, déanfar é a lipéadú mar as úsáid agus déanfar 
iad a stóráil ar leithligh i dtreo is nach n-úsáidfear de 
thaisme é. Ba chóir lochtanna a chur in iúl don té atá i 
bhfeighil an ionaid oibre chun a chinntiú go ndéanfar 
gach earra a dheisiú nó go gcuirfear ceann eile ina 
ionad Féach ‘Measúnuithe Riosca Scoile Ginearálta – 
Uimh. 20 Gléasanna Leictreacha Iniompartha’

Dóiteán Dónna A

A

Múchtóirí dóiteáin ann agus ar fáil

Déantar rialú dian ar úsáid coinnle nó lasracha eile gan 
chosaint

Stóráil 
mhícheart de 
thuaslagóirí 
agus ábhair 
inadhainte

dóiteán as a 
dtiocfaidh bás 
nó gortú

Plúchadh 

Pléascadh

A

A

 

A

A

Tuaslagóirí nó ábhair an-inadhainte eile stóráilte i 
gcaibinéid miotail 

Cinntigh go bhfuil Bileoga Sonraí Sábháilteachta (BSS) ar 
fáil le haghaidh na gceimiceán go léir. Cinntigh go bhfuil 
úsáideoirí na gceimiceán feasach ar na guaiseacha agus 
ar na réamhchúraimí is gá a dhéanamh nuair a bhíonn 
táirgí ceimiceacha á n-úsáid. Caithfidh rochtain a bheith 
ag gach úsáideoir agus ag pearsanra ábhartha ar an 
mBileog Sonraí Sábháilteachta (BSS)

Is gá ábhair indóite a stóráil i ndálaí cuí de réir 
threoirlínte stórála an déantúsóra

Cuirtear lipéid ar tháirgí ceimiceacha agus stóráiltear go 
sábháilte iad i gcomhréir le ceangail na mBileog Sonraí 
Sábháilteachta (BSS)

Dóiteán dóiteán as a 
dtiocfaidh bás 
nó gortú

A Tá múchtóir(í) dóiteáin ann, tá siad oiriúnach don 
chineál tine agus déantar seirbhísiú air/orthu go bliantúil 
(múchtóir 1 x 5 kg CO2 ar a laghad)

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh.18 Tine - Ócáidí (drámaí, ceolraí, cruinnithe móra) (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

© Gach ceart ar cosaint8
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?

T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le 
déanamh/rialúcháin le bheith curtha 
i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Teacht isteach/
dul amach 
srianta

Moilleanna 
ar éalú ó 
fhoirgneamh i 
gcás dóiteáin

Ionanálú 
deataigh

Dónna

A

M

A

A

A

A

A

A

A

Coinnítear bealaí amach saor ó bhac

Bíonn soilsiú seachtrach á oibriú ar bhealaí éalaithe agus 
ar siúl i rith na hócáide

Bíonn pointí tionóil tine marcáilte go soiléir

Tá soilsiú éigeandála ag feidhmiú

Seiceáiltear doirse éalaithe dóiteáin ag an deireadh le 
cinntiú gur féidir iad a oscailt go héasca roimh ócáid

Mínítear an plean aslonnaithe éigeandála don lucht 
féachana sula dtosaítear gach taibhiú/ócáid

Ceaptar duine ar leith chun an t-aláram a bhaint agus 
teagmháil a dhéanamh leis na seirbhísí éigeandála

Bíonn na daoine a bhíonn ag cabhrú ag na hócáidí 
curtha ar an eolas faoina ról in aslonnú i gcás tine

Déantar tástáil ar an aláram dóiteáin go tráthrialta

Teacht isteach/
dul amach 
srianta

Moilleanna 
maidir le dul 
amach ón 
bhfoirgneamh 
i gcás dóiteáin

A

A

Déantar doirse dóiteáin amach (lena n-áirítear iad 
siúd atá suite i rang nó oifig) a sheiceáil ar bhonn 
seachtainiúil chun a chinntiú go n-osclaíonn siad i gceart

Forbraíodh plean éigeandála aslonnaithe don scoil 
a chlúdaíonn gach limistéar, a phróiseálann agus a 
shainaithníonn na daoine sin a d’fhéadfadh a bheith i 
mbaol speisialta m.sh lucht lagamhairc nó iad siúd atá ag 
obair i dtimpeallachtaí callánacha Cuireadh an plean seo 
ar shúile úsáideoirí na scoile ar bhonn rialta

Dóiteán – 
Teacht Isteach 
agus Dul 
Amach

Bás nó gortú A

A

Tá gach doras dóiteáin marcáilte leis an gcomhartha 
sábháilteachta ‘Doras dóiteáin, coinnigh dúnta’

Ba chóir go mbeadh gach doras dóiteáin feistithe le 
gaireas uathoibríoch féin-dúnta (Féach na Rialacháin 
Foirgníochta, 2006, Doiciméad Treorach Teicniúil B, 
Sábháilteacht ó Dhóiteán)

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh.18 Tine - Ócáidí (drámaí, ceolraí, cruinnithe móra) ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá 
i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Trealamh/
fearais 
neamhleora 
gharchabhrach  

D’fhéadfadh 
gortuithe a 
bheith trom nó 
bagrach don 
bheatha muna 
ndéiléaltar leo 
go tapa mar is 
iomchuí

A

A

A

Coinnítear fearais gharchabhrach líonta 
go maith i gcomhréir le treoirlínte an 
Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta (Féach 
'Ábhair mholta i mboscaí agus i bhfearais 
gharchabhrach'  LTH.86)

Bronnadh freagracht ar leith ar fhostaí 
sainithe chun na fearais a athlíonadh

Déantar dífhibrileoirí a chothabháil 
(nuair atá siad ann) de réir threoracha an 
déantúsóra

Eolas 
neamhleor 
faoi dhaoine 
atá oilte ar 
gharchabhair

D’fhéadfadh 
gortuithe a 
bheith trom nó 
bagrach don 
bheatha muna 
ndéiléaltar leo 
go tapa mar is 
iomchuí

A

A

Í

Bíonn an líon cuí de dhaoine atá oilte ar 
gharchabhair ar fáil i rith uaireanta oibre1

Ba chóir go mbeadh an fhoireann agus 
na daltaí feasach ar an duine atá oilte ar 
gharchabhair agus ar an gcaoi chun é/í a 
chur ar a (h)airdeall i gcás éigeandálaí. Is 
dea-chleachtas é a chinntiú go bhfuil ainm 
(agus b'fhéidir grianghraf le haghaidh 
ionaid oibre mhóra agus ionaid oibre ina 
bhfuil daoine ó thíortha éagsúla i láthair) 
an duine atá oilte ar gharchabhair ar 
taispeáint go soiléir ar chláir fógraí na 
foirne nó na ndaltaí taobh istigh de agus 
thart timpeall na scoile

Mura bhfuil an duine atá oilte ar 
gharchabhair ar fáil go sealadach, ceaptar 
duine eile i mbun an chúraim sin i gcás 
timpiste

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh.19 Garchabhair  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   
ÁBHAIR MHOLTA BOSCAÍ AGUS TREALAMH GHARCHABHRACH (féach thall)

© Gach ceart ar cosaint
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1 Ba chóir daoine atá oilte ar gharchabhair a oiliúint i gcomhréir le Treoirlínte an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta ar gharchabhair san Ionad Oibre, Bealtaine 2008, rud atá ar fáil ag 
http://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Occupational_Health/Guidelines_on_First_Aid_at_Places_of_Work_2008.pdf

http://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Occupational_Health/Guidelines_on_First_Ai
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Trealamh 
leictreach 
iniompartha 
lochtach

Sreanga/
páirteanna 
beo nochta

Teip 
talmhaithe

Leictreamharú

Dóiteán

Dónna ó 
dhromchlaí te

A

A

A

A

A

A

Déanfar trealamh leictreach lochtach a 
shainaithint go soiléir, déanfar é a lipéadú 
a bheith as úsáid agus déanfar é a stóráil ar 
leithligh i dtreo is nach n-úsáidfear de thaisme é.

Déantar seiceáil súl mar seo a leanas:

Uirlisí/fearas
• Lasc ann/as ag obair i gceart
• Gan comhartha ar bith a bheith ann go   
   ndearnadh damáiste don chásáil
• Gan aon pháirt a bheith scaoilte nó aon scriú 
   a bheith in easnamh
• Páirteanna beo cosanta I gceart i dtreo is nach 
   bhfuil siad inrochtana de thaisme

Cáblaí
• Ancairithe go daingean den phlocóid agus 
   gan comhartha ar bith de ghearradh, de 
   sceith, de bhrisce, de roic nó cornaí sna    
   seoláin, d’ailt théipeáilte, nó de rólódáil 
   (aithnítear rólódail trí athrú datha nó boladh) 
   agus níl croíleacán cáblaí infheicthe ón taobh 
   amuigh

Plocóid
• Ancairithe go daingean,·gan comhartha ar 
   bith de chásáil scoilte, róthéamh, de bhioráin 
   scaoilte nó lúbtha

Soicéad asraoin
• Gan aon scoilt nó damáiste nó comhartha de 
   róthéamh

Ba chóir lochtanna a chur in iúl don té atá i 
bhfeighil an ionaid oibre chun a chinntiú go 
ndéanfar gach earra a dheisiú nó go gcuirfear 
ceann eile ina ionad

Trealamh 
leictreach a 
dtarlaíonn 
caitheamh 
agus cuimilt 
throm dó

Leictreamharú A Déanann duine inniúil tástáil ar threalamh 
iniompartha leictreach go tréimhsiúil agus 
coinnítear taifid ar an tástáil a dhéantar

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh.20 Fearais Leictreacha Iniompartha  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin 
le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Trealamh 
leictreach a 
éiríonn beo

Leictreamharú A

A

A

Ait a n-úsáidtear an soláthar príomhlíonra le 
haghaidh uirlisí cumhachta caithfidh foinse an 
tsoláthair a bheith feistithe le gaireas srutha 
iarmharaigh (RCD)

Ní dhéantar uirlisí agus trealamh iniompartha 
eile a phlugáil isteach ach amháin i gciorcad atá 
cosanta ag RCD

Déantar oibríocht an RCD a sheiceáil trí bhrú 
ar an gcnaipe tástála go rialta agus déantar an 
RCD a thástáil go rialta ag duine inniúil chun a 
chinntiú go n-oibríonn sé ag an sruth ligin ceart 
(sruth ligin nach mó ná 30mA in aga ama nach 
mó ná 0.3 soicind)

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh.20 Fearais Iniompartha Leictreacha ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint

8
8



Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích beidh 
an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích 
a imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Bulaíocht Éifeachtaí 
ar shláinte 
choirp, (m.sh. 
brú fola níos 
mó)

Éifeachtaí 
ar shláinte 
mheabhrach, 
(m.sh. strus, 
imní, dúlagar)

Leithlisiú

Meanma íseal

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Tá an scoil tiomanta a chinntiú go bhfuil an t-ionad oibre 
saor ó bhulaíocht agus go bhfuil sé de cheart ag gach 
fostaí go gcaithfear leo le dínit agus le meas agus iad ag 
obair

Tá polasaí scríofa ann ar chosc na bulaíochta san ionad 
oibre agus tá na fostaithe go léir feasach ar an bpolasaí 
seo agus tá teacht acu ar an eolas seo

Faigheann gach fostaí nua cóip den pholasaí, bídís buan 
nó sealadach

Chuathas i gcomhairle le fostaithe nó lena n-ionadaithe, 
lenar áiríodh an t-oifigeach sábháilteachta, an t-ionadaí 
sábháilteachta agus an coiste sábháilteachta de réir mar 
ba chuí, maidir leis an riosca bulaíochta san ionad oibre 
agus bearta coiscthe

Tá na fostaithe feasach ar an bhfreagracht atá orthu 
timpeallacht oibre atá saor ó bhulaíocht nó ó iompar 
a d'fhéadfadh cur le bulaíocht a chruthú agus cur lena 
chothabháil

Fiosraítear líomhaintí bulaíochta san ionad oibre go cóir 
agus go críochnúil gan dochar a dhéanamh don ghearánaí

Caitear le líomhaintí bulaíochta go cóir, go leochaileach 
agus le meas ar an ngá le rúndacht na bpáirtithe atá i 
gceist

Ní ghlacfar le bulaíocht a dhéanann daoine eile san ionad 
oibre, amhail tuismitheoirí nó conraitheoirí agus déanfar 
gníomhú le tacú leis an bhfostaí

Déileálfar le gearán faoi bhulaíocht tríd an nós imeachta 
dísciplíneach, má fhaightear amach tar éis imscrúdú go 
bhfuil sé cráiteach

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh. 21 Bulaíocht  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích beidh an 
riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Strus Neamhláithreacht 
mhéadaithe

Níos mó 
coimhlintí

Méadú ar fhearg 
na ndaoine sin 
atá thíos leis

Leithlisiú

Meanma íseal

Éifeachtaí ar 
shláinte choirp, 
(m.sh. brú fola 
ardaithe, tinnis 
chinn teannais)

Éifeachtaí 
ar shláinte 
mheabhrach, 
(m.sh. imní, 
dúlagar, easuan)

M

M

A

A

M

Í

Í

M

M

Í

Í

Úsáidtear uirlis Oibrigh go Dearfach an ÚSS1 nó rud is 
comhionann le cabhrú le ceangail mheasúnaithe riosca sa 
chás go bhfuil strus ionad oibre i gceist

Tá polasaí ag an scoil ar dhínit san ionad oibre a thugtar do 
na fostaithe go léir agus a chuirtear ar taispeáint i seomra na 
bhfostaithe

Dírítear ar bhuarthaí dáiríre na bhfostaithe faoina n-ionad 
oibre maidir le sláinte agus sábháilteacht

Tá na héilimh ar na fostaithe indéanta agus taobh istigh de 
ról shealbhóir an phoist

Tá córais i bhfeidhm le fostaithe a chumasú agus a spreagadh 
chun iompraíocht dho-ghlactha a thuairisciú .i. i gcomhréir 
leis an bPolasaí Dínite 

Bíonn ionchur na bhfostaithe san áireamh sa chinnteoireacht 
agus i bhforchéimniú gairme

Bíonn gníomhartha an Bhoird Bainistíochta/CE 
comhsheasmhach agus cóir

Soláthraíonn an scoil eolas tráthúil d'fhostaithe le cur 
ar a gcumas tuiscint a fháil ar fháthanna na n-athruithe 
beartaithe

Cuirtear oiliúint ar fhostaithe le tacú le hathruithe ar bith ina 
bpoist, más gá

Déanann an scoil monatóireacht ar neamhláithreacht 
bhreoiteachta na bhfostaithe agus aithníonn siad fáthanna 
na neamhláithreachta

Tá cead ag fostaithe/ba chóir go mbeadh cead ag fostaithe 
labhairt leis an bPríomhoide nó an Leas-Phríomhoide chun 
teacht ar thacaíocht iomhchuí

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh.22 Strus  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint9
1

1 Is uirlis iniúchóireachta é Oibrigh go Dearfach a chuimsíonn paca atá oiriúnach don úsáideoir is féidir a úsáid chun foinsí strus in eagraíocht a aithint. Tá Oibrigh go Dearfach ar cheann de na 
huirlisí atá ar fáil le cabhrú leis an bpróiseas seo. Tá eolas breise ar fáil ag http://www.hsa.ie/eng/Workplace_Health/Workplace_Stress

http://www.hsa.ie/eng/Workplace_Health/Workplace_Stress




Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le 
déanamh/rialúcháin le bheith curtha 
i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Soilsiú lag Sciorrthaí, 
tuislí agus 
titimí

A Tá an soilsiú seachtrach imleor agus bíonn sé lasta 
nuair a bhíonn ócáidí oíche pleanáilte, amhail 
ceolchoirmeacha, cruinnithe tuismitheoirí/múinteoirí 
nó nuair a bhíonn halla á úsáid ag clubanna nó 
cumainn

Poill/dromchlaí 
damáisteacha

Sciorrthaí, 
tuislí agus 
titimí

A Seiceáiltear dromchla an charrchlóis agus limistéir 
sheachtracha eile go seachtainiúil le haghaidh gloine 
bhriste, cúinsí guaiseacha agus linntreoga

Teagmháil le 
gloine bhriste

Gearrthacha M Ba chóir gloine bhriste a bhaint. Ba chóir gloine 
athsholáthair a shuiteáil sna foirgnimh chomh luath 
agus is féidir

Cosáin 
shleamhna de 
bharr oighir

Sciorrthaí, 
tuislí agus 
titimí

M

M

Tá grean nó salann ar fáil le haghaidh na gcosán a 
mbíonn oighear orthu go minic

Scaipeann an t-airíoch salann nó grean in aimsir 
sheaca

Duine á 
bhualadh ag 
feithicil

Gortú 
duine toisc 
gur bhuail 
feithicil é/í

A

A

M

Ba chóir go mbeadh córas bainistíochta tráchta i 
bhfeidhm 

Tá bealaí do choisithe/limistéir páirceála marcáilte go 
soiléir agus tá na comharthaí iomchuí ann. Tá rialú i 
bhfeidhm ag na hamanna iomchuí maidir le feithiclí 
seachadta ar cuairt agus bailiú 

Tá na pointí tionóil le haghaidh aslonnú éigeandála 
marcáilte go soiléir agus níl siad suite i limistéar 
a d'fhéadfadh a bheith de dhíth ar na seirbhísí 
éigeandála

Céimeanna 
agus staighrí 
nach bhfuil ar 
taispeáint go 
soiléir

Sciorrthaí, 
tuislí agus 
titimí

A Tá céimeanna agus staighrí soilsithe go himleor agus 
marcáilte/aibhsithe go soiléir

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh. 23 Carrchlós agus Limistéir Sheachtracha  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

9
3



Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le 
déanamh/rialúcháin le bheith 
curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis 
na rialúcháin atá le bheith curtha 
i gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Easpa lámhráillí 
ar chéimeanna

Sciorrthaí, 
tuislí agus 
titimí

A Tá lámhráille ar thaobh amháin de na céimeanna go 
léir, pé áit ar gá

Ciumhaiseanna 
neamhfhálaithe

Titimí A Tá claí/garda thart timpeall ar gach ísliú nó ardán 
chun titim a chosc, pé áit ar gá

Díoga nó 
srutháin gan 
chlaí

Bá A Tá claíocha imleora tógtha thart timpeall ar theacht 
ar aibhneacha, sruthanna nó díoga atá ag rith ar, nó 
in aice le háitreabh na scoile

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh .23 Carrchlós agus Limistéir Sheachtracha ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint

9
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Urlárlach 
damáistithe

Urláir fhliucha 
agus doirteadh

Sciorrthaí, 
tuislí agus 
titimí

A Féach ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - 
Uimh. 12 Scriorrthaí, Tuislí agus Titim'

Rochtain ar 
fhuinneoga 
arda

Titimí ó airde M Usáidtear cuaille fuinneoige nó dréimire taca 
chun fuinneoga arda nach bhfuil meicníocht 
oscailte ag cothrom talún acu a oscailt

Trealamh 
leictreach 
iniompartha 
lochtach

Leictreamharú

Dónna

Gearrthacha

Í

A

Déantar cigireacht súl ar fhearais leictreacha 
shoghluaiste sula n-úsáidtear iad. 

Déanfar trealamh leictreach lochtach a 
shainaithint go soiléir, déanfar é a lipéadú mar 
as úsáid agus déanfar iad a stóráil ar leithligh i 
dtreo is nach n-úsáidfear de thaisme é.

Ba chóir lochtanna a chur in iúl don té atá i 
bhfeighil an ionaid oibre chun a chinntiú go 
ndéanfar gach earra a dheisiú nó go gcuirfear 
ceann eile ina ionad Féach ‘Measúnuithe 
Riosca Scoile Ginearálta – Uimh. 20 Gléasanna 
Leictreacha Iniompartha’

Dóiteán Ionanálú 
deataigh, 
dónna

M Féach ‘Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile  - 
Uimh. 17 Dóiteán (Seomraí Ranga agus Oifigí 
Ginearálta)’

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh. 24 An Seomra Foirne  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   9
5





Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le 
déanamh/rialúcháin le bheith 
curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis 
na rialúcháin atá le bheith curtha 
i gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil le 
gníomhaithe 
ceimiceacha  

Díobháil do leanbh 
gan bhreith nó do 
leanaí a dtugtar an 
chíoch dóibh

A Ní nochtar mná atá ag iompar 
clainne, tar éis breithe nó atá 
ag tabhairt cíche dá leanbh do 
shubstaintí ceimiceacha a bhfuil 
na lipéid seo a leanas orthu: 
R40, R45, R61, R63 agus R64, go 
háirithe nuair atá leibhéil nochta 
ann a d'fhéadfadh díobháil a 
dhéanamh

Teagmháil le 
gníomhaithe 
bitheolaíocha 

Ionfhabhtú A Má tá riosca nochta do 
ghníomhaí thar a bheith 
ionfhabhtaíoch ann, caithfidh 
mná atá ag iompar clainne, tar 
éis breithe nó ag tabhairt cíche 
dá leanbh an nochtadh sin a 
sheachaint

Tréimhsí fada 
seasaimh, 
gluaiseachta nó 
iompar coirp atá 
tobann nó dian nó 
atá mar chúis le 
róthuirse

Féitheacha borrtha

Tuirse (mheabhrach 
agus choirp)

M Ba chóir go mbeadh soláthar 
ann le haghaidh na mban atá ag 
iompar clainne, tar éis breithe nó 
ag tabhairt cíche dá leanbh ionas 
gur féidir leo suí nuair a bhíonn 
gníomhaíochtaí oibre á gcríochnú 
acu

Brú/tarraingt/
iompar nithe atá 
trom nó amscaí

Gortú de dheasca 
láimhsiú

A Níl ceangal ar mhná atá ag 
iompar clainne, tar éis breithe 
agus ag tabhairt cíche dá leanbh 
nithe amscaí nó troma a ardú, 
a bhrú ná a tharraingt. Féach 
‘Measúnuithe Riosca Scoile 
Ginearálta – Uimh. 13 Láimhsiú’

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh. 25 Mná atá ag Iompar Clainne, Tar Éis Breithe agus Ag Tabhairt Cíche dá Leanbh  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, 
le teimpléad bán uimh.69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint9
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go 
léir curtha i gcrích beidh an 
riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá le 
bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Ardleibhéil 
Torainn

Díobháil 
éisteachta

M

M

M

Tomhais fuaime déanta 
nuair is gá ag duine inniúil

Bíonn comharthai 
rabhaidh curtha suas 
in aice le trealamh do-
aistrithe torannach agus 
bíonnn siad infheicthe 

Caitear cosaint éisteachta 
pé áit ar gá m.sh. nuair 
a bhíonn tarracóirí, 
ciumhaisirí, lomairí faiche 
á n-oibriú agus nuair a 
bhíonn gineadóirí cúltaca á 
n-oibriú

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh. 26 Torann (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint

9
9





Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá 
le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Ardleibhéal 
Radóin 
Aitheanta

Ailse scamhóg 
agus rioscaí 
sláinte eile

(Nochtadh 
fadtéarmach) 

A

A

A

A

Bíonn miosúir radóin a ndéanamh 
ag comhlacht creidiúnaithe miosúir 
radóin (má tá tuilleadh eolais uait, 
téigh i gcomhairle leis an Institiúid 
Éireannach um Chosaint Raideolaíoch 
(IÉCR) www.rpii.ie)

Cuireadh an Institiúid Éireannach 
um Chosaint Raideolaíoch (IÉCR) ar 
an eolas faoi ardleibhéil radóin ar 
bith tar éis torthaí miosúr a rinneadh 
agus leanadh aon chomhairle a 
soláthraíodh

Nuair a aimsíodh ardleibhéil radóin, 
suiteáladh córas innealtóireachta m.sh. 
tugadh isteach sumpa nó gaothaire 
aeir

Má tá córas innealtóireachta feistithe 
chun leibhéil a laghdú, tá nósanna 
imeachta ann le cinntiú go leanann an 
córas ar aghaidh ag oibriú go meicniúil 
agus go gcoinnítear ar siúl é

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh. 27 Radón  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

Tagairt
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Ciorclán M/46/01: Maolú ar Radón sna Scoileanna. 
Nóta Cé gurb ionann an leibhéal náisiúnta tagartha le haghaidh radóin san ionad oibre agus 400Bq/m3 sa suirbhé a rinne an IÉCR ar leibhéil radóin i mBunscoileanna agus Meánscoileanna na hÉireann, 
tá moladh déanta ag an IÉCR gur chóir obair feabhsúcháin a dhéanamh chun nochtadh do radón a laghdú sna cásanna go bhfaightear tiúchan radóin os cionn 200 Bq/m3 sna seomraí ranga, ar 
mhaithe le cosaint bhreise a sholáthar do leanaí ar scoil

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

© Gach ceart ar cosaint

1
0

1

http://www.rpii.ie




Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin 
le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Múscán Greannú na 
scamhóige, 
íogrú, 
éifeachtaí 
díobhálacha 
sláinte

M

M

M

M

Nós imeachta i bhfeidhm chun fás múscáin a 
aithint agus a mheasúnú

Tá an fhoireann bainteach go léir feasach ar 
an nós imeachta seo

Cigireacht rialta fhoirmiúil m.sh. go 
débhliantúil chun múscáin nó cúiseanna 
féideartha múscáin a aithint m.sh. sceitheadh 
uisce?

Nósanna imeachta cothabhála coisctheacha i 
bhfeidhm, m.sh.:

• Seiceáil le haghaidh píopaí atá ag   
   sceitheadh uisce
• Seiceáil ar mhéadú comhdhlúthúcháin
• Cinntiú go bhfuil an taise níos ísle ná 60%. 
   Is féidir taise a laghdú trí sceitheadh uisce a 
   dheisiú agus an aeráil a mhéadú
• Cinntigh go mbíonn triomadóirí ag aeráil 
   go seachtrach
• Seiceáil go bhfuil an aeráil astarraingte ag 
   obair i gceart m.sh. i gcistineacha
• Seiceáil na gcúrsaí taisdíonacha
• Seiceáil go bhfuil na gáitéir glanta agus go 
   bhfuil dea-chaoi orthu

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh. 28 Múscán  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Treoir Thagartha; An Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát Treoirlínte d'Fhoireann Glantacháin ar Bhainistiú Fás Múscáin i bhFoirgnimh Stáit.  www.stateclaims.ie
An Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát Treoirlínte d'Fhoireann Cothabhála ar Bhainistiú Fás Múscáin i bhFoirgnimh Stáit.  www.stateclaims.ie
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Ciorclán 008/2006 ar Chúrsaí Sláinte agus Sábháilteachta – Bainistíocht Múscáin

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá 
le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún 
seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Múscán Greannú na 
scamhóige, 
íogrú, 
éifeachtaí 
díobhálacha 
sláinte

M

M

M

M

Cruthaigh logleabhar le haghaidh scrúdú agus 
cothabháil rialta na gcóras pluiméireachta; na 
ngáitéar agus na gcóras aerála. Chuimseodh 
gníomhú ina dhiaidh sin iniúchóireacht 
ar logleabhair le taispeáint go ndearnadh 
cothabháil / seiceáil

Plean/nós imeachta feabhais i bhfeidhm le 
déileáil le fadhb mhúscáin atá aitheanta, m.sh. 

