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Uimhir 1 de 2020

AN tACHT SLÁINTE (CAOMHNÚ AGUS COSAINT AGUS BEARTA 
ÉIGEANDÁLA EILE AR MHAITHE LE LEAS AN PHOBAIL), 2020

[An tiontú oifigiúil]

Acht, do dhéanamh socrú eisceachtúil, ar mhaithe le leas an phobail agus ag féachaint don 
bhaol follasach tromaí atá ann don bheatha dhaonna agus don tsláinte phoiblí de dheasca 
an galar ar a dtugtar Covid-19 a bheith ag leathadh agus, d’fhonn maolú a dhéanamh, i 
gcás gurb indéanta sin, ar éifeacht leathadh an ghalair ar a dtugtar Covid-19, do leasú an 
Achta Sláinte, 1947 chun cumhacht a thabhairt don Aire Sláinte rialacháin a dhéanamh 
lena dtoirmiscfear nó lena srianfar imeachtaí áirithe a sheoladh, nó rochtain ar áitribh 
áirithe, agus do dhéanamh socrú maidir le bearta forfheidhmiúcháin; do dhéanamh socrú 
maidir le cumhachtaí a bheith ag oifigigh liachta sláinte áirithe chun ordú a thabhairt, 
in imthosca áirithe, go ndéanfar daoine a choinneáil ar daoine iad a bhfuil drochamhras 
ann ina leith gur foinsí ionchasacha ionfhabhtúcháin le haghaidh an ghalair ar a dtugtar 
Covid-19 iad agus do dhéanamh socrú maidir le bearta forfheidhmiúcháin i ndáil leis sin; 
agus do thabhairt cumhacht don Aire Sláinte limistéir a shainainmniú ina limistéir ina 
bhfuil ionfhabhtúcháin Covid-19 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara; do 
leasú agus do leathnú na nAchtanna Leasa Shóisialaigh chun socrú a dhéanamh maidir 
le leasuithe i ndáil le teidlíocht chun sochair breoiteachta le haghaidh daoine a mbeidh 
fáthmheasta ina leith go bhfuil an galar ar a dtugtar Covid-19 orthu nó gur foinse dhóchúil 
ionfhabhtúcháin le haghaidh an ghalair ar a dtugtar Covid-19 iad; agus do dhéanamh 
socrú maidir le leasuithe i ndáil le sochar cuardaitheora poist agus liúntas cuardaitheora 
poist d’fhonn maolú a dhéanamh ar na héifeachtaí eacnamaíocha a bhainfidh le leathadh 
an ghalair ar a dtugtar Covid-19; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

[20 Márta 2020]

DE BHRÍ go bhfuil éigeandáil tagtha chun cinn ar de chineál í gur gá ar chúiseanna 
dosháraithe ar mhaithe le leas an phobail bearta urghnácha a dhéanamh chun dul i ngleic 
leis an mbaol láithreach eisceachtúil follasach don bheatha dhaonna agus don tsláinte 
phoiblí a bhaineann le leathadh an ghalair ar a dtugtar Covid-19;

AGUS DE BHRÍ go bhfuil an Stát agus a shaoránaigh, ar shlite suntasacha, go mór faoi 
lé éifeacht leathadh an ghalair sin ar a dtugtar Covid-19; agus, ag féachaint don dualgas 
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bunreachtúil atá ar an Stát cearta na saoránach chun a mbeatha agus chun sláine coirp a 
urramú agus na cearta sin a chosaint agus a shuíomh lena dhlíthe sa mhéid gur féidir é, gur 
gá raon de bhearta agus de chosaintí urghnácha a thabhairt isteach chun an baol atá ann 
go ndéanfar daoine a ionfhabhtú leis an ngalar ar a dtugtar Covid-19 a chosc, a íoslaghdú, 
a theorannú nó a mhoilliú;

AGUS DE BHRÍ gur gá don Stát dá dheasca na bearta san Acht seo a dhéanamh chun 
aghaidh a thabhairt ar an éigeandáil agus cearta saoránach chun beatha agus sláine coirp 
a chosaint agus a shuíomh;

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

Gearrtheideal agus forléiriú

1. (1) Féadfar an tAcht Sláinte (Caomhnú agus Cosaint agus Bearta Éigeandála eile ar mhaithe 
le Leas an Phobail), 2020 a ghairm den Acht seo.

 (2) Forléireofar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh agus Cuid 2 le chéile mar aon Acht 
amháin.

Tosach feidhme agus oibriú

2. (1) Measfar gur tháinig na leasuithe a dhéantar le hailt 4, 5 agus 6 i ngníomh an 9ú lá de 
Mhárta, 2020.

 (2) Measfar gur tháinig na leasuithe a dhéantar le hailt 7 agus 8 i ngníomh an 13ú lá de 
Mhárta, 2020.

 (3) Maidir leis na leasuithe a dhéantar—

  (a) le Cuid 2, faoi réir fho-alt (4), leanfaidh siad i ngníomh go dtí an 9ú lá de Bhealtaine, 
2020, agus

  (b) le Cuid 3, leanfaidh siad i ngníomh go dtí an 9ú lá de Shamhain, 2020, mura mbeidh 
rún lena gceadófar Cuid 3 do leanúint i ngníomh rite ag dhá Theach an Oireachtais.

