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[An tiontú oifigiúil]

Acht do dhéanamh socrú maidir le forálacha áirithe den Acht Sláinte (Caomhnú agus 
Cosaint agus Bearta Éigeandála eile ar mhaithe le Leas an Phobail), 2020, den Acht 
um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19), 2020, den Acht um 
Cheartas Coiriúil (Cumhachtaí Forfheidhmiúcháin) (Covid-19), 2020 agus den Acht 
Sláinte (Leasú), 2020 do leanúint i ngníomh ar feadh tréimhse bhreise, ar tréimhse í a 
fhéadfar a fhadú in imthosca áirithe, ar mhaithe le leas an phobail agus ag féachaint don 
bhaol follasach tromaí leanúnach atá ann don bheatha dhaonna agus don tsláinte phoiblí 
de dheasca an galar ar a dtugtar Covid-19 (agus athraithigh ar an víreas is cúis leis an 
ngalar sin) a bheith ag leathadh agus d’fhonn maolú a dhéanamh, i gcás gurb indéanta sin, 
ar éifeachtaí leathadh an ghalair sin; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara. 
 [6 Meitheamh 2021]

DE BHRÍ go bhfuil éigeandáil sláinte poiblí tagtha chun cinn agus ag leanúint ar aghaidh 
sa Stát de bhua leathadh an ghalair ar a dtugtar Covid-19;

AGUS DE BHRÍ go ndearna an Stát, ag féachaint don ghá atá ann an tsláinte phoiblí 
a chaomhnú agus a chosaint, raon de bhearta agus de chosaintí urghnácha a thabhairt 
isteach chun an baol atá ann go ndéanfar daoine a ionfhabhtú leis an ngalar sin a chosc, a 
íoslaghdú, a theorannú nó a laghdú;

AGUS DE BHRÍ gur cuid d’iarrachtaí ar thaobh an Stáit chun an tsláinte phoiblí a 
chaomhnú agus a chosaint iad na bearta agus na cosaintí sin do leanúint i ngníomh, mar 
aon leis an gclár vacsaínithe in aghaidh an ghalair sin;

AGUS DE BHRÍ go ndearna dhá Theach an Oireachtais rún, lena gceadaítear na leasuithe 
ar an Acht Sláinte, 1947 a dhéantar le Cuid 3 den Acht Sláinte (Caomhnú agus Cosaint 
agus Bearta Éigeandála eile ar mhaithe le Leas an Phobail), 2020 do leanúint i ngníomh 
go dtí an 9ú lá de Mheitheamh 2021, a rith an 22ú lá de Dheireadh Fómhair 2020 de réir 
alt 2(3) den Acht sin;
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AGUS DE BHRÍ go ndearna gach Teach den Oireachtas rún, lena gceadaítear na leasuithe 
agus na modhnuithe eile ar an Acht Meabhair-Shláinte, 2001 a dhéantar le Cuid 5 den 
Acht um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19), 2020 do leanúint 
i ngníomh go dtí an 9ú lá de Mheitheamh 2021, a rith an 22ú lá de Dheireadh Fómhair 
2020 de réir alt 1(3) den Acht sin;

AGUS DE BHRÍ go ndearna Dáil Éireann rún, lena gceadaítear an tAcht um Cheartas 
Coiriúil (Cumhachtaí Forfheidhmiúcháin) (Covid-19), 2020 do leanúