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Acht do leasú agus do leathnú na nAchtanna Leasa Shóisialaigh; do dhéanamh socrú 
maidir le sochar nua chun maolú a dhéanamh ar na droch-éifeachtaí eacnamaíocha a 
bhainfidh le leathadh an ghalair ar a dtugtar Covid-19; do dhéanamh socrú maidir le 
ranníocaí árachais shóisialaigh a bheidh íoctha a chur síos i leith íocaíochtaí a eascraíonn 
go díreach as éifeachtaí eacnamaíocha an ghalair sin; agus do dhéanamh socrú i dtaobh 
nithe gaolmhara.  [5 Lúnasa 2020]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

Gearrtheideal agus forléiriú

1. (1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh (Covid-19) (Leasú), 2020 a ghairm den Acht seo.

 (2) Déanfar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh agus an tAcht seo a fhorléiriú le chéile mar 
aon Acht amháin.

Oibriú alt 8

2. Measfar gur tháinig na leasuithe a dhéantar le halt 8 i ngníomh an 13ú lá de Mhárta 2020.

Míniú

3. San Acht seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005.
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CUID 2

leasuithe aR an bPRíomh-acht

Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht

4. Leasaítear alt 2 den Phríomh-Acht trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘Acht 2020’ an tAcht um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail 
(Covid-19), 2020;

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;

ciallaíonn ‘íocaíocht dífhostaíochta phaindéim Covid-19’ an íocaíocht dá dtagraítear in alt 
68L;

tá le ‘fóirdheontas sealadach pá’ an bhrí chéanna atá leis in alt 28 d’Acht 2020;”.

Leasú ar alt 4 den Phríomh-Acht

5. Leasaítear alt 4 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (4), i mír (a)—

  (a) trí “38C(2), 38E,” a chur isteach i ndiaidh “2(2),”, agus

  (b) trí “68N, 68O, 68P,” a chur isteach i ndiaidh “68C,”.

Leasú ar alt 7 den Phríomh-Acht

6. Leasaítear alt 7 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt 
(4):

 “(5) Folóidh sochar a bheidh le híoc nó a mbeidh soláthar le déanamh maidir 
leis as an gCiste Árachais Shóisialaigh cibé suimeanna arna meas ag an 
Aire ar an mbonn ar a gcomhaontóidh an tAire agus an tAire Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe i leith na n-íocaíochtaí, ar a dtugtar de ghnáth na 
híocaíochtaí dífhostaíochta paindéime, arna ndéanamh faoi alt 202 an 13 
Márta 2020 agus dá éis sin go dtí an dáta iomchuí chun aghaidh a thabhairt 
ar na droch-éifeachtaí eacnamaíocha a bhainfidh le leathadh an ghalair ar a 
dtugtar Covid-19 agus measfar na híocaíochtaí sin a bheith íoctha—

  (a) faoi Chaibidil 12 de Chuid 2, a mhéid a bhaineann na híocaíochtaí sin 
le daoine lena mbaineann an Chaibidil sin,

  (b) faoi Chaibidil 12A de Chuid 2, a mhéid a bhaineann na híocaíochtaí sin 
le ranníocóirí féinfhostaithe lena mbaineann an Chaibidil sin, nó

  (c) faoi Chaibidil 2 de Chuid 3, a mhéid a bhaineann na híocaíochtaí sin le 
daoine lena mbaineann an Chaibidil sin.

 (6) I bhfo-alt (5), ciallaíonn ‘dáta iomchuí’ an dáta ar a dtiocfaidh Caibidil 
12B (a cuireadh isteach le halt 11 den Acht Leasa Shóisialaigh (Covid-19)
(Leasú), 2020) i ngníomh.”.
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Leasú ar alt 21 den Phríomh-Acht

7. Leasaítear alt 21 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1)(e), trí “íocaíocht dífhostaíochta phaindéim 
Covid-19,” a chur isteach i ndiaidh “sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe),”.