 (4) Ar iarraidh a fháil ón Aire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, tar éis dul i 
gcomhairle le haon Aire eile den Rialtas is cuí leis nó léi ag féachaint d’fheidhmeanna 
an Aire sin den Rialtas, féadfaidh an Rialtas, i gcás gur deimhin leis gur ar mhaithe le 
leas an phobail é déanamh amhlaidh, a dhearbhú ó am go ham, le hordú, go leanfaidh 
gach ceann nó aon cheann de na leasuithe a dhéantar le Cuid 2 i ngníomh ar feadh cibé 
tréimhse nó tréimhsí a shonrófar san ordú lena mbaineann.

 (5) Déanfar ordú faoi fho-alt (4) a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is 
féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a 
shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an 
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ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní 
a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

CUID 2

leasuithe aR na hachtanna leasa shóisialaigh

Míniú

3. Sa Chuid seo, ciallaíonn “Acht 2005” an tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005.

Leasú ar alt 21 d’Acht 2005

4. Leasaítear alt 21 d’Acht 2005, i bhfo-alt (1)(e), trí “sochar breoiteachta arna dheonú do 
dhuine lena mbaineann alt 40(7), pinsean easláine” a chur in ionad “pinsean easláine”.

Leasú ar alt 40 d’Acht 2005

5. Leasaítear alt 40 d’Acht 2005—

  (a) i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

  “(b) go gcomhlíonann sé nó sí na coinníollacha ranníoca in alt 41 nó cibé 
coinníollacha a fhorordófar de réir rialacháin faoi alt 40A.”,

   agus

  (b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

 “(7) Faoi réir fho-alt (8), beidh feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le duine a 
bheidh éagumasach chun oibre, nó a mheasfar a bheith éagumasach chun 
oibre, de bhua—

  (a) é a bheith deimhnithe ar an tslí fhorordaithe ag lia-chleachtóir cláraithe 
ina leith gur duine é nó í—

   (i) a bhfuil sé fáthmheasta ina leith go bhfuil Covid-19 air nó uirthi, nó

   (ii) is foinse dhóchúil ionfhabhtúcháin le haghaidh Covid-19,

  (b) fógra a bheith tugtha dó nó di, ar an tslí fhorordaithe, ag oifigeach 
liachta sláinte nó cibé duine eile a fhorordófar, á rá gur foinse dhóchúil 
ionfhabhtúcháin le haghaidh Covid-19 é nó í,

  (c) go meastar, de réir rialacháin faoi alt 40A, gur foinse dhóchúil 
ionfhabhtúcháin le haghaidh Covid-19 é nó í, nó

  (d) gur duine é nó í ar ina leith atá ordú faoi alt 38A(1) den Acht Sláinte, 
1947 i bhfeidhm.

 (8) D’ainneoin fho-alt (7), féadfaidh an tAire earnáil daoine nó earnálacha daoine 
a fhorordú nach mbeidh, de bhua théarmaí agus choinníollacha (sainráite 
nó intuigthe) a gconartha fostaíochta, i dteideal sochar breoiteachta i leith 

cd.1 a.2
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tréimhsí neamhláithreachta ó fhostaíocht a eascraíonn as é nó í a bheith ina 
dhuine nó ina duine lena mbaineann fo-alt (7).

 (9) D’ainneoin fho-alt (2), beidh aon duine lena mbaineann fo-alt (7) i dteideal 
sochar breoiteachta ar an agus ón gcéad lá d’aon tréimhse éagumais chun 
oibre nó tréimhse éagumais mheasta chun oibre.

 (10) D’ainneoin aon ní san Acht seo, féadfaidh an tAire, i leith duine lena 
mbaineann fo-alt (7), na coinníollacha ranníoca íosta atá le comhlíonadh a 
fhorordú.

 (11) D’ainneoin aon ní san Acht seo, i leith duine lena mbaineann fo-alt (7), 
féadfaidh an tAire le rialacháin faoi alt 40A ráta an tsochair breoiteachta a 
athrú ar feadh cibé tréimshe a fhorordófar.

 (12) San alt seo agus in alt 40A, ciallaíonn ‘Covid-19’ galar arb é is cúis leis 
ionfhabhtú leis an víreas SARS-CoV-2 agus a shonraítear mar ghalar 
aicídeach de réir Rialachán 6 de na Rialacháin um Ghalair Aicídeacha, 1981 
(I.R. Uimh. 390 de 1981) agus an Sceidil a ghabhann leis na Rialacháin 
sin, nó aon athraitheach ar an ngalar a shonraítear amhlaidh mar ghalar 
aicídeach sna Rialacháin sin.”.

Rialacháin i leith daoine lena mbaineann alt 40(7)

6. Leasaítear Acht 2005 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 40:

“40A.  (1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Sláinte, le toiliú 
an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus ag féachaint do na 
nithe a shonraítear i bhfo-alt (2), rialacháin a dhéanamh chun lánéifeacht 
a thabhairt do na forálacha iomchuí agus féadfar leis na rialacháin sin, go 
háirithe, ach gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, foráil a 
dhéanamh maidir le gach ceann nó aon cheann de na nithe seo a leanas:

  (a) na nithe dá dtagraítear mar nithe atá forordaithe leis na forálacha 
iomchuí;

  (b) an nós imeachta trína ndeimhnítear agus an modh ar a ndeimhnítear 
duine le bheith ina dhuine iomchuí nó ina duine iomchuí;

  (c) d’ainneoin ghinearáltacht mhír (b), an nós imeachta trína meastar, 
agus an modh ar a meastar, maidir le duine, gur foinse dhóchúil 
ionfhabhtúcháin le haghaidh Covid-19 é nó í;

