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Acht do dhéanamh socrú go gcuirfear seirbhísí sláinte áirithe ar fáil gan mhuirear do
mhná áirithe a ligeadh isteach i bhforais áirithe agus a bhí ag obair iontu; do dhéanamh
socrú nach gceanglófar ar na mná sin muirir a íoc as seirbhísí géarthinnis d’othair
chónaithe agus, chun na gcríoch sin, do leasú an Achta Sláinte, 1970; do leasú an Achta
fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais, 2009; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe
gaolmhara.

[18 Márta 2015]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

Mínithe

1. San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1970” an tAcht Sláinte, 1970;

ciallaíonn “Aire” an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais;

tá le “lia-chleachtóir cláraithe” an bhrí chéanna atá leis in Acht na Lia-Chleachtóirí,
2007;

tá le “altra chláraithe” an bhrí chéanna atá leis in Acht na nAltraí agus na
gCnáimhseach, 2011;

ciallaíonn “foras iomchuí” foras a shonraítear sa Sceideal;

ciallaíonn “Scéim” an scéim, arna déanamh ag an Rialtas i mí na Nollag, 2013 agus atá
de thuras na huaire á riaradh ag an Aire, lena ndéantar foráil maidir le híocaíochtaí
ex-gratia a dhéanamh le mná a ligeadh isteach i bhforas iomchuí agus a bhí ag obair ann.

Seirbhísí sláinte a sholáthar gan mhuirear do rannpháirtithe iomchuí

2. (1) Cuirfidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte na nithe seo a leanas ar fáil gan
mhuirear do rannpháirtithe iomchuí—

(a) seirbhís liachta agus máinliachta lia-chleachtóra ghinearálta,
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(b) drugaí, íoca agus fearais liachta agus mháinliachta atá de thuras na huaire ar an
Liosta Aisíoca de réir bhrí an Achta Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil agus a
Sholáthar), 2013,

(c) an tseirbhís altranais a shonraítear in alt 60 d’Acht 1970,

(d) an tseirbhís cúnaimh baile a shonraítear in alt 61 d’Acht 1970 agus dá ngairtear
seirbhís chúnamh baile san Acht sin, tar éis measúnacht ar riachtanais arna
déanamh ag lia-chleachtóir cláraithe nó altra chláraithe go bhfuil gá amhlaidh
leis an tseirbhís,

(e) na seirbhísí déadliachta, súil-liachta agus cluasliachta a shonraítear in alt 67
d’Acht 1970,

(f) seirbhís comhairliúcháin, tar éis do lia-chleachtóir cláraithe tarchur a dhéanamh
ina leith sin, i ndáil le ligean isteach agus obair rannpháirtí iomchuí in aon cheann
de na forais a shonraítear sa Sceideal,

(g) seirbhís cosliachta, tar éis do lia-chleachtóir cláraithe nó d’altra chláraithe tarchur
a dhéanamh ina leith sin, agus

(h) seirbhís fisiteiripe, tar éis do lia-chleachtóir cláraithe tarchur a dhéanamh ina
leith sin.

(2) San alt seo, ciallaíonn “rannpháirtí iomchuí”, i ndáil leis an Scéim, bean—

(a) a mbeidh cinneadh ina leith déanta ag an Aire go bhfuil sí incháilithe faoin
Scéim, agus

(b) a mbeidh glactha aici, de réir na Scéime, le tairiscint fhoirmiúil arna déanamh léi
faoin Scéim sin.

Leasú ar alt 53C d’Acht 1970

3. Leasaítear fo-alt (9) d’alt 53C (a cuireadh isteach le halt 12 den Acht Sláinte (Leasú),
2013) d’Acht 1970—

(a) i mír (g), trí “an duine,” a chur in ionad “an duine.”, agus

(b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (g):

“(h) gur rannpháirtí iomchuí (de réir bhrí alt 2 den Acht um Shásamh do
Mhná a raibh Cónaí Orthu i bhForais Áirithe, 2015) an duine.”.

Leasú ar Chuid 3 de Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht fán Scéim um Thacaíocht Tithe
Banaltrais, 2009

4. Leasaítear Cuid 3 de Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht fán Scéim um Thacaíocht
Tithe Banaltrais, 2009—

(a) i mír 1, tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘íocaíocht iomchuí’, i ndáil le duine, íocaíocht nó íocaíochtaí a
dhéanfar leis an duine faoin Scéim, arna déanamh ag an Rialtas i mí na
Nollag, 2013 agus atá de thuras na huaire á riaradh ag an Aire Dlí agus Cirt
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agus Comhionannais, lena ndéantar foráil maidir le híocaíochtaí ex-gratia a
dhéanamh le mná a ligeadh isteach agus a bhí ag obair i bhforas iomchuí
de réir bhrí an Achta um Shásamh do Mhná a raibh Cónaí Orthu i bhForais
Áirithe, 2015, agus folaíonn sé aon sochar a sholáthrófar faoin Scéim sin;”

agus

(b) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 11:

“12. Chun measúnacht airgeadais a dhéanamh faoi Chuid 1 nó 1A ar dhuine
nach duine de lánúin, tabharfar neamhaird ar aon íocaíocht iomchuí
arna déanamh leis an duine.

13. Chun measúnacht airgeadais a dhéanamh faoi Chuid 2 nó 2A ar dhuine
is duine de lánúin, tabharfar neamhaird ar aon íocaíocht iomchuí arna
déanamh leis an duine sin nó leis an duine eile den lánúin.”.

Caiteachais

5. Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire nó an tAire Sláinte ag riaradh an Achta
seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe é, as
airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Gearrtheideal agus tosach feidhme

6. (1) Féadfar an tAcht um Shásamh do Mhná a raibh Cónaí Orthu i bhForais Áirithe,
2015 a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le
hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríoch nó foráil áirithe agus
féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh
forálacha éagsúla.
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Alt 1 AN SCEIDEAL

Na Forais Iomchuí

1. Na Neachtlanna Maigdiléanacha arna n-oibriú ag Siúracha an tSáraoire—

(a) ag Naomh Muire, Bóthar Chorcaí, Port Láirge,

(b) ag Naomh Muire, Ros Mhic Thriúin, Loch Garman,

(c) ag Naomh Muire, Bóthar Thobar na Pingine, Luimneach,

(d) ag Naomh Muire, Tobar Rí an Domhnaigh, Corcaigh.

2. Na Neachtlanna Maigdiléanacha arna n-oibriú ag Siúracha Bhantiarna na
Carthanachta—

(a) ag Tearmann Naomh Muire, an Pháirc Ard, Bóthar Pháirc na nGrás, Droim
Conrach, Baile Átha Cliath 9,

(b) ag Mainistir Bhantiarna na Carthanachta, Sráid Sheáin Mhic Dhiarmada
(Sráid Gloucester roimhe sin), Baile Átha Cliath 1.

3. Na Neachtlanna Maigdiléanacha arna n-oibriú ag Siúracha na Trócaire—

(a) ag an Áras Maigdiléanach (Tigh Maigdiléanach roimhe sin), 47 Sráid
Forster, Gaillimh,

(b) ag Tearmann Phádraig, Bóthar Crofton, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha
Cliath.

4. Na Neachtlanna Maigdiléanacha arna n-oibriú ag Siúracha na Carthanachta—

(a) ag Naomh Máire Mhaigdiléana, Bóthar Floraville, Domhnach Broc, Baile
Átha Cliath 4,

(b) ag Naomh Uinseann, Bóthar Naomh Muire, Lána na Péacóige, Corcaigh.

5. An neachtlann arna hoibriú ag Siúracha na Carthanachta sa Scoil Oiliúna i Lárionad
Oiliúna Naomh Muire, Sráid Stanhope, Baile Átha Cliath 7.

6. An neachtlann arna hoibriú ag Siúracha na Trócaire sa Scoil Oiliúna i Scoil Oiliúna
Theach na Trócaire, Cnoc an tSamhraidh, Loch Garman.