Ranníocaí a chur síos i leith íocaíochtaí áirithe arna ndéanamh chun aghaidh a thabhairt ar 
éifeachtaí Covid-19

8. Leasaítear Cuid 2 den Phríomh-Acht tríd an gCaibidil seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 
Chaibidil 6:

 “caibidil 6a

Ranníocaí a chur síos i leith íocaíochtaí áirithe arna ndéanamh chun aghaidh a 
thabhairt ar éifeachtaí Covid-19

Feidhm Chaibidil 6A

38C. (1) Tá feidhm ag an gCaibidil seo maidir le duine a bhí, an 13 Márta 2020 nó 
dá éis—

  (a) i dteideal, agus ag fáil, íocaíocht chun aghaidh a thabhairt ar 
dhroch-éifeachtaí eacnamaíocha Covid-19, is íocaíocht arna déanamh 
ag an Aire faoi alt 202 agus ar a dtugtar de ghnáth an íocaíocht 
dífhostaíochta paindéime,

  (b) i dteideal, agus ag fáil, íocaíocht dífhostaíochta phaindéim Covid-19,

  (c) i dteideal, agus ag fáil, íocaíocht faoi Chaibidil 12 nó 12A den Chuid 
seo, ach a bheadh i dteideal, ar shlí eile, íocaíocht dá dtagraítear i mír 
(a) nó (b),

  (d) i dteideal, agus ag fáil, íocaíocht faoi Chaibidil 2 de Chuid 3, ach a 
bheadh i dteideal, ar shlí eile, íocaíocht dá dtagraítear i mír (a) nó (b),

  (e) ina ranníocóir fostaithe a bhfuil, nó a raibh, a fhostóir nó a fostóir ag fáil 
an fhóirdheontais shealadaigh pá, nó

  (f) ina ranníocóir fostaithe a raibh a fhostóir nó a fostóir, roimh theacht i 
ngníomh do Chuid 7 d’Acht 2020, ag fáil fóirdheontas ina leith a íocadh 
lena fhostóir nó lena fostóir faoi scéim arna soláthar ag na Coimisinéirí 
Ioncaim thar ceann an Aire agus ar a dtugtar de ghnáth scéim aisíoca 
Covid-19 d’fhostóirí.

 (2) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, 
rialacháin a dhéanamh, ag féachaint do na nithe a shonraítear in alt 38E(5), 
chun foráil a dhéanamh maidir leis an gCaibidil seo a chur chun feidhme i 
leith duine a shonraítear sna rialacháin sin.

cd.2
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Alt 13: forálacha forlíontacha chun críocha na Caibidle

38D.  (1) In aon seachtain ranníoca, más rud é, maidir le ranníocóir fostaithe dá 
dtagraítear in alt 38C(1)(e)—

  (a) gur fostaí sonraithe nó gurbh fhostaí sonraithe freisin é nó í, de réir bhrí 
alt 28 d’Acht 2020, nó

  (b) gurbh fhostaí freisin é nó í a bhí ag fáil an fhóirdheontais dá dtagraítear 
in alt 38C(1)(f),

beidh feidhm ag fo-alt (2), i dteannta alt 13, maidir le haon ranníocóir 
fostaithe den sórt sin freisin.

 (2) Chun críocha fho-alt (1), beidh feidhm ag an méid seo a leanas i leith 
ranníocóir fostaithe dá dtagraítear san fho-alt sin—

  (a) ní bheidh ranníoc fostaíochta iníoctha ag an ranníocóir fostaithe sin i 
leith tuilleamh ináirithe ón bhfostaíocht lena mbaineann in aon seachtain 
ranníoca dá dtagraítear i bhfo-alt (1), agus

  (b) beidh ranníoc fostaíochta iníoctha ag fostóir an ranníocóra fhostaithe 
sin de réir ráta 0.5 faoin gcéad d’aon tuilleamh ináirithe arna íoc leis an 
ranníocóir fostaithe sin, ar tuilleamh é de bhreis ar an bhfóirdheontas 
sealadach pá.

Ranníocaí a chur síos: íocaíochtaí áirithe a bhaineann le Covid-19

38E. (1) Maidir le duine—

  (a) ar ranníocóir fostaithe é nó í an tseachtain díreach sular tháinig sé nó sí 
chun bheith ina dhuine nó ina duine dá dtagraítear i mír (a), (b), (c), (d), 
(e) nó (f) d’alt 38C(1), agus

  (b) lenar bhain alt 13 an tseachtain sin,

measfar go ndearna sé nó sí ranníoc fostaíochta de réir alt 13 i leith gach 
seachtaine ina bhfuil, nó ina raibh, sé nó sí ina dhuine nó ina duine dá 
dtagraítear i míreanna (a), (b), (c), (d), (e) nó (f) d’alt 38C(1).

 (2) Beidh i méid ranníoca fostaíochta a chuirfear síos faoin alt seo, d’ainneoin 
aon achtachán eile, an méid céanna a bhí sa ranníoc a rinne an ranníocóir 
fostaithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1) an tseachtain díreach sular tháinig sé 
nó sí chun bheith ina dhuine nó ina duine dá dtagraítear i mír (a), (b), (c), 
(d), (e) nó (f) d’alt 38C(1).

 (3) D’ainneoin fho-alt (1), féadfaidh an tAire, i leith duine lena mbaineann 
fo-alt (1), le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus ag 
féachaint do na nithe a shonraítear i bhfo-alt (5), le rialachán, an líon uasta 
seachtainí ranníoca, a measadh, faoi fho-alt (1), go ndearnadh ranníocaí 
fostaíochta ina leith, a fhorordú.

 (4) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, 
agus ag féachaint do na nithe a shonraítear i bhfo-alt (5), le rialachán, an 
líon ranníocaí féinfhostaíochta a fhorordú a bheidh le cur síos do ranníocóir 
féinfhostaithe agus arb ina leith a mheasfar go ndearna an ranníocóir 

cd.2 a.8
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féinfhostaithe na ranníocaí sin i leith aon seachtain ranníoca dar tosach an 
13 Márta 2020 nó dá éis.

 (5) Le linn don Aire rialacháin a dhéanamh faoin alt seo, beidh aird aige nó aici 
ar na nithe seo a leanas:

  (a) an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag Covid-19 ar theidlíochtaí 
ranníocóirí fostaithe agus ranníocóirí féinfhostaithe;

  (b) an modh ar a n-íocann ranníocóirí féinfhostaithe ranníocaí féinfhostaithe 
agus ar a n-íocann ranníocóirí fostaithe ranníocaí fostaíochta;

  (c) an tionchar a bheidh ag Covid-19, nó a d’fhéadfadh a bheith aige, 
agus an tionchar a bheidh ag aon ranníocaí fostaíochta agus ranníocaí 
féinfhostaíochta den sórt sin a chur síos, nó a d’fhéadfadh a bheith ag 
an gcéanna, ar an gCiste Árachais Shóisialaigh;

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

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

Faisnéis i ndáil leis an gCaibidil a mhalartú

38F D’ainneoin alt 261 nó aon achtachán eile i ndáil le rúndacht faisnéise a 
bhaineann le fostóirí agus daoine árachaithe nó daoine eile atá i dteideal 
sochair nó cúnamh faoin Acht seo, aon fhaisnéis is iomchuí maidir leis an 
bhfóirdheontas sealadach pá a íoc, nó maidir leis an íocaíocht dá dtagraítear in 
alt 38C(1)(f), a mhéid a bhaineann sí le hoibriú éifeachtach na Caibidle seo, 
féadfar í a mhalartú idir an tAire agus na Coimisinéirí Ioncaim.”.

Leasú ar alt 39 den Phríomh-Acht

9. Leasaítear alt 39 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i 
ndiaidh mhír (ea):

  “(eb)  íocaíocht dífhostaíochta phaindéim Covid-19,”.

Leasú ar alt 40 den Phríomh-Acht

10. Leasaítear alt 40 den Phríomh-Acht trí fho-alt (12) a scriosadh.

Íocaíocht dífhostaíochta phaindéim Covid-19

11. Leasaítear Cuid 2 den Phríomh-Acht tríd an gCaibidil nua seo a leanas a chur isteach i 
ndiaidh Chaibidil 12A:

“caibidil 12b

Íocaíocht dífhostaíochta phaindéim Covid-19

Íocaíocht dífhostaíochta phaindéim Covid-19

68L.  (1) Faoi réir an Achta seo, beidh duine i dteideal íocaíocht dífhostaíochta 
phaindéim Covid-19 a fháil i leith aon seachtain más rud é—

cd.2 a.8
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  (a) go bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe ag an duine agus nach bhfuil aois 
inphinsin slánaithe aige nó aici,