  (d) na ceanglais ar i ndáil leo a thabharfaidh, agus an modh ar a dtabharfaidh, 
duine iomchuí fógra don Aire i dtaobh imthosca a éagumais nó a 
héagumais chun oibre, nó a éagumais mheasta nó a héagumais mheasta 
chun oibre;

  (e) coinníollacha breise le haghaidh teidlíocht duine iomchuí chun sochair 
breoiteachta;

  (f) cibé nithe breise, teagmhasacha, iarmhartacha nó forlíontacha a 
mheasfaidh an tAire is gá nó is fóirsteanach chun éifeacht a thabhairt 
do na forálacha iomchuí.

cd.2 a.5
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 (2) Le linn don Aire rialacháin a dhéanamh faoin alt seo, tabharfaidh sé nó sí 
aird ar na nithe seo a leanas:

  (a) cineál an ghalair Covid-19 agus an tionchar a d’fhéadfadh a bheith aige 
ar dhaoine aonair, ar an tsochaí agus ar an Stát;

  (b) cumas an Stáit freagairt don bhaol don tsláinte phoiblí a bhaineann le 
leathadh Covid-19;

  (c) beartais agus cuspóirí an Rialtais chun sláinte agus leas daoine den 
phobal a chosaint;

  (d) an gá atá ann a chinntiú go mbainfear an úsáid is tairbhiúla, is éifeachtaí 
agus is éifeachtúla as acmhainní;

  (e) an gá atá ann maolú a dhéanamh ar na héifeachtaí eacnamaíocha a 
bhaineann le leathadh Covid-19;

  (f) i ndáil le rialacháin arna ndéanamh chun críocha alt 40(7)(c), tionchar 
an cheanglais maidir le deimhniú ar infhaighteacht acmhainní laistigh 
de na seirbhísí sláinte.

 (3) San alt seo—

ciallaíonn ‘duine iomchuí’ duine lena mbaineann alt 40(7);

ciallaíonn ‘forálacha iomchuí’ fo-ailt (7) go (12) d’alt 40.”.

Leasú ar alt 62 d’Acht 2005

7. Leasaítear alt 62 d’Acht 2005 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

 “(4) Ní bheidh duine, ach amháin mar a fhoráiltear le rialacháin arna ndéanamh 
le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, i dteideal sochar 
cuardaitheora poist ar feadh na chéad 3 lá d’aon tréimhse bhearnaithe 
fostaíochta.”.

Leasú ar alt 141 d’Acht 2005

8. Leasaítear alt 141 d’Acht 2005, i bhfo-alt (2), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír 
(a):

  “(a) Ní bheidh duine, ach amháin mar a fhoráiltear le rialacháin arna 
ndéanamh le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, i 
dteideal sochar cuardaitheora poist ar feadh na chéad 3 lá dífhostaíochta 
in aon tréimhse leanúnach dhífhostaíochta.”.

CUID 3

leasú aR an acht sláinte, 1947

Míniú

9. Sa Chuid seo, ciallaíonn “Acht 1947” an tAcht Sláinte, 1947.

cd.2 a.6
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Leasú ar Acht 1947

10. Leasaítear Acht 1947 trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 31:

“Rialacháin chun leathadh Covid-19 a chosc, a theorannú, a íoslaghdú nó a 
mhoilliú

31A.  (1) Féadfaidh an tAire, ag féachaint don bhaol láithreach eisceachtúil follasach 
don bheatha dhaonna agus don tsláinte phoiblí a bhaineann le leathadh 
Covid-19 agus ag féachaint do na nithe a shonraítear i bhfo-alt (2), rialacháin 
a dhéanamh chun leathadh Covid-19 (lena n-áirítear an leathadh lasmuigh 
den Stát) a chosc, a theorannú, a íoslaghdú nó a mhoilliú nó, i gcásanna 
eile inar gá sin, chun aghaidh a thabhairt ar an mbaol don tsláinte phoiblí 
a eascraíonn as leathadh Covid-19 agus, gan dochar do ghinearáltacht an 
mhéid sin roimhe seo, féadfar leis na rialacháin sin, go háirithe, foráil a 
dhéanamh maidir le gach ceann nó aon cheann díobh seo a leanas:

  (a) srianta a bheidh le forchur ar thaisteal chuig an Stát nó uaidh;

  (b) srianta a bheidh le forchur ar thaisteal chuig suíomhanna geografacha 
lena mbaineann ordú um limistéir atá buailte nó ar thaisteal ó na 
suíomhanna sin nó laistigh díobh;

  (c) gan dochar do ghinearáltacht mhír (b), srianta a bheidh le forchur 
ar dhaoine nó aicmí daoine a bhfuil cónaí orthu nó atá ag obair i 
suíomhanna nó atá ag tabhairt cuairt ar shuíomhanna dá dtagraítear i 
mír (b), lena n-áirítear na srianta seo a leanas (ach gan bheith teoranta 
dóibh)—

   (i) a cheangal ar dhaoine fanacht ina dteaghaisí, nó

   (ii) gan dochar d’aon fhorálacha eile den Acht seo nó de rialacháin arna 
ndéanamh faoi, a cheangal ar dhaoine fanacht i cibé áiteanna eile a 
shonróidh an tAire;

  (d) imeachtaí, nó aicmí imeachtaí, a thoirmeasc, lena n-áirítear imeachtaí 
de na cineálacha seo a leanas (ach gan bheith teoranta dóibh)—

   (i) imeachtaí a bhféadfaí a mheas le réasún ina leith, de bhua chineál, 
fhormáid, shuíomh nó thimpeallacht an imeachta lena mbaineann, 
nó na socruithe i dtaobh an imeachta, nó na ngníomhaíochtaí a 
bhaineann leis, nó an lín daoine is dóigh a bheadh ag freastal air, 
go mbeadh daoine a bheadh ag freastal ar an imeacht i mbaol a 
n-ionfhabhtaithe le Covid-19,

   (ii) imeachtaí i suíomhanna geografacha sonraithe lena mbaineann 
ordú um limistéir atá buailte,

   (iii) imeachtaí i suíomhanna a bhféadfaí a mheas le réasún ina leith, 
de bhua chineál, fhormáid nó thimpeallacht na suíomhanna lena 
mbaineann, nó na socruithe i dtaobh na gcineálacha imeachtaí 
sna suíomhanna, nó na ngníomhaíochtaí a bhaineann leo, nó an 
lín daoine is dóigh a bheadh ag freastal orthu, go mbeadh daoine 
a bheadh ag freastal ar imeachtaí sna suíomhanna sin i mbaol a 
n-ionfhabhtaithe le Covid-19,

cd.3
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   (iv) imeachtaí a bhféadfaí a mheas le réasún ina leith, maidir leis an líon 
daoine a mbeidh sé beartaithe, nó ar dhóigh, iad a bheith ag freastal 
ar an imeacht, go mbeadh daoine a bheadh ag freastal ar an imeacht 
i mbaol a n-ionfhabhtaithe le Covid-19;

  (e) na cosaintí ar gá d’eagraithe imeachtaí iad a chur i bhfeidhm i ndáil 
le himeachtaí chun an baol ionfhabhtúcháin le Covid-19 do dhaoine a 
bheadh ag freastal ar aon imeacht den sórt sin a chosc, a theorannú, a 
íoslaghdú nó a mhoilliú;

  (f) na cosaintí ar gá d’úinéirí nó d’áititheoirí áitribh nó aicme áitribh iad a 
chur i bhfeidhm (lena n-áirítear dúnadh sealadach an áitribh sin) chun 
an baol ionfhabhtúcháin le Covid-19 do dhaoine a bheadh ag freastal ar 
an áitreabh sin a chosc, a theorannú, a íoslaghdú nó a mhoilliú;

  (g) na cosaintí ar gá d’úinéirí nó d’áititheoirí aon áite eile nó aicme áite 
eile iad a chur i bhfeidhm (lena n-áirítear dúnadh sealadach na háite 
sin nó na haicme áite sin) chun an baol ionfhabhtúcháin le Covid-19 do 
dhaoine a bheadh ag freastal ar an áit nó ar an aicme áite sin a chosc, a 
theorannú, a íoslaghdú nó a mhoilliú;

  (h) gan dochar do ghinearáltacht na míreanna sin roimhe seo, na cosaintí 
ar gá do bhainisteoirí (cibé tuairisc atá orthu) ar scoileanna, lena 
n-áirítear scoileanna teanga, creiseanna nó saoráidí cúraim leanaí eile, 
ollscoileanna nó saoráidí oideachais eile, iad a chur i bhfeidhm (lena 
n-áirítear dúnadh sealadach na saoráidí sin) chun an baol ionfhabhtúcháin 
le Covid-19 do dhaoine a bheadh ag freastal ar na háitribh sin a chosc, 
a íoslaghdú, a theorannú nó a mhoilliú;

  (i) aon bhearta eile a mheasfaidh an tAire is gá chun leathadh Covid-19 a 
chosc, a theorannú, a íoslaghdú nó a mhoilliú;

  (j) fógraí a thabhairt, na sonraí a bheidh le cur i bhfógraí den sórt sin agus 
an modh ar a bhféadfar fógraí den sórt sin a thabhairt chun críocha na 
rialachán;

  (k) cibé nithe breise, teagmhasacha, iarmhartacha nó forlíontacha a 
mheasfaidh an tAire is gá nó is fóirsteanach chun lánéifeacht a thabhairt 
do na rialacháin. 

 (2) Le linn don Aire rialacháin a dhéanamh faoi fho-alt (1)—

  (a) tabharfaidh sé nó sí aird ar na nithe seo a leanas:

   (i) go bhfuil éigeandáil náisiúnta tagtha chun cinn ar de chineál í go 
bhfuil baol láithreach follasach ann don bheatha dhaonna agus don 
tsláinte phoiblí ar dá dheasca is fóirsteanach ar mhaithe le leas an 
phobail bearta urghnácha a dhéanamh chun an bheatha dhaonna 
agus an tsláinte phoiblí a chosaint;

   (ii) gur dhearbhaigh an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte Éigeandáil 
Sláinte Poiblí arb Ábhar Imní ar Leibhéal Idirnáisiúnta í i leith 
Covid-19 agus go ndearna an Eagraíocht sin Covid-19 a dhearbhú 
go cuí ina phaindéim;
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   (iii) go mbaineann ábhair mhóra baoil don bheatha dhaonna agus don 
tsláinte phoiblí le Covid-19 de dheasca an chumais minicíochta 
mortlaíochta a ghabhann leis;

   (iv) beartais agus cuspóirí an Rialtais chun cibé bearta cosanta is 
indéanta a dhéanamh chun beatha agus sláine coirp saoránach a 
shuíomh i gcoinne baol don tsláinte phoiblí;

   (v) an gá atá ann gníomhú go dlúsúil chun leathadh Covid-19 a chosc, 
a theorannú, a íoslaghdú nó a mhoilliú;