• Aithint agus baint fhoinse na taise sula 
   ndéantar feabhsú 
• TCP agus TCR cuí ar fáil do dhaoine 
   a dhéanann obair ghlantacháin agus 
   feabhsúcháin
• Tá an fhoireann a dhéanann glantachán 
   oilte agus feasach ar réamhchúraimí/rialú 
   bainteach a bhfuil gá leo le haghaidh fás 
   múscáin atá níos mó ná 3m2
• Iarrtar saineolas gairmiúil má tá an t-achar 
   atá clúdaithe le múscán níos mó ná 3m2

Tá córas i bhfeidhm le déileáil le teagmhais 
damáiste uisce, m.sh. tuilte, chun fás múscáin 
a chosc

Coinnítear taifid ar gach obair/monatóireacht 
feabhais a dhéantar

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh. 28 Múscán ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin 
go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le bheith curtha i 
gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá le bheith 
curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Risíocht le 
snáithíní 
aispeiste

Galar 
scamhóige 
ata 
bainteach 
le haispeist

A

A

A

A

A

Suirbhé ar aispeist agus 
é déanta i gcomhréir 
le Doiciméad Treorach 
Teicniúla HSG 264 ag duine 
inniúil

Cóip den suirbhé ar aispeist 
agus den clár aispeiste á 
gcoinneáil sa scoil

Cur i bhfeidhm 
na ngníomhartha 
bainistíochta atá 
molta i dtuarascáil na 
suirbhéireachta

Tá teacht ag conraitheoirí 
ar an suirbhé nó cuirtear ar 
an eolas iad faoin aispeist 
sula dtosaíonn siad ag 
obair

Tá teacht ag airígh agus 
fostaithe ar an suirbhé 
agus cuirtear ar an eolas 
iad faoin aispeist atá ann 
sa scoil

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh. 29 Aispeist  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na 
rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh 
an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le bheith curtha i 
gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá le bheith 
curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Risíocht le 
snáithíní 
aispeiste

Galar 
scamhóige 
ata 
bainteach 
le haispeist

A

A

A

Soláthraítear eolas 
oiriúnach d'fhostaithe 
ar na réamhchúraimí is 
cóir a dhéanamh nuair 
a bhíonn siad ag obair 
in áit ina bhféadfadh 
aispeist a bheith ann

Tá socruithe tuairiscithe 
ann má aithnítear 
ábhair amhrasacha nó 
má dhéantar damáiste 
d'ábhair aispeiste atá 
ann cheana

Athchigireacht ar aispeist 
atá á bhainistiú in situ 
á déanamh ar bhonn 
rialta, m.sh. go bliantúil

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile  - Uimh. 29 Aispeist ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Doiciméid Tagartha:  
Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Nochtadh d'Aispeist) 2006 (I.R. Uimh. 386 de 2006) - Logáil isteach ar ár suíomh gréasáin chun an reachtaíocht is déanaí a fheiceáil, ag 
www.hsa.ie
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Ciorclán 49/99 ar Shuirbhé ar Aispeist
HSG 264 Aispeist: An Treoir Shuirbhéireachta - HSE (An RA) (MDHS 100 roimhe seo - Suirbhéireacht, sampláil agus measúnú ar ábhair ina bhfuil aispeist)
An Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát - Leabhrán eolais na n-oifigeach cóiríochta - Aispeist: An Clár Laghdaithe Aispeiste agus an Polasaí Bainistíochta Aispeiste

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá 
le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Baictéir 
Legionella 

Fiabhras 
Pontiac

Galar na 
Léigiúnach 
(foirm 
niúmóine a 
d'fhéadfadh 
duine a 
mharú)

A

A

Duine inniúil a bhfuil na scileanna, an 
t-eolas agus an taithí bhainteach aige/
aici a aithníodh chun measúnú riosca 
suíomhoiriúnaithe a dhéanamh

Foinsí riosca fhéideartha Legionella a 
aithníodh ó ghníomhaíochtaí oibre 
agus ó chórais uisce san ionad oibre. 
Ábhar machnaimh:

• Acmhainneacht fáis Legionella 
• Acmhainneacht ghiniúna aerasól 
• Láithreacht daoine so-ghabhálacha
• Leorgacht na dtaifead agus na 
   socruithe reatha bainistíochta suímh 
• Éifeachtacht na mbeart coiscthe agus 
   rialaithe reatha
• Measúnú ar na córais is mó a 
   bhfuil riosca ag baint leo, m.sh. Túir 
   fuaraithe, córais uisce the agus    
   fhuair, rialtáin gaile

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh. 30 Legionella  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá 
le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Baictéir 
Legionella

A

A

A

Nósanna imeachta i bhfeidhm chun 
an riosca Legionella a chosc agus 
a rialú (Plean rialaithe le haghaidh 
Legionella) - féach eolas breise thíos

'Duine freagrach' inniúil aitheanta 
chun an plean rialaithe Legionella a 
mhaoirsiú

Taifid á gcoinneáil agus á 
n-athbhreithniú le cinntiú go bhfuil an 
plean rialaithe Legionella éifeachtach

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile  - Uimh. 30 Legionella ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Eolas breise ar bhearta rialaithe le haghaidh rioscaí Legionella: Tá an tanc uisce fhuair feistithe le clúdach agus scáileá(i)n feithidí agus tá sé suite in áit fhionnuar agus é á chosaint ó theochtaí 
foircneacha. Tá na píopaí inslithe agus tá sé i bhfad ó fhoinsí teasa. Stóráiltear go leor uisce fhuair le haghaidh úsáid lae amháin agus níl aon fhollúnú screimhe ná sloda ann. Tá píopaí dáilte an uisce the 
inslithe. Is féidir cóireáil bhithicíde a úsáid i dtúir fuaraithe. Ba chóir go mbeadh uisce te á stóráil os cionn 60°C agus á dháileadh os cionn 50°C. Ba chóir go mbeadh uisce fuar á choinneáil thíos faoi 20°C. 
Glantar agus déantar díghalrú ar thancanna stórála uisce gach sé mhí. Glantar agus déantar díghalrú ar chinn ceatha go ráithiúil.
Tá socruithe ann le haghaidh na n-asraonta a úsáidtear go hannamh: Sruthlaítear ceathanna/sconnaí/ceathanna éigeandála agus gach foinse eile atá ann ar bhonn seachtainiúil ar a laghad (agus 
coinnítear taifid air seo) nó déantar folmhú sábháilte uisce mhairbh sula n-úsáidtear iad.

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

Má tá eolas agus treoir bhreise uait ar Legionella - féach ar na ‘Treoirlínte Náisiúnta ar Rialú Legionellosis in Éirinn, 2009 - arna fhoilsiú ag an Ionad Faire um Chosaint Sláinte
suíomh gréasáin; http://www.hpsc.ie/hpsc/A-Z/Respiratory/Legionellosis/Publications

© Gach ceart ar cosaint

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i gceist? Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An bhfuil 
an rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích 
a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Duine ag 
obair leis/
léi féin 
nó scoite 
amach ó 
dhaoine 
eile

Agus na rioscaí á ndearbhú, 
cuir na ceisteanna seo a 
leanas:

An bhfuil riosca speisialta 
ann san ionad oibre maidir 
le hoibrí aonair?

An bhfuil bealach isteach 
agus amach sábháilte do 
dhuine amháin? 

An féidir le duine amháin 
aon trealamh teachta 
sealadach a bhfuil gá leis, 
amhail dréimirí nó tristéil 
iniompartha, a láimhsiú go 
sábháilte? 

An féidir le duine amháin 
an gléasra, na substaintí 
agus na hearraí go léir a 
bhaineann leis an obair a 
láimhsiú go sábháilte? 

An bhfuil mná faoi riosca 
ar leith má bhíonn siad ag 
obair ina n-aonar? 

An bhfuil fostaithe óga faoi 
riosca ar leith má bhíonn 
siad ag obair ina n-aonar?

A

A

A

Tá modh cumarsáide oiriúnach bunaithe 
leis an oibrí aonair m.sh. tá guthán póca 
ag an airíoch

Tá nós imeachta tuairiscithe i bhfeidhm, 
m.sh. cuirtear duine sainithe ar a (h)
airdeall maidir le ham oibre na n-oibrithe 
aonair agus maidir le ham a bhfillte. 
Déantar teagmháil teileafóin ar filleadh 
dóibh

 

Soláthraítear teagasc agus oiliúint 
iomchuí ar an nós imeacht ceart pé áit 
ar gá

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh. 31 Oibrithe Aonair (m.sh. airígh)  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Timpistí nó 
éigeandálaí 

Tinneas tobann

Timpistí a 
bhaineann le 
gníomhaíochtaí 
oibre

A

A

A

A

Aithníodh teagmhais intuartha agus tá 
oibrithe aonair in ann déileáil i gceart 
le héigeandálaí

Tá nósanna imeachta éigeandála 
bunaithe agus tá oibrithe aonair 
curtha ar an eolas 

Tá teacht ag oibrithe aonair ar 
áiseanna imleora garchabhrach 

Soláthraítear trealamh cosanta 
pearsanta (TCP) d'oibrithe aonair pé 
áit ar gá

Déileáil le 
haláram 
buirgléireachta 
gníomhachtaithe 
ag an scoil 
taobh amuigh 
d'uaireanta scoile 

Foréigean 
fisiceach ionróirí

A

A

Tá socruithe déanta chun cabhair nó 
cúltaca a sholáthar

Tá nós imeachta tuairiscithe i 
bhfeidhm, m.sh. cuirtear duine 
sainithe ar a (h)airdeall maidir le ham 
oibre an oibrí aonair agus maidir le 
ham a f(h)illte.  Déantar teagmháil 
teileafóin ar filleadh dóibh

Measúnuithe Riosca Ginearálta Scoile - Uimh. 31 Oibrithe Aonair (m.sh. airígh) ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Bealach 
isteach/amach 
a bhfuil 
bacainn air

Urlárlach 
damáistithe

Sciorrthaí, 
Tuislí agus 
Titimí

A

A

A

Coinnítear cosáin agus bealaí éalaithe dóiteáin 
saor ó bhacainn. Féach ‘Measúnuithe Riosca 
Ginearálta Scoile - Uimh. 12 Sciorrthaí, Tuislí 
agus Titim'

Sealúchas na ndaltaí, ábhair tionscadail, ábhair 
theagaisc srl. á stóráil go sábháilte

Deisiú nó athsholáthar urlár dhamáistigh a 
d'fhéadfadh a bheith ina ghuais tuislithe

Rochtain ar 
fhuinneoga 
arda

Gortú mar 
gheall ar 
róshíneadh

Titimí

M Usáidtear cuaille fuinneoige nó dréimire taca 
chun fuinneoga arda nach bhfuil meicníocht 
oscailte ag cothrom talún acu a oscailt

Úsáid inneall 
fuála

Créachtaí 
pollta

Í Oiliúint curtha ar dhaltaí ar úsáid shábháilte 
inealla fuála agus ar stóráil cheart snáthaidí

Soláthar 
neamhleor 
garchabhrach

Coireáil 
mhoillithe 
gortaithe

M

M

Trealamh garchabhrach atá líonta go cuí 
sa seomra Eacnamaíochta Baile agus é faoi 
mhaoirseacht an mhúinteora

Sonraí duine oilte ar gharchabhair ar fáil do na 
fostaithe agus na daltaí go léir. Féach 'Measúnú 
Riosca Ginearálta Scoile - Uimh.19 Garchabhair'

Nochtadh do 
cheimiceáin 
ghuaiseacha 
ghlantacháin

Deirmitíteas/
ailléirge

A

A

A

Ní úsáidtear ach ceimiceáin ghlantacháin 
neamhghuaiseacha 

Soláthraítear agus úsáidtear trealamh cosanta 
pearsanta (TCP) pé áit ar gá

Bíonn an seomra aeráilte go hiomchuí

Eacnamaíocht Bhaile - Uimh.32 An Seomra Eacnamaíochta Baile - Nithe Ginearálta  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Gás Dóiteán

Pléascadh

A

A

A

Tá na múinteoirí feasach ar áit an 
phríomhphointe múchta gáis

Bíonn an gás múchta nuair nach bhfuil an 
seomra á úsáid

Tá córas braite ann le haghaidh sceitheadh gáis 
agus déantar seirbhísiú air de réir mar is gá

Dóiteán Dónna

Ionanálú 
deataigh

Bás

A

A

A

A

A

A

Tá pluid dóiteáin suite gar d'fhoinsí féideartha 
dóiteáin m.sh. tóstaer

Tá córas braite dóiteáin i bhfeidhm

Ní fhágtar an meaisín níocháin agus an 
triomadóir ar siúl thar oíche

Baintear líonolann ón triomadóir go minic

Tá gach múinteoir feasach ar an gcaoi leis an 
aláram a bhaint agus dul i dteagmháil leis na 
seirbhísí éigeandála

Cuirtear múinteoirí agus daltaí ar an eolas faoi 
nósanna imeachta aslonnaithe ón seomra 
eacnamaíochta baile agus bíonn siad páirteach i 
gcleachtaí dóiteáin

Eacnamaíocht Bhaile - Uimh. 32 An Seomra Eacnamaíochta Baile - Nithe Ginearálta ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint

1
1

2



Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go 
léir curtha i gcrích beidh an 
riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le bheith 
curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá le 
bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Sceana 
géara agus 
gearrthóirí

Gearrthacha/
Stolltaí

A

M

A

M

A

A

Faigheann daltai teagasc maidir 
le húsaid shábháilte a bhaint as 
sceana agus gearrthóirí

Coinnítear sceana géara (is gá 
neart breise chun sceana maola a 
úsáid rud is cúis le timpistí)

Seiceáiltear sceana agus 
gearrthóirí le haghaidh lanna nó 
hanlaí damáisteacha uair amháin 
in aghaidh an téarma

Déantar sceana agus gearrthóirí 
a stóráil ar leithligh ó threalamh 
eile 

Comhairtear sceana agus 
gearrthóirí nuair a thugtar do na  
daltaí iad agus comhairtear iad 
arís nuair a fhaightear ar ais iad 
ag deireadh an ranga

Nitear sceana sa doirteal ar 
leithligh ó phíosaí trealaimh eile 
agus ní fhágtar riamh iad ag 
maothú sa doirteal

Eacnamaíocht Bhaile - Uimh.33 Sceana agus Gearrthóirí   (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint

1
1

3





Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá 
i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin 
go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le bheith 
curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá le 
bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Fearais 
leictreacha 
agus trealamh 
dhamáistithe

Leictreamharú

Gearrthacha

M

 

Déanfar trealamh leictreach 
lochtach a shainaithint go 
soiléir, déanfar é a lipéadú 
mar as úsáid agus déanfar 
iad a stóráil ar leithligh i 
dtreo is nach n-úsáidfear de 
thaisme é.

Ba chóir lochtanna a chur 
in iúl don té atá i bhfeighil 
an ionaid oibre chun a 
chinntiú go ndéanfar 
gach earra a dheisiú nó go 
gcuirfear ceann eile ina 
ionad Comhlíon ‘Uimh 20 
– ‘Gléasanna Leictreacha 
Iniompartha’

Úsáid 
mhícheart/
bhaolach 
fearas 
iniompartha 
leictreach nó 
úsáid fearas 
lochtach

Turraing 
leictreach

Dóiteán

Créachtaí pollta

Fostú

A

A

A

A

Bíonn innill fuála á seiceáil 
ag duine inniúil ar bhonn 
rialta, de réir mar is iomchuí

Ní bhíonn soicéid rólódáilte 
agus coinnítear cáblaí 
amach ó limistéir doirteal

Coinnítear taifid ar 
sheirbhísiú

Déantar seiceáil súl ar innill 
fuála sula n-úsáidtear iad

Eacnamaíocht Bhaile - Uimh.34 Fearais Iniompartha Leictreacha  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint1
1

5





Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá 
le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Córas oibre 
baolach

Gearrthacha/
Stolltaí

Gortú súl

Sciorrthaí, tuislí 
agus titimí

Teascadh, 
básanna’

M Tá oiliúint bhunúsach 
sábháilteachta curtha ar an 
airíoch, lena n-áirítear eolas 
bainteach mar atá leagtha 
amach sa ráiteas sábháilteachta, 
measúnú riosca agus eolas 
bainteach maidir le nósanna 
imeachta oibre sábháilte

Trealamh 
cosanta 
pearsanta (TCP) 
neamhleor

Nochtadh do 
shubstaintí 
guaiseacha

Gearrthacha/
Stolltaí

Gortú súl

M Soláthraítear an trealamh agus 
éadaí cosanta pearsanta (TCP) 
cuí don airíoch pé áit ar gá agus 
oileadh é/í ar an gcaoi leis an TCP 
a úsáid i gceart

Eolas 
neamhleor 
d'airígh/
conraitheoirí

Gortú a bhí 
mar thoradh ar 
eolas neamhleor 
faoi nósanna 
imeachta 
sábháilteachta, 
srl.

A Déanann airígh/conraitheoirí 
teagmháil leis an bPríomhoide nó 
an duine sainithe nuair a thagann 
siad go dtí an scoil, sula ndéanann 
siad obair chothabhála

Cothabháil (airígh, conraitheoirí, srl.) - Uimh. 35 Cothabháil - Nithe Ginearálta (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

© Gach ceart ar cosaint

1
1

7



Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go 
léir curtha i gcrích beidh an 
riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá 
le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún 
seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Dóiteán Dónna

Plúchadh

Pléascadh

Í

A

Tá an t-airíoch oilte in úsáid 
múchtóirí dóiteáin

Tá an t-airíoch feasach ar na 
pointí múchta seachtracha go 
léir maidir le gás, uisce agus 
leictreachas

Drochbhainistí Sciorrthaí, tuislí 
agus titimí

M Tá an cheardlann nó na limistéir 
stórais a úsáideann an t-airíoch 
soilsithe go himleor, saor ó 
ghuaiseacha tuislithe agus 
stóráiltear nithe ar bhealach nach 
mbeidh gortú mar thoradh air

Obair le 
leictreachas

Leictreamharú A Ní dheisíonn an t-airíoch 
ciorcaid leictreacha ach 
amháin má tá sé/sí inniúil a 
leithéid a dhéanamh

Cothabháil (airígh, conraitheoirí, srl.) – Uimh. 35 Cothabháil - Cúrsaí Ginearálta ar lean (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

1
1

8



Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén 
riosca atá 
i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin 
le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil 
le táirge 
ceimiceach, 
(m.sh. 
lotnaidicídí, 
luibhicídí, 
táirgí 
glantacháin) 

Greannú 
craicne

Ailléirgí

Steallóga 
(súile)

Dónna 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Tá Bileoga Sonraí Sábháilteachta (BSS) 
faighte do gach ceimiceán guaiseach agus 
coinnítear ar taifead iad in ionad oiriúnach 
, inrochtana ag fostaithe ábhartha

Nuair a bhíonn luibhicídí, lotnaidicídí 
agus glantóirí ceimiceacha á roghnú, 
ceannaítear an ceimiceán is lú guais

Cuirtear Trealamh Cosanta Pearsanta 
(TCP) ar fáil agus déantar é chaitheamh de 
réir mar a ordófar ar an mBileog  Sonraí 
Sábháilteachta (BSS)

Níor chóir tuarthóir agus glantóirí leithris 
aigéadacha a mheascadh nó a chur sa 
bhabhla leithris in éineacht lena chéile

Déantar luibhicídí a spraeáil i gcúinsí socra 
aimsire nuair nach bhfuil fostaithe ná 
daltaí sa limistéar spraeála

Bileoga Sonraí Sábháilteachta (BSS) ar fáil 
go héasca le haghaidh gach ceimiceán 
guaiseach

Gach ceimiceach guaiseach  lipéadaithe i 
gceart – lipéid tuigthe, slán agus so-léite?

Córas nua Aicmithe agus Lipéadaithe 
tuigthe ag múinteoirí agus daltaí

Comhfhreagraíonn an t-eolas ar an 
lipéad guaise d’eolas ar Bhileoga Sonraí 
Sábháilteachta D

Cothabháil (airígh, conraitheoirí, srl.) – Uimh. 35 Cothabháil - Cúrsaí Ginearálta ar lean (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

1
1
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Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

Guaiseacha An 
bhfuil an 
ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil 
dhíreach le 
Gníomhaí 
Bitheolaíoch 

Biorpholladh

Galar tógálach

Risíocht le galair 
thógálacha

A

A

A

A

Caitear le gach leacht bitheolaíoch mar rud a 
d'fhéadfadh a bheith tógálach agus caitear 
lámhainní nuair a bhíonn aon ghníomhaithe 
bitheolaíocha á nglanadh ag glantóirí/airígh/
conraitheoirí

Ar mhaithe le laghdú a dhéanamh ar na 
seansanna de ghortú biorphollta, níor chóir do 
ghlantóirí/airígh/chonraitheoirí a lámha a chur 
isteach in araidí ná ina áiteanna nach bhfuil na 
nithe atá iontu le feiceáil

Caithfear dramhaíl chliniciúil a dhiúscairt 
in araid do bhruscair chliniciúil/earraí géara 
Caithfear an dramhaíl chliniciúil go léir a 
dhiúscairt trí chomhlacht diúscairte dramhaíola 
chuí

Má fhulaingíonn fostaí biorpholladh tugtar 
spreagadh d’fhuiliú i dtosach báire agus 
lorgaítear cóir leighis láithreach

Teacht ar 
shaotharlann 
gan údarú

Nochtadh 
neamhrialaithe 
le hairaíonna 
guaiseacha 
cheimiceán 
saotharlainne

A Tá Rochtain neamhúdaraithe ar an 
tsaotharlann rialaithe m.sh faoi ghlas nuair 
nach bhfuil sí in úsáid

Socruithe 
uireasacha 
stórála do 
cheimiceáin 
saotharlainne

Rochtain 
agus risíocht 
neamhrialaithe 
ar airíonna 
guaiseacha 
cheimiceán 
saotharlainne

A Ceimiceáin stóráilte i seomra ar leith atá 
aeráilte go maith – a bhfuil rochtain chuige 
rialaithe

Cothabháil (airígh, conraitheoirí, srl.) – Uimh. 35 Cothabháil - Cúrsaí Ginearálta ar lean (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

1
2

0



Guaiseacha An 
bhfuil an 
ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Ullmhú 
neamhleor sula 
dtosaítear obair 
thógála

Gortú mar 
gheall ar 
ullmhú 
neamhleor

A

A

Tá an BB/CE feasach ar a bhfreagrachtaí faoi 
na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus 
Leas ag an Obair (Tógáil) 2006. Ceapfaidh an 
BB/CE Próiseas Deartha Maoirseoir Tionscadail 
(PDMT) pé áit ar gá, sula dtosaíonn an obair 
dheartha agus Céim Thógála Maoirseoir 
Tionscadail (CTMT) i scríbhinn sula dtosaíonn 
aon ghníomhaíochtaí tógála

Cinntíonn an Príomhoide nó an teagmhálaí 
ceaptha thar ceann an BB/CG go bhféachtar 
ar an PDMT/CTMT sula dtosaítear an obair 
agus i rith an tionscadail. Coinnítear an t-eolas 
iomchuí i gcomhad ag an scoil de réir mar is 
gá m.sh. foirmeacha bainteacha agus comhad 
sábháilteachta

Suíomhanna/
gníomhaíochtaí 
tógála gan 
chosaint agus 
iad gar do scoil

Gortú 
tromchúiseach 
nó bás

A

A

A

A

A

Is gá claíocha a tógadh go hoiriúnach a úsáid 
chun suímh a dhaingniú

Is gá bacainní oiriúnacha agus na comharthaí 
cuí a chur ar fáil, pé áit ar gá

Is gá bealaí oiriúnacha agus sábháilte a 
sholáthar le cinntiú nach bhfuil sábháilteacht 
na ndaoine go léir ag an scoil agus muintir an 
phobail i mbaol ón ngníomhaíocht tógála. Is 
gá do bhealaí atá sainithe do choisithe a bheith 
taispeánta go soiléir agus úsáidte. Is gá freastal 
ar dhaoine faoi mhíchumas chomh maith

Is gá pleananna rialaithe tráchta a ullmhú agus 
a bheith i bhfeidhm pé áit ar gá

Ba chóir do ghléasra a bheith daingnithe nuair 
a fhágtar é gan mhaoirsiú chun úsáid gan 
údarás a chosc, go háirithe nuair a bhíonn sé á 
pháirceáil ag deireadh an lae oibre

Cothabháil - Uimh. 36 Conraitheoirí Tógála  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint

1
2

1





Guaiseacha An 
bhfuil an 
ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An bhfuil 
an rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le 
déanamh/rialúcháin le bheith curtha 
i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Cothabháil 
ghinearálta 
tarracóra 

Gortú mar gheall 
ar chothabháil 
neamhleor

A

A

A

Bíonn an tarracóir á chothabháil agus á 
sheirbhísiú de réir threoracha an déantúsóra 
agus tá taifead á choinneáil ag an bPríomhoide 
ar an seirbhísiú

Is gá don tiománaí seicliosta réamhthosaithe a 
chomhlánú uair amháin in aghaidh an lae sula 
mbíonn sé á úsáid

Is gá don tiománaí cigireacht a dhéanamh ar 
an tarracóir agus ar an innealra coimhdeach, 
le cinntiú go bhfuil gach solas, adharc, coscán, 
scáthán, gléas rabhaidh agus gléas rialaithe ann 
agus ag feidhmiú i gceart. Is gá don tiománaí 
breosla an mheaisín a sheiceáil agus a sheiceáil 
an bhfuil dea-chaoi ar na boinn agus na rothaí

Cothabháil 
ghinearálta 
tarracóra

Gortú duine a 
bhí ag úsáid an 
tarracóra toisc 
go ndearnadh 
obair dheisiúcháin 
mhícheart nó 
neamhleor air

A Ní bhíonn obair dheisiúcháin á déanamh ach ag 
meicneoir inniúil

Imbhualadh le 
feithiclí eile

Gortú de bharr 
imbhualadh in 
aghaidh nithe ina 
stad nó feithiclí atá 
ag gluaiseacht

A Bíonn an tarracóir á thiomáint ag fostaithe 
oilte cleachta amháin. Is gá do thiománaithe 
nua freastal ar chúrsa oiliúna ar Fheasacht 
Tiománaithe atá á sholáthar ag comhlacht 
aitheanta oiliúna

Torann Díobháil éisteachta M

M

Déantar cothabháil mhaith ar chábán an 
tarracóra agus coinnítear na doirse dúnta nuair a 
bhíonn an tarracóir á úsáid

Bíonn cosaint éisteachta á chaitheamh nuair a 
bhíonn an tarracóir á thiomáint

Fostú Cailliúint géag nó 
bás mar gheall 
ar fhostú i bpáirt 
ghluaisteach

A Cinntigh go bhfuil gach garda ann. Bíonn an 
tarracóir stoptha, bíonn an chumhacht múchta 
agus an eochair bainte ón adhaint nuair a 
bhíonn bacainní de chineál ar bith á mbaint

Imbhualadh Gortuithe troma 
mar thoradh ar 
imbhualadh nó 
iompú tarracóra

A Bíonn doras an chábáin dúnta agus caitheann 
an duine crios tarrthála má tá sé/sí ann nuair a 
bhíonn sé á oibriú

Cothabháil - Uimh.37 Cothabháil Tarracóra  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le 
déanamh/rialúcháin le bheith 
curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Caillteanas 
rialaithe ar an 
tarracóir mar 
gheall ar chur 
isteach ar na 
meicníochtaí 
rialaithe 

Gortú ó 
imbhualadh a 
tharla mar gheall 
ar easpa rialaithe 
ar an bhfeithicil

A Coinnítear urlár an chábáin glan agus saor ó 
nithe, ionas gur féidir teacht ar na troitheáin go 
héasca agus ionas gur féidir iad a fheidhmiú i 
gceart

Imbhualadh in 
aghaidh feithiclí 
nó coisithe

Gortuithe troma 
mar thoradh ar 
imbhualadh nó 
iompú tarracóra

A

A

Ba chóir go mbeadh crios eisiaimh i bhfeidhm i 
limistéar ar bith ina bhfuil tarracóir á oibriú

Ní mór maoirseacht imleor a sholáthar le cinntiú 
nach bhfuil an limistéar céanna á roinnt le 
coisithe/daltaí

Trealamh 
lochtach/
fabhtach

A Tuairiscítear aon lochtanna a aimsítear don 
Phríomhoide láithreach

Imbhualadh le 
feithiclí eile

Imbhualadh le 
feithiclí eile

A Tiomáintear an tarracóir go mall agus go han-
chúramach an t-am go léir

Titimí ó airde Gortú 
tromchúiseach 
mar thoradh 
ar úsáid ardán 
ardaithe oibre 
neamhoiriúnach

A Ní úsáidtear an tarracóir ná a luchtóir tosaigh 
mar ardán ardaithe oibre riamh (chun daoine a 
ardú go hairde áirithe)

Paisinéirí ar 
marcaíocht ar 
an tarracóir/
scuabadóir

Cailliúint géag nó 
bás mar gheall 
ar fhostú i bpáirt 
ghluaisteach

A Níl cead ag fostaithe aon phaisinéirí a iompar ná 
a bheith mar phaisinéirí iad féin ar an tarracóir

Imbhualadh le 
nó sáinniú ag 
feithicil

Riosca teipthe 
coscán agus 
gluaiseachta 
feithicle, chomh 
maith le gaistiú 
nó rolladh thar 
dhuine. 