  (b) ar an 13 Márta 2020 nó dá éis, go raibh an duine—

   (i) ina ranníocóir fostaithe an tseachtain díreach sular scoir sé nó sí 
d’ioncam a thuilleamh ón bhfostaíocht lena mbaineann agus sular 
chaill sé nó sí a fhostaíocht nó a fostaíocht go díreach de dheasca 
Covid-19 (lena n-áirítear droch-éifeachtaí Covid-19 ar ghnó a 
fhostóra nó a fostóra agus droch-éifeachtaí na mbeart a ceanglaíodh 
ar a fhostóir nó ar a fostóir a dhéanamh chun go gcomhlíonfadh sé 
nó sí beartas an Rialtais maidir le leathadh ionfhabhtú Covid-19 
a chosc, a theorannú, a íoslaghdú nó a mhoilliú, nó de dhroim an 
bheartais sin), nó

   (ii) i bhféinfhostaíocht inárachaithe an tseachtain díreach roimh an 
dáta ar a bhféadfaidh sé nó sí a thaispeáint don Aire gur scoireadh 
den ioncam ináirithe nó de na díolaíochtaí ináirithe, nó gur 
laghdaíodh é nó iad, go díreach de dheasca Covid-19 (lena 
n-áirítear droch-éifeachtaí Covid-19 ar an bhféinfhostaíocht sin agus 
droch-éifeachtaí na mbeart a ceanglaíodh air nó uirthi a dhéanamh 
chun go gcomhlíonfadh sé nó sí beartas an Rialtais maidir le 
leathadh ionfhabhtú Covid-19 a chosc, a theorannú, a íoslaghdú nó 
a mhoilliú, nó de dhroim an bheartais sin), a mhéid a bheadh sé nó 
sí ar fáil chun dul i mbun fostaíocht lánaimseartha,

  (c) maidir leis an duine—

   (i) nach ranníocóir fostaithe é nó í a bhfuil, nó a raibh, a fhostóir nó a 
fostóir ag fáil an fhóirdheontais shealadaigh pá, nó

   (ii) nach ranníocóir fostaithe dá dtagraítear in alt 38C(1)(f) é nó í a 
raibh a fhostóir nó a fostóir, roimh theacht i ngníomh do Chuid 7 
d’Acht 2020, ag fáil fóirdheontas dá dtagraítear in alt 38C(1)(f),

  (d) nach bhfuil an duine ag gabháil d’fhostaíocht inárachaithe,

  (e) go gcomhlíonann an duine na coinníollacha ranníoca atá in alt 68M,

  (f) go bhfuil sé nó sí ábalta obair a dhéanamh,

  (g) go bhfuil fostaíocht a bheadh oiriúnach dó nó di á lorg i ndáiríre aige 
nó aici, ach nach bhfuil sé nó sí in ann í a fháil, ag féachaint dá aois nó 
dá haois, dá neart coirp, dá oideachas nó dá hoideachas, dá ghnáthshlí 
bheatha nó dá gnáthshlí bheatha, dá áit chónaithe nó dá háit chónaithe 
agus dá imthosca teaghlaigh nó dá himthosca teaghlaigh, agus

  (h) nach raibh an duine ag fáil na híocaíochta ar a dtugtar an íocaíocht 
dífhostaíochta paindéime arna híoc faoi alt 202 i leith na seachtaine sin.

 (2) Beidh éifeacht le teidlíocht chun íocaíocht dífhostaíochta phaindéim 
Covid-19, ag féachaint don dáta dá dtagraítear i bhfo-alt (1), ón dáta 
deireanach ar a raibh an t-éilitheoir i bhfostaíocht nó i bhféinfhostaíocht dá 
dtagraítear i bhfo-alt (1)(b).

cd.2 a.11
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 (3) Ní dhéanfar na coinníollacha a shonraítear i bhfo-alt (1)(b)(i) a chomhlíonadh 
más rud é, maidir le héilitheoir—

  (a) gur chaill sé nó sí an fhostaíocht lena mbaineann trína mhí-iompar féin 
nó trína mí-iompar féin nó gur fhág sé nó sí a fhostaíocht nó a fostaíocht 
go saorálach,

  (b) go ndiúltóidh sé nó sí tairiscint chun filleadh ar an bhfostaíocht lena 
mbaineann,

  (c) gur dhiúltaigh sé nó sí tairiscint ar fhostaíocht oiriúnach,

  (d) gur mhainnigh nó gur fhailligh sé nó sí glacadh le haon deis réasúnach 
ar fhostaíocht oiriúnach a fháil, nó

  (e) gur mhainnigh nó gur fhailligh sé nó sí glacadh le haon tairiscint ar 
thacaíocht a thug an tAire, nó a mhol an tAire, chun a chumasú dó féin 
nó di féin a ionchas nó a hionchas a fheabhsú i dtaobh fostaíocht a fháil.