   (vi) acmhainní na seirbhísí sláinte, lena n-áirítear an líon oibrithe 
cúraim sláinte a bheidh ar fáil tráth áirithe, cumas na n-oibrithe 
bearta a dhéanamh, daoine a thástáil i leith Covid-19 agus cúram 
agus cóireáil a sholáthar do dhaoine atá ionfhabhtaithe le Covid-19, 
an gá atá ann cibé bearta is cuí a dhéanamh chun oibrithe cúraim 
sláinte a chosaint ar ionfhabhtú le Covid-19, agus cumas ospidéal 
nó foras eile freastal do chúram agus cóireáil a sholáthar do dhaoine 
ionfhabhtaithe agus an céanna a éascú;

   (vii) acmhainní, lena n-áirítear acmhainní airgeadais, an Stáit;

   (viii) comhairle Phríomh-Dhochtúir Oifigiúil na Roinne Sláinte, agus

  (b) féadfaidh sé nó sí aird a thabhairt ar aon treoir iomchuí (lena n-áirítear, 
go háirithe, aon treoir i ndáil leis an measúnacht priacal i leith Covid-19 
agus leis an sainiú cáis i ndáil le Covid-19) arna tabhairt ag an 
Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, ag an Lárionad Eorpach um Ghalair a 
Chosc agus a Rialú, ag an Lárionad Faire um Chosaint Sláinte de chuid 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, agus ag daoine eile a bhfuil 
saineolas iomchuí liachta agus eolaíochta acu.

 (3) Sula ndéanfaidh an tAire rialacháin faoi fho-alt (1)—

  (a) rachaidh sé nó sí i gcomhairle le haon Aire eile den Rialtas is cuí leis nó 
léi, ag féachaint d’fheidhmeanna an Aire eile sin den Rialtas, agus

  (b) féadfaidh sé nó sí dul i gcomhairle le haon duine eile is cuí leis an Aire 
chun críocha na rialachán seo.

 (4) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le haon Aire eile den Rialtas 
is cuí leis nó léi, ag féachaint d’fheidhmeanna an Aire eile sin den Rialtas, 
aicmí sonraithe daoine a dhíolmhú ó rialacháin faoi fho-alt (1), lena 
n-áirítear daoine a chomhlíonann seirbhísí riachtanacha, lena n-áirítear 
dualgais reachtúla nó seirbhísí poiblí sonraithe eile nó seirbhísí sonraithe 
eile, ach gan bheith teoranta do dhaoine den sórt sin.

 (5) Ní dochar an t-alt seo d’fhorálacha alt 31, lena n-áirítear mar a bhainfidh 
siad le Covid-19.

 (6) Aon duine—

  (a) a sháróidh foráil de rialachán a dhéanfar faoi fho-alt (1) agus a ndéarfar 
gur foráil phionósach í,
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  (b) a chuirfidh cosc, nó a chuirfidh isteach, ar dhuine iomchuí, nó a chuirfidh 
bac leis nó léi, le linn don duine iomchuí sin cumhacht a fheidhmiú a  
thugtar dó nó di le rialacháin faoin alt seo,

  (c) a mhainneoidh nó a dhiúltóidh faisnéis a thabhairt do dhuine iomchuí is 
faisnéis—

   (i) atá ar eolas ag an duine céadluaite,

   (ii) a gceanglaítear ar an duine céadluaite le rialacháin faoin alt seo í a 
thabhairt don duine iomchuí, agus

   (iii) ar iarradh ar an duine céadluaite í a thabhairt, nó ar cuireadh in iúl 
dó nó di ar shlí eile go bhfuil ceanglas air nó uirthi í a thabhairt, do 
dhuine iomchuí,

   nó

  (d) a thabharfaidh faisnéis, i gcomhlíonadh airbheartaithe ceanglais faoi 
rialacháin faoi fho-alt (1), do dhuine iomchuí is eol don duine céadluaite 
a bheith bréagach nó míthreorach in aon phonc ábhartha,

beidh sé nó sí ciontach i gcion.

 (7) Aon chomhalta den Gharda Síochána a mbeidh drochamhras aige nó aici, 
agus cúis réasúnach aige nó aici leis sin, go bhfuil foráil de rialachán arna 
dhéanamh faoi fho-alt (1) á sárú nó sáraithe ag duine, is foráil a ndéarfar gur 
foráil phionósach í, féadfaidh sé nó sí, d’fhonn a chinntiú go gcomhlíonfar 
an rialachán, a ordú don duine cibé bearta a dhéanamh a mheasfaidh an 
comhalta is gá chun an fhoráil a chomhlíonadh.

 (8) (a) Aon duine a mhainneoidh, gan údarás dleathach nó leithscéal réasúnach, 
ordachán faoi fho-alt (7) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i 
gcion.

  (b) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána duine a ghabháil gan bharántas 
is duine a mbeidh cúis réasúnach ag an gcomhalta lena chreidiúint go 
bhfuil cion faoin bhfo-alt seo á dhéanamh nó déanta aige nó aici.

 (9) Aon chomhalta den Gharda Síochána a mbeidh forais réasúnacha aige nó 
aici chun a chreidiúint go bhfuil cion faoin alt seo á dhéanamh nó déanta ag 
duine, féadfaidh sé nó sí a cheangal ar an duine sin a ainm agus a sheoladh 
nó a hainm agus a seoladh a lua.