A Nuair a bhíonn an tarracóir á pháirceáil, is gá 
na heochracha a bhaint, an coscán a chur i 
bhfeidhm, an roth a chasadh i dtreo balla nó 
rud atá ina stad agus an fheithicil a fhágáil ar 
dhromchla réidh Is gá gach luchtóir tosaigh nó 
bosca iompair a ísliú le bheith suite ar an talamh

Imbhualadh le 
feithiclí eile

Gortú de bharr 
imbhuailte

A Ní mór do dhuine eile atá ag seasamh in áit 
shábháilte a bhfuil radharc maith uaithi an 
tiománaí a threorú, má tá bac ar radharc an 
tiománaí, go háirithe má tá sé/sí ag cúlú

Cothabháil –Uimh. 37 Cothabháil Tarracóra ar lean (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le 
déanamh/rialúcháin le bheith curtha 
i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Imbhualadh le 
nó sáinniú ag 
feithicil 

Riosca teipthe 
coscán agus 
gluaiseachta 
feithicle, chomh 
maith le gaistiú 
nó rolladh thar 
dhuine

A Ní fhágtar an tarracóir ar siúl ná na foirc/buicéad 
ardaithe nuair nach bhfuil éinne ina fheighil

Radharc 
laghdaithe 
nuair a bhítear 
ag tiomáint

Gortú de bharr 
imbhuailte 

A Nuair a bhítear ag tiomáint timpeall cúinní 
caocha, maolaíonn an tiománaí ar a luas go 
leibhéal cuí ionas gur féidir stopadh go tobann 
agus séideann sé/sí an adharc. Sa chás go bhfuil 
bac ar radharc an tiománaí ag cúinní, ba chóir 
scátháin a chur air go straitéiseach le cabhrú le 
hinfheictheacht

Easpa airde nó 
fócais nuair 
a bhítear ag 
tiomáint

Imbhualadh le 
feithiclí eile

A Níl cead guthán póca a úsáid nuair a bhítear ag 
tiomáint

Leictreamharú Bás nó turraing 
tromchúiseach 
leictreach a 
bhféadfadh gortú 
tromchúiseach 
a bheith mar 
thoradh air

A Ní bhíonn an tarracóir á thiomáint faoi línte 
cumhachta ardvóltais ach amháin nuair a bhíonn 
an buicéad/forc íslithe

Fostú i 
bhfearsaid CD

Bás nó cailliúint 
géag mar gheall ar 
fhostú i CD

A

A

A

A

Nuair a bhíonn innealra ar bith á cheangail de le 
sáfach chumhachtdúiseachta (CD), cinntíonn an 
tiománaí go bhfuil gach garda ann. Níl cead an 
tsáfach a úsáid gan na gardaí go léir nó má tá 
dochar déanta do na gardaí 

Is gá don slabhra CD a bheith ar ancaire chun 
rothlú an gharda CD a chosc

Tá dea-chaoi ar an ngarda U agus ar an ngarda 
O

Múchtar an CD sula bhfágann an duine cábán na 
feithicle nuair ar féidir

Cothabháil –Uimh. 37 Cothabháil Tarracóra ar lean (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca

A = Ard 
M = Meán 
Í = Íseal 

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An bhfuil 
an rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Fostú i 
bhfearsaid CD

Bás nó cailliúint 
géag mar gheall ar 
fhostú i CD

A

A

A

Cinntíonn an tiománaí nach bhfuil aon duine gar 
don tsáfach sula dtosaíonn sé/sí CD

Ní chuireann duine a c(h)os thar ná ní chlaonann 
sé/sí os cionn fearsaid reatha riamh, fiú má tá sí 
á cosaint

Múchtar an fhearsaid nuair a bhíonn bacainní á 
nglanadh in innealra ar bith

Teagmháil le 
díosal i rith 
athlíonadh 
breosla

Deirmitíteas A Caitear lámhainní nuair a bhíonn sé á líonadh le 
breosla

Creathadh ar 
fud an choirp 
go léir 

Drochshláinte de 
bharr creathadh 
ar fud an choirp 
go léir

A Úsáidtear an tarracóir ar feadh tréimhsí ama atá 
sainithe ag an déantúsóir ar mhaithe le cinntiú 
go n-íoslaghdaítear creathadh ar fud an choirp

Bruscarnach nó 
rudaí ar eitilt

Gearrthacha/ 
teascadh/ stolladh 
ó threascarnach a 
chaitear amach ó 
na lanna

A Nuair a bhíonn féar á ghearradh, is gá an 
talamh roimhe a sheiceáil le haghaidh rudaí a 
d'fhéadfadh dul i bhfostú sna lanna nó a bheith 
caite amach ag na lanna

Cothabháil –Uimh. 37 Cothabháil Tarracóra ar lean (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán Uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Gás nó ola 
inlasta

Plúchadh

Dóiteán

Pléascadh

Dónna

Í

A

Í

A

A

A

A

A

Tá braiteoirí gáis ann ar a bhfuil dúnadh 
uathoibríoch (coire gáis amháin)

Déantar seirbhísiú bliantúil ar bhrathadóirí gáis

Tá an córas braite dóiteáin sa choire-theach 
nasctha leis an bpríomhchóras aláraim agus 
déantar seirbhísiú bliantúil air

Má tá comhla bhrú sa choire, ba chóir do 
dhuine inniúil scrúdú a dhéanamh uirthi uair 
amháin in aghaidh na bliana

Bíonn an coire á sheirbhísiú go bliantúil ag 
duine inniúil agus bíonn taifid ar sheirbhísiú á 
gcoinneáil ag an scoil 

Tá cosc ar chaitheamh tobac i nó gar don 
seomra coire

Tá cead oibre te á oibriú le haghaidh na hoibre 
go léir a dhéantar gar don seomra coire, tanc 
ola nó tanc gáis

Cuirtear an conraitheoir gáis ar an eolas má 
bhraitear boladh gáis

Gás nó ola 
inlasta

Teacht ag 
daoine gan 
údarú

Dónna

Plúchadh

Dóiteán

Tuisle, titim

Pléascadh

M

M

A

Í

M

Tá múchtóir uathoibríoch ag baint leis an 
gcoire olabhreoslaithe, rud atá ar crochadh ar 
bharra dolúbtha os cionn an dóire

Déantar seirbhísiú bliantúil ar an múchtóir

Tá teacht sábháilte ar fáil

Cuirtear cosc le teacht baolach ar an seomra coire  

Níl cead ag daoine gan údarú a bheith i gcóngar 
an tseomra coire

Cothabháil - Uimh.38 Teach coire agus tancanna breosla  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Teacht ar an 
tanc stórála 
breosla

Sciorrthaí, 

tuislí agus 

titimí

Dóiteán

Pléascadh

Í

A

Má líontar an tanc ola ón mbarr, is féidir teacht ar 
an oscailt go sábháilte (m.sh. ní gá don duine atá ag 
seachadadh na hola é/í féin a chothromú ar bhalla 
chun é a shroicheadh)

Soláthraítear tanc ola nó gáis le bacainn imleor, 
ionas nach mbuailfidh feithicil é agus tá glasáil agus 
daingniú imleor déanta air in aghaidh loitiméireachta 
nó cur isteach

Stóráil 
bhaolach 
ábhar in aice 
leis an gcoire

Dóiteán

Tuisle, titim

Pléascadh

A Ní stóráiltear ábhair indóite amhail troscán nó 
cairtchlár sa seomra coire ná cóngarach do thancanna 
stórála breosla

Cothabháil - Uimh.38 Teach coire agus tancanna breosla ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An 
bhfuil an 
ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá 
le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún 
seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Córas oibre 
baolach

Gortú súl/coirp

Gearrthacha/
Stolltaí

Dónna

Ardleibhéal 
torainn/ damáiste 
éisteachta

Gortú brúiscthe

Iompú lomaire 
faiche tiomána

A

A

A

A

A

Soláthraítear agus caitear trealamh 
agus éadaí cosanta pearsanta (TCP), 
de réir mar is gá

Ní thosaítear an lomaire ach amháin 
nuair atá sé sábháilte a leithéid a 
dhéanamh - gan daoine ina seasamh 
gar dó

Níl cead ag paisinéirí ar bith a bheith 
ar an lomaire faiche tiomána 

Ní thiomáintear an lomaire faiche 
tiomána suas ná síos fánaí atá an-
ghéar

Ní úsáidfear é ach de réir an 
lámhleabhair/threoracha an 
déantúsóra

Treascarnach 
ar eitilt

Gortú súl/coirp A Seiceáil déanta sa limistéar le 
haghaidh gloine, miotal agus 
treascarnach sula dtosaítear

Páirteanna 
innill teo

Dónna A Inneall athlíonta sula dtosaítear 
ar an obair nuair atá an t-inneall 
fionnuar Más gá athbhreoslú sula 
gcríochnaítear an jab, fan go bhfuil 
an t-inneall fionnuar

Cothabháil - Uimh.39 Gearradh Féir/Lomaire Faiche Tiomána  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An 
bhfuil an 
ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An bhfuil 
an rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá 
le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún 
seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Innealra 
rothlach

Gearrthacha/
teascadh

A

A

Tá sciatha, gardaí, comhghlais agus 
gléasanna eile sábháilteachta ann 
agus iad ag feidhmiú i gceart

Múchtar an t-inneall sula nglantar 
amach fánán bactha nó aon 
bhacainní eile

Creathadh Creathadh láimhe/
sciatháin nó 
creathadh coirp 
iomláin

Í Úsáidtear an lomaire faiche tiomána 
ar feadh tréimhsí ama atá sainithe i 
dtreoracha an déantúsóra

Trealamh 
lochtach

Gortú mar gheall 
ar threalamh 
lochtach

A

A

Déanann duine inniúil cigireacht 
agus seirbhísiú ar an trealamh

Tuairiscítear lochtanna ar an bpointe 
boise don Phríomhoide agus/nó 
don duine sainithe atá freagrach 
as sábháilteacht agus sláinte agus 
ní úsáidtear an trealamh go dtí go 
ndeisítear é

Cothabháil - Uimh.39 Gearradh Féir/Lomaire Faiche Tiomána ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint

1
3

0



Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá 
i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Trealamh 
lochtach 

Créachtaí

Dónna

Leictreamharú

Trealamh 
lochtach as a 
dtiocfaidh gortú

A

A

A

A

Déantar seiceáil súl ar an niteoir gach uair sula 
n-úsáidtear é

Cuirtear deireadh le húsáid trealaimh lochtaigh ar an 
bpointe boise agus deisíonn duine inniúil é

Úsáidtear Gléas Ciorcaid Iarmharaigh (GCI) má tá 
niteoir leictreach i gceist

Déantar seirbhísiú bliantúil ar an niteoir brú agus 
coinnítear taifid ar an seirbhísiú i gcomhad

Sprae láidir 
ó niteoir brú

Gal

Gearrthacha 
nó gortú

Dónna

Diúracán ar 
eitilt

Ionfhabhtú ó 
ghíomhaithe 
bitheolaíocha

A

M

M

M

M

Ní dhírítear lansa an niteora bhrú ar dhaoine eile riamh

Bíonn an limistéar iata nuair a bhíonn stealladh á 
dhéanamh air ionas nach siúlfaidh coisithe isteach ann

Úsáidtear an brú is ísle atá oiriúnach don obair ar 
mhaithe le táirgeadh aerasól gan ghá a chosc

Ní bhogtar agus ní bhrúitear rudaí le sprae ón niteoir 
riamh

Ní dhírítear an scaird ar dhromchlaí sobhriste

Córas 
baolach 
oibre chun 
glanadh 
draenacha 
agus obair 
ghinearálta 
eile a 
chríochnú le 
niteoir brú

Ionfhabhtú ó 
ghníomhaithe 
bitheolaíocha

A

A

A

Soláthraítear agus caitear trealamh cosanta pearsanta 
(TCP) iomchuí 

Tá áiseanna níocháin ar fáil agus úsáidtear iad má 
éiríonn an t-oibreoir salach i rith glanadh draenacha

Tuigeann an t-airíoch go bhféadfadh cuma nach bhfuil 
tromchúiseach a bheith ar ghortú ó niteoir brú ar dtús, 
ach nár chóir moill a chur ar chóireáil

Cothabháil - Uimh. 40 Niteoir Brú  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

1
3

1



Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá 
i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Obair ar 
airde

Titim ó airde A Ní úsáidtear an niteoir brú nuair a bhítear ag obair ar 
dhréimire

Féach ‘Measúnú Riosca Cothabhála Uimh. 43 - Obair 
ar Airde - Dréimirí’ 

Úsáid agus 
stóráil 
bhaolach 

Sciorrthaí, Tuislí 
agus Titimí

A Bíonn an píobán corntha go slachtmhar nuair a 
bhíonn sé á úsáid agus á stóráil 

Múch 
dhíosail 
(spás iata)

Plúchadh A Ní úsáidtear niteoir a bhíonn á chumhachtú le díosal 
i spás iata

Leictreachas Leictreamharú A Ní úsáidtear an niteoir brú ar threalamh leictreach, 
boird dáileacháin ná ar bhoscaí fiúsanna

Bealach 
isteach i 
spás iata

Plúchadh A Ní théann fostaithe isteach i ndúnphoill (bíonn gá 
le saintrealamh tarrthála agus monatóirí ídithe 
ocsaigine)

Cothabháil - Uimh. 40 Niteoir Brú ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint

1
3

2



Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá 
i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá le 
bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Trealamh 
rothlach

Gortú súl/coirp 
mar gheall ar 
threascarnach 
ar eitilt

Dónna mar 
gheall ar 
dhóiteán

Creathadh 
láimhe/sciatháin

Gearrthacha

Trealamh 
lochtach as 
a dtiocfaidh 
gortú

Gortú súl/coirp

Titimí

Fostú

A

A

A

A

M

Tá trealamh agus éadaí cosanta 
pearsanta (TCP) ar fáil agus úsáidtear 
iad de réir threoir an déantúsóra

Coinnítear daoine amach ó limistéir 
oibriúcháin

Seiceáil déanta sa limistéar le 
haghaidh gloine, miotal agus 
treascarnach sula dtosaítear

Déantar cigireacht ar an trealamh 
sula n-úsáidtear é agus déanann 
duine inniúil seirbhísiú air

Inneall athlíonta sula dtosaítear 
ar an obair nuair atá an t-inneall 
fionnuar Más gá athbhreoslú sula 
gcríochnaítear an jab, fan go bhfuil 
an t-inneall fionnuar

Cothabháil - Uimh. 41 Ciumhaisire  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá 
i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá le 
bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Trealamh 
rothlach

Titimí

Gearrthacha

Gortú súl/coirp

Fostú

A

A

A

A

Tá sciatha, gardaí agus gléasanna 
eile sábháilteachta ann agus iad ag 
feidhmiú i gceart 

Dea-chothromú agus bonn daingean 
nuair a bhíonn sé á oibriú

Úsáidtear an ciumhaisire i gcomhréir 
le treoracha an déantúsóra

Múchtar an t-inneall nuair a bhíonn 
gearrthóir atá iata nó i bhfostú á 
ghlanadh

Torann Caillteanas 
éisteachta

A Ba chóir an chosaint éisteachta chuí a 
chaitheamh de réir mar is gá

Cothabháil - Uimh. 41 Ciumhaisire ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint

1
3

4



Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Páirteanna 
gluaisteacha/
láimhsiú 
dramhaíola

Brúscadh/
teascadh 
géag

Gortú 
droime

A

A

M

A

A

M

M

A

A

A

Tá an trealamh comhghlasáilte .i. ní 
oibreoidh sé má tá an clúdach ar oscailt

Múchtar an trealamh sula mbaintear 
bacainní

Tá córas sábháilte oibre i bhfeidhm chun 
bacainní a bhaint

Múchtar/glasáiltear an dlúthóir nuair 
nach bhfuil sé á úsáid

Níl teacht ag na daltaí ar an dlúthóir

Tá na treoracha oibriúcháin postáilte ar 
an mburlaire

Ní bhíonn ach pearsanra údaraithe ag 
úsáid an bhurlaire

Ní chuirtear ach méideanna beaga 
dramhaíola isteach sa dlúthóir ag aon 
am amháin chun gortú láimhsithe a 
chosc

Bítear cúramach nuair a bhaintear an 
burla ionas nach dtitfidh sé ar an oibreoir

Soláthraítear tralaí chun burlaí a 
thabhairt amach as an meaisín. Féach 
‘Measúnuithe Riosca Scoile Ginearálta – 
Uimh. 13 Láimhsiú’

Cothabháil - Uimh. 42 Dlúthóir agus/nó Burlaire Dramhaíola  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá 
i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An bhfuil 
an rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Leictreamharú

Fostú

Bás/gortú 
tromchúiseach, 
teascadh géag

A Déantar tástáil rialta ar an gcnaipe 
stoptha éigeandála

Míolra Nochtadh do 
Ghalar Weil

Í Tá clár rialaithe míolra i bhfeidhm

Téip bhurlála Gearrthacha ó 
théip burlaire

A Bítear cúramach nach ritear téip burlaire 
tríd na lámha chun gearrthacha beaga 
a chosc

Láimhsiú Gortú droime 
nó géige 
uachtaraí

A Féach ‘Measúnuithe Riosca Scoile 
Ginearálta – Uimh. 13 Láimhsiú’

Cothabháil - Uimh.42 Dlúthóir agus/nó Burlaire Dramhaíola ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint

1
3
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Dréimirí 
lochtacha

Titim ó 
airde as a 
dtiocfaidh 
gortú trom 
nó bás

A

A

Seiceáiltear staid an dréimire le haghaidh rungaí 
atá scoilte nó camtha, creimeadh, feistis nó 
ceangail lochtacha nó atá ar iarraidh gach uair sula 
n-úsáidtear é.  Níor chóir d’fhostaithe an dréimire a 
úsáid má tá sé lochtach ar bhealach ar bith agus ba 
chóir lochtanna a thuairisciú láithreach don duine 
teagmhála cuí

Níor chóir dréimirí adhmaid a phéinteáil
(Féach Rialacháin um Obair ar Airde, Sceideal 7)

Síneadh amach 
ró-fhada

Titim ó 
airde as a 
dtiocfaidh 
gortú trom 
nó bás

A

A

A

A

Nuair a bhíonn dréimirí á n-úsáid, ní oibríonn 
fostaithe ar na trí runga is airde, ná ar an dhá chéim 
is airde ar dhréimirí taca

Úsáidtear modh oibre eile, más féidir m.sh. úsáid 
cuaillí insínte chun limistéir ardleibhéil a ghlanadh

Tá dréimirí curtha suas i gceart chun síneadh amach 
ró-fhada a sheachaint

Úsáidtear túir shoghluaiste a mhéid is indéanta 
(Féach ‘Úsáid Shábháilte Dréimirí – Bileog Eolais’, 
rud atá ar fáil ag www.hsa.ie)

Cothabháil - Uimh. 43 Obair ar Airde - Dréimirí  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An 
bhfuil an 
ghuais i 
láthair?
T/N

Cén 
riosca atá 
i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích beidh 
an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích 
a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Úsáid bhaolach 
dréimirí/dréimirí 
taca 

Stóráil bhaolach 
dréimirí, 

Dréimirí 
neamhdhaingne

Titim ó 
airde as a 
dtiocfaidh 
gortú 
trom nó 
bás

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Ní úsáidtear dréimirí ach amháin d’obair 
ghearrthréimseach (níos lú na 30 nóiméad) agus nuair atá 
an riosca gortaithe íseal

Ní úsáidtear dréimirí ach amháin d’obair éadrom agus ní 
úsáidtear iad le haghaidh oibre ina mbítear ag iompar 
earraí troma nó amscaí

Déantar dréimirí a stóráil go sábháilte agus tá cosc ar 
úsáid neamhúdaraithe

Leagtar dréimirí amach ar bhonn daingean agus bíonn 
siad ag claonadh ag an uillinn cheart 75 céim (1:4) 1

Bíonn dréimirí ceangailte ag an mbarr le struchtúr 
daingean Munar féidir dréimire a cheangal ag an mbarr, 
daingnítear é ag an mbun, nó coinníonn duine eile greim 
air

Ní chuirtear dréimirí ar dhruma, bosca nó bonn éagobhsaí 
eile

Tógtar dréimirí chuig ionad stórála ag deireadh gach 
lae oibre chun a chinntiú nach féidir le daoine eile, go 
háirithe daltaí rochtain a fháil ar an díon

Úsáidtear dréimirí le haghaidh obair éadrom amháin agus 
ní le haghaidh obair ar bith a bhaineann le huirlisí nó 
trealamh trom nó anásta a iompar

Bíonn coisbheart saor ó láib/gréisc sula dtéitear in airde ar 
dhréimire

Coimeádtar 3 phointe teagmhála ag an suíomh oibre

Cothabháil - Uimh. 43 Obair ar Airde - Dréimirí ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   
© Gach ceart ar cosaint

1
3

8

1 Ba chóir dréimirí iniompartha (seachas dréimirí taca) a chur ag an uillinn cheart i gcónaí, sé sin ag timpeall 75 céim nó thart ar méadar amháin amach do gach ceithre mhéadar suas (an riail 1 as 4)



Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Fearais 
leictreacha 
agus trealamh 
dhamáistithe

Téamh/dóiteán A

A

Déantar seiceáil súl ar threalamh 
leictreach corpoideachais sula 
n-úsáidtear é. Féach ‘Measúnuithe 
Riosca Ginearálta Scoile – Fearais 
Iniompartha Leictreacha - Uimh. 20’

Déanfar trealamh leictreach 
lochtach a shainaithint go soiléir, 
déanfar é a lipéadú mar as úsáid 
agus déanfar iad a stóráil ar 
leithligh i dtreo is nach n-úsáidfear 
de thaisme é. Ba chóir lochtanna 
a chur in iúl don té atá i bhfeighil 
an ionaid oibre chun a chinntiú 
go ndéanfar gach earra a dheisiú 
nó go gcuirfear ceann eile ina 
ionad Féach ‘Fearais Leictreacha 
Iniompartha - Uimh.20’

Cáblaí 
sraoilleacha

Sciorrthaí, tuislí 
agus titimí

A Níl aon cháblaí sraoilleacha ann atá 
mar ghuais tuislithe

Corpoideachas - Uimh. 44 Trealamh Aclaíochta/Spórtlainne   (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint

1
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin 
le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Cuaille báire Gortú nó 
bás toisc 
mí-úsáid/
cliseadh 

A

M

A

A

M

A

A

Tá na cuaillí báire go léir a úsáidtear ag cloí 
leis an gCaighdeán cuí (féach ar Aguisín A de 
Chaighdeán Éireannach (C.É.)  357:2007 Cód 
Cleachtais ar Sholáthar, Suiteáil, Cothabháil, 
Cigireacht agus Stóráil chun sonraí a fháil)

Tá cóipeanna de theastais tástála ina dtaispeántar 
comhlíonadh ar fáil

Ceannaítear páirteanna athsholáthair ón 
déantúsóir/soláthraí bunaidh

Tá “lipéad rabhaidh” ar na cuaillí báire go léir, 
chomh maith le treoracha scríofa ar chóimeáil, 
suiteáil, úsáid, stóráil agus cothabháil in éineacht 
leo

Tá na daoine go léir atá freagrach as cothabháil, 
stóráil srl. na gcuaillí báire feasach ar na treoracha 
bainteacha

Tá córas cigireachta cuaillí báire i bhfeidhm, 
rud a chuimsíonn cigireacht rialta súl, cigireacht 
oibríochtúil agus cigireacht bhliantúil ar 
chothabháil i gcomhréir le ceangail C.É. 357:2007 
Cód Cleachtais ar Sholáthar, Suiteáil, Cothabháil, 
Cigireacht agus Stóráil

Tá sceideal cothabhála bunaithe agus curtha i 
bhfeidhm

Corpoideachas - Uimh. 45 Cuaillí Báire   (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin 
le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Cuaille báire Gortú nó 
bás toisc mí-
úsáid/cliseadh 
cuaille báire

A

A

M

A

A

A

A

Bíonn cuaillí báire iniompartha feistithe i gceart 
nuair a úsáidtear iad

Cuirtear cosc le teacht/úsáid sa chás go meastar 
cuaillí báire a bheith “baolach” mar thoradh 
ar chigireacht/chothabháil m.sh. gan a bheith 
ródáilte i gceart

Úsáidtear gach cuaille báire le haghaidh na 
húsáide beartaithe atá aige amháin m.sh. ní 
úsáidtear cuaillí báire le haghaidh an taoibh 
istigh amuigh faoin aer

Caitheann an pearsanra go léir a bhíonn 
páirteach i gcóimeáil/ndíchóimeáil na gcuaillí 
báire an Trealamh Cosanta Pearsanta (TCP) cuí, 
pé áit ar gá

Cuirtear na daltaí go léir ar an eolas faoin mbaol 
a bhaineann le húsáid mhícheart/mí-úsáid cuaillí 
báire m.sh. luascadh ar na barraí srl.

Stóráiltear na cuaillí báire agus na páirteanna 
bainteacha go léir m.sh. líonta, ancairí, srl. i 
gceart nuair nach bhfuil siad á n-úsáid

Coinnítear na taifid a bhíonn de dhíth de réir 
C.É. 357:2007 Cód Cleachtais ar Sholáthar, 
Suiteáil, Cothabháil, Cigireacht agus Stóráil, 
amhail taifid ar chothabháil, teastais 
chigireachta srl. ar an suíomh

Corpoideachas - Uimh. 45 Cuaillí Báire ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Treoir thagartha; C.É. 357:2007 Cód Cleachtais ar Sholáthar, Suiteáil, Cothabháil, Cigireacht agus Stóráil 
Caighdeán Teicniúil Tagartha: C.É. 356:2007 Trealamh Páirceanna Imeartha; Cuaillí Báire - Ceangail Fheidhmiúla agus Sábháilteachta - Modhanna Tástála le haghaidh Cuaillí Báire Iniompartha agus 
Feistithe

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

© Gach ceart ar cosaint
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Nithe maidir le Daltaí - Uimh. 46  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

Tá nó 
Níl

Más amhlaidh atá, cad iad na bearta breise a bheadh ag teastáil Duine atá freagrach Síniú agus dáta críochnaithe

An bhfuil daltaí ann 
atá faoi mhíchumas, 
lena n-áirítear 
míchumas fisiceach, 
lagamharc, lagú 
éisteachta, míchumas 
intleachta nó riocht 
sláinte meabhrach?

An bhfuil daltaí 
ann nach bhfuil an 
Béarla mar chéad 
theanga acu agus 
go bhféadfadh fócas 
breise a bheith ag 
teastáil uathu maidir 
le sábháilteacht agus 
sláinte?

An bhfuil daltaí 
ann a bhíonn á 
n-iompar féin ar 
bhealach dúshlánach 
a d’fhéadfadh cur leis 
an bhféidearthacht go 
dtarlódh díobháil?

© Gach ceart ar cosaint1
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin 
go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le bheith curtha i 
gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá le bheith 
curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Gás Pléascthaí A

A

Soláthraítear comhla 
múchta/stoptha gáis le 
haghaidh gach seomra 
ranga

Stopadh gáis ag cúl gach 
seomra ranga ó phointe 
lárnach amháin

Gás Pléascthaí

Éalú gáis

A Stoptar an soláthar gáis i 
rith laethanta saoire

Gás Dónna

Pléascthaí

A

A

Suiteáil gáis a chuimsíonn 
braiteoir gáis nó 
meicníocht múchta 
uathoibríoch eile a bhíonn 
seiceáilte go bliantúil ag 
duine inniúil

Ní bhíonn dóirí Bunsen atá 
ar lasadh suite gar do na 
sconnaí gáis

Ceann 
dóire iata 
(rud is cúis 
le lasair a 
bhfuil cruth 
mírialta air)

Dónna

Pléascthaí

Sceitheadh 
ó phíobánra 
lochtach

A Seiceáiltear píobánra rubair 
agus an dóire go rialta (uair 
in aghaidh an téarma ar 
a laghad). Caitear amach 
píobánra damáisteach agus 
glantar scairdeanna iata

Dóiteán Dónna

Ionanálú 
deataigh

Pléascadh

A Pluid dóiteáin agus 
cúrmhúchtóir dóiteáin sa 
tsaotharlann

Eolaíocht - Uimh. 47 Dóirí Bunsen  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go 
léir curtha i gcrích beidh an 
riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le bheith curtha i 
gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá le bheith 
curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Dóire Bunsen Dónna A

A

A

A

Cuirtear agus úsáidtear dóirí 
Bunsen amach ó imeall na deisce 

Úsáidtear lastóir nó cipíní chun 
an dóire a lasadh - ní úsáidtear 
páipéar riamh

Tá na daltaí oilte ar úsáid 
shábháilte dhóire Bunsen

Tá a fhios ag an múinteoir agus 
ag an airíoch cá háit ar féidir 
dóire Bunsen agus miotal te a 
mhúchadh

Dóiteán Gruaig ag 
dul trí thine

Dónna

A Ceanglaíonn daoine a ngruaig 
fhada siar agus iad gar do 
dhóire Bunsen agus é ar 
lasadh. Ní bhíonn aon seodra 
ná scairfeanna ar bogarnach á 
gcaitheamh thart timpeall air 
ach an oiread

Níl aon ghléas 
maoirseachta 
gáis ann

Pléascadh A Tá sé mar cheangal de chuid 
Chaighdeán IS820 maidir 
le Suiteáil Gáis Nach Bhfuil 
sa Bhaile gur gá córais 
mhaoirseachta le haghaidh 
shruth an gháis a shuiteáil i 
ngach seomra ina n-úsáidtear 
fearais gáis le haghaidh teagaisc

Eolaíocht - Uimh. 47 Dóirí Bunsen ar leanúint  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoil, leis an teimpléad bán uimh.69)

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích 
a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Teacht gan 
údarú ar 
shaotharlann

Nochtadh 
neamhrialaithe 
le hairaíonna 
guaiseacha 
cheimiceán 
saotharlainne

A Tá Rochtain neamhúdaraithe ar an 
tsaotharlann rialaithe m.sh faoi ghlas 
nuair nach bhfuil sí in úsáid

Eolas teoranta 
nó neamhleor 
ar cheimiceáin 
ghuaiseacha atá 
in úsáid

Nochtadh 
neamh-aireach 
do thimpeallacht 
na múinteoirí/
ndaltaí de bharr 
airíonna guaiseacha 
anaithnide na 
gceimiceán 
saotharlainne

Úsáid neamh-
aireach/mhícheart 
na gceimiceán 
mícheart

M

M

M

M

M

Fardal ceimiceán atá cothrom le dáta 
ar fáil go héasca

Bileoga Sonraí Sábháilteachta (BSS) 
ar fáil go héasca le haghaidh gach 
ceimiceán guaiseach

Gach ceimiceach guaiseach  
lipéadaithe i gceart – lipéid tuigthe, 
slán agus so-léite?

Córas nua Aicmithe agus Lipéadaithe 
tuigthe ag múinteoirí agus daltaí

Comhfhreagraíonn an t-eolas ar an 
lipéad guaise d’eolas ar Bhileoga 
Sonraí Sábháilteachta D

Eolas teoranta 
nó neamhleor ar 
lipéid

Úsáid neamh-
aireach na 
gceimiceán 
mícheart 

A Gabhdáin ina bhfuil substaintí 
neamhghuaiseacha m.sh. lipéad 
soiléir ar uisce chun mearbhall a 
sheachaint

Úsáid ceimiceán 
guaiseach

Nochtadh do 
shubstaintí atá 
tocsaineach nó thar 
a bheith guaiseach

A Machnamh déanta ar dhíchur/
ionadú m.sh. substaintí tocsaineacha/
carcanaigineacha

Socruithe 
uireasacha 
stórála do 
cheimiceáin 
saotharlainne

Rochtain agus 
nochtadh 
neamhrialaithe ar 
airíonna guaiseacha 
cheimiceán 
saotharlainne

A Ceimiceáin stóráilte i seomra ar 
leith atá aeráilte go maith – a bhfuil 
rochtain chuige rialaithe

Stóráil mhícheart 
ceimiceán

Imoibriú ceimiceach 
nó nochtadh do 
cheimiceáin

A Ní stóráiltear ceimiceáin ar bhinsí ná 
taobh istigh de chaibinéid múiche

Eolaíocht - Uimh. 48 Ceimiceáin   (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Eolaíocht –Uimh. 48 Ceimiceáin ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán Uimh. 69)

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích 
a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Doirteadh 
ceimiceán 
nó imoibriú 
ceimiceán atá á 
stóráil

Ceimiceáin á leagan 
go neamh-aireach 
de sheilfeanna

Ceimiceán a bhfuil 
riachtanais stórála 
ar leith ag baint leis 
nach gcloítear leo, 
rud is cúis le tarlúint

A Úsáidtear coinbhinsiúin 
sheanbhunaithe, m.sh. deighltear 
ceimiceáin neamh-réititheacha 
agus stóráiltear in aicmí guaise 
réititheacha iad; Ceimiceáin á 
stóráil thíos faoi leibhéal na súl; 
Soláthraítear soithí tánaisteacha le 
haghaidh ceimiceáin leachtacha agus 
liopaí frith-rollacha ar sheilfeanna srl.

Dóiteán Dóiteán A Braiteoirí dóiteáin, deataigh agus 
teasa feistithe sna seomraí stórais - 
múchtóirí dóiteáin cuí ar fáil

Riosca dóiteáin Dóiteán A Cainníochtaí coinnithe ag íosleibhéil 
go háirithe leachtanna inadhainte

Ceimiceáin atá as 
dáta á n-úsáid

Ceimiceáin á 
n-úsáid ar bhealach 
a sháraíonn 
sonraíochtaí an 
déantúsóra

M Déantar iniúchadh go tráthrialta 
chun ceimiceáin atá as dáta a 
dhiúscairt

Earraí gloine atá 
briste

Stolladh/dónna/
nochtadh ceimiceach

A Scrúdaítear gach earra gloine 
agus soitheach stórais le haghaidh 
scoilteanna réaltacha

Diúscairt 
nó stóráil 
neamhoiriúnach 

Stolladh/ gortú 
biorphollta agus 
gortú timpeallachta

A Gabhdáin stórais ar leith do 
dhramhaíl cheimiceach [     ]

Tuaslagóirí in-athchúrsáilte [     ]

Rudaí Géara [     ] (Déan tic pé áit ar 
cuí)

Teagmháil le 
ceimiceáin

Nochtadh do 
cheimiceáin

A Cuirtear an glantóir ar an eolas faoin 
tsiombail rabhaidh guaiseacha ar 
cheimiceáin agus ar an ngá le cúram 
nuair a bhíonn an tsaotharlann 
agus/nó an limistéar eolaíochta á 
nglanadh

Rialú neamhleor 
riaracháin 

Nochtadh 
neamhrialaithe 
daltaí agus na 
foirne glantacháin 
d'airíonna 
guaiseacha na 
gceimiceán 
saotharlainne

A Tá tuiscint ag na daltaí ar na rialacha 
ginearálta saotharlainne agus 
cloíonn siad leo 

© Gach ceart ar cosaint
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Eolaíocht –Uimh. 48 Ceimiceáin ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán Uimh. 69)

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích 
a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Easpa feasa ar 
rioscaí maidir 
le turgnaimh 
shaotharlainne

Gortú pearsanta 
daoine a oibríonn sa 
tsaotharlann

Úsáid mhícheart 
ceimiceán a bhfuil 
nochtadh do 
cheimiceáin mar 
thoradh air

A

A

Cuirfear rioscaí ar leith a aithníodh le 
haghaidh turgnaimh in iúl do na daltaí 

Na codanna bainteacha de na Bileoga 
Sonraí Sábháilteachta (BSS) curtha in 
iúl do na daltaí

Barra binsí 
trangláilte agus 
timpeallacht 
shalach 
saotharlainne

Teagmháil le 
ceimiceáin 

A Glantar agus eagraítear barra binsí 
agus coinnítear na limistéir máguaird 
chun nochtadh díobhálach nó cúinsí 
baolacha a dhíchur

Diúscairt 
mhícheart 
ceimiceán

Gearrthacha/ briseadh 
cnis agus truailliú 
timpeallachta 

A Nósanna imeachta cearta diúscairte 
i bhfeidhm le haghaidh dramhaíl 
cheimiceach agus ghloine

Drochrialú 
trealamh 
cosanta 
pearsanta (TCP)

Éilliú ó cheimiceáin A Trealamh cosanta pearsanta (TCP) 
iomchuí ar fáil m.sh. aghaidhsciatha, 
spéaclaí cosanta, cótaí saotharlainne 
agus cosaint iomchuí lámh

Easpa TCP Éilliú ó cheimiceáin A Trealamh cosanta pearsanta (TCP) 
iomchuí ar fáil m.sh. aghaidhsciath, 
spéaclaí cosanta, cótaí saotharlainne, 
cosaint iomchuí lámh srl.

Cothabháil 
neamhleor na 
múchlainne

Nochtadh do 
cheimiceáin/mhúch

A

A

A

Múchlann atá oiriúnach don fheidhm 
agus a ndéantar maoirseacht ar a 
húsáid 
 
Déantar cigireacht rialta ar an 
múchlann, déantar tástáil agus 
cothabháil uirthi agus cuirtear an 
lipéad tástála uirthi. Stóráiltear taifid 
go cuí ionas gur féidir teacht orthu go 
héasca

Déantar seiceáil rialta le cinntiú go 
bhfuil aghaidhluas meánach imleor ar 
na haonaid seo (0.5 m/s nó níos airde)

Drochrialú 
innealtóireachta

Nochtadh 
neamhrialaithe 
le hairaíonna 
guaiseacha cheimiceán 
saotharlainne

A Féachtar ar an BSS chun an rialú ceart 
innealtóireachta a fháil

© Gach ceart ar cosaint
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Eolaíocht –Uimh. 48 Ceimiceáin ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán Uimh. 69)

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Drochrialú 
sláinteachais

Nochtadh neamh-
aireach múinteoirí/
daltaí d'airíonna 
guaiseacha na 
gceimiceán 
saotharlainne

A Tá tuiscint ag na daltaí ar na rialacha 
ginearálta saotharlainne agus cloíonn 
siad leo m.sh. tá cosc ar rud ar bith sa 
tsaotharlann nó bia a thugtar isteach 
sa tsaotharlann a ithe, a ól nó a 
bhlaiseadh

Ionghabháil 
ceimiceán

Ionghabháil 
ceimiceán a bhfuil 
tinneas nó nimhiú 
ceimiceach mar 
thoradh uirthi

A Is gá bolgáin sábháilteachta a úsáid 
nuair a dhéantar pipéadú chun 
slogadh neamh-aireach a sheachaint

Ionghabháil/ 
ionsú ceimiceán

Tinneas nó nimhiú 
ceimiceach

A Tá áiseanna nite lámh agus stáisiún 
nite súl imleor ar fáil; níl bacainn 
ar bith orthu agus bíonn siad á 
gcothabháil

Easpa nithe 
riachtanacha eile 
sábháilteachta sa 
tsaotharlann

Cumas laghdaithe 
chun teagmhais/
doirteadh 
éigeandála a 
bhainistiú

A Nithe sábháilteachta le bheith ar fáil sa 
tsaotharlann, m.sh.
• Scáileán sábháilteachta
• Múchtóirí dóiteáin (CO2/Púdar tirim)
• Pluideanna dóiteáin
• Buicéid dóiteáin ina bhfuil gaineamh
• Trealamh glantacháin le haghaidh 
   doirteadh ceimiceach - gníomhaí 
   ionsúite
• Trealamh garchabhrach
• Fógraí rabhaidh
• Fógra teagmhála le haghaidh 
   na seirbhísí éigeandála, An tIonad 
   Náisiúnta Nimheanna srl.

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá 
le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún 
seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Gearrthacha, 
stolladh do 
dhalta nó 
múinteoir

Gortú A Ní úsáidtear ach earraí gloine 
de ghrád saotharlainne le 
haghaidh na dturgnamh 

Earraí gloine 
á mbriseadh 
nuair atáthar 
ag iarraidh 
stopalláin agus 
buacairí stalctha 
a scaoileadh, 
rud a bhrúnn an 
t-earra gloine 
isteach sa dallán

Gortú 

Gearrthacha

A Níl cead ach ag múinteoirí 
gloine a chur isteach i nó a 
bhaint ó dhalláin, gloine a 
ghearradh nó stopalláin stalctha 
a bhaint de réir na dtreoracha 
ar Shábháilteacht in Eolaíocht 
Scoile  http://chemistry.
slss.ie/downloads/ph_sd_
safetyscience.pdf

Caitear amach 
earraí briste 
gloine sa 
ghnáthdhramhaíl

Gortú 

Gearrthacha

A Caitear earraí briste gloine in 
araid ar leith ar a bhfuil ‘Earraí 
briste gloine’ marcáilte uirthi. 
Gan mála bruscair san araid

Eolaíocht –Uimh. 49 Earraí Gloine (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoil agus teimpléad bán Uimh. 69 á úsáid)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca 
atá i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá 
le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún 
seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Gearrthacha, 
stolladh do 
dhalta nó 
múinteoir

Gortú 

Gearrthacha

A Seiceáiltear earraí gloine chun 
scoilteanna, mantóga, laigeachtaí 
a aimsiú sula n-úsáidtear iad. 
Tógtar earraí gloine atá briste nó 
mantach as seirbhís agus caitear 
amach iad ar an bpointe boise

Nochtadh do 
cheimiceáin ó 
earraí gloine atá 
truaillithe

Nochtadh do 
cheimiceáin 
ghuaiseacha

A

A

Glanadh críochnúil earraí gloine 
tar éis dóibh a bheith úsáidte

Caitheamh lámhainní nuair a 
bhíonn earraí gloine á nglanadh

Eolaíocht - Uimh. 49 Earraí Gloine ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint
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Teicneolaíochtaí - Uimh. 50 Uirlisí Láimhe Cumhachtaithe  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá 
i gceist?

Grádú riosca

A = Ard 
M = Meán 
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích beidh an 
riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le 
déanamh/rialúcháin le bheith 
curtha i gcrích  
*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Uirlisí 
cumhachta 
láimhe 
lochtacha

Leictreamharú/
turraing 
leictreach

Dóiteán

A

A

A

Déanfar uirlisí cumhachta láimhe lochtacha a shainaithint 
go soiléir, déanfar iad a lipéadú mar as úsáid agus déanfar 
iad a stóráil ar leithligh i dtreo is nach n-úsáidfear de thaisme 
iad. Ba chóir lochtanna a chur in iúl don té atá i bhfeighil an 
ionaid oibre chun a chinntiú go ndéanfar gach earra a dheisiú 
nó go gcuirfear ceann eile ina ionad

Déantar uirlisí cumhachta láimhe a imscrúdú ó amharc sula 
n-úsáidtear iad agus déantar iad a thástáil ag duine inniúil de 
réir mar is gá
  
Déantar seiceáil ó amharc mar seo a leanas:

Uirlisí/fearas
• Lasc ann/as ag obair i gceart
• Gan comhartha ar bith a bheith ann go ndearnadh 
   damáiste don chásáil
• Gan aon pháirt a bheith scaoilte nó aon scriú a bheith in   
   easnamh
• Páirteanna beo cosanta I gceart i dtreo is nach bhfuil siad 
   inrochtana de thaisme
• Bheith cinnte de go bhfuil trealamh dínasctha nuair nach 
   bhfuil sé in úsáid

Cáblaí
• Ancairithe go daingean den phlocóid agus gan comhartha 
   ar bith de ghearradh, de sceith,  de bhrisce, de roic 
   nó cornaí sna  seoláin, d’ailt théipeáilte, nó de rólódáil  
   (aithnítear rólódail trí athrú datha nó boladh) Nach bhfuil 
   croíleacán cáblaí infheicthe ón taobh amuigh

Plocóid
• Ancairithe go daingean,·gan comhartha ar bith de chásáil  
   scoilte, róthéamh, de bhioráin scaoilte nó lúbtha

Soicéad asraoin
• Gan aon scoilt nó damáiste nó comhartha de róthéamh

Ag baint 
úsáide as 
leictreachas 
i láithreacha 
taise

Leictreamharú/
turraing 
leictreach

A Ní úsáidtear uirlisí cumhachta láimhe nó trealamh leictreach 
le voltas níos airde ná 110 volta amuigh faoin aeir

Trealamh 
leictreach a 
éiríonn beo

Leictreamharú A

A

A

Ait a n-úsáidtear an soláthar príomhlíonra le haghaidh 
uirlisí cumhachta caithfidh foinse an tsoláthair a bheith 
feistithe le gaireas srutha iarmharaigh (RCD)

Ní dhéantar uirlisí agus trealamh iniompartha eile a 
phlugáil isteach ach amháin i gciorcad atá cosanta ag RCD

Déantar oibríocht an RCD a sheiceáil trí bhrú ar an gcnaipe 
tástála go rialta agus déantar an RCD a thástáil go rialta ag 
duine inniúil chun a chinntiú go n-oibríonn sé ag an sruth 
ligin ceart (sruth ligin nach mó ná 30mA in aga ama nach 
mó ná 0.3 soicind)
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil 
dhíreach le 
páirteanna 
gluaisteacha

Gearrthóirí, 
lanna, roithleáin 
scríobacha agus 
dioscaí greanála, 
a d’fhéadfadh 
bheith ina 
gcúis díobhála 
má déantar 
teagmháil leo

A

A

M

A

A

Sula n-úsáidtear iad ba chóir seiceáil de 
réir amhairc chun a chinntiú i gcas inarb 
infheidhme é  go bhfuil na gardaí agus 
clúdaigh go léir feistithe, i ndea-ord agus 
nach bhfuil locht ar bith infheicthe ann 

Úsáidtear uirlisí de réir treorach an 
déantóra

Lámhleabhar oibritheora ar fáil más gá

Cosc ar sheodra liobarnach

Bíodh gruaig fhada ceangailte siar

Eisiachtain 
bloghanna

Ábhair ar eitilt 
nó bloghanna is 
cúis le díobháil

A Caitear súilchosaint agus úsáidtear gléas 
cosanta más gá

Úsáid uirlisí 
gan mhaoirsiú

Úsáid gan 
mhaoirsiú as 
a dtiocfaidh 
díobháil

A

A

A

A

Cuirtear cosc ar dhaltaí uirlisí áirithe a úsáid

Bíonn daltaí faoi mhaoirsiú múinteora 
agus iad ag baint úsáide as uirlis ar bith

Faigheann daltaí teagasc ó mhúinteoir sula 
a n-úsáideann siad uirlis ar bith

Ba chóir uirlisí atá le n-úsáid ag múinteorí 
amháin a shainaithint go soiléir

Teagmháil 
le deireadh 
oscailte aerlíne 
comhbhrúite, 
rud a 
d'fhéadfadh 
aer a bhrú 
isteach tríd an 
gcraiceann go 
sruth na fola

Bás A Ba chóir go mbeadh gach mac léinn 
faoi mhaoirsiú agus é ag obair le haer 
comhbhrúite

Teicneolaíochtaí – Uimh. 50 Uirlisí Cumhachta Láimhe ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán 
Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An 
bhfuil an 
ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá i gceist? Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An bhfuil 
an rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Cáblaí sraoilleacha 
agus aerlínte 
comhbhrúite a 
d’fhéadfadh tuisle 
a bhaint as duine

Guais tuisle a 
d’fhéadfadh 
bheith ina chúis 
le titim, briseadh, 
comhtholgadh 
nó teagmháil 
le páirteanna 
contúirteacha innealra 
as a dtiocfaidh 
teascadh

A

A

Dea-bhainistí

Déan athbhreithniú ar ghuaiseacha tuisle 
d’fhonn iad seo a dhíchur

Torann Díobháil éisteachta A

A

A

Tomhais fuaime déanta nuair is gá ag duine 
inniúil

Bíonn comharthai rabhaidh curtha suas 
in aice le trealamh do-aistrithe torannach 
agus bíonnn siad infheicthe

Caitear cosaint éisteachta nuair is gá

Píosa oibre 
neamhdhaingnithe

Aistriú phíosa oibre as 
a dtiocfaidh díobháil 
agus é in úsáid

A Clampaí cuí a bheith ann chun a chinntiú 
go bhfuil píosaí oibre daingnithe más 
infheidhme

Ionghabháil ábhair 
thruaillithe

Nimhiú nó 
drochshláinte

M Cosc ar bhia agus deoch i limistéar oibre

Teagmháil 
le hábhair 
ghuaiseacha

Nochtadh le hábhair 
ghuaiseacha

M Cuirtear sláinteachas pearsanta chun cinn 
(níochán lámh, úsáid smearaidh chosanta, 
srl)

Úsáid mhíchuí/
bhaolach uirlisí 
láimhse cumh-
achtaithe

Gortú mar gheall ar 
úsáid mhícheart

Leictreamharú

A

A

A

A

Bíonn daltaí faoi theagasc agus faoi 
mhaoirsiú múinteora agus iad ag baint 
úsáide as uirlisí

Cosc ar úsáid neamhúdaraithe uirlisí 
cumhachta láimhe

Úsáidtear uirlisí ar an dóigh a bhí ceaptha 
lena n-úsáid

Ní fhágtar uirlisí gan duine ina mbun le linn 
sosa agus bíonn siad daingnithe in ionad 
faoi leith nuair nach bhfuil siad in úsáid

Teicneolaíochtaí – Uimh. 50 Uirlisí Cumhachta Láimhe ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán 
Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaintMá tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le 
déanamh/rialúcháin le bheith 
curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil le lann Teascadh A

A

A

A

A

A

Ba chóir an garda lainne uachtair a choigeartú go dtí an 
suíomh is ísle is féidir, le cinntiú go bhfuil an lann á cosaint 
chomh fada agus is féidir

Ba chóir an chuid den lann atá fágtha a imfhálú le garda 
nach féidir a bhaint ach le huirlis nó go bhfeisteofaí 
meicníocht gharda comhghlasála uirthi

Tá an stoprialtán in ait níos feiceálaí na an rialtán 
dúisithe chun go mbeidh teacht níos éasca agus níos 
tapúla air nuair is gá an meaisín a chasadh as

Tá an meaisín feistithe le stoprialtán eigeandála (de 
ghnáth ceann dearg cruinneachánach muisiriúnach 
ar chumhdach buí) in ionad cuí ar féidir teacht air go 
héasca i gcás éigeandála

Níl an stoprialtán éigeandála a bhfuil liopa air (is éard atá 
i stopliopa ná gnáth teagmháil dúiseachta agus stoptha 
atá feistithe le liopa buí agus brúchnaipí muisiriúnacha 
dearga, a chlúdaíonn na teagmhálacha dúiseachta agus 
stoptha) inghlactha nuair atá gá le stop éigeandála

Sa chás go mbristear an soláthar cumhachta, tá cosc ar 
aththosú tar éis athbhunaithe an tsoláthair cumhachta

Aisphreabadh Gortú mar 
thoradh ar 
aisphreabadh .i. 
stolladh

A Ba chóir go mbeadh dea-chaoi ar lann an tsáibh agus go 
mbeadh déad iomlán fiacla uirthi

Teagmháil le 
meicníocht tiomána

Teagmháil 
le criosanna 
tarchuir, ulóga nó 
mótar

A Cinntigh go bhfuil garda feistithe ann ar an tarchur agus ar 
an mótar

Teicneolaíochtaí - Uimh. 51 Crios-Sábh Boird Lámhfhotha  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le 
déanamh/rialúcháin le bheith 
curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca 
leis na rialúcháin atá le bheith 
curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil 
dhíreach le 
páirteanna 
gluaisteacha 
- guaiseacha 
ginearálta

Gortú mar 
thoradh ar 
theagmháil 
le páirteanna 
gluaisteacha 
m.sh. stolladh, 
teascadh, 
ballbhrú, 
briseadh agus 
dónna

A

A

M

A

A

Sula n-úsáidtear iad ba chóir seiceáil de réir amhairc 
chun a chinntiú i gcas inarb infheidhme é  go bhfuil na 
gardaí agus clúdaigh go léir feistithe, i ndea-ord agus 
nach bhfuil locht ar bith infheicthe ann 

Úsáidtear uirlisí de réir treorach an déantóra

Lámhleabhar oibritheora ar fáil más gá

Cosc ar sheodra liobarnach

Bíodh gruaig fhada ceangailte siar

Teagmháil le 
daoine seachas 
an t-oibreoir le 
hinnealra atá 
ag gluaiseacht

Dul i bhfostú, 
stolladh agus 
teascadh 
codanna den 
chorp

A Ba chóir limistéir oibriúcháin slána a mharcáil amach go 
soiléir thar timpeall meaisíní

Turraing 
leictreach, 
leictreamharú, 
dónna, bás

Turraing 
leictreach/
dóiteán/dónna

A

A

A

A

A

A

A

Seiceáil de réir amhairc déanta sula n-úsáidtear iad 

Déantar meaisíní a sheirbhísiú ag duine inniúil agus 
coinnítear taifid sheirbhíse mar chuid den sceideal 
cothabhála

Déanfar trealamh leictreach lochtach a shainaithint go 
soiléir, déanfar é a lipéadú mar as úsáid agus déanfar iad 
a stóráil ar leithligh i dtreo is nach n-úsáidfear de thaisme 
é. Cinntigh go ndéantar gach locht a thaifeadadh sa 
logleabhar Cinntigh gur cuireadh caoi ar aon lochtanna a 
bhí ann cheana Ba chóir lochtanna a chur in iúl don té atá 
i bhfeighil an ionaid oibre chun a chinntiú go ndéanfar 
gach earra a dheisiú nó go gcuirfear ceann eile ina ionad

Déantar oibríocht an RCD a sheiceáil trí bhrú ar an 
gcnaipe tástála go rialta agus déantar an RCD a thástáil 
go rialta ag duine inniúil chun a chinntiú go n-oibríonn 
sé ag an sruth ligin ceart (sruth ligin nach mó ná 30mA 
in aga ama nach mó ná 0.3 soicind)

Tá gach uirlis fheistithe daingnithe i gceart

Cinntigh go bhfuil cáblaí saor ó dhamáiste, nach bhfuil aon 
alt neamhchaighdeánach acu nó nach dtaispeánann siad 
comhartha ar bith de ró-théamh

Cinntigh go bhfuil trealamh díscortha nó aonraithe nuair 
nach bhfuil sé in úsáid

Teicneolaíochtaí –Uimh. 51 Crios-sábh boird lamhfhotha ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán 
Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An bhfuil 
an rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Usáid meaisíní gan 
mhaoirsiú

Úsáid gan 
mhaoirsiú as 
a dtiocfaidh 
díobháil

A

A

A

A

Tá cosc ar dhaltaí innealra áirithe a úsáid

Bíonn daltaí faoi mhaoirsiú múinteora 
agus iad ag baint úsáide as meaisín ar 
bith

Faigheann daltaí teagasc ón múinteoir 
sula n-úsáideann siad aon mheaisín

Ba chóir go mbeadh innealra atá 
le húsáid ag múinteoirí amháin 
sainaithnithe go soiléir

Meaisín 
neamhdhaingnithe/
píosa oibre 
neamhdhaingnithel

Gluaiseacht 
meaisín/
saotharphíosa 
mar chúis le 
gortú i rith na 
húsáide

A Meaisín feistithe go daingean don 
urlár nó do bhinse agus clampaí/
díreoga cuí ann chun a chinntiú go 
bhfuil píosaí oibre daingnithe más 
infheidhme

Torann Díobháil 
éisteachta

M Féach ‘Measúnuithe Riosca Scoile 
Ginearálta – Uimh. 26 Torann’

Comharthaíocht 
neamhleor

Eolas agus 
rabhaidh 
neamhleora 
as a dtiocfaidh 
úsáid bhaolach 
an mheaisín 
agus gortú

M Tá comharthaí rabhaidh suite in ionad 
feiceálach agus á gcothabháil i ndea-
bhail

Bloghanna ar eitilt Gortú súl/
aghaidhe

A Caitear cosaint súl chuí

Teicneolaíochtaí –Uimh. 51 Crios-sábh boird lamhfhotha ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán 
Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Deannach Ionanálú 
deannaigh 

Fadhbanna 
riospráide

Greannú súl

A

A

A

A

A

Tá an meaisín feistithe le córas oiriúnach 
eastarraingthe deannaigh agus é in úsáid, 
m.sh. aonad eastarraingthe áitiúil nó 
aonad eastarraingthe lárnach

Rialaítear nochtadh do gach deannach 
adhmaid (crua-adhmad agus bogadhmad) 
go dian .i. coinnítear leibhéil deannaigh 
i bhfad faoi na uasluachanna ceirde 
teagmhas faoi lé (UCTLanna)[1]

Caitear trealamh cosanta riospráide (TCR) 
nuair atá an scagmhála á athrú m.sh. 
análaitheoirí scagacháin aon uaire chlar 
éadain FFP1 nó FFP2 marcáilte CE

Tá trealamh cosanta pearsanta (TCP) 
iomchuí ar fáil, m.sh. forbhríste, cosaint súl 
srl. 

Coinnítear bainistí ag ardchaigdeán 
chun a chinntiú go bhfuil aon deannach 
iarmharach faoi smacht

Ionghabháil 
ábhair thruaillithe

Nimhiú nó 
drochshláinte

M Cosc ar bhia agus deoch i limistéar oibre

Teagmháil 
le hábhair 
ghuaiseacha

Nochtadh 
le hábhair 
ghuaiseacha

M Cuirtear sláinteachas pearsanta chun cinn 
(níochán lámh, úsáid smearaidh chosanta, 
srl)

Teicneolaíochtaí –Uimh. 51 Crios-sábh boird lamhfhotha ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán 
Uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint

1 Féach Cód Cleachtais 2010 maidir leis na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Oibreáin Cheimiceacha) 2001 (I.R. Uimh. 619 de 2001)
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Teicneolaíochtaí - Uimh. 52 Oighinn Leictreacha  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise maidir le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích 
a imlíníodh sa cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Úsáid 
bhaolach 
oigheann nó 
teagmháil 
dhíreach le 
dromchlaí teo

Dóiteán agus 
dónna

Dóiteán

Teagmháil le 
dromchla te  

Dónna

A

M

M

Níor chóir ábhair a stóráil riamh ar bharr oighinn 
ná ar bhealach a d'fhéadfadh bac a chur leis na 
hasraonta sceite

Rialú na n-ábhar a chuirtear isteach san oigheann

Úsáidtear trealamh cosanta pearsanta (TCP) de réir 
mar is gá

Turraing 
leictreach, 
leictreamharú, 
dónna, bás

Turraing 
leictreach/
dóiteán/dónna

A

A

A

A

A

A

A

Seiceáil de réir amhairc déanta sula n-úsáidtear iad 

Cinntigh go bhfeidhmíonn rialtáin an oighinn i gceart 
sula n-úsáidtear é

Déanann duine inniúil seirbhísiú ar oighinn agus bíonn 
taifid ar sheirbhísiú á gcoinneáil mar chuid den sceideal 
cothabhála

Déanfar trealamh leictreach lochtach a shainaithint go 
soiléir, agus déanfar é a lipéadú mar as úsáid. Cinntigh 
go ndéantar gach locht a thaifeadadh sa logleabhar 
Cinntigh gur cuireadh caoi ar aon lochtanna a bhí 
ann cheana Tuairiscigh lochtanna don duine atá i 
bhfeighil an ionaid oibre le cinntiú go ndeisítear nó go 
n-athsholáthraítear gach earra. Féach ‘Measúnuithe 
Riosca Scoile Ginearálta – Uimh. 20 Gléasanna 
Leictreacha Iniompartha’

Déantar oibríocht an RCD a sheiceáil trí bhrú ar an 
gcnaipe tástála go rialta agus déantar an RCD a 
thástáil go rialta ag duine inniúil chun a chinntiú go 
n-oibríonn sé ag an sruth ligin ceart (sruth ligin nach 
mó ná 30mA in aga ama nach mó ná 0.3 soicind) 
Infheidhme do chóiriú plocóidi agus soicéad

Cinntigh go bhfuil an cábla agus an phlocóid faoi dhea-
bhail

Cinntigh go mbíonn oighinn múchta nó dícheangailte 
nuair nach mbíonn siad á n-úsáid1
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Teicneolaíochtaí - Uimh. 52 Oighinn Leictreacha ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

Guaiseacha An 
bhfuil an 
ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích 
a imlíníodh sa cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil le 
lanna fean 
oighinn

Dul i bhfostú, 
miotú agus/nó 
teascadh méar

A Bíonn garda imleor ar lanna fean nuair a fheistítear 
iad

Ionghabháil 
ábhair 
thruaillithe

Nimhiú nó 
drochshláinte

M Cosc ar bhia agus deoch i limistéar oibre

Teagmháil 
le hábhair 
ghuaiseacha

Nochtadh 
le hábhair 
ghuaiseacha

M Cuirtear sláinteachas pearsanta chun cinn (níochán 
lámh, úsáid smearaidh chosanta, srl)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha 
i gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil le 
páirteanna 
gluaisteacha, 
fearsaidí, 
smutáin agus 
saotharphíosaí

Gearrthacha

Teascadh

Fostú

A

A

A

A

A

A

A

Tá garda ar an meicníocht tiomána.  
Garda feistithe ann (inbhainte le huirlis 
amháin)

Tá an fhearsaid tholl clúdaithe/á cosaint

Tá garda clúdaigh Fearsaid Chúil feistithe

Garda smutáin feistithe

Steallgharda feistithe

Cúlgharda feistithe

Cosnófar an seolán /scriúnna fotha ach 
amháin má tá siad sábháilte de réir áite

Teagmháil le 
daoine seachas 
an t-oibreoir le 
hinnealra atá 
ag gluaiseacht

Fostú, fáscadh 
agus teascadh 
chodanna den 
chorp

A Ba chóir limistéir oibriúcháin slána a 
mharcáil amach go soiléir thar timpeall 
meaisíní

Teagmháil le 
deil

Gearrthacha/
Stolltaí

Teascadh

Fostú

A

A

A

Tá an stoprialtán in ait níos feiceálaí na an 
rialtán dúisithe chun go mbeidh teacht 
níos éasca agus níos tapúla air nuair is gá 
an meaisín a chasadh as

Tá an meaisín feistithe le stoprialtán 
eigeandála (de ghnáth ceann dearg 
cruinneachánach muisiriúnach ar 
chumhdach buí) in ionad cuí ar féidir 
teacht air go héasca i gcás éigeandála

Níl an stoprialtán éigeandála a bhfuil 
liopa air (is éard atá i stopliopa ná gnáth 
teagmháil dúiseachta agus stoptha atá 
feistithe le liopa buí agus brúchnaipí 
muisiriúnacha dearga, a chlúdaíonn na 
teagmhálacha dúiseachta agus stoptha) 
inghlactha nuair atá gá le stop éigeandála

Teicneolaíochtaí - Uimh. 53 Deil Ionad Miotalóireachta (á oibriú de láimh)  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Teicneolaíochtaí –Uimh. 53 Deil Láir Mhiotalóireachta (láimhe) ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil le 
páirteanna 
gluaisteacha

Gortú mar 
gheall ar 
theagmháil 
le páirteanna 
gluaisteacha 
.i. stolladh, 
teascadh, 
ballbhrú, 
briseadh, dónna

A

A

M

A

A

A

A

Sula n-úsáidtear iad ba chóir seiceáil de réir amhairc 
chun a chinntiú i gcas inarb infheidhme é  go bhfuil na 
gardaí agus clúdaigh go léir feistithe, i ndea-ord agus 
nach bhfuil locht ar bith infheicthe ann 

Úsáidtear uirlisí de réir treorach an déantóra

Lámhleabhar oibritheora ar fáil más gá

Cosc ar sheodra liobarnach

Bíodh gruaig fhada ceangailte siar

Níor chóir líomháin agus téip scrábach a úsáid

Sa chás go mbristear an soláthar cumhachta, tá 
cosc ar aththosú tar éis athbhunaithe an tsoláthair 
cumhachta

Teagmháil 
le leacht 
oibrithe 
miotail

Ionsú 
leachtanna tríd 
an gcraiceann 
nó greannú srl.

A Rialaigh úsáid sreabháin ghearrtha

Teagmháil le 
slisirníneach

Gearrthacha/
Stolltaí

A Déantar réamhchúraimí chun slisirníneach a bhaint, 
lena n-áirítear úsáid uirlisí (panna deannaigh agus 
scuab) chun láimhsiú slisirnínigh a sheachaint

Úsáid uirlisí 
deilte

Fostú agus 
stolladh nó 
teascadh méara

A Úsáidtear na huirlisí deilte cuí, rudaí a choinnítear agus 
dea-chaoi orthu

Ábhar 
eisteilgthe

Nithe ar eitilt 
a bhfuil gortú 
/ gortú súl mar 
thoradh orthu

A

A

Tá an saotharphíosa feistithe go daingean agus tá an 
rinse crágáin bainte

Ba chóir eochracha crágáin sprionglódáilte a úsáid

Treascarnach 
ar eitilt

Bheith buailte 
le treascarnach 
ar eitilt as a 
dtiocfaidh gortú

M Gardaí cosanta feistithe agus caith cosaint súl
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích beidh 
an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le 
déanamh/rialúcháin le bheith 
curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Turraing leictreach, 
leictreamharú, 
dónna, bás

Turraing 
leictreach/
dóiteán/dónna

A

A

A

A

A

A

Seiceáil de réir amhairc déanta sula n-úsáidtear iad 

Déantar meaisíní a sheirbhísiú ag duine inniúil agus 
coinnítear taifid sheirbhíse mar chuid den sceideal cothabhála

Déanfar trealamh leictreach lochtach a shainaithint go soiléir, 
agus déanfar é a lipéadú mar as úsáid. Cinntigh go ndéantar 
gach locht a thaifeadadh sa logleabhar Cinntigh gur cuireadh 
caoi ar aon lochtanna a bhí ann cheana Ba chóir lochtanna 
a chur in iúl don té atá i bhfeighil an ionaid oibre chun a 
chinntiú go ndéanfar gach earra a dheisiú nó go gcuirfear 
ceann eile ina ionad

Déantar oibríocht an RCD a sheiceáil trí bhrú ar an gcnaipe 
tástála go rialta agus déantar an RCD a thástáil go rialta ag 
duine inniúil chun a chinntiú go n-oibríonn sé ag an sruth 
ligin ceart (sruth ligin nach mó ná 30mA in aga ama nach 
mó ná 0.3 soicind) Infheidhme do chóiriú plocóidi agus 
soicéad
 
Cinntigh go bhfuil cáblaí saor ó dhamáiste, nach bhfuil aon 
alt neamhchaighdeánach acu nó nach dtaispeánann siad 
comhartha ar bith de ró-théamh

Cinntigh go bhfuil trealamh díscortha nó aonraithe nuair 
nach bhfuil sé in úsáid

Meaisín 
neamhdhaingnithe

Meaisín a aistriú 
as a dtiocfaidh 
díobháil le linn 
a úsáde

A Meaisín feistithe go daingean den urlár nó den bhinse

Usáid meaisíní gan 
mhaoirsiú

Úsáid gan 
mhaoirsiú as 
a dtiocfaidh 
díobháil

A

A

A

A

A

Tá cosc ar dhaltaí innealra áirithe a úsáid

Bíonn daltaí faoi mhaoirsiú múinteora agus iad ag baint 
úsáide as meaisín ar bith

Faigheann daltaí teagasc ón múinteoir sula n-úsáideann 
siad aon mheaisín

Ba chóir go mbeadh innealra atá le húsáid ag múinteoirí 
amháin sainaithnithe go soiléir

Féach ar lámhleabhar oibreoir an innealra

Teicneolaíochtaí –Uimh. 53 Deil Láir Mhiotalóireachta (láimhe) ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Comharthaíocht 
neamhleor

Eolas agus 
rabhaidh 
neamhleora 
as a dtiocfaidh 
úsáid bhaolach 
an mheaisín 
agus gortú

M Tá comharthaí rabhaidh suite in ionad 
feiceálach agus á gcothabháil i ndea-bhail

Ionghabháil 
ábhair thruaillithe

Nimhiú nó 
drochshláinte

M Cosc ar bhia agus deoch i limistéar oibre

Teagmháil 
le hábhair 
ghuaiseacha

Nochtadh 
le hábhair 
ghuaiseacha

M Cuirtear sláinteachas pearsanta chun cinn 
(níochán lámh, úsáid smearaidh chosanta, 
srl)

Teicneolaíochtaí –Uimh. 53 Deil Láir Mhiotalóireachta (láimhe) ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

1
6

6



Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le 
déanamh/rialúcháin le bheith 
curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis 
na rialúcháin atá le bheith curtha 
i gcrích a imlíníodh sa cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil le 
páirteanna 
gluaisteacha

Fostú agus 
stolladh nó 
teascadh méara

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 Úsáidtear boird shínteacha nuair a bhíonn ábhair 
bileoige móire á ngearradh 

Tá rois sciath ann, rud atá inchoigeartaithe i gcomhréir le 
lann an tsáibh

Tá garda íochtair feistithe (inbhainte le húsáid uirlise 
amháin) 

Síneann garda corónach ó bharr na scine scáinte go dtí 
pointe os cionn agus chomh gar is atá praiticiúil don 
saotharphíosa

Síneann an garda corónach síos gach taobh de lann 
an tsáibh agus cinntíonn an coigeartú go mbíonn 
fréamhacha na bhfiacla clúdaithe an t-am go léir

Úsáidtear sá-mhaidí

Sula n-úsáidtear iad ba chóir seiceáil de réir amhairc chun 
a chinntiú i gcas inarb infheidhme é  go bhfuil na gardaí 
agus clúdaigh go léir feistithe, i ndea-ord agus nach 
bhfuil locht ar bith infheicthe ann 

Úsáidtear uirlisí i gcomhréir le treoracha na ndéantúsóirí 
agus tá lámhleabhar oibreoirí ar fáil pé áit ar gá

Cosc ar sheodra liobarnach

Bíodh gruaig fhada ceangailte siar

Teagmháil 
le lann 
ghluaisteach 
sáibh

Stolladh agus 
teascadh méar

A Is gá an garda íochtair a dheisiú

Teicneolaíochtaí - Uimh. 54 Sábh Ciorclach Binse Adhmadóireachta (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin 
le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil 
le tarchur 
cumhachta

Stolladh agus 
teascadh méar

A Tarchur cumhachta á chosaint go cuí. Garda 
atá inbhainte le cabhair uirlise amháin 
nó, in a mhalairt de chás, atá feistithe le 
meicníocht chosanta chomhghlasáilte

Teagmháil le 
daoine seachas 
an t-oibreoir le 
hinnealra atá 
ag gluaiseacht

Dul i bhfostú, 
stolladh, 
teascadh 
codanna den 
chorp

A Ba chóir limistéir oibriúcháin slána a mharcáil 
amach go soiléir thar timpeall meaisíní

Teagmháil le 
lann

Gearrthacha/
Stolltaí

Teascadh

Fostú

A

A

A

A

Tá an stoprialtán in ait níos feiceálaí na an 
rialtán dúisithe chun go mbeidh teacht níos 
éasca agus níos tapúla air nuair is gá an 
meaisín a chasadh as

Tá an meaisín feistithe le stoprialtán 
eigeandála (de ghnáth ceann dearg 
cruinneachánach muisiriúnach ar 
chumhdach buí) in ionad cuí ar féidir teacht 
air go héasca i gcás éigeandála

Níl an stoprialtán éigeandála a bhfuil 
liopa air (is éard atá i stopliopa ná gnáth 
teagmháil dúiseachta agus stoptha atá 
feistithe le liopa buí agus brúchnaipí 
muisiriúnacha dearga, a chlúdaíonn na 
teagmhálacha dúiseachta agus stoptha) 
inghlactha nuair atá gá le stop éigeandála

Sa chás go mbristear an soláthar 
cumhachta, tá cosc ar aththosú tar éis 
athbhunaithe an tsoláthair cumhachta

Ábhar 
eisteilgthe ag 
lann

Gortú mar 
gheall ar ábhar 
eisteilgthe

A Tá an scian scáinte feistithe go daingean 
agus coigeartaithe ionas nach síneann sé 
níos mó ná 8mm ón lann ar leibhéal an 
bhinse. Is gá go mbeadh fad idir 3-8 mm i 
gceist. Cinntigh go n-úsáidtear trealamh i 
gcomhréir le treoracha an déantúsóra

Teicneolaíochtaí –Uimh. 54 Sábh Ciorclach Binse Adhmadóireacht ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad 
bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An 
bhfuil an 
ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Aisphreabadh Gortú mar 
gheall ar 
aisphreabadh 
amhail briseadh, 
ballbhrú agus 
stolladh

A Tá lann an tsáibh géar agus dea-chaoi uirthi chun 
aisphreabadh a chosc

Glanadh 
lainne agus 
baint gumma/
roisín

Gearrthacha 
móra nó 
teascadh

A Cinntigh go ndéantar glanadh lann leis an 
Trealamh Cosanta Pearsanta (TCP) cuí agus 
go leantar treoirlínte an chleachtais is fearr a 
sholáthraíonn na déantúsóirí

Turraing 
leictreach, 
leictreamharú, 
dónna, bás

Turraing 
leictreach/
dóiteán/dónna

A

A

A

A

A

A

Seiceáil de réir amhairc déanta sula n-úsáidtear 
iad 

Déantar meaisíní a sheirbhísiú ag duine inniúil 
agus coinnítear taifid sheirbhíse mar chuid den 
sceideal cothabhála

Déanfar trealamh leictreach lochtach a 
shainaithint go soiléir, déanfar é a lipéadú mar as 
úsáid agus déanfar iad a stóráil ar leithligh i dtreo 
is nach n-úsáidfear de thaisme é. Cinntigh go 
ndéantar gach locht a thaifeadadh sa logleabhar 
Cinntigh gur cuireadh caoi ar aon lochtanna a bhí 
ann cheana Ba chóir lochtanna a chur in iúl don 
té atá i bhfeighil an ionaid oibre chun a chinntiú 
go ndéanfar gach earra a dheisiú nó go gcuirfear 
ceann eile ina ionad

Déantar oibríocht an RCD a sheiceáil trí bhrú ar an 
gcnaipe tástála go rialta agus déantar an RCD a 
thástáil go rialta ag duine inniúil chun a chinntiú 
go n-oibríonn sé ag an sruth ligin ceart (sruth ligin 
nach mó ná 30mA in aga ama nach mó ná 0.3 
soicind)

Cinntigh go bhfuil cáblaí saor ó dhamáiste, nach 
bhfuil aon alt neamhchaighdeánach acu nó 
nach dtaispeánann siad comhartha ar bith de ró-
théamh

Cinntigh go bhfuil trealamh díscortha nó 
aonraithe nuair nach bhfuil sé in úsáid

Teicneolaíochtaí –Uimh. 54 Sábh Ciorclach Binse Adhmadóireacht ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad 
bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Usáid meaisíní gan 
mhaoirsiú

Úsáid gan 
mhaoirsiú as a 
dtiocfaidh díobháil

A

A

A

A

Tá cosc ar dhaltaí innealra áirithe a úsáid

Bíonn daltaí faoi mhaoirsiú múinteora agus 
iad ag baint úsáide as meaisín ar bith

Faigheann daltaí teagasc ón múinteoir sula 
n-úsáideann siad aon mheaisín

Ba chóir go mbeadh innealra atá le húsáid ag 
múinteoirí amháin sainaithnithe go soiléir

Meaisín 
neamhdhaingnithe/
píosa oibre 
neamhdhaingnithel

Meaisín nó 
píosa oibre 
neamhdhaingnithe 
a aistriú as a 
dtiocfaidh díobháil 
le linn a úsáde

A Meaisín feistithe go daingean don urlár nó 
do bhinse agus clampaí/díreoga cuí ann chun 
a chinntiú go bhfuil píosaí oibre daingnithe 
más infheidhme

Torann Díobháil éisteachta A Féach ‘Measúnuithe Riosca Scoile Ginearálta 
– Uimh. 26 Torann’

Comharthaíocht 
neamhleor

Eolas agus rabhaidh 
neamhleora as a 
dtiocfaidh úsáid 
bhaolach an 
mheaisín agus 
gortú

M Tá comharthaí rabhaidh suite in ionad 
feiceálach agus á gcothabháil i ndea-bhail

Treascarnach areitilt Bheith buailte le 
treascarnach ar 
eitilt as a dtiocfaidh 
gortú

M Caitear cosaint súl chuí

Teicneolaíochtaí –Uimh. 54 Sábh Ciorclach Binse Adhmadóireacht ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad 
bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Deannach Ionanálú 
deannaigh 

Fadhbanna 
riospráide

Greannú súl

A

A

A

A

A

Tá an meaisín feistithe le córas oiriúnach 
eastarraingthe deannaigh agus é in úsáid, 
m.sh. aonad eastarraingthe áitiúil nó 
aonad eastarraingthe lárnach

Rialaítear nochtadh ar gach mionrabh 
(crua-adhmad agus bogadhmad) go dian 
.i. coinnítear leibhéil deannaigh i bhfad 
faoi bhun na n-uasluachanna ábhartha 
ceirde teagmhas faoi lé (OELV) 1

Caitear trealamh cosanta riospráide (TCR) 
nuair atá an scagmhála á athrú m.sh. 
análaitheoirí scagacháin aon uaire chlar 
éadain FFP1 nó FFP2 marcáilte CE

Tá trealamh cosanta pearsanta (TCP) cuí ar 
fáil, m.sh. rabhlaer, cosaint, súl, lámhainní 
srl 

Coinnítear bainistí ag ardchaigdeán 
chun a chinntiú go bhfuil aon deannach 
iarmharach faoi smacht

Ionghabháil 
ábhair thruaillithe

Nimhiú nó 
drochshláinte

M Cosc ar bhia agus deoch i limistéar oibre

Teagmháil 
le hábhair 
ghuaiseacha

Nochtadh 
le hábhair 
ghuaiseacha

M Cuirtear sláinteachas pearsanta chun cinn 
(níochán lámh, úsáid smearaidh chosanta, 
srl)

 

Teicneolaíochtaí –Uimh. 54 Sábh Ciorclach Binse Adhmadóireacht ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad 
bán Uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint

1 Féach Cód Cleachtais 2010 maidir leis na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Oibreáin Cheimiceacha) 2001 (I.R. Uimh. 619 de 2001)
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích 
a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil le 
páirteanna 
gluaisteacha

Stolladh méara 
mar gheall ar 
theagmháil 
le páirteanna 
gluaisteacha

A

A

A

A

A

A

 Fógra ag leagan amach na contúirtí a 
bhaineann le húsáid rothaí líofa agus na 
réamhchúraimí atá le déanamh ina leith ar 
taispeáint in áit fheiceálach gar don meilteoir

Tacaí oibre feistithe le bearna <3mm idir 
imeall an thaca oibre agus an roth

Garda a thimplíonn na rothaí líofa agus na 
fearsaidí, le bearna iomchuí ar an éadan 
tosaigh sa chaoi go mbeidh teacht ar an 
bpíosa oibre

Tá an stoprialtán in ait níos feiceálaí na an 
rialtán dúisithe chun go mbeidh teacht níos 
éasca agus níos tapúla air nuair is gá an 
meaisín a chasadh as

Tá an meaisín feistithe le stoprialtán 
eigeandála (de ghnáth ceann dearg 
cruinneachánach muisiriúnach ar chumhdach 
buí) in ionad cuí ar féidir teacht air go héasca 
i gcás éigeandála

Níl an stoprialtán éigeandála a bhfuil liopa 
air (is éard atá i stopliopa ná gnáth teagmháil 
dúiseachta agus stoptha atá feistithe le liopa 
buí agus brúchnaipí muisiriúnacha dearga, 
a chlúdaíonn na teagmhálacha dúiseachta 
agus stoptha) inghlactha nuair atá gá le stop 
éigeandála

Díscaoileadh an 
rotha

Stolladh méara, 
earraí ar eitilt/ 
smionagar ó 
roth líofa atá ag 
díscaoileadh

M

M

A

Uasluas na fearsaide marcáilte go soiléir ar an 
meaisín

Níor chóir uasluas oibriúcháin an rotha a 
shárú riamhc

Níl cead ach ag daoine atá oilte chun rothai 
líofa a fheistiú é seo a dhéanamh

Teicneolaíochtaí - Uimh. 55 Meilteoir Binse/Seastáin  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Teicneolaíochtaí –Uimh. 55 Meilteoir Binse/Seastáin ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán 
Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin 
le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil le 
daoine seachas 
an t-oibreoir le 
hinnealra atá 
ag gluaiseacht

Fostú, fáscadh 
agus teascadh 
chodanna den 
chorp

A Ba chóir limistéir oibriúcháin slána a 
mharcáil amach go soiléir thar timpeall 
meaisíní

Teagmháil 
dhíreach le 
páirteanna 
gluaisteacha

Gearrthóirí, 
lanna, roithleáin 
scríobacha agus 
dioscaí greanála, 
a d’fhéadfadh 
bheith ina 
gcúis díobhála 
má déantar 
teagmháil leo

A

A

A

A

M

Sula n-úsáidtear iad ba chóir seiceáil de 
réir amhairc chun a chinntiú i gcas inarb 
infheidhme é  go bhfuil na gardaí agus 
clúdaigh go léir feistithe, i ndea-ord agus 
nach bhfuil locht ar bith infheicthe ann 

Úsáidtear uirlisí de réir treorach an 
déantóra

Cosc ar sheodra liobarnach

Bíodh gruaig fhada ceangailte siar

Lámhleabhar oibritheora ar fáil más gá

Eisiachtain 
treascarnaigh 
ar eitilt le linn 
líofa

Gortú súl M

M

Tógtar sciath súl, daingnítear í ar an 
ngarda sceimhleach seasta agus déantar í 
a oiriúniú i gceart i dtreo is nach bhfeicfidh 
an t-oibreoir an phairt oibríoch den roth 
ach tríd an sciath

Caitear cosaint súl nó aghaidhe oiriúnach

Spréacha ón 
meilteoir

Foinse adhainte 
as a dtiocfaidh 
dóiteán

A Cinntigh go nglactar réamhchúraimí 
cearta agus an meilteoir in úsáid lena 
n-áirítear dea-bhainistí chun carnadh 
ábhar indóite ar bith in aice láimhe a 
sheachaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An bhfuil 
an rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích 
a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Turraing leictreach, 
leictreamharú, dónna, 
bás

Turraing leictreach/
dóiteán/dónna

A

A

A

A

A

A

A

Seiceáil de réir amhairc déanta sula 
n-úsáidtear iad 

Déantar meaisíní a sheirbhísiú ag duine inniúil 
agus coinnítear taifid sheirbhíse mar chuid 
den sceideal cothabhála

Déanfar trealamh leictreach lochtach a 
shainaithint go soiléir, agus déanfar é a 
lipéadú mar as úsáid. Cinntigh go ndéantar 
gach locht a thaifeadadh sa logleabhar 
Cinntigh gur cuireadh caoi ar aon lochtanna 
a bhí ann cheana Ba chóir lochtanna a chur in 
iúl don té atá i bhfeighil an ionaid oibre chun 
a chinntiú go ndéanfar gach earra a dheisiú 
nó go gcuirfear ceann eile ina ionad 

Déantar oibríocht an RCD a sheiceáil trí bhrú 
ar an gcnaipe tástála go rialta agus déantar 
an RCD a thástáil go rialta ag duine inniúil 
chun a chinntiú go n-oibríonn sé ag an sruth 
ligin ceart (sruth ligin nach mó ná 30mA in 
aga ama nach mó ná 0.3 soicind)

  
Cinntigh go bhfuil cáblaí saor ó dhamáiste, 
nach bhfuil aon alt neamhchaighdeánach acu 
nó nach dtaispeánann siad comhartha ar bith 
de ró-théamh

Cinntigh go bhfuil an cábla agus an phlocóid 
faoi dhea-bhail

Cinntigh go bhfuil trealamh díscortha nó 
aonraithe nuair nach bhfuil sé in úsáid

Meaisín 
neamhdhaingnithe/
píosa oibre 
neamhdhaingnithel

Meaisín nó 
píosa oibre 
neamhdhaingnithe 
a aistriú as a 
dtiocfaidh díobháil 
le linn a úsáde

A Meaisín feistithe godaingean don urlár nó 
do bhinse agus clampaí/díreoga cuí ann chun 
a chinntiú go bhfuil píosaí oibre daingnithe 
más infheidhme

Teicneolaíochtaí –Uimh. 55 Meilteoir Binse/Seastáin ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán 
Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Usáid meaisíní 
gan mhaoirsiú

Úsáid gan 
mhaoirsiú as 
a dtiocfaidh 
díobháil

A

A

A

A

Tá cosc ar dhaltaí innealra áirithe a úsáid

Faigheann daltaí teagasc ón múinteoir sula 
n-úsáideann siad aon mheaisín 

Bíonn daltaí faoi mhaoirsiú múinteora agus 
iad ag baint úsáide as meaisín ar bith

Ba chóir go mbeadh innealra atá le húsáid 
ag múinteoirí amháin sainaithnithe go soiléir

Torann Díobháil 
éisteachta

A

A

A

Tomhais fuaime déanta nuair is gá ag duine 
inniúil

Bíonn comharthai rabhaidh curtha suas in 
aice le trealamh do-aistrithe torannach agus 
bíonnn siad infheicthe

Caitear cosaint éisteachta nuair is gá

Comharthaíocht 
neamhleor

Eolas agus 
rabhaidh 
neamhleora 
as a dtiocfaidh 
úsáid bhaolach 
an mheaisín 
agus gortú

M Tá comharthaí rabhaidh suite in ionad 
feiceálach agus á gcothabháil i ndea-bhail

Ionghabháil 
ábhair 
thruaillithe

Nimhiú nó 
drochshláinte

M Cosc ar bhia agus deoch i limistéar oibre

Teagmháil 
le hábhair 
ghuaiseacha

nochtadh 
le hábhair 
ghuaiseacha

M Cuirtear sláinteachas pearsanta chun cinn 
(níochán lámh, úsáid smearaidh chosanta, 
srl)

Teicneolaíochtaí –Uimh. 55 Meilteoir Binse/Seastáin ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán 
Uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint
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Teicneolaíochtaí - Uimh. 56 Substaintí Guaiseacha (miotalóireacht, adhmadóireacht, teicneolaíocht srl.) (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i gceist? Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Úsáid 
bhaolach 
vearnaisí, 
gliúnna, olaí, 
tuaslagóirí, 
gníomhaithe 
díbhealaithe, 
roisín

Nochtadh 
(craiceann, 
scamhóga, súile) 
do cheimiceáin 
ghreannacha nó 
a d'fhéadfadh a 
bheith guaiseach

M

A

A

A

A

Bileoga Sonraí Sábháilteachta (BSS) ar fáil go 
héasca le haghaidh gach ceimiceán guaiseach 

Ceannaítear an tsubstaint is lú guais pé áit ar 
féidir

Tá gach úsáideoir feasach ar na guaiseacha 
agus na réamhchúraimí is gá a dhéanamh 
nuair a bhíonn táirgí ceimiceacha á n-úsáid

Cuirtear an lipéad ceart ar gach ceimiceán 
guaiseach - tuigtear na lipéid, tá siad slán agus 
inléite

Gabhdáin ina bhfuil substaintí 
neamhghuaiseacha m.sh. lipéad soiléir ar uisce 
chun mearbhall a sheachaint

Stóráil 
bhaolach 
vearnaisí, 
gliúnna, olaí, 
tuaslagóirí, 
gníomhaithe 
díbhealaithe, 
roisín

Teacht gan 
mhaoirsiú

Dóiteán

A

A

A

Stóráiltear substaintí guaiseacha go slán, i 
seomraí atá aeráilte go maith ina bhfuil teacht 
orthu á rialú - níl teacht ag daltaí orthu

Ní stóráiltear substaintí neamhréititheacha le 
chéile (Féach an Bhileog bhainteach Sonraí 
Sábháilteachta (BSS))

Cainníochtaí coinnithe ag íosleibhéil go 
háirithe leachtanna inadhainte

Trealamh 
cosanta 
pearsanta 
(TCP) 
neamhleor

Greannú mar gheall 
ar nochtadh

Stealladh

A Tá trealamh cosanta pearsanta (TCP) iomchuí 
ar fáil agus úsáidtear é de réir na Bileoige 
Sonraí Sábháilteachta (BSS)
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích 
a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Diúscairt 
mhícheart 
substaintí 
guaiseacha

Truailliú 
timpeallachta

Ceimiceáin 
á n-úsáid ar 
bhealach a 
sháraíonn 
sonraíochtaí an 
déantúsóra

A

M

Tá nósanna imeachta cearta diúscairte i 
bhfeidhm le haghaidh dramhaíl cheimiceach

Déantar iniúchadh go tráthrialta chun 
ceimiceáin atá as dáta a dhiúscairt

Ionghabháil 
ábhair thruaillithe

Nimhiú nó 
drochshláinte

M Cosc ar bhia agus deoch i limistéar oibre

Teagmháil 
le hábhair 
ghuaiseacha

nochtadh 
le hábhair 
ghuaiseacha

M Cuirtear sláinteachas pearsanta chun cinn 
(níochán lámh, úsáid smearaidh chosanta, srl)

Teicneolaíochtaí - Uimh. 56 Substaintí Guaiseacha (miotalóireacht, adhmadóireacht, teicneolaíocht srl.) ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha 
i gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An bhfuil 
an rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil le 
páirteanna 
rothlacha .i. 
uirlisí rothlacha 
nó meicníocht 
tiomána

Gearrthacha

Teascadh

Fostú

A

A

A

A

A

A

A

Garda inchoigeartaithe cuí feistithe le 
haghaidh gearrthóirí

Bain slisirníneach san aon chás nach 
bhfuil an meaisín á oibriú

Meicníocht tiomána cosanta mar is cuí 
Garda atá inbhainte le cabhair uirlise 
amháin nó, in a mhalairt de chás, 
atá feistithe le meicníocht chosanta 
chomhghlasáilte

Sa chás go mbristear an soláthar 
cumhachta, tá cosc ar aththosú tar éis 
athbhunaithe an tsoláthair cumhachta

Tá an stoprialtán in ait níos feiceálaí 
na an rialtán dúisithe chun go mbeidh 
teacht níos éasca agus níos tapúla air 
nuair is gá an meaisín a chasadh as

Tá an meaisín feistithe le stoprialtán 
eigeandála (de ghnáth ceann dearg 
cruinneachánach muisiriúnach ar 
chumhdach buí) in ionad cuí ar féidir 
teacht air go héasca i gcás éigeandála 

Níl an stoprialtán éigeandála a bhfuil 
liopa air (is éard atá i stopliopa ná gnáth 
teagmháil dúiseachta agus stoptha atá 
feistithe le liopa buí agus brúchnaipí 
muisiriúnacha dearga, a chlúdaíonn 
na teagmhálacha dúiseachta agus 
stoptha) inghlactha nuair atá gá le stop 
éigeandála

Teagmháil le 
daoine seachas 
an t-oibreoir le 
hinnealra atá 
ag gluaiseacht

Fostú, fáscadh 
agus teascadh 
chodanna den 
chorp

A Ba chóir limistéir oibrithe shábháilte 
a mharcáil go soiléir thart timpeall ar 
mheaisíní chun spás 500mm ar a laghad 
a chinntiú idir bord an mheaisín ag deirí 
foircneacha a thaistil agus rud feistithe 
ar bith

Teicneolaíochtaí - Uimh. 57 Meaisín Muilleála   (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Meaisín/
saotharphíosa 
neamhdhaingnithe

Gearrthacha/
Stolltaí

A Úsáidtear na clampaí cuí le cinntiú go 
bhfuil an saotharphíosa daingnithe

Leachtanna 
oibrithe miotail

Greannú 
craicinn/súl/
scornaí

Deirmitíteas 
ceirde

Í

Í

Í

Íoslaghdaigh foirmiú ceo agus stealladh

Glan éadaí truaillithe

Rialú sláinteachais i bhfeidhm

Turraing leictreach, 
leictreamharú, 
dónna, bás

Turraing 
leictreach/
dóiteán/dónna

A

A

A

A

A

Seiceáil de réir amhairc déanta sula 
n-úsáidtear iad 

Déantar meaisíní a sheirbhísiú ag duine 
inniúil agus coinnítear taifid sheirbhíse mar 
chuid den sceideal cothabhála