 (4) Faoi réir an Achta seo, maidir le duine a bhí, díreach roimh theacht i 
ngníomh d’alt 11 den Acht Leasa Shóisialaigh (Covid-19)(Leasú), 2020, ag 
fáil na híocaíochta ar a dtugtar an íocaíocht dífhostaíochta paindéime arna 
híoc faoi alt 202, déanfar, faoi réir na Caibidle seo, íocaíocht dífhostaíochta 
phaindéim Covid-19 a íoc leis nó léi.

 (5) Soláthróidh fostóir nó ranníocóir féinfhostaithe cibé faisnéis fhorordaithe 
don Aire chun go ndéanfar teidlíocht chun íocaíocht dífhostaíochta 
phaindéim Covid-19 a chinneadh.

Coinníollacha ranníoca

68M. Is iad na coinníollacha ranníoca le haghaidh íocaíocht dífhostaíochta 
phaindéim Covid-19—

  (a) i gcás duine dá dtagraítear in alt 68L(1)(b)(i), go mbeidh ranníocaí 
cáilitheacha aige nó aici i leith seachtain ranníoca amháin ar a laghad 
sna 4 sheachtain díreach roimh dó nó di íocaíocht dífhostaíochta 
phaindéim Covid-19 a éileamh, nó

  (b) i gcás duine dá dtagraítear in alt 68L(1)(b)(ii), gur ranníocóir 
féinfhostaithe é nó í.

Ré íocaíocht dífhostaíochta phaindéim Covid-19

68N.  (1) Scoirfear d’íocaíocht dífhostaíochta phaindéim Covid-19 ar lá a fhorordóidh 
an tAire faoi fho-alt (2).

 (2) Chun críocha fho-alt (1), féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe, agus ag féachaint do na nithe a shonraítear i 
bhfo-alt (3), rialacháin a dhéanamh—

  (a) ina sonrófar dáta nach ndéanfar iarratas ar íocaíocht dífhostaíochta 
phaindéim Covid-19 air nó dá éis, agus

  (b) ina sonrófar dáta ar a scoirfear d’íocaíochtaí dífhostaíochta phaindéim 
Covid-19 a dhéanamh.
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 (3) Le linn don Aire rialacháin a dhéanamh faoin alt seo, beidh aird aige nó aici 
ar na nithe seo a leanas:

  (a) beartais agus cuspóirí an Rialtais chun na héifeachtaí eacnamaíocha a 
bhaineann le leathadh an ghalair ar a dtugtar Covid-19 a mhaolú trí na 
tacaíochtaí atá ar fáil do dhaoine aonair agus do ghnóthaí araon;

  (b) an raon tacaíochta ioncaim agus raon na dtacaíochtaí san áit oibre arna 
sholáthar ag an Rialtas chun leas daoine den phobal a chosaint, agus 
chun tacú le leas daoine den phobal, lena n-áirítear iad siúd a ndéanann 
na droch-éifeachtaí eacnamaíocha a bhaineann le leathadh an ghalair ar 
a dtugtar Covid-19 difear dóibh;

  (c) an gá atá ann inchothaitheacht fhadtéarmach an Chiste Árachais 
Shóisialaigh a chinntiú;

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

An ráta íocaíochta

68O.  (1) Is iad rátaí seachtainiúla íocaíocht dífhostaíochta phaindéim Covid-19 na 
méideanna a fhreagraíonn do na méideanna a leagtar amach i gCuid 6 de 
Sceideal 2 nó cibé rátaí seachtainiúla a fhorordófar i rialacháin faoin alt seo.

 (2) Chun críocha fho-alt (1)—

  (a) déanfar an modh ar a ríomhfar meánioncam seachtainiúil ináirithe 
éilitheora a fhorordú i rialacháin faoin alt seo, agus

  (b) féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh ina mbeidh foráil maidir leis 
an modh ar a ndéanfar meánioncam seachtainiúil ináirithe éilitheora a 
ríomh.

 (3) D’ainneoin aon ní san Acht seo, féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, le rialachán, na rátaí seachtainiúla 
dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a mhéadú nó a laghdú agus féadfaidh sé nó sí 
foráil a dhéanamh go mbeidh rátaí éagsúla íocaíochta iníoctha de réir mar a 
fhoráiltear le haon rialacháin den sórt sin.