 (10) Aon duine a mhainneoidh nó a dhiúltóidh a ainm agus a sheoladh nó a 
hainm agus a seoladh a lua i gcomhlíonadh ceanglais faoi fho-alt (9), nó 
a luafaidh, i gcomhlíonadh airbheartaithe ceanglais den sórt sin, ainm nó 
seoladh a bheidh bréagach nó míthreorach, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

 (11) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána aon duine a ghabháil gan 
bharántas is duine a mbeidh cúis réasúnach ag an gcomhalta lena chreidiúint 
go bhfuil cion faoi fho-alt (10) déanta aige nó aici.

 (12) Aon duine a dhéanfaidh cion faoin alt seo, dlífear, ar é nó í a chiontú go 
hachomair, fíneáil d’aicme C, nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 
6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.
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 (13) (a) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin faoi fho-alt (1) maidir le duine 
(dá ngairtear ‘duine iomchuí’ san alt), nó grúpa de cibé daoine iomchuí 
a shonrófar, do chur i ngníomh agus d’fhorfheidhmiú na rialachán sin 
agus, chun na críche sin, féadfar daoine éagsúla, nó teaglamaí éagsúla 
de dhaoine, a shonrú amhlaidh chun críoch éagsúil i rialacháin den sórt 
sin nó i ndáil le forálacha éagsúla de rialacháin den sórt sin.

  (b) Gan dochar do ghinearáltacht mhír (a), beidh na daoine seo a leanas ar 
na daoine a bhféadfar iad a shonrú faoin bhfo-alt seo—

   (i) oifigeach údaraithe,

   (ii) oifigeach liachta sláinte,

   (iii) oifigeach don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais,

   (iv) oifigeach custam (de réir bhrí an Achta Custam, 2015), nó

   (v) duine, nó grúpa daoine, a cheapfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte.

 (14) Gan dochar do ghinearáltacht alt 95, féadfaidh duine iomchuí, le linn dó nó 
di cumhacht a fheidhmiú nó feidhm a chomhlíonadh, is cumhacht nó feidhm 
a thabharfar don oifigeach sin le rialacháin faoi fho-alt (1), a cheangal ar 
chomhalta den Gharda Síochána cúnamh a thabhairt maidir le feidhmiú 
na cumhachta nó comhlíonadh na feidhme, lena n-áirítear trí aon duine a 
choinneáil go sealadach, duine a thabhairt go dtí aon áit, aon áitreabh a 
bhriseadh ar oscailt, nó aon ghníomh eile ar gá forneart a úsáid ina leith 
agus gur dleathach forneart a úsáid ina leith, agus déanfaidh aon chomhalta 
den Gharda Síochána a gceanglófar amhlaidh air nó uirthi an ceanglas a 
chomhlíonadh.

 (15) (a) I gcás go ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoin alt seo agus go 
gcruthófar go ndearnadh é le toiliú nó le cúlcheadú, nó gurbh inchurtha 
é i leith aon fhaillí thoiliúil ar thaobh, aon duine ba stiúrthóir, bainisteoir, 
rúnaí nó oifigeach eile de chuid an chomhlachta chorpraithe nó aon 
duine a d’airbheartaigh a bheith ag gníomhú sa cháil sin, beidh an duine 
sin, chomh maith leis an gcomhlacht corpraithe, ciontach i gcion agus 
féadfar imeachtaí a thionscnamh ina choinne nó ina coinne agus é nó í 
a phionósú amhail is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

  (b) I gcás gnóthaí comhlachta chorpraithe a bheith á mbainistiú ag 
a chomhaltaí, beidh feidhm ag mír (a) i ndáil le gníomhartha 
agus mainneachtainí comhalta i dtaca lena fheidhmeanna nó lena 
feidhmeanna bainistíochta amhail is dá mba stiúrthóir nó bainisteoir de 
chuid an chomhlachta chorpraithe é nó í.

 (16) San alt seo, in alt 31B agus in alt 38A—

ciallaíonn ‘imeacht’ cruinniú daoine, cibé acu is cruinniú ar chúiseanna 
cultúir, siamsaíochta, áineasa, spóirt, tráchtála, oibre, sóisialta, pobail, 
oideachais nó creidimh nó ar chúiseanna eile é, agus folaíonn sé cruinniú a 
gceanglaítear é a bheith faoi réir toiliú, ceadúnas nó cineál eile ceada arna 
dheonú ag aon Aire den Rialtas nó aon chomhlacht poiblí i ndáil leis de 
bhun aon achtachán nó riail dlí lena bhforáiltear maidir le rialáil a dhéanamh 
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ar phleanáil chuí agus forbairt inchothaithe, bainistiú tráchta, díol alcóil, 
sábháilteacht agus sláinte ag an obair nó aon ní eile, ach gan bheith teoranta 
do chruinniú den sórt sin;

ciallaíonn ‘eagraí imeachta’, i ndáil le himeacht, duine—

  (a) atá ag gabháil don imeacht a phoibliú, a shocrú, a eagrú nó a bhainistiú, 
nó

  (b) a fhaigheann an t-ioncam go léir nó cuid den ioncam, i gcás gurb  
infheidhme, ón imeacht;

folaíonn ‘áitreabh’ foirgneamh nó aon chuid d’fhoirgneamh, aon spás 
lasmuigh atá mórthimpeall ar an áitreabh nó tadhlach leis, cibé acu a 
úsáidtear i dteannta an áitribh é nó nach n-úsáidtear, aon talamh, áitreabh, 
puball, carbhán, nó déanmhas sealadach nó soghluaiste eile, long nó 
soitheach eile, aerárthach, carráiste iarnróid nó feithicil iarnróid eile (cibé 
acu ar fos nó nach ea) agus aon choimeádán stórála.