Déanfar trealamh leictreach lochtach a 
shainaithint go soiléir, agus déanfar é a 
lipéadú mar as úsáid. Cinntigh go ndéantar 
gach locht a thaifeadadh sa logleabhar 
Cinntigh gur cuireadh caoi ar aon lochtanna 
a bhí ann cheana Ba chóir lochtanna a chur 
in iúl don té atá i bhfeighil an ionaid oibre 
chun a chinntiú go ndéanfar gach earra a 
dheisiú nó go gcuirfear ceann eile ina ionad

Cinntigh go bhfuil cáblaí saor ó dhamáiste, 
nach bhfuil aon alt neamhchaighdeánach 
acu nó nach dtaispeánann siad comhartha 
ar bith de ró-théamh

Cinntigh go bhfuil trealamh díscortha nó 
aonraithe nuair nach bhfuil sé in úsáid

Teicneolaíochtaí –Uimh. 57 Meaisín muilleála ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Usáid meaisíní 
gan mhaoirsiú

Úsáid gan 
mhaoirsiú as 
a dtiocfaidh 
díobháil

A

A

A

A

Tá cosc ar dhaltaí innealra áirithe a úsáid

Bíonn daltaí faoi mhaoirsiú múinteora agus 
iad ag baint úsáide as meaisín ar bith

Faigheann daltaí teagasc ón múinteoir sula 
n-úsáideann siad aon mheaisín

Ba chóir go mbeadh innealra atá le húsáid 
ag múinteoirí amháin sainaithnithe go 
soiléir

Comharthaíocht 
neamhleor

Eolas agus 
rabhaidh 
neamhleora as a 
dtiocfaidh úsáid 
bhaolach an 
mheaisín agus 
gortú

M Tá comharthaí rabhaidh suite in ionad 
feiceálach agus á gcothabháil i ndea-bhail

Bloghanna ar 
eitilt

Gortú súl/
aghaidhe

A

A

Caitear cosaint súl chuí

Réamhchúraimí imleora nuair a bhíonn 
slisirníneach á bhaint

Teicneolaíochtaí –Uimh. 57 Meaisín muilleála ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil 
dhíreach le 
páirteanna 
gluaisteacha

Díobhálacha 
as a dtiocfaidh 
stolladh, 
teascadh, 
brú craicinn, 
briseadh nó 
dónna

A

A

M

A

A

A

Sula n-úsáidtear iad ba chóir seiceáil de 
réir amhairc chun a chinntiú i gcas inarb 
infheidhme é  go bhfuil na gardaí agus 
clúdaigh go léir feistithe, i ndea-ord agus 
nach bhfuil locht ar bith infheicthe ann 

Úsáidtear uirlisí de réir treorach an déantóra

Lámhleabhar oibritheora ar fáil más gá

Cosc ar sheodra liobarnach

Bíodh gruaig fhada ceangailte siar

Caitear cosaint súl

Ionghabháil 
ábhair 
thruaillithe

Nimhiú nó 
drochshláinte

M Cosc ar bhia agus deoch i limistéar oibre

Teagmháil 
le hábhair 
ghuaiseacha

nochtadh 
le hábhair 
ghuaiseacha

M Cuirtear sláinteachas pearsanta chun cinn 
(níochán lámh, úsáid smearaidh chosanta, srl)

Teicneolaíochtaí –Uimh. 57 Meaisín muilleála ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   
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Teicneolaíochtaí - Uimh. 58 Moirtíseoir (Siséal toll) (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69) Tabhair faoi deara: Níl moirtíseoir slabhra 
oiriúnach do scoileanna

© Gach ceart ar cosaint

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil le 
páirteanna 
gluaisteacha

Oibriú gan 
ghardaí

Fostú

Gortú trom 
láimhe

Gearrthacha

Stolltaí

A

A

A

A

A

Meicníocht tiomána cosanta mar is cuí Garda atá 
inbhainte le cabhair uirlise amháin nó, in a mhalairt 
de chás, atá feistithe le meicníocht chosanta 
chomhghlasáilte

Tá an stoprialtán in ait níos feiceálaí na an rialtán 
dúisithe chun go mbeidh teacht níos éasca agus níos 
tapúla air nuair is gá an meaisín a chasadh as

Tá stoprialtán éigeandála ar an meaisín (ceann dearg 
cruinneachánach muisiriúnach ar chumhdach buí de 
ghnáth) in áit chuí, agus ar féidir teacht air go héasca i 
gcás éigeandála, pé áit ar bainteach

Níl an stoprialtán éigeandála a bhfuil liopa air (is éard 
atá i stopliopa ná gnáth teagmháil dúiseachta agus 
stoptha atá feistithe le liopa buí agus brúchnaipí 
muisiriúnacha dearga, a chlúdaíonn na teagmhálacha 
dúiseachta agus stoptha) inghlactha nuair atá gá le stop 
éigeandála

Sa chás go mbristear an soláthar cumhachta, tá cosc ar 
aththosú tar éis athbhunaithe an tsoláthair cumhachta

Teagmháil le 
daoine seachas 
an t-oibreoir le 
hinnealra atá 
ag gluaiseacht

Dul i bhfostú, 
miotú agus 
stolladh

A Ba chóir limistéir oibriúcháin slána a mharcáil amach 
go soiléir thar timpeall meaisíní

Teagmháil 
dhíreach le 
páirteanna 
gluaisteacha

Gortú is cúis 
le stolladh, 
dul i bhfostú, 
ballbhrú nó 
briseadh

A

A

M

A

A

Sula n-úsáidtear iad ba chóir seiceáil de réir amhairc 
chun a chinntiú i gcas inarb infheidhme é  go bhfuil 
na gardaí agus clúdaigh go léir feistithe, i ndea-ord 
agus nach bhfuil locht ar bith infheicthe ann 

Úsáidtear uirlisí de réir treorach an déantóra

Lámhleabhar oibritheora ar fáil más gá

Cosc ar sheodra liobarnach

Bíodh gruaig fhada ceangailte siar

1
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Turraing 
leictreach, 
leictreamharú, 
dónna, bás

Turraing 
leictreach/
dóiteán/dónna

A

A

A

A

A

A

Seiceáil de réir amhairc déanta sula 
n-úsáidtear iad 

Déantar meaisíní a sheirbhísiú ag duine 
inniúil agus coinnítear taifid sheirbhíse mar 
chuid den sceideal cothabhála

Déanfar trealamh leictreach lochtach a 
shainaithint go soiléir, agus déanfar é a 
lipéadú mar as úsáid. Cinntigh go ndéantar 
gach locht a thaifeadadh sa logleabhar 
Cinntigh gur cuireadh caoi ar aon lochtanna 
a bhí ann cheana Ba chóir lochtanna a chur in 
iúl don té atá i bhfeighil an ionaid oibre chun 
a chinntiú go ndéanfar gach earra a dheisiú 
nó go gcuirfear ceann eile ina ionad

Déantar oibríocht an RCD a sheiceáil trí 
bhrú ar an gcnaipe tástála go rialta agus 
déantar an RCD a thástáil go rialta ag duine 
inniúil chun a chinntiú go n-oibríonn sé ag 
an sruth ligin ceart (sruth ligin nach mó ná 
30mA in aga ama nach mó ná 0.3 soicind) 
Infheidhme do chóiriú plocóidi agus soicéad

Cinntigh go bhfuil cáblaí saor ó dhamáiste, 
nach bhfuil aon alt neamhchaighdeánach 
acu nó nach dtaispeánann siad comhartha ar 
bith de ró-théamh

Cinntigh go bhfuil trealamh díscortha nó 
aonraithe nuair nach bhfuil sé in úsáid

Usáid meaisíní 
gan mhaoirsiú

Úsáid gan 
mhaoirsiú as 
a dtiocfaidh 
díobháil

A

A

A

A

Tá cosc ar dhaltaí innealra áirithe a úsáid

Bíonn daltaí faoi mhaoirsiú múinteora agus 
iad ag baint úsáide as meaisín ar bith

Faigheann daltaí teagasc ón múinteoir sula 
n-úsáideann siad aon mheaisín

Ba chóir go mbeadh innealra atá le húsáid 
ag múinteoirí amháin sainaithnithe go 
soiléir

Teicneolaíochtaí –Uimh. 58 Moirtíseoir (Siséal toll) ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán 
Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha 
i gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Meaisín 
neamhdhaingnithe/
píosa oibre 
neamhdhaingnithel

Meaisín a aistriú 
as a dtiocfaidh 
díobháil le linn a 
úsáde

A Meaisín feistithe godaingean don urlár 
nó do bhinse agus clampaí/díreoga cuí 
ann chun a chinntiú go bhfuil píosaí oibre 
daingnithe más infheidhme

Bloghanna ar eitilt Gortú súl/
aghaidhe

A Caitear cosaint súl chuí

Ionghabháil ábhair 
thruaillithe

Nimhiú nó 
drochshláinte

M Cosc ar bhia agus deoch i limistéar oibre

Teagmháil 
le hábhair 
ghuaiseacha

nochtadh 
le hábhair 
ghuaiseacha

M Cuirtear sláinteachas pearsanta chun cinn 
(níochán lámh, úsáid smearaidh chosanta, 
srl)

Teicneolaíochtaí –Uimh. 58 Moirtíseoir (Siséal toll) ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán 
Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   1
8

5





Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil le 
meicníocht 
tiomána

Fostú

Gortú trom 
láimhe

A Meicníocht tiomána cosanta mar is 
cuí  Garda atá inbhainte le cabhair 
uirlise amháin nó, in a mhalairt de chás, 
atá feistithe le meicníocht chosanta 
chomhghlasáilte

Teagmháil le 
daoine seachas 
an t-oibreoir le 
meaisín atá ag 
gluaiseacht

Fostú, fáscadh 
agus teascadh 
chodanna den 
chorp

A Ba chóir limistéir oibriúcháin slána a 
mharcáil amach go soiléir thar timpeall 
meaisíní

Teagmháil 
le fearsaid 
agus béalmhír 
druilire

Fostú

Gortú trom 
láimhe

A

A

A

A

Tá an fhearsaid agus an béalmhír druilire 
á gcosaint.  (Garda fearsaide/casdruilire 
inchoigeartaithe ionas go bhfuil an 
fhearsaid agus an casdruilire (chuig an 
mbéalmhír) á gcosaint chomh fada agus is 
féidir)

Crágán á chosaint go cuí

Cinntigh go bhfuil an bhéalmhír druilire 
clampáilte agus go bhfuil an eochair 
chrágáin bainte

Tá garda fearsaide feistithe sula n-oibrítear 
an druilire

Teagmháil 
dhíreach le 
páirteanna 
gluaisteacha

Díobhálacha 
as a dtiocfaidh 
stolladh, 
teascadh, 
brú craicinn, 
briseadh nó 
dónna

A

A

M

A

A

Sula n-úsáidtear iad ba chóir seiceáil de 
réir amhairc chun a chinntiú i gcas inarb 
infheidhme é  go bhfuil na gardaí agus 
clúdaigh go léir feistithe, i ndea-ord agus 
nach bhfuil locht ar bith infheicthe ann 

Úsáidtear uirlisí de réir treorach an 
déantóra

Lámhleabhar oibritheora ar fáil más gá

Cosc ar sheodra liobarnach

Bíodh gruaig fhada ceangailte siar

Teicneolaíochtaí - Uimh. 59 Druilire Seastáin (Miotalóireacht)  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Teicneolaíochtaí –Uimh. 59 Druilire Seastáin (Miotalóireacht) ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as 
teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil 
le druilire 
seastáin

Fostú

Gortú trom 
láimhe

A

A
 

A

A

A

Tá an stoprialtán in áit níos feiceálaí ná an rialtán 
dúisithe chun go mbeidh teacht níos éasca agus níos 
tapúla air nuair is gá an meaisín a chasadh as. 

Tá an meaisín feistithe le stoprialtán éigeandála 
(ceann dearg cruinneachánach muisiriúnach ar 
chumhdach buí de ghnáth) in áit chuí ar féidir teacht 
air go héasca i gcás éigeandála. Bheadh sé cuí dá 
mbeadh stoprialtán éigeandála a oibrítear le cois ar 
dhruilire seastáin

Níl an stoprialtán éigeandála a bhfuil liopa air (is éard 
atá i stopliopa ná gnáth teagmháil dúiseachta agus 
stoptha atá feistithe le liopa buí agus brúchnaipí 
muisiriúnacha dearga, a chlúdaíonn na teagmhálacha 
dúiseachta agus stoptha) inghlactha nuair atá gá le 
stop éigeandála

Tá an stoprialtán éigeandála a oibrítear le cois ag 
oibriú

Sa chás go mbristear an soláthar cumhachta, tá 
cosc ar aththosú tar éis athbhunaithe an tsoláthair 
cumhachta

Usáid meaisíní 
gan mhaoirsiú

Úsáid gan 
mhaoirsiú as 
a dtiocfaidh 
díobháil

A

A

A

A

Tá cosc ar dhaltaí innealra áirithe a úsáid

Bíonn daltaí faoi mhaoirsiú múinteora agus iad ag 
baint úsáide as meaisín ar bith

Faigheann daltaí teagasc ón múinteoir sula 
n-úsáideann siad aon mheaisín

Ba chóir go mbeadh innealra atá le húsáid ag 
múinteoirí amháin sainaithnithe go soiléir

1
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Turraing leictreach, 
leictreamharú, dónna, 
bás

Turraing leictreach/
dóiteán/dónna

A

A

A

 
H

A

A

Seiceáil de réir amhairc déanta sula 
n-úsáidtear iad 

Déantar meaisíní a sheirbhísiú ag duine 
inniúil agus coinnítear taifid sheirbhíse mar 
chuid den sceideal cothabhála

Déanfar trealamh leictreach lochtach a 
shainaithint go soiléir, agus déanfar é a 
lipéadú mar as úsáid. Cinntigh go ndéantar 
gach locht a thaifeadadh sa logleabhar 
Cinntigh gur cuireadh caoi ar aon lochtanna 
a bhí ann cheana Ba chóir lochtanna a chur 
in iúl don té atá i bhfeighil an ionaid oibre 
chun a chinntiú go ndéanfar gach earra a 
dheisiú nó go gcuirfear ceann eile ina ionad

Déantar oibríocht an RCD a sheiceáil trí 
bhrú ar an gcnaipe tástála go rialta agus 
déantar an RCD a thástáil go rialta ag 
duine inniúil chun a chinntiú go n-oibríonn 
sé ag an sruth ligin ceart (sruth ligin nach 
mó ná 30mA in aga ama nach mó ná 0.3 
soicind) Infheidhme do chóiriú plocóidi 
agus soicéad

Cinntigh go bhfuil cáblaí saor ó dhamáiste, 
nach bhfuil aon alt neamhchaighdeánach 
acu nó nach dtaispeánann siad comhartha 
ar bith de ró-théamh

Cinntigh go bhfuil trealamh díscortha nó 
aonraithe nuair nach bhfuil sé in úsáid

Meaisín 
neamhdhaingnithe/
píosa oibre 
neamhdhaingnithel

Meaisín a aistriú 
as a dtiocfaidh 
díobháil le linn a 
úsáde

A Meaisín feistithe godaingean don urlár 
nó do bhinse agus clampaí/díreoga cuí 
ann chun a chinntiú go bhfuil píosaí oibre 
daingnithe más infheidhme

Teicneolaíochtaí –Uimh. 59 Druilire Seastáin (Miotalóireacht) ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as 
teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Comharthaíocht 
neamhleor

Eolas agus 
rabhaidh 
neamhleora 
a mbíonn 
úsáid bhaolach 
meaisín agus 
gortú mar 
thoradh orthu

M Tá comharthaí rabhaidh suite in ionad 
feiceálach agus á gcothabháil i ndea-bhail

Bloghanna ar 
eitilt

Gortú súl/
aghaidhe

A

A

Caitear cosaint súl chuí

Dírigh aird ar leith ar eochair chrágáin 
sprionglódáilte

Teagmháil le 
slisirníneach 
nó leachtanna 
miotalóireachta

Greannú súl

Greannú 
craicne

A

A

Féach Uimh.56 Substaintí Guaiseacha

Ba chóir uirlisí oiriúnacha a úsáid chun 
slisirníneach a bhaint (panna deannaigh 
agus scuab). Ní bhainfear aon slisirníneach 
fad is atá an meaisín á oibriú

Ionghabháil 
ábhair thruaillithe

Nimhiú nó 
drochshláinte

M Cosc ar bhia agus deoch i limistéar oibre

Teagmháil 
le hábhair 
ghuaiseacha

Nochtadh 
le hábhair 
ghuaiseacha

M Cuirtear sláinteachas pearsanta chun cinn 
(níochán lámh, úsáid smearaidh chosanta, 
srl)

Teicneolaíochtaí –Uimh. 59 Druilire Seastáin (Miotalóireacht) ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as 
teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil le 
gearrthóirí

Gearrthacha/
Stolltaí  

Teascadh  

Fostú

A

A

A

A

A

Garda droichid inchoigeartaithe (inghlasáilte 
i suíomh ar bith gan úsáid uirlise), 
inchoigeartaithe ó thaobh airde de agus 
an méid oiriúnach ann le haghaidh an 
ghearrthóra

Tá an stoprialtán in ait níos feiceálaí na an 
rialtán dúisithe chun go mbeidh teacht níos 
éasca agus níos tapúla air nuair is gá an 
meaisín a chasadh as

Tá an meaisín feistithe le stoprialtán 
eigeandála (de ghnáth ceann dearg 
cruinneachánach muisiriúnach ar chumhdach 
buí) in ionad cuí ar féidir teacht air go héasca i 
gcás éigeandála

Níl an stoprialtán éigeandála a bhfuil liopa 
air (is éard atá i stopliopa ná gnáth teagmháil 
dúiseachta agus stoptha atá feistithe le liopa 
buí agus brúchnaipí muisiriúnacha dearga, 
a chlúdaíonn na teagmhálacha dúiseachta 
agus stoptha) inghlactha nuair atá gá le stop 
éigeandála

Sa chás go mbristear an soláthar cumhachta, 
tá cosc ar aththosú tar éis athbhunaithe an 
tsoláthair cumhachta

Teagmháil 
dhíreach le 
páirteanna 
gluaisteacha

Díobhálacha 
as a dtiocfaidh 
stolladh, 
teascadh, 
brú craicinn, 
briseadh nó 
dónna

A

A

M

A

A

Sula n-úsáidtear iad ba chóir seiceáil de 
réir amhairc chun a chinntiú i gcas inarb 
infheidhme é  go bhfuil na gardaí agus 
clúdaigh go léir feistithe, i ndea-ord agus nach 
bhfuil locht ar bith infheicthe ann 

Úsáidtear uirlisí de réir treorach an déantóra

Lámhleabhar oibritheora ar fáil más gá

Cosc ar sheodra liobarnach

Bíodh gruaig fhada ceangailte siar

Teicneolaíochtaí - Uimh. 60 Plánáil Dromchla agus Meaisín Tiúis  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

© Gach ceart ar cosaint
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Teicneolaíochtaí - Uimh. 60 Plánáil Dromchla agus Meaisín Tiúis ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích 
a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil le 
córas tiomána

Gearrthacha 
móra nó 
teascadh méar

A Garda íochtair feistithe go daingean. Garda atá 
inbhainte le cabhair uirlise amháin nó, in a mhalairt 
de chás, atá feistithe le meicníocht chosanta 
chomhghlasáilte

Teagmháil le 
daoine seachas 
an t-oibreoir le 
meaisín atá ag 
gluaiseacht

Fostú, fáscadh 
agus teascadh 
chodanna den 
chorp

A Ba chóir limistéir oibriúcháin slána a mharcáil amach 
go soiléir thar timpeall meaisíní

Páirteanna a 
rothlaíonn

Gortú súl

Fostú

Gortú trom 
láimhe

A Cinntigh go bhfuil socruithe na bhfaobhar gearrtha 
i gceart. Cinntigh go bhfuil toisí agus socruithe an 
gharda droichid imleor. Níor chóir go mbeadh imill 
uirlise ag gobadh amach thar an mbloc de bhreis is 
1.1mm

Meaisín 
nach bhfuil 
daingnithe 
agus 
aisphreabadh 
saotharphíosa

Meaisín a aistriú 
as a dtiocfaidh 
díobháil le linn a 
úsáde

Aisphreabadh 
saotharphíosa

A

A

Meaisín feistithe go daingean den urlár

Ba chóir gléas frith-aisphreabtha a fheistiú

Usáid meaisíní 
gan mhaoirsiú

Úsáid gan 
mhaoirsiú as 
a dtiocfaidh 
díobháil

A

A

A

A

Tá cosc ar dhaltaí innealra áirithe a úsáid

Bíonn daltaí faoi mhaoirsiú múinteora agus iad ag 
baint úsáide as meaisín ar bith

Faigheann daltaí teagasc ón múinteoir sula 
n-úsáideann siad aon mheaisín

Ba chóir go mbeadh innealra atá le húsáid ag 
múinteoirí amháin sainaithnithe go soiléir
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Turraing 
leictreach, 
leictreamharú, 
dónna, bás

Turraing leictreach/
dóiteán/dónna

A

A

A

A

A

Seiceáil de réir amhairc déanta sula 
n-úsáidtear iad 

Déantar meaisíní a sheirbhísiú ag duine 
inniúil agus coinnítear taifid sheirbhíse mar 
chuid den sceideal cothabhála

Déanfar trealamh leictreach lochtach a 
shainaithint go soiléir, agus déanfar é a 
lipéadú mar as úsáid. Cinntigh go ndéantar 
gach locht a thaifeadadh sa logleabhar 
Cinntigh gur cuireadh caoi ar aon lochtanna 
a bhí ann cheana Ba chóir lochtanna a chur in 
iúl don té atá i bhfeighil an ionaid oibre chun 
a chinntiú go ndéanfar gach earra a dheisiú 
nó go gcuirfear ceann eile ina ionad

Cinntigh go bhfuil cáblaí saor ó dhamáiste, 
nach bhfuil aon alt neamhchaighdeánach 
acu nó nach dtaispeánann siad comhartha ar 
bith de ró-théamh

Cinntigh go bhfuil an trealamh múchta 
nuair nach bhfuil sé á úsáid

Comharthaíocht 
neamhleor

Eolas agus rabhaidh 
neamhleora a 
mbíonn úsáid 
bhaolach meaisín 
agus gortú mar 
thoradh orthu

M Tá comharthaí rabhaidh suite in ionad 
feiceálach agus faoi dhea-bhail

Torann Díobháil éisteachta A Féach ‘Measúnuithe Riosca Scoile Ginearálta 
– Uimh. 26 Torann’

Teicneolaíochtaí –Uimh. 60 Meaisín Plánóra Dromchla agus Tiúchana ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán 
Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Bloghanna ar 
eitilt

Gortú súl/
aghaidhe

A Caitear cosaint súl chuí

Deannach Ionanálú 
deannaigh 

Fadhbanna 
riospráide

Greannú súl

A

A

A

A

A

Tá an meaisín feistithe le córas oiriúnach 
eastarraingthe deannaigh agus é in úsáid, 
m.sh aonad eastarraingthe áitiúil nó aonad 
eastarraingthe lárnach

Rialaítear nochtadh ar gach mionrabh 
(crua-adhmad agus bogadhmad) go dian 
.i. coinnítear leibhéil deannaigh i bhfad 
faoi bhun na n-uasluachanna ábhartha 
ceirde teagmhas faoi lé (OELV) 1

Caitear trealamh cosanta riospráide (TCR) 
nuair atá an scagmhála á athrú m.sh. 
análaitheoirí scagacháin aon uaire chlar 
éadain FFP1 nó FFP2 marcáilte CE

Tá trealamh cosanta pearsanta (TCP) cuí ar 
fáil, m.sh. rabhlaer, cosaint, súl, lámhainní 
srl 

Coinnítear bainistí ag ardchaigdeán 
chun a chinntiú go bhfuil aon deannach 
iarmharach faoi smacht

Ionghabháil 
ábhair 
thruaillithe

Nimhiú nó 
drochshláinte

M Cosc ar bhia agus deoch i limistéar oibre

Teagmháil 
le hábhair 
ghuaiseacha

nochtadh 
le hábhair 
ghuaiseacha

M Cuirtear sláinteachas pearsanta chun cinn 
(níochán lámh, úsáid smearaidh chosanta, 
srl)

Teicneolaíochtaí –Uimh. 60 Meaisín Plánóra Dromchla agus Tiúchana ar lean. (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán 
Uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint

1 Féach Cód Cleachtais 2010 maidir leis na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Oibreáin Cheimiceacha) 2001 (I.R. Uimh. 619 de 2001)
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Teicneolaíochtaí - Uimh. 61 Ródaire Iniompartha  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

Guaiseacha An 
bhfuil 
an 
ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá 
i gceist?

Rátáil 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích beidh an 
riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le 
déanamh/rialúcháin le bheith 
curtha i gcrích 
 
*Baineann an rátáil riosca le rialú eile a 
bhfuil cur síos air sa cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Uirlisí 
cumhachta 
láimhe 
lochtacha

Leictreamharú/
turraing 
leictreach

Dóiteán

A

A

A

Déanfar uirlisí cumhachta láimhe lochtacha a shainaithint go soiléir, 
déanfar iad a lipéadú mar as úsáid agus déanfar iad a stóráil ar 
leithligh i dtreo is nach n-úsáidfear de thaisme iad. Ba chóir lochtanna 
a chur in iúl don té atá i bhfeighil an ionaid oibre chun a chinntiú go 
ndéanfar gach earra a dheisiú nó go gcuirfear ceann eile ina ionad

Déantar uirlisí cumhachta láimhe a imscrúdú ó amharc sula 
n-úsáidtear iad agus déantar iad a thástáil ag duine inniúil de réir mar 
is gá
  
Déantar seiceáil ó amharc mar seo a leanas:

Uirlisí/fearas
• Lasc ann/as ag obair i gceart
• Gan comhartha ar bith a bheith ann go ndearnadh damáiste 
   don chásáil
• Gan aon pháirt a bheith scaoilte nó aon scriú a bheith in 
   easnamh
• Páirteanna beo cosanta I gceart i dtreo is nach bhfuil siad 
   inrochtana de thaisme
• Bheith cinnte de go bhfuil trealamh dínasctha nuair nach bhfuil 
   sé in úsáid

Cáblaí
• Ancairithe go daingean den phlocóid agus gan comhartha ar 
   bith de ghearradh, de sceith,  de bhrisce, de roic nó cornaí sna  
   seoláin, d’ailt théipeáilte, nó de rólódáil (aithnítear rólódail trí 
   athrú datha nó boladh) Nach bhfuil croíleacán cáblaí infheicthe 
   ón taobh amuigh

Plocóid
• Ancairithe go daingean,·gan comhartha ar bith de chásáil 
   scoilte, róthéamh, de bhioráin scaoilte nó lúbtha

Soicéad asraoin
• Gan aon scoilt nó damáiste nó comhartha de róthéamh

Ag baint 
úsáide as 
leictreachas 
i láithreacha 
taise

Leictreamharú/
turraing 
leictreach

A Ní úsáidtear uirlisí cumhachta láimhe nó trealamh leictreach le voltas 
níos airde ná 110 volta amuigh faoin aeir

Trealamh 
Leictreach a 
eíríonn beo

Leictreamharú A

A

A

Ait a n-úsáidtear an soláthar príomhlíonra le haghaidh uirlisí 
cumhachta caithfidh foinse an tsoláthair a bheith feistithe le 
gaireas srutha iarmharaigh (RCD)

Ní déantar uirlisí agus trealamh iniompartha eile a phlugáil isteach 
ach amháin i gciorcad atá cosanta ag RCD

Déantar oibríocht an RCD a sheiceáil trí bhrú ar an gcnaipe tástála 
go rialta agus déantar an RCD a thástáil go rialta ag duine inniúil 
chun a chinntiú go n-oibríonn sé ag an sruth ligin ceart (sruth ligin 
nach mó ná 30mA in aga ama nach mó ná 0.3 soicind)
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil le 
páirteanna 
gluaisteacha

Fostú

Stolltaí

A

A

Bíonn an ródaire díphlugáilte nuair a 
bhíonn béalmhíreanna á bhfeistiú nó nuair 
a dhéantar coigeartú mór

Tá an saotharphíosa clampáilte go daingean 
ionas go bhfanfaidh sé sochar i rith na 
hoibríochta ródaithe

Teagmháil le 
daoine seachas 
an t-oibreoir le 
meaisín atá ag 
gluaiseacht

Fostú, fáscadh 
agus teascadh 
chodanna den 
chorp

A Ba chóir limistéir oibriúcháin slána a mharcáil 
amach go soiléir thar timpeall meaisíní

Teagmháil 
dhíreach le 
páirteanna 
gluaisteacha

Díobhálacha 
as a dtiocfaidh 
stolladh, 
teascadh, 
brú craicinn, 
briseadh nó 
dónna

A

A

M

A

A

Sula n-úsáidtear iad ba chóir seiceáil de 
réir amhairc chun a chinntiú i gcas inarb 
infheidhme é  go bhfuil na gardaí agus 
clúdaigh go léir feistithe, i ndea-ord agus 
nach bhfuil locht ar bith infheicthe ann 

Úsáidtear uirlisí de réir treorach an déantóra

Lámhleabhar oibritheora ar fáil más gá

Cosc ar sheodra liobarnach

Bíodh gruaig fhada ceangailte siar

Fostú Gortú de bharr 
dul i bhfostú

A Ní ardaítear an meaisín ón saotharphíosa go 
dtí go mbíonn an mótar stoptha

Usáid meaisíní 
gan mhaoirsiú

Úsáid gan 
mhaoirsiú as 
a dtiocfaidh 
díobháil

A

A

A

A

Tá cosc ar dhaltaí innealra áirithe a úsáid

Bíonn daltaí faoi mhaoirsiú múinteora agus 
iad ag baint úsáide as meaisín ar bith