 (4) Le linn don Aire rialacháin a dhéanamh faoin alt seo, beidh aird aige nó aici 
ar na nithe seo a leanas:

  (a) beartais agus cuspóirí an Rialtais chun maolú a dhéanamh ar na 
droch-éifeachtaí eacnamaíocha a bhaineann le leathadh an ghalair ar a 
dtugtar Covid-19 trí na tacaíochtaí atá ar fáil do dhaoine aonair agus do 
ghnóthaí araon;

  (b) an gá atá ann a chinntiú go gcomhlánóidh na rátaí íocaíochta raon na 
dtacaíochtaí ioncaim, na mbeart gníomhachtúcháin, na dtacaíochtaí san 
áit oibre agus na dtacaíochtaí do ghnóthaí arna sholáthar ag an Rialtas 
chun cuidiú le téarnamh agus le hinchothaitheacht fostaíochta;

  (c) an gá atá ann a chinntiú go mbainfear an úsáid is tairbhiúla, is éifeachtaí 
agus is éifeachtúla as acmhainní.
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Rialacháin chun críocha na Caibidle

68P. (1) Féadfaidh an tAire, 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 don Chaibidil seo 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 le haon cheann 
de na nithe seo a leanas—

  (a) na nithe dá dtagraítear mar nithe atá forordaithe sa Chaibidil seo,

  (b) an modh ar a ndéileálfar le teidlíocht chun méadú a fháil i leith aosach 
cáilithe, a íocfar le sochar nó le cúnamh faoin Acht seo, i gcás go mbeidh 
teidlíocht ag an aosach cáilithe lena mbaineann ina cheart féin nó ina 
ceart féin chun íocaíocht dífhostaíochta phaindéim Covid-19,

  (c) an modh ar a ndéileálfar le teidlíocht chun méadú a fháil i leith leanbh 
cáilithe, a íocfar le sochar nó le cúnamh faoin Acht seo, i gcás go mbeidh 
teidlíocht ag an leanbh cáilithe lena mbaineann ina cheart féin nó ina 
ceart féin chun íocaíocht dífhostaíochta phaindéim Covid-19,

  (d) ceanglais bhreise i ndáil le daoine atá ag fáil íocaíocht dífhostaíochta 
phaindéim Covid-19 a ghníomhachtú, de réir mar is cuí leis an Aire, 
agus

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

 (2) Le linn don Aire rialacháin a dhéanamh faoin alt seo, beidh aird aige nó aici 
ar na nithe seo a leanas:

  (a) an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag Covid-19 ar theidlíochtaí 
ranníocóirí fostaithe agus ranníocóirí féinfhostaithe;

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

  (c) beartais agus cuspóirí an Rialtais chun maolú a dhéanamh ar éifeachtaí 
eacnamaíocha Covid-19;

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

Leasú ar alt 241 den Phríomh-Acht

12. Leasaítear alt 241 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (2), trí “íocaíocht dífhostaíochta phaindéim 
Covid-19,” a chur isteach i ndiaidh “sochair cuardaitheora poist (féinfhostaithe),” i mír (c).

Leasú ar Sceideal 2 a ghabhann leis an bPríomh-Acht

13. Leasaítear Sceideal 2 a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an gCuid seo a leanas a chur 
isteach i ndiaidh Chuid 5:
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  “cuid 6

  íocaíocht dífhostaíochta Phaindéim covid-19

 Is iad rátaí seachtainiúla íocaíochtaí dífhostaíochta phaindéim Covid-19, faoi 
réir aon ráta den sórt sin a bheidh sonraithe i rialacháin faoi alt 68O:

  (a) Banda A: €203 i gcás duine ar lú a mheánioncam seachtainiúil ináirithe 
nó a meánioncam seachtainiúil ináirithe ná €200, nó

  (b) Banda B: €350 i gcás duine arbh é a bhí ina mheánioncam seachtainiúil 
ináirithe nó ina meánioncam seachtainiúil ináirithe, €200 nó níos mó.

 Sa Chuid seo, ciallaíonn ‘meánioncam seachtainiúil ináirithe’ an meánioncam 
seachtainiúil ináirithe arna ríomh de réir rialacháin arna ndéanamh ag an Aire 
faoi alt 68O.”.
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