 (17) San alt seo, in alt 31B agus in alt 38A—

ciallaíonn ‘Covid-19’ galar arb é is cúis leis ionfhabhtú leis an víreas 
SARS-CoV-2 agus a shonraítear mar ghalar aicídeach de réir Rialachán 6 
de na Rialacháin um Ghalair Aicídeacha, 1981 (I.R. 390 de 1981) agus an 
Sceidil a ghabhann leis na Rialacháin sin, nó aon athraitheach ar an ngalar 
a shonraítear amhlaidh mar ghalar aicídeach sna Rialacháin sin;

ciallaíonn ‘An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú’ 
an Ghníomhaireacht arna bunú faoi fhorálacha Rialachán (CE) Uimh. 
851/20041 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Aibreán 
2004 lena mbunaítear lárionad Eorpach um ghalair a chosc agus a rialú.

Orduithe um limistéir atá buailte

31B.  (1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh an tAire, ag féachaint do na nithe a shonraítear 
in alt 31A(2), a dhearbhú le hordú maidir le limistéar nó réigiún sa Stát 
gur limistéar é inarb eol nó ina gceaptar go bhfuil Covid-19 á tharchur 
go leanúnach idir daoine nó óna bhfuil baol mór go dtabharfar isteach 
ionfhabhtú nó éilliú le Covid-19 trí thaisteal amach as an limistéar sin (dá 
ngairtear ‘ordú um limistéir atá buailte’ san Acht seo).

 (2) Le linn don Aire ordú faoin alt seo a dhéanamh, tabharfaidh sé nó sí aird ar 
chomhairle Phríomh-Dhochtúir Oifigiúil na Roinne Sláinte agus rachaidh 
sé nó sí i gcomhairle le cibé Aire den Rialtas is cuí leis nó léi, ag féachaint 
d’fheidhmeanna an Aire eile sin den Rialtas.”.

Daoine a choinneáil agus a leithlisiú in imthosca áirithe

11. Leasaítear Acht 1947 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 38:

“38A. (1) I gcás, ag féachaint do na nithe a shonraítear i bhfo-alt (2), go gcreidfidh 
oifigeach liachta sláinte de mheon macánta—

  (a) gur foinse ionchasach ionfhabhtúcháin duine, agus

1 I.O. Uimh. L 142/1, 30.04.2004, lch 1.
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  (b) gur baol ionchasach don tsláinte phoiblí duine, agus

  (c) gur cuí é nó í a choinneáil agus a leithlisiú d’fhonn—

   (i) leathadh Covid-19 a chosc, a theorannú, a íoslaghdú nó a mhoilliú, 
agus

   (ii) an baol don bheatha dhaonna agus don tsláinte phoiblí a íoslaghdú,

   agus

  (d) nach féidir an duine sin a leithlisiú go héifeachtach, go ndiúltóidh sé nó 
sí fanacht, nó nach dealraitheach go bhfanfaidh sé nó sí, ina theaghais 
nó ina teaghais nó i gcóiríocht eile arna socrú, nó arna comhaontú, ag 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte,

féadfaidh an t-oifigeach a ordú i scríbhinn an duine sin a choinneáil agus 
a leithlisiú in ospidéal nó in áit eile a shonrófar san ordú (lena n-áirítear 
cibé ospidéal eile nó cibé áit eile a bheidh cuí dá éis sin agus a shonrófar 
san ordú) go dtí cibé tráth a dheimhneoidh an t-oifigeach liachta nach gá an 
duine a choinneáil a thuilleadh chun críocha an ailt seo.

 (2) Chun críocha fho-alt (1), tabharfaidh oifigeach liachta sláinte aird ar na 
nithe seo a leanas:

  (a) an gá atá ann gníomhú go dlúsúil chun leathadh Covid-19 a chosc, a 
theorannú, a íoslaghdú nó a mhoilliú;

  (b) acmhainní na seirbhísí sláinte, lena n-áirítear an líon oibrithe cúraim 
sláinte a bheidh ar fáil tráth áirithe, cumas na n-oibrithe sin bearta a 
dhéanamh, an gá atá ann cibé bearta is cuí a dhéanamh chun oibrithe 
cúraim sláinte a chosaint ar ionfhabhtú le Covid-19, agus cumas 
ospidéal nó foras eile freastal do chóireáil ar dhaoine ionfhabhtaithe a 
sholáthar agus an céanna a éascú:

  (c) beartais agus cuspóirí an Rialtais chun an bheatha dhaonna agus an 
tsláinte phoiblí a chosaint d’fhonn leathadh Covid-19 (lena n-áirítear 
an leathadh lasmuigh den Stát) a chosc, a theorannú, a íoslaghdú nó a 
mhoilliú;

  (d) go ndearna an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte Covid-19 a dhearbhú 
ina phaindéim le déanaí, agus aon treoir iomchuí (lena n-áirítear, go 
háirithe, aon treoir i ndáil leis an measúnacht priacal i leith Covid-19 
agus leis an sainiú cáis i ndáil le Covid-19) arna tabhairt ag an 
Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, ag an Lárionad Eorpach um Ghalair 
a Chosc agus a Rialú, nó ag an Lárionad Faire um Chosaint Sláinte de 
chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte;

  (e) comhairle aon oifigeach sláinte poiblí eile a bhfuil saineolas iomchuí 
liachta agus eolaíochta acu.