Faigheann daltaí teagasc ón múinteoir sula 
n-úsáideann siad aon mheaisín

Ba chóir go mbeadh innealra atá le húsáid 
ag múinteoirí amháin sainaithnithe go 
soiléir

Teicneolaíochtaí –Uimh.61 Cuasphlána Iniompartha (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Píosa oibre 
neamhdhaingnithe

Aistriú phíosa 
oibre as a 
dtiocfaidh 
díobháil agus é 
in úsáid

A Clampaí cuí a bheith ann chun a chinntiú 
go bhfuil píosaí oibre daingnithe más 
infheidhme

Torann Díobháil 
éisteachta

A

A

A

Tomhais fuaime déanta nuair is gá ag duine 
inniúil

Bíonn comharthai rabhaidh curtha suas 
in aice le trealamh do-aistrithe torannach 
agus bíonnn siad infheicthe

Caitear cosaint éisteachta nuair is gá

Bloghanna ar eitilt Gortú súl/
aghaidhe

A Caitear cosaint súl chuí

Ionghabháil ábhair 
thruaillithe

Nimhiú nó 
drochshláinte

M Cosc ar bhia agus deoch i limistéar oibre

Teagmháil 
le hábhair 
ghuaiseacha

nochtadh 
le hábhair 
ghuaiseacha

M Cuirtear sláinteachas pearsanta chun cinn 
(níochán lámh, úsáid smearaidh chosanta, 
srl)

Teicneolaíochtaí –Uimh.61 Cuasphlána Iniompartha (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   1
9

7





Guaiseacha An 
bhfuil an 
ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca 
 
A = Ard 
M = Meán 
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le 
déanamh/rialúcháin le bheith curtha 
i gcrích 
 
*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Uirlisí 
cumhachta 
láimhe 
lochtacha

Leictreamharú/
turraing 
leictreach

Dóiteán

A

A

A

Déanfar uirlisí cumhachta láimhe lochtacha a shainaithint go soiléir, 
déanfar iad a lipéadú mar as úsáid agus déanfar iad a stóráil ar leithligh i 
dtreo is nach n-úsáidfear de thaisme iad. Ba chóir lochtanna a chur in iúl 
don té atá i bhfeighil an ionaid oibre chun a chinntiú go ndéanfar gach 
earra a dheisiú nó go gcuirfear ceann eile ina ionad

Déantar uirlisí cumhachta láimhe a imscrúdú ó amharc sula n-úsáidtear 
iad agus déantar iad a thástáil ag duine inniúil de réir mar is gá

Déantar seiceáil ó amharc mar seo a leanas:

Uirlisí/fearas
• Lasc ann/as ag obair i gceart
• Gan comhartha ar bith a bheith ann go ndearnadh damáiste don 
   chásáil
• Gan aon pháirt a bheith scaoilte nó aon scriú a bheith in easnamh
• Páirteanna beo cosanta I gceart i dtreo is nach bhfuil siad 
   inrochtana de thaisme
• Bheith cinnte de go bhfuil trealamh dínasctha nuair nach bhfuil sé 
   in úsáid

Cáblaí
• Ancairithe go daingean den phlocóid agus gan comhartha ar bith  
   de ghearradh, de sceith,  de bhrisce, de roic nó cornaí sna  seoláin, 
   d’ailt théipeáilte, nó de rólódáil (aithnítear rólódail trí athrú datha 
   nó boladh) Nach bhfuil croíleacán cáblaí infheicthe ón taobh amuigh

Plocóid
• Ancairithe go daingean,·gan comhartha ar bith de chásáil scoilte, 
   róthéamh, de bhioráin scaoilte nó lúbtha

Soicéad asraoin
• Gan aon scoilt nó damáiste nó comhartha de róthéamh

Ag baint 
úsáide as 
leictreachas 
i láithreacha 
taise

Leictreamharú/
turraing 
leictreach

A Ní úsáidtear uirlisí cumhachta láimhe nó trealamh leictreach le voltas níos 
airde ná 110 volta amuigh faoin aeir

Trealamh 
Leictreach a 
eíríonn beo

Leictreamharú A

A

A

Ait a n-úsáidtear an soláthar príomhlíonra le haghaidh uirlisí 
cumhachta caithfidh foinse an tsoláthair a bheith feistithe le gaireas 
srutha iarmharaigh (RCD)

Ní dhéantar uirlisí agus trealamh iniompartha eile a phlugáil isteach 
ach amháin i gciorcad atá cosanta ag RCD

Déantar oibríocht an RCD a sheiceáil trí bhrú ar an gcnaipe tástála go 
rialta agus déantar an RCD a thástáil go rialta ag duine inniúil chun a 
chinntiú go n-oibríonn sé ag an sruth ligin ceart (sruth ligin nach mó 
ná 30mA in aga ama nach mó ná 0.3 soicind)

Teagmháil 
le lann an 
tsáibh

Dul i bhfostú 
agus stolladh 
nó teascadh 
méar

A Garda uathoibríoch ag clúdach na lainne

Teicneolaíochtaí – Uimh. 62 Sábh Cumhachta Ciorclach Láimhe Iniompartha  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

1
9

9



Guaiseacha An 
bhfuil an 
ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá i gceist? Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil 
dhíreach le 
páirteanna 
gluaisteacha

Díobhálacha as a 
dtiocfaidh stolladh, 
teascadh, brú craicinn, 
briseadh nó dónna

A

A

M

A

A

Sula n-úsáidtear iad ba chóir seiceáil de réir amhairc 
chun a chinntiú i gcas inarb infheidhme é  go bhfuil 
na gardaí agus clúdaigh go léir feistithe, i ndea-ord 
agus nach bhfuil locht ar bith infheicthe ann 

Úsáidtear uirlisí de réir treorach an déantóra

Lámhleabhar oibritheora ar fáil más gá

Cosc ar sheodra liobarnach

Bíodh gruaig fhada ceangailte siar

Teagmháil le 
daoine seachas 
an t-oibreoir le 
meaisín atá ag 
gluaiseacht

Fostú, fáscadh agus 
teascadh chodanna 
den chorp

A Ba chóir limistéir oibriúcháin slána a mharcáil 
amach go soiléir thar timpeall meaisíní

Usáid meaisíní 
gan mhaoirsiú

Úsáid gan mhaoirsiú as 
a dtiocfaidh díobháil

A

A

A

A

Tá cosc ar dhaltaí innealra áirithe a úsáid

Bíonn daltaí faoi mhaoirsiú múinteora agus iad ag 
baint úsáide as meaisín ar bith

Faigheann daltaí teagasc ón múinteoir sula 
n-úsáideann siad aon mheaisín

Ba chóir go mbeadh innealra atá le húsáid ag 
múinteoirí amháin sainaithnithe go soiléir

Teicneolaíochtaí –Uimh. 62 Sábh Cumhachta Ciorclach Láimhe Iniompartha ar lean  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as 
teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Torann Díobháil 
éisteachta

A

A

A

Tomhais fuaime déanta nuair is gá ag duine 
inniúil

Bíonn comharthai rabhaidh curtha suas 
in aice le trealamh do-aistrithe torannach 
agus bíonnn siad infheicthe

Caitear cosaint éisteachta nuair is gá
Bloghanna ar 
eitilt

Gortú súl/
aghaidhe

A

A

Caitear cosaint súl chuí

Coinnigh duine nach bhfuil ag úsáid an 
tsáibh amach uaidh

Deannach Ionanálú 
deannaigh 

Fadhbanna 
riospráide

Greannú súl

A

A

A

A

Rialaítear nochtadh ar gach mionrabh 
(crua-adhmad agus bogadhmad) go dian .i. 
coinnítear leibhéil deannaigh i bhfad faoi 
bhun na n-uasluachanna ábhartha ceirde 
teagmhas faoi lé (OELV) 1

Caitear trealamh cosanta riospráide (TCR) 
nuair atá an scagmhála á athrú m.sh. 
análaitheoirí scagacháin aon uaire chlar 
éadain FFP1 nó FFP2 marcáilte CE

Tá trealamh cosanta pearsanta (TCP) cuí ar 
fáil, m.sh. rabhlaer, cosaint, súl, lámhainní 
srl 

Coinnítear bainistí ag ardchaigdeán 
chun a chinntiú go bhfuil aon deannach 
iarmharach faoi smacht

Ionghabháil 
ábhair 
thruaillithe

Nimhiú nó 
drochshláinte

M Cosc ar bhia agus deoch i limistéar oibre

Teagmháil 
le hábhair 
ghuaiseacha

nochtadh 
le hábhair 
ghuaiseacha

M Cuirtear sláinteachas pearsanta chun cinn 
(níochán lámh, úsáid smearaidh chosanta, 
srl)

Teicneolaíochtaí –Uimh. 62 Sábh Cumhachta Ciorclach Láimhe Iniompartha ar lean  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad 
bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

1 Féach Cód Cleachtais 2010 maidir leis na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Oibreáin Cheimiceacha) 2001 (I.R. Uimh. 619 de 2001)
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Teicneolaíochtaí – Uimh. 63 Scrollsábh Binse  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

Guaiseacha An 
bhfuil an 
ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Lann ghéar 
fhrithingeach

Gortú trom 
láimhe

A

A

A

Cumhdach cuí ar an lann 

Ba chóir go mbeadh an garda 
inchoigeartaithe le haghaidh mhéid an 
tsaotharphíosa agus ba chóir íoslaghdú 
nochtadh na lainne i rith an ghearrtha a 
chinntiú

Tá an stoprialtán in áit níos feiceálaí na an 
rialtán dúisithe chun go mbeidh teacht níos 
éasca agus níos tapúla air nuair is gá an 
meaisín a chasadh as

Teagmháil leis an 
gcóras tiomána/
meicníocht

Gortú trom 
láimhe

Gearrthacha/
Stolltaí

Teascadh
Fostú

A Cumhdach cuí ar an meicníocht tiomána i 
bhfoirm cumhdaigh dhaingnithe

Teagmháil 
dhíreach le 
páirteanna 
gluaisteacha

Díobhálacha 
as a dtiocfaidh 
stolladh, 
teascadh, 
brú craicinn, 
briseadh nó 
dónna

A

A

M

A

A

A

A

Sula n-úsáidtear iad ba chóir seiceáil de 
réir amhairc chun a chinntiú i gcas inarb 
infheidhme é  go bhfuil na gardaí agus 
clúdaigh go léir feistithe, i ndea-ord agus nach 
bhfuil locht ar bith infheicthe ann 

Úsáidtear uirlisí de réir treorach an déantóra

Lámhleabhar oibritheora ar fáil más gá

Cosc ar sheodra liobarnach

Bíodh gruaig fhada ceangailte siar

Caitear cosaint súl

Sa chás go mbristear an soláthar cumhachta, 
tá cosc ar aththosú tar éis athbhunaithe an 
tsoláthair cumhachta

Teagmháil le 
daoine seachas 
an t-oibreoir le 
meaisín atá ag 
gluaiseacht

Fostú, fáscadh 
agus teascadh 
chodanna den 
chorp

A Ba chóir limistéir oibriúcháin slána a mharcáil 
amach go soiléir thar timpeall meaisíní
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Turraing 
leictreach, 
leictreamharú, 
dónna, bás

Turraing 
leictreach/
dóiteán/dónna

A

A

A

A

A

A

Seiceáil de réir amhairc déanta sula n-úsáidtear iad 

Déantar meaisíní a sheirbhísiú ag duine inniúil agus 
coinnítear taifid sheirbhíse mar chuid den sceideal 
cothabhála

Déanfar trealamh leictreach lochtach a shainaithint 
go soiléir, déanfar é a lipéadú mar as úsáid agus 
déanfar iad a stóráil ar leithligh i dtreo is nach 
n-úsáidfear de thaisme é. Cinntigh go ndéantar 
gach locht a thaifeadadh sa logleabhar Cinntigh 
gur cuireadh caoi ar aon lochtanna a bhí ann 
cheana Ba chóir lochtanna a chur in iúl don té 
atá i bhfeighil an ionaid oibre chun a chinntiú go 
ndéanfar gach earra a dheisiú nó go gcuirfear 
ceann eile ina ionad 

Déantar oibríocht an RCD a sheiceáil trí bhrú ar an 
gcnaipe tástála go rialta agus déantar an RCD a 
thástáil go rialta ag duine inniúil chun a chinntiú 
go n-oibríonn sé ag an sruth ligin ceart (sruth ligin 
nach mó ná 30mA in aga ama nach mó ná 0.3 
soicind)

Cinntigh go bhfuil cáblaí saor ó dhamáiste, nach 
bhfuil aon alt neamhchaighdeánach acu nó nach 
dtaispeánann siad comhartha ar bith de ró-théamh

Cinntigh go bhfuil trealamh díscortha nó 
aonraithe nuair nach bhfuil sé in úsáid

Usáid meaisíní 
gan mhaoirsiú

Úsáid gan 
mhaoirsiú as 
a dtiocfaidh 
díobháil

A

A

A

A

Tá cosc ar dhaltaí innealra áirithe a úsáid

Bíonn daltaí faoi mhaoirsiú múinteora agus iad ag 
baint úsáide as meaisín ar bith

Faigheann daltaí teagasc ón múinteoir sula 
n-úsáideann siad aon mheaisín

Ba chóir go mbeadh innealra atá le húsáid ag 
múinteoirí amháin sainaithnithe go soiléir

Teicneolaíochtaí –Uimh. 63 Scrollsábh Binse ar lean  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin 
le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Meaisín 
neamhdhaingnithe/
píosa oibre 
neamhdhaingnithel

Meaisín a 
aistriú as a 
dtiocfaidh 
díobháil le linn 
a úsáde

A Meaisín feistithe godaingean don urlár 
nó do bhinse agus clampaí/díreoga cuí 
ann chun a chinntiú go bhfuil píosaí oibre 
daingnithe más infheidhme

Torann Díobháil 
éisteachta

A

A

A

Tomhais fuaime déanta nuair is gá ag duine 
inniúil

Bíonn comharthai rabhaidh curtha suas 
in aice le trealamh do-aistrithe torannach 
agus bíonnn siad infheicthe

Caitear cosaint éisteachta nuair is gá

Comharthaíocht 
neamhleor

Eolas agus 
rabhaidh 
neamhleora 
as a dtiocfaidh 
úsáid bhaolach 
an mheaisín 
agus gortú

M Tá comharthaí rabhaidh ann go soiléir

Bloghanna ar eitilt Gortú súl/
aghaidhe

A Caitear cosaint súl chuí

Ionghabháil ábhair 
thruaillithe

Nimhiú nó 
drochshláinte

M Cosc ar bhia agus deoch i limistéar oibre

Teagmháil 
le hábhair 
ghuaiseacha

nochtadh 
le hábhair 
ghuaiseacha

M Cuirtear sláinteachas pearsanta chun cinn 
(níochán lámh, úsáid smearaidh chosanta, 
srl)

Teicneolaíochtaí –Uimh. 63 Scrollsábh Binse ar lean  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   2
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Teicneolaíochtaí - Uimh. 64 Foirmitheoir Folúis  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích beidh 
an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Foinsí teasa 
gan chosaint

Dónna A Tá cumhdach ar an gcóras téimh (i gcomhréir le treoir an 
déantúsóra) chun teagmháil thimpisteach le dromchlaí 
teo a chosc

Róthéamh 
trealaimh

Dóiteán A Uaineadóir a mbaineann gléas rabhaidh inchloiste leis 
chun róthéamh a sheachaint

Teagmháil 
dhíreach le 
páirteanna 
gluaisteacha

Díobhálacha 
as a dtiocfaidh 
stolladh, 
teascadh, 
brú craicinn, 
briseadh nó 
dónna

A

M

A

A

Sula n-úsáidtear iad ba chóir seiceáil de réir amhairc chun 
a chinntiú i gcas inarb infheidhme é  go bhfuil na gardaí 
agus clúdaigh go léir feistithe, i ndea-ord agus nach bhfuil 
locht ar bith infheicthe ann 

Lámhleabhar oibritheora ar fáil más gá

Cosc ar sheodra liobarnach

Bíodh gruaig fhada ceangailte siar

Turraing 
leictreach, 
leictreamharú, 
dónna, bás

Turraing 
leictreach/
dóiteán/
dónna

A

A

A

A

A

A

Seiceáil de réir amhairc déanta sula n-úsáidtear iad 

Déantar meaisíní a sheirbhísiú ag duine inniúil agus 
coinnítear taifid sheirbhíse mar chuid den sceideal 
cothabhála

Déanfar trealamh leictreach lochtach a shainaithint go 
soiléir, déanfar é a lipéadú mar as úsáid agus déanfar iad 
a stóráil ar leithligh i dtreo is nach n-úsáidfear de thaisme 
é. Cinntigh go ndéantar gach locht a thaifeadadh sa 
logleabhar Cinntigh gur cuireadh caoi ar aon lochtanna a 
bhí ann cheana Ba chóir lochtanna a chur in iúl don té atá 
i bhfeighil an ionaid oibre chun a chinntiú go ndéanfar 
gach earra a dheisiú nó go gcuirfear ceann eile ina ionad 

Déantar oibríocht an RCD a sheiceáil trí bhrú ar an 
gcnaipe tástála go rialta agus déantar an RCD a thástáil 
go rialta ag duine inniúil chun a chinntiú go n-oibríonn 
sé ag an sruth ligin ceart (sruth ligin nach mó ná 30mA in 
aga ama nach mó ná 0.3 soicind) Infheidhme do chóiriú 
plocóidi agus soicéad

Cinntigh go bhfuil cáblaí saor ó dhamáiste, nach bhfuil 
aon alt neamhchaighdeánach acu nó nach dtaispeánann 
siad comhartha ar bith de ró-théamh

Cinntigh go bhfuil trealamh díscortha nó aonraithe nuair 
nach bhfuil sé in úsáid2
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An bhfuil 
an rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin 
le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Usáid meaisíní 
gan mhaoirsiú

Úsáid gan 
mhaoirsiú as 
a dtiocfaidh 
díobháil

A

A

A

Tá cosc ar dhaltaí innealra áirithe a 
úsáid

Bíonn daltaí faoi mhaoirsiú múinteora 
agus iad ag baint úsáide as meaisín ar 
bith

Faigheann daltaí teagasc ón múinteoir 
sula n-úsáideann siad aon mheaisín

Comharthaíocht 
neamhleor

Eolas agus 
rabhaidh 
neamhleora 
as a 
dtiocfaidh 
úsáid 
bhaolach an 
mheaisín agus 
gortú

M Tá comharthaí rabhaidh suite in ionad 
feiceálach agus faoi dhea-bhail

Ionghabháil 
ábhair 
thruaillithe

Nimhiú nó 
drochshláinte

M Cosc ar bhia agus deoch i limistéar 
oibre

Teagmháil 
le hábhair 
ghuaiseacha

nochtadh 
le hábhair 
ghuaiseacha

M Cuirtear sláinteachas pearsanta chun 
cinn (níochán lámh, úsáid smearaidh 
chosanta, srl)

Teicneolaíochtaí - Uimh. 64 Foirmitheoir Folúis ar lean.  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh.69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint
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Teicneolaíochtaí - Uimh. 65 Deil Adhmaid  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích beidh 
an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Teagmháil le 
páirteanna 
gluaisteacha

Gortú daoine 
a úsáideann 
an meaisín atá 
lochtach nó 
suiteáilte go 
mícheart

Díobhálacha 
Ginearálta

Gearrthacha/
Stolltaí

Teascadh

Fostú

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Meicníocht tiomána cosanta mar is cuí Garda atá 
inbhainte le cabhair uirlise amháin nó, in a mhalairt 
de chás, atá feistithe le meicníocht chosanta 
chomhghlasáilte

Bíonn an mhandrail cheannstoic á cosaint de réir mar is 
gá

Tá an stoprialtán chun tosaigh ar an rialtán dúisithe

Sa chás go mbristear an soláthar cumhachta, tá cosc ar 
aththosú tar éis athbhunaithe an tsoláthair cumhachta

Úsáidtear na huirlisí deilte cuí, rudaí a choinnítear go 
géar agus dea-chaoi orthu

Tá an stoprialtán in ait níos feiceálaí na an rialtán dúisithe 
chun go mbeidh teacht níos éasca agus níos tapúla air 
nuair is gá an meaisín a chasadh as

Tá an meaisín feistithe le stoprialtán eigeandála (de 
ghnáth ceann dearg cruinneachánach muisiriúnach ar 
chumhdach buí) in ionad cuí ar féidir teacht air go héasca 
i gcás éigeandála

Níl an stoprialtán éigeandála a bhfuil liopa air (is éard atá 
i stopliopa ná gnáth teagmháil dúiseachta agus stoptha 
atá feistithe le liopa buí agus brúchnaipí muisiriúnacha 
dearga, a chlúdaíonn na teagmhálacha dúiseachta agus 
stoptha) inghlactha nuair atá gá le stop éigeandála

Sa chás go mbristear an soláthar cumhachta, tá cosc ar 
aththosú tar éis athbhunaithe an tsoláthair cumhachta

Teagmháil le 
daoine seachas 
an t-oibreoir le 
meaisín atá ag 
gluaiseacht

Fostú, fáscadh 
agus teascadh 
chodanna den 
chorp

A Ba chóir limistéir oibriúcháin slána a mharcáil amach go 
soiléir thar timpeall meaisíní

Ábhar 
eisteilgthe, 
treascarnach ar 
eitilt agus/nó 
saotharphíosaí 
eisteilgthe

Gortú, gortú súl A

A

Tá an saotharphíosa feistithe go daingean agus tá rinse 
crágáin ar bith atá ann bainte

Caitear cosaint súl chuí
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i gcrích a 
imlíníodh sa cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Turraing 
leictreach, 
leictreamharú, 
dónna, bás

Turraing 
leictreach/
dóiteán/dónna

A

A

A

A

A

A

Seiceáil de réir amhairc déanta sula n-úsáidtear 
iad 

Déantar meaisíní a sheirbhísiú ag duine inniúil 
agus coinnítear taifid sheirbhíse mar chuid den 
sceideal cothabhála

Déanfar trealamh leictreach lochtach a 
shainaithint go soiléir, agus déanfar é a lipéadú 
mar as úsáid. Cinntigh go ndéantar gach locht a 
thaifeadadh sa logleabhar Cinntigh gur cuireadh 
caoi ar aon lochtanna a bhí ann cheana Ba chóir 
lochtanna a chur in iúl don té atá i bhfeighil an 
ionaid oibre chun a chinntiú go ndéanfar gach 
earra a dheisiú nó go gcuirfear ceann eile ina 
ionad 

Déantar oibríocht an RCD a sheiceáil trí bhrú 
ar an gcnaipe tástála go rialta agus déantar an 
RCD a thástáil go rialta ag duine inniúil chun 
a chinntiú go n-oibríonn sé ag an sruth ligin 
ceart (sruth ligin nach mó ná 30mA in aga ama 
nach mó ná 0.3 soicind) Infheidhme do chóiriú 
plocóidi agus soicéad

Cinntigh go bhfuil cáblaí saor ó dhamáiste, nach 
bhfuil aon alt neamhchaighdeánach acu nó 
nach dtaispeánann siad comhartha ar bith de 
ró-théamh

Cinntigh go bhfuil trealamh díscortha nó 
aonraithe nuair nach bhfuil sé in úsáid

Usáid meaisíní 
gan mhaoirsiú

Úsáid gan 
mhaoirsiú as 
a dtiocfaidh 
díobháil

A

A

A

A

Tá cosc ar dhaltaí innealra áirithe a úsáid

Bíonn daltaí faoi mhaoirsiú múinteora agus iad 
ag baint úsáide as meaisín ar bith

Faigheann daltaí teagasc ón múinteoir sula 
n-úsáideann siad aon mheaisín

Ba chóir go mbeadh innealra atá le húsáid ag 
múinteoirí amháin sainaithnithe go soiléir

Teicneolaíochtaí –Uimh. 65 Deil Adhmaid ar lean  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i 
gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le 
déanamh/rialúcháin atá le bheith 
curtha i gcríc

*Baineann an grádú riosca 
leis na rialúcháin atá le bheith 
curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo  

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Meaisín 
neamhdhaingnithe

Meaisín a aistriú 
as a dtiocfaidh 
díobháil le linn a 
úsáde

A Tá an meaisín feistithe go slán den urlár 
nó den bhinse agus tá an saotharphíosa 
daingnithe go cuí

Comharthaíocht 
neamhleor

Eolas agus 
rabhaidh 
neamhleora as a 
dtiocfaidh úsáid 
bhaolach an 
mheaisín agus 
gortú

M Tá comharthaí rabhaidh suite in ionad 
feiceálach agus á gcothabháil i ndea-bhail

Ionghabháil ábhair 
thruaillithe

Nimhiú nó 
drochshláinte

M Cosc ar bhia agus deoch i limistéar oibre

Teagmháil 
le hábhair 
ghuaiseacha

nochtadh 
le hábhair 
ghuaiseacha

M Cuirtear sláinteachas pearsanta chun cinn 
(níochán lámh, úsáid smearaidh chosanta, 
srl)

Teicneolaíochtaí –Uimh. 65 Deil Adhmaid ar lean  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as teimpléad bán Uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   2
1

1





Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Ullmhú 
neamhleor do 
thurais scoile

Timpistí/
teagmhais, 
tarluithe 
contúirteacha 
agus básanna 
mar gheall ar 
ullmhúchán 
neamhleor

Dalta scartha 
ón ngrúpa

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Go leor daoine fásta i láthair mar 
mhaoirseoirí

Déanann maoiseoir an turais 
comhaireamh daoine sula n-imítear 
agus sula bhfilltear

Tá guthán póca atá luchtaithe go 
hiomlán ag an maoirseoir/na maoirseoirí

Daltaí ar an eolas faoi cad is ceart a 
dhéanamh má bhíonn siad scartha ón 
ngrúpa

Caithfidh uimhreacha éigeandála 
teileafóin a bheith ag  maoirseoir an 
turais do gach turas agus caithfidh siad 
a bheith ar fáil do gach maoirseoir agus 
macléinn de réir mar is gá

Tá faisnéis maidir le riochtaí sláinte 
faighte agus taifeadta ag an duine 
atá ag eagrú na gníomhaíochta 
eachtraíochta amuigh faoin spéir

Treoracha sábháilteachta curtha ar fáil 
do dhaltaí lena n-áirítear faisnéis faoi na 
héadaí cearta agus faoin trealamh is gá

Tá fhios ag an príomhoide agus/nó ag 
an duine ainmnithe atá freagrach as 
sábháilteacht agus sláinte cá bhfuil an 
grúpa agus cén fhaid a mhairfidh an 
chuairt

Mionteagasc sábháilteachta do 
dhaoine fásta atá ag cabhrú mar 
mhaoirseoirí

Gníomhaíochtaí Eile - Uimh. 66 Turais Scoile (turais lae, cluichí)   (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir 
curtha i gcrích beidh an riosca 
laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin 
atá le bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú agus dáta 
críochnaithe

Imbhualadh 
Bóthair

Socruithe 
Baolacha 
Taisteal Bóthair

Gortú trom/bás A Caithfear criosanna sábhála a 
chaitheamh nuair atá daltaí á n-iompar 
ar bhóithre Ni cead criosanna sábhála a 
roinnt

Feithiclí 
lochtacha 
bóthair

Gortú trom/bás A

A

Is gá gach modh iompair a úsáidtear 
a úsáid i gcomhréir leis an Acht um 
Thrácht ar Bhóithre

Tá sé cuí go ndéanfadh an tiománaí nó 
an t-oibreoir cigireacht súl ar bhus na 
scoile le cinntiú go bhfuil na soilse, na 
táscairí, na cuimilteoirí gaothscátha srl. 
ag oibriú sular n-imítear ar thuras

Droch-aimsir Hipiteirme A Déantar measúnú ar chúinsí aimsire ar 
an lá agus meastar cé acu an bhfuil nó 
nach bhfuil siad oiriúnach le haghaidh 
an turais

Gníomhaíochtaí Eile - Uimh. 66 Turais Scoile (turais lae, cluichí) ar lean.   (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An 
bhfuil an 
ghuais i 
láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích beidh an 
riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le 
déanamh/rialúcháin le bheith 
curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca 
leis na rialúcháin atá le bheith 
curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Ullmhú 
neamhleor 
le haghaidh 
gníomhaíochtaí 
eachtraíochta 
taobh amuigh

Timpistí/
teagmhais, 
tarluithe 
contúirteacha 
agus básanna 
mar gheall ar 
ullmhúchán 
neamhleor

Dalta scartha 
ón ngrúpa

A

A

A

 
A

A

A

A

A

A

A

A

A

Faightear cead le bheith páirteach sa ghníomhaíocht ó 
thuismitheoir/chaomhnóir

Tá faisnéis maidir le riochtaí sláinte faighte agus taifeadta ag an 
duine atá ag eagrú na gníomhaíochta eachtraíochta amuigh 
faoin spéir

Treoracha sábháilteachta curtha ar fáil do dhaltaí lena n-áirítear 
faisnéis faoi na héadaí cearta agus faoin trealamh is gá

Trealamh garchabhrach atá soláthartha go cuí agus duine oilte 
ar gharchabhair ar fáil

Nuair a bhíonn gníomhaíochtaí eachtraíochta/allamuigh á 
soláthar ag comhlacht, is dea-chleachtas é go mbeadh dearbhú 
scríofa faighte ag ceannaire an ghrúpa ón soláthraí go bhfuil:

Measúnú déanta ar rioscaí agus go bhfuil fostaithe an tsoláthraí 
inniúil ar rannpháirtithe réimse aoise an ghrúpa a theagasc agus 
a threorú ar an ngníomhaíocht

Go bhfuil an trealamh cuí agus go seiceáiltear go bhfuil sé 
sábháilte gach uair sula n-úsáidtear é

Go bhfuil nósanna imeachta éigeandála ann (lena n-áirítear 
socruithe chun ceannaire an ghrúpa a chur san airdeall)

Go leor daoine fásta i láthair mar mhaoirseoirí

Tá fhios ag an príomhoide agus/nó ag an duine ainmnithe atá 
freagrach as sábháilteacht agus sláinte cá bhfuil an grúpa agus 
cén fhaid a mhairfidh an chuairt

Mionteagasc sábháilteachta do dhaoine fásta atá ag cabhrú 
mar mhaoirseoirí

Déantar comhaireamh daoine sula n-imítear agus sula 
bhfilltear

Tá guthán póca atá luchtaithe go hiomlán ag an maoirseoir/na 
maoirseoirí

Daltaí ar an eolas faoi cad is ceart a dhéanamh má bhíonn siad 
scartha ón ngrúpa

Caithfidh uimhreacha éigeandála teileafóin a bheith ag  
maoirseoir an turais do gach turas agus caithfidh siad a bheith 
ar fáil do gach maoirseoir agus macléinn de réir mar is gá

Gníomhaíochtaí Eile - Uimh. 67 Gníomhaíocht Eachtraíochta Taobh Amuigh  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

© Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú 
riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích beidh 
an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le 
déanamh/rialúcháin le bheith 
curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca 
leis na rialúcháin atá le bheith 
curtha i gcrích a imlíníodh sa 
cholún seo

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Imbhualadh 
Bóthair  

Socruithe 
Baolacha 
Taisteal Bóthair

Gortú trom/bás A Caithfear criosanna sábhála a chaitheamh nuair atá daltaí 
á n-iompar ar bhóithre Ni cead criosanna sábhála a roinnt

Droch-aimsir Hipiteirme A Déantar measúnú ar chúinsí aimsire ar an lá agus meastar 
cé acu an bhfuil nó nach bhfuil siad oiriúnach le haghaidh 
na gníomhaíochta

Trealamh 
lochtach

Díobhálacha 
Ginearálta

A Déantar cigireacht súl ar threalamh atá faoi úinéireacht 
na scoile, amhail canúnna, clogaid, áiseanna snámhachta, 
téada sula n-úsáidtear iad

Gníomhaíochtaí Eile - Uimh. 67 Gníomhaíocht Eachtraíochta Taobh Amuigh ar lean.   (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad 
bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint
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Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá 
i gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha 
i gcrích beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/rialúcháin le 
bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na rialúcháin atá le 
bheith curtha i gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe

Fios agus 
taithí 
neamhleor

Gortú 
ginearálta 
mar gheall 
ar eolas agus 
ar theagasc 
neamhleor

A

A

A

Déanann an scoil teagmháil le gach 
fostóir le cinntiú go bhfuil na socruithe cuí 
déanta sula nglacann daltaí le socrúchán 
oibre m.sh. ionduchtúchán sábháilteachta, 
socruithe maoirseachta agus socruithe 
árachais 

Tá teacht ag dalta atá ag gabháil do 
shocrúchán oibre ar ráiteas sábháilteachta 
an fhostóra, go háirithe ar an measúnú 
riosca a bhaineann lena p(h)ost

Tá clár an phas shábháilte críochnaithe 
ag daltaí atá ag obair ar shuímh tógála, i 
gcomhréir le ceangail na rialachán tógála

Trealamh 
cosanta 
pearsanta 
(TCP) 
neamhleor

Bualadh ag 
nithe ag titim

Gearrthacha/
Stolltaí

Dónna

Nochtadh 
d'fhothram

Nochtadh do 
dheannach/
mhúch 

A Cinntíonn daltaí atá ag gabháil do 
shocrúchán oibre go mbíonn trealamh 
cosanta pearsanta (TCP) á úsáid acu i 
gceart agus go gcloíonn siad le treoracha 
agus oiliúint ar bith a sholáthraítear

Gníomhaíochtaí Eile - Uimh. 68 Socrúcháin Oibre  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialú breise ar leith a bhaineann le do scoilse, le teimpléad bán uimh. 69)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   © Gach ceart ar cosaint
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© Gach ceart ar cosaint
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Teimpléad BánUimh. 69  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as an teimpléad bán seo)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe



© Gach ceart ar cosaint

2
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Teimpléad BánUimh. 69  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as an teimpléad bán seo)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe



2
2

1

© Gach ceart ar cosaint

Teimpléad BánUimh. 69  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as an teimpléad bán seo)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe



2
2

2

© Gach ceart ar cosaint

Teimpléad BánUimh. 69  (Liostaigh guaiseacha, rioscaí agus rialuithe eile a bhaineann go speisialta le do scoil ag baint úsáide as an teimpléad bán seo)

Má tá gá le beart Ard Riosca (A) amháin nó níos mó, ansin d’fhéadfadh  an riosca díobhála a bheith ard agus ba chóir beart láithreach a ghlacadh
Ba chóir déileáil le bearta Meán Riosca (M) a luaithe is féidir    Ba chóir déileáil le bearta Riosca Ísil (I) a mheid is indéanta

Measúnú Riosca arna dhéanamh ag:           Dáta:          /          /   a

Guaiseacha An bhfuil 
an ghuais 
i láthair?
T/N

Cén riosca atá i 
gceist?

Grádú riosca
A = Ard
M = Meán
Í = Íseal

Rialúcháin

(Nuair atá na rialúcháin go léir curtha i gcrích 
beidh an riosca laghdaithe).

An 
bhfuil an 
rialúchán 
seo i 
bhfeidhm?

Beart/liosta de nithe atá le déanamh/
rialúcháin le bheith curtha i gcrích

*Baineann an grádú riosca leis na 
rialúcháin atá le bheith curtha i 
gcrích a imlíníodh sa cholún seo 

Duine atá 
freagrach

Síniú 
agus dáta 
críochnaithe



Uirlís 5: Foirm Thaifid Timpiste nóTarlúinte
Foirm Thaifid Timpiste nó Tarlúinte Shamplach

MIONSONRAÍ PHÁIRTÍ ÉAGÓRAITHE:

Sloinne:        Céadainm (Céadainmneacha): 

Seoladh (Baile/Cuideachta): 

Dáta Breithe.:      Gnéas: Fireann/Baineann

Stádas (Cuir tic sa bhosca cuí, le do thoil)

        Dalta              Múinteoir/ball foirne               Cuairteoir    Conraitheoir  

Eile (luaigh le do thoil)

Dáta Timpiste/Tarlúinte:

Dáta tuairiscithe Timpiste/Tarlúinte do bhainistíocht scoile:

Nuair is cuí, féadfaidh níos mó ná bosca amháin i ngach mír a thiceáil.

CINEÁL TIMPISTE

Gortú/damáiste déanta ag duine

Buailte ag/teagmháil le

Gafa i/faoi

Tuisle, titim

Géaráin

Timpiste Bóthair/Tuairt

Nochtadh substaintí /timpeallachtaí

Láimhsiú

Damáiste do mhaoin

CINEÁL GORTAITHE

Bás

Ballbhrú

Comhtholgadh

Gortú inmheánach

Scríobadh, gearradh

Briseadh

Leonadh

Ballnaisc sróicthe

Dónna

Scallta

Dó Seaca

Gortú nár cinntíodh

Tráma

Galar ceirde

Eile (Luaigh le do thoil)

Cuir tic

CUID DEN CHORP A GORTAÍODH

Ceann (seachas súile)

Súile

Aghaidh

Muineál, droim, spíon

Cliabhrach, bolg

Gualainn

Uachtar na Láimhe

Uillinn

Rí na láimhe, caol na láimhe

Lámh

Méar (ceann amháin nó níos mó)

Alt an chromáin, leis, pláitín gluaine

Alt na glúine

Idir glúin agus rúitín

Rúitín

Cos

Méara na coise (ceann amháin nó níos mó)

Ilghortuithe

Tráma,croitheadh

Eile (Luaigh le do thoil)

PRÍOMHGHNÍOMHAÍ BA CHÚIS LEIS AN TIMPISTE:
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Cuir tic

Cuir tic



Uirlís 5: Foirm Thaifid Timpiste nó Tarlúinte
           Iarmhairtí       Toradh     Neamhláithreacht réamh-mheasta

           Marfach

           Neamhmharfach 

      Saoire Bhreoiteachta

      Leithscéil glactha

      Dualgas Éadrom

      Míochaine

     1-4 lá

      4-7 lá

      8-14 lá

      Níos mó ná 14 lá 

      NÍL AON, sé sin níl aon       
      neamhláithreacht réamh-      
      mheasta mar thoradh ar an 
      timpiste nó tarlúint.

Ar tuairiscíodh an timpiste don 
Udarás Sábháilteachta agus Sláinte?  
(Féach ar nóta thíos)

Ba chóir do Scoileanna Pobail agus 
Cuimsitheacha tarlúintí go léir a 
thuairisciú don Ghníomhaireacht um 
Éilimh ar an Stát.

Ar chuir tú do chuideachta árachais 
ar an eolas? 

      Sea          Ní hea         Neamhbhainteach

      Sea          Ní hea         Neamhbhainteach

          

      Sea          Ní hea         Neamhbhainteach

CUR SÍOS MIONSONRAITHE AR THIMPISTE/THARLÚINT

Tabhair cur síos iomlán ar:

• an obair/an ghníomhaíocht ar siúl nuair a tharla an timpiste;

• an trealamh in úsáid (más ann dó).

Dean cur síos go mion ar an gcaoi ar tharla an timpiste.

Ionsaí:

(A) Tuairisc pháirtí gortaithe.

(B) Liosta finné (athróidh leibhéal mionsonraithe atá ag teastáil ag brath ar chomh tromchúiseach is  
 a bhí an timpiste).  
(C) Ráitis fhinné (athróidh leibhéal mionsonraithe atá ag teastáil ag brath ar chomh tromchúiseach is a  
 bhí an timpiste).  
(D) Sceitse nó grianghraf den láthair, trealamh srl. nuair is cuí.

Ag imscrúdú ball foirne:

Ainm (Bain úsáid as ceannlitreacha):   

Síniú:

Dáta:

Nóta 1: Ní mór timpistí áirithe a thuairisciú don Údarás Sábháilteachta agus Sláinte. Timpistí intuarascála is ea 
básanna go léir san áit oibre agus na timpistí sin ina ngortaítear duine le linn cúrsa a gcuid fostaíochta agus níltear 
in ann a ngnáthoibre a dhéanamh ar feadh níos mó ná 3 lá féilire, gan lá na timpiste san áireamh. Tá bás nó gortú 
óna bhfuil cóireáil ag teastáil ó chleachtóir míochaine cláraithe, nach dtarlaíonn fad is atá an duine ag an obair, ach 
atá baint aige lena ngníomhaíocht oibre nó lena n-áit oibre intuarascála freisin. Féadfaidh timpistí a thuairisciú ar 
Fhoirm Thuairisce ar Tharlúint (IR1) an Údaráis Sábháilteachta agus Sláinte nó ar líne ag www.hsa.ie Is féidir eolas 
breise a fháil i gCuid 1 de na Treoirlínte sna CCanna ar Imscrúdú agus Tuairisciú Timpiste.
Nóta 2: Cinntigh le do thoil go bhfuil eolas go léir bailithe de réir prionsabail chosanta sonraí imlínithe ag an 
gCoimisinéir Chosanta Sonraí. Le haghaidh eolas breise logáil isteach le do thoil ar www.dataprotection.ie
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Uirlis 6: Oiliúint 

Cad is anailís riachtanais oiliúna ann?

Is éard atá i gceist le hanailís riachtanais oiliúna ná riachtanais oiliúna maidir le sábháilteacht agus sláinte a shainaithint 

don scoil Ba chóir anailís riachtanais oiliúna a dhéanamh go rialta agus go háirithe nuair a imíonn baill foirne, chun aon 

bhearnaí i soláthar córas bainistíochta sábháilteachta agus sláinte a shainaithint agus a réiteach. Táscaire maith freisin do 

riachtanais oiliúna foirne is ea measúnuithe riosca.

Faoi Alt 10 den Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005, ba chóir oiliúint a thabhairt sna cúinsí seo a 

leanas: 

 

•  arna earcú;

•  i gcás ball foirne arna aistriú chuig roinn eile nó i gcás athrú tasc sainithe do bhall foirne, m.sh. múinteoir atá ina 

 dhuine garchabhrach  a théann ar saoire máthaireachais ansin caithfear duine eile a chur ina hionad agus beidh an 

 oiliúint gharchabhrach ábhartha ag teastáil ón múinteoir sainithe sin;

•  tabhairt isteach córais nua oibrithe, trealamh oibre nua nó athruithe i dtrealamh oibre reatha nó i gcórais oibre;

•  tabhairt isteach teicneolaíocht nua ag an bhfostóir.

Cúrsa gearrthéarma is ea oiliúnt athnuachana dírithe ar aisghairm agus atreisiú scileanna agus eolas a fuarthas cheana 

féin. Maidir le cúrsaí áirithe ní mór í a dhéanamh tar éis do thréimhse ama shainiúil a bheith thart ón oiliúint tosaigh, m.sh. 

ba chóir oiliúint gharchabhrach athnuachana a thógáil gach 2 bhliain.
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Uirlis 6(A) Nós imeachta samplach chun oiliúint sábháilteachta 
agus sláinte a phleanáil

1.
Déanann an 

scoil measúnú 
ar riachtanais 

oiliúna na 
foirne.

4.
Cuir foireann 
ar an eolas.

2.
Forbraíonn an 

scoil plean oiliúna 
bliantúil ag 

cur síos go mion 
ar an gcineál 
cúrsa, foirne 
agus sceidil.

3.
Cuir san 
áireamh 

sa Phlean 
Gníomhaíochta 
Sábháilteachta

6.
Bunachar 

sonraí oiliúna 
nuashonraithe.

Riachtanais oiliúna 
bhreise agus 
athnuachana 
sainaithnithe.

5.
Cúrsa 

críochnaithe agus 
taifid oiliúna 
coimeádta.
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Oiliúint Reachtaíocht/
caighdeán 
infheidhme

Sonraí Le bheith faighte ag Oiliúint athnuachana ag 
teastáil

Oiliúint 
Sábháilteachta 
agus Sláinte 
le haghaidh 
Foirne

An tAcht um 
Shábháilteacht, 
Sláinte agus 
Leas ag an 
Obair 2005

Ba chóir forbhreathnú ar an gcóras 
bainistíochta sábháilteachta agus 
sláinte (SMS) a chur ar fáil don 
fhoireann go léir. Cinnteoidh é seo 
go bhfuil cleachtadh ag foireann go 
léir ar ráiteas sábháilteachta agus 
measúnuithe riosca na scoile.

Foireann go léir Go bliantúil i gcónasc le 
hOiliúint Ionduchtaithe. 
Moltar go bhfaigheann 
foireann go léir oiliúint 
athnuachana go bliantúil nó 
nuair is gá

Oiliúint 
Ionduchtaithe 

An tAcht um 
Shábháilteacht, 
Sláinte agus 
Leas ag an 
Obair 2005 

Ba chóir don fhoireann go léir oiliúint 
ionduchtaithe a fháil ar chúrsaí 
sábháilteachta agus sláinte arna 
gceapadh dóibh chuig an scoil

Ba chóir don fhoireann go léir lena n-áirítear príomhoidí, cinn ranna, 
foireann pháirtaimseartha, foireann lánaimseartha, conraitheoirí srl. 
ionduchtú Sábháilteachta agus Sláinte a fháil arna dtosú oibre sa scoil. 
Tabharfaidh an t-ionduchtú seo breac-chuntas ar nósanna imeachta 
sábháilteachta m.sh. polasaí aslonnaithe éigeandála

Ba chóir oiliúint 
ionduchtaithe a thosú chomh 
luath agus is féidir arna 
gceapadh nó arna bhfostú 
sa scoil  do dhuine chun a 
chinntiú go bhfuil cleachtadh 
ag an bhfoireann ar pholasaí 
aslonnaithe éigeandála, lucht 
garchabhrach srl.

Láimhsiú Na Rialúcháin 
um 
Shábháilteacht, 
Sláinte agus 
Leas ag an 
Obair (Feidhm 
Ghinearálta) 
2007

Ba chóir go mbeadh siad sainiúil do 
thascanna a mbeadh baint ag ball foirne 
leo agus leis an aidhm a chinntiú go 
dtuigeann an ball foirne na cúiseanna 
an jab a dhéanamh leis an riosca is lú, in 
ann na rioscaí a aithint agus cinneadh 
a dhéanamh faoin gcaoi is fearr dul i 
mbun tasc láimhsithe a dhéanamh. Ba 
chóir go mbeadh treoracha agus oiliúint 
phraiticiúil san áireamh san oiliúint

Foireann a fhéadfaidh bheith bainteach go poitéinsiúil i láimhsiú ualaí -  
tosaíocht le tabhairt dóibh siúd a chaitheann méid suntasach ama leis an 
tasc seo, m.sh. airíoch 

Gan níos mó ná gach trí 
bliana agus nuair a bhíonn 
athrú mór san obair a bhíonn 
á déanamh ag ball foirne nó 
sa trealamh a úsáidtear

Uirlis 6 (B) Cairt oiliúna 
Imlínítear sa chairt seo a leanas roinnt oiliúint sábháilteachta agus sláinte a bhaineann le foireann ag obair i dtimpeallacht scoile. 
Níl an chairt seo uileghabhálach ach tugtar sampla oiliúna inti gur féidir a fháil chun riachtanais inniúlachta a chomhlíonadh. 
Déantar riachtanais oiliúna a chinntiú ag leanúint ar mheasúnú riosca.
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Oiliúint Reachtaíocht/
caighdeán inf-
heidhme

Sonraí Le bheith faighte ag Oiliúint athnuachana ag 
teastáil

Teagascóir um 
Láimhsiú

Na Rialúcháin um 
Shábháilteacht, 
Sláinte agus 
Leas ag an 
Obair (Feidhm 
Ghinearálta) 2007

Féach ar ’Treoirlínte ar an gCóras 
Oiliúna nua um Láimhsiú ’ at www.
hsa.ie/publications

Féadfaidh scoil cinneadh a dhéanamh ball foirne a oiliúint mar 
Theagascóir um Láimhsiú. Tá sé seo faoi rogha iomlán na scoile agus níor 
chóir é a dhéanamh ach amháin nuair a mheastar go bhfuil sé cuí

Ní mór do theagascóirí 
oiliúint athnuachana a 
dhéanamh ag tréimhsí nach 
mó ná gach cúig bliana

Garchabhair Na Rialúcháin um 
Shábháilteacht, 
Sláinte agus 
Leas ag an 
Obair (Feidhm 
Ghinearálta) 2007

Ba chóir go gcuirfear oiliúint 
Gharchabhrach Ghairme ar fáil 
trí eagraíocht faofa (Féach ar 
Threoirlínte Garchabhrach ag 
www.hsa.ie/publications)

Leagann na Rialúcháin riachtanais ar fhostóirí maidir lena gcuid fostaithe 
féin fad is a bhíonn siad ag an obair agus áiríonn fostaithe sa chomhthéacs 
seo daoine ag déanamh oiliúna le haghaidh fostaíochta nó ag fáil taithí 
oibre ar áitreabh an fhostóra. Ní mór neamhfhostaithe ar áitreabh an 
fhostóra a chur san áireamh freisin (m.sh. daltaí i scoileanna agus áiteanna 
tionóil phoiblí eile). I gcás go ndéantar foráil do gharchabhair maidir le 
fostaithe agus cuairteoirí araon níor mhór a bheith aireach nach bhfuil an 
leibhéal garchabhrach ar fáil d'fhostaithe níos lú ná an caighdeán atá ag 
teastáil ag na Rialúcháin agus na Treoirlínte seo." Le haghaidh eolas breise; 
déan tagairt le do thoil don mhír  Iarratais de Threoirlínte an Údaráis 
Shábháilteachta agus Shláinte um Gharchabhair in ionaid oibre

Athdheimhniúchán ag 
teastáil gach 2 bhliain

Uirlis 6 (B) Cairt oiliúna ar lean. 

Cineál Ionad 
Oibre

Uasmhéid 
fostaithe i 
láthair ag aon 
am faoi leith

Líon Garchabhróirí Gairme ag teastáil

Scoil Suas go 99 1 má thaispeántar sa Ráiteas 
Sábháilteachta Mheasúnú Riosca go bhfuil 
sé riachtanach

100-399 Duine amháín

400 -699 Beirt

Níos mó ná 700 Duine amháín sa bhreis do gach 300 fostaí 
nó cuid de sin.
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Oiliúint Reachtaíocht/
caighdeán 
infheidhme

Sonraí Le bheith faighte ag Oiliúint athnuachana ag 
teastáil

Ionadaí 
Sábháilteachta

An tAcht um 
Shábháilteacht, 
Sláinte agus 
Leas ag an 
Obair
2005

Ba chóir é a chomhlánú arna 
cheapadh agus cuir forbhreithniú 
ar ról an ionadaí shábháilteachta 
ar fáil chomh maith le reachtaíocht 
agus bainistíocht reatha 
sábháilteachta agus sláinte. (Féach 
ar ‘Treoirlínte maidir le hIonadaithe 
Sábháilteachta agus Comhairleacha 
Sábháilteachta’ ar fáil ar www.hsa.
ie/publications)

Ionadaí Sábháilteachta ainmnithe Go Bliantúil

Oiliúint 
Sábháilteacht 
Dóiteáin

BSI·9999:2008 Ba chóir d'oiliúint sábháilteacht 
dóiteáin a bheith leanúnach, ag 
tosú le hoiliúint ionduchtaithe ar an 
gcéad lá a gceapfar foireann nua 
agus ag leanúint i bhfoirm oiliúint 
athnuachana rialta

Foireann go léir Uair sa bhliain ar a laghad

Oiliúint 
Mharascal 
Dóiteáin

BSI·9999:2008 Ba chóir go bhfaigheadh foireann 
le freagrachtaí ar leith maidir le 
sábháilteacht dóiteáin treoracha 
mionsonracha ar a ndualgais féin 
agus an oiliúint athnuachana atá 
riachtanach.  

Foireann ainmnithe Uair sa bhliain ar a laghad, 
ach bheadh dhá uair níos 
fearr

Uirlis 6 (B) Cairt oiliúna ar lean. 
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Uirlis 6 (C) Taifead oiliúna sábháilteachta agus sláinte

Ainmneacha lucht freastail Síniú lucht freastail

Iarcheangail ábhar an chúrsa 

Cúrsa Oiliúna: 

Dáta an chúrsa: 

Soláthróir an chúrsa: 

2
3
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Uirlís 7: Cumarsáid

Uirlis 7(A) Taifead Samplach d’admháil go bhfuarthas ráiteas 
sábháilteachta

Tá an Bord Bainistíochta/Coiste Gairmoideachais faoi oibleagáid faoin Acht um Shábháilteacht Sláinte agus Leas ag an 

Obair 2005 timpeallacht scoile sábháilte agus sláintiúil a chur ar fáil d'fhoireann, daltaí agus cuairteoirí chuig an scoil. Dá 

bharr sin, tá ráiteas sábháilteachta curtha le chéile ag an mBord Bainistíochta/ Coiste Gairmoideachais i gcomhoibriú leis 

an scoil atá ina ráiteas scríofa ag sonrú an chaoi a bhainistítear sábháilteacht agus sláinte sa scoil sin. Déanfar an ráiteas 

sábháilteachta a athbhreithniú agus a nuashonrú gach bliain nó níos minice más gá.

Cuirtear a gcuid freagrachtaí faoin Acht um Shábháilteacht Sláinte agus Leas ag an Obair 2005 i gcuimhne 

d'fhoireann lena n-áirítear:

• ag comhlíonadh le reachtaíocht shábháilteachta agus sláinte san Acht 2005 agus reachtaíocht ábhartha  

 eile araon;

•  ag  tógáil freagracht réasúnta a s(h)ábháilteacht, s(h)láinte agus leas féin agus aon duine eile a   

 d'fhéadfadh éifeacht a bheith orthu de bharr a c(h)uid ghníomhartha nó easnaimh ag an obair a   

 chosaint;

•  ag comhoibriú lena f(h)ostóir nó aon duine eile mar is gá chun cabhrú leis an duine sin comhlíonadh le  

 reachtaíocht sábháilteachta agus sláinte mar is cuí;

• ag tógáil san áireamh treoracha agus oiliúint a thugann an Bord Bainistíochta/Coiste Gairmoideachais,  

 ag baint úsáide i gceart as aon airteagal nó substaint agus éadaí agus trealamh cosanta curtha ar fáil le  

 haghaidh úsáide ag an obair nó le haghaidh é féin nó í féin a chosaint;

• ag tuairisciú sárú reachtaíocht sábháilteachta agus sláinte nó aon locht san ionad oibre, nó sna córais   

 oibre nó in aon airteagal nó substaint a thagann ar aird dó nó di gur dealraitheach a dhéanfadh baol dó  

 nó di nó d'aon duine eile.

Iarrtar ar gach ball foirne an fhoirm thíos a shíniú agus í a chur ar ais chuig

roimh

Tá an ráiteas sábháilteachta léite agus tuigthe agam do scoil                             arna dhátú 

Sínithe (Ceannlitreacha):

Síniú:

Dáta:
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Uirlís 7(B) Modhanna Faisnéis Sábháilteachta agus Sláinte a 
thabhairt

Cruinnithe

Bord Bainistíochta/Coiste Gairmoideachais

Foireann

Cumannn/Comhairle na dTuismitheoirí 

Tuismitheoir-Múinteoir 

Bainistíocht Ar Scoil 

Cinn Bhliana

Ranna Ábhar 

Coiste/Tascghrúpaí Stiúrtha Pleanála agus Forbartha 

Tréadchúraim/Foireann Chúraim 

Riachtanais Speisialta/Tacaíocht Foghlama 

Grúpa Comhairleach Scoile (Foireann) 

Scaipeadh Eolais  (béil)

Beartas Sábháilteachta agus Sláinte

Tionóil Scoile

Córas Glórfhógartha

Léachtaí

Ranganna

Scaipeadh eolais (scríofa)

Ráiteas sábháilteachta

Fógraí

Meabhráin

Nuachtlitreacha (inmheánacha & seachtracha) 

Comhfhreagras

Tuairiscí

Pleananna ábhair

Plean scoile

Polasaithe

Lámhleabhair mhúinteora/ionduchtaithe

Irisí Daltaí

Suíomh Gréasáin

Ríomhphost
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Uirlís 8: Monatóireacht

Ba chóir don Bhord Bainistíochta/Coiste Gairmoideachais, ag obair leis an gcoiste sábháilteachta, struchtúir agus nósanna 

imeachta a bhunú chun monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú sábháilteachta agus sláinte na scoile. Déantar é seo 

chun a chinntiú gur cuireadh i ngníomh gníomhartha pleanáilte atá i bplean sábháilteachta agus sláinte na scoile, nó i 

gcás nár cuireadh i ngníomh iad, go bhfuil siad sceidealta chun tabhairt fúthu. 

Is féidir monatóireacht a dhéanamh i mbealaí éagsúla, m.sh. cigireachtaí foirmiúla agus ceantair scoile go léir a sheiceáil ag 

amfrámaí ar leith socraithe roimh ré chun aon éisc nó lochtanna, cigireachtaí agus seiceáil trealaimh, aonaid eastósctha, 

suiteálacha dóiteáin, srl. a aimsiú agus athbhreithniú a dhéanamh ar thimpistí, garthimpistí agus tarlúintí dainséaracha,a 

d'fhéadfadh tarlú chun monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhartha ceartúcháin a cuireadh i bhfeidhm.

*Féach ar Chuid 1 de na Treoirlínte, Céim 4: Ag tomhas feidhmíochta

Uirlís 8(A) Teimpléad cigireachta samplach 

Cigireacht déanta Pas Teip Tuairim/gníomh 
sábháilteachta ag 
teastáil

Freagracht Dáta dúnta

Sínithe       Dáta:     /        /
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Uirlís 8 (B) Bileog sheiceála chigireachta shamplach
Seomra Ranga/Ceardlann: Tuairim/Gníomh sábháilteachta 

ag teastáil
Freagracht Dáta dúnta

Measúnaithe ag:

Y N

Bainistí

Urlár saor ó ghuaiseacha tuisle/sciorrtha?

Dorais/bealaí éalaithe agus pasáistí saor?

Rudaí stóráilte go cuí?

Amhábhair stóráilte go cuí? 

Uirlisí go léir stóráilte go sábháilte agus go daingean?

Dramhaíl go léir glanta?

Sábháilteacht dóiteáin

Trealamh dóiteáin agus séalaí curtha ina n-ionad?

Trealamh tomhsaire dóiteáin ag léamh i gceart (.i. glas)?

Trealamh suite, cothabháilte, inrochtana agus nach bhfuil 
damáistithe?

Dorais éalaithe léirithe, soilsithe agus so-oscailte?

Seomraí teicniúla 

Aeráil eastósctha áitiúil ag obair i gceart?

Meaisínghardaí agus clúdaigh curtha ina n-ionad?

Aon lochtanna nó  éisc infheicthe?

Uirlisí láimhe go léir saor ó dhamáiste?

Ceimicí go léir stóráilte go slán agus go daingean nuair nach 
bhfuiltear in úsáid?

Caoi mhaith ar threalamh cosanta pearsanta (TCP)?

Trealamh Cosanta Pearsanta (PPE) á úsáid nuair is gá?

Sábháilteacht Leictreach

Soicéid, lascanna, plucóidí agus cablaí saor ó dhamáiste?

Aon soicéid róualaithe?

Cláir lascanna/fiúsanna faoi ghlas?

Timpeallacht oibre agus leasa

Caoi mhaith ar throscán agus fearais go léir?

Fearais shoilsithe go léir ag oibriú agus ag feidhmiú?

Trealamh garchabhrach inrochtana agus stocáilte go cuí?

Comharthaí sábháilteachta agus marcanna curina n-ionad?

Sínithe

Más  ‘níl’ an freagairt luaigh cén gníomh atá ag teastáil agus cé atá freagrach as.

Rialúchán i 

bhfeidhm
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