 (3) Ní bheidh aon éifeacht le hordú a dhéanfar faoi fho-alt (1) mura mbeidh 
a thuairim nó a tuairim i dtaobh na nithe dá dtagraítear san fho-alt sin 
deimhnithe ag an oifigeach liachta sláinte.
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 (4) Aon oifigeach liachta sláinte a dhéanfaidh ordú faoi fho-alt (1), déanfaidh 
sé nó sí an t-ordú coinneála a choimeád faoi athbhreithniú agus cinnteoidh 
sé nó sí go ndéanfar scrúdú liachta ar an duine is ábhar don ordú a luaithe 
is féidir agus, in aon chás, tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis an trátha a 
choinneofar an duine.

 (5) Aon duine is ábhar d’ordú faoi fho-alt (1), féadfaidh sé nó sí a iarraidh go 
ndéanfaidh oifigeach liachta sláinte, seachas an t-oifigeach a dhéanfaidh an 
t-ordú lena mbaineann, athbhreithniú ar a choinneáil nó a coinneáil, ar na 
forais nach foinse ionchasach ionfhabhtúcháin é nó í.

 (6) I gcás go ndéanfaidh duine iarraidh faoi fho-alt (5), déanfar athbhreithniú 
ar a choinneáil nó ar a coinneáil a luaithe is indéanta agus, i gcás go 
measfaidh oifigeach liachta sláinte a dhéanfaidh an t-athbhreithniú nach 
foinse ionchasach ionfhabhtúcháin an duine tráth an athbhreithnithe 
lena mbaineann, deimhneoidh an t-oifigeach liachta nach gá an duine a 
choinneáil a thuilleadh chun críocha an ailt agus scaoilfear an duine dá réir 
sin.

 (7) Faoi réir na gceanglas i ndáil le scrúdú liachta agus leis an tréimhse 
choinneála a shonraítear i bhfo-alt (4)—

  (a) beidh feidhm ag forálacha fho-ailt (2)(a) go (g), (3) agus (4) d’alt 38, 
fara aon mhodhnú is gá, maidir le duine a bheidh faoi réir a choinneála 
nó a coinneála agus a leithlisithe faoi fhorálacha an ailt seo, agus

  (b) beidh feidhm ag forálacha fho-alt (5) d’alt 38 fara aon mhodhnú is gá 
maidir le duine—

   (i) a choiscfidh aon duine atá faoi réir a choinneála nó a coinneála agus 
a leithlisithe faoi fhorálacha an ailt seo a choinneáil nó a thabhairt 
go dtí ospidéal nó áit eile, nó a dhéanfaidh iarracht an céanna a 
chosc,

   (ii) a thabharfaidh cúnamh maidir le héalú aon duine atá faoi réir a 
choinneála nó a coinneála agus a leithlisithe faoi fhorálacha an 
ailt seo nó maidir le haon iarracht ag duine den sórt sin ar éalú a 
dhéanamh, nó

   (iii) a chuirfidh cosc, nó a chuirfidh isteach, ar fheidhmiú aon chumhachta 
a thugtar leis an alt seo.

 (8) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo, dlífear, ar é nó í a chiontú 
ann go hachomair, fíneáil d’aicme C nó, de rogha na Cúirte, príosúnacht ar 
feadh téarma nach faide ná trí mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

 (9) Íocfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte an costas a bheidh ag gabháil 
le duine lena mbaineann ordú faoin alt seo a chothabháil agus a chóireáil in 
ospidéal nó in áit eile a shonrófar san ordú.

 (10) San alt seo—

ciallaíonn ‘foinse ionchasach ionfhabhtúcháin’, i ndáil le duine, duine a 
fhreagraíonn d’aon cheann amháin nó níos mó de na critéir seo a leanas:

cd.3 a.11
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  (a) duine a bhí i dteagmháil le déanaí le duine a gcreideann an t-oifigeach 
liachta sláinte de mheon macánta—

   (i) gur foinse dhóchúil ionfhabhtúcháin le Covid-19 é nó í, nó

   (ii) go bhfuil Covid-19 air nó uirthi;

  (b) duine a d’fhreastail ar imeacht a gcreideann an t-oifigeach liachta 
sláinte de mheon macánta gur fhreastail duine nó daoine air is duine nó 
daoine—

   (i) ar foinse dhóchúil ionfhabhtúcháin le Covid-19 é nó í nó ar foinsí 
dóchúla ionfhabhtúcháin le Covid-19 iad, nó

   (ii) a bhfuil Covid-19 air nó uirthi nó orthu;

  (c) duine a thaistil ó áit lasmuigh den Stát, nó a bhí i dteagmháil le duine 
nó daoine a thaistil ó áit lasmuigh den Stát, arb áit í a gcreideann an 
t-oifigeach liachta sláinte de mheon macánta go bhfuil líon suntasach 
cásanna de dhaoine atá ionfhabhtaithe le Covid-19 inti;

  (d) duine a thaistil ó limistéar geografach, go dtí limistéar geografach 
nó laistigh de limistéar geografach, nó a bhí i dteagmháil le duine nó 
daoine a thaistil ó limistéar geografach, go dtí limistéar geografach nó 
laistigh de limistéar geografach, lena mbaineann ordú um limistéir atá 
buailte;

  (e) aon duine eile a gcreideann an t-oifigeach liachta sláinte de mheon 
macánta gur foinse ionchasach ionfhabhtúcháin le Covid-19 é nó í.”.

cd.3 a.11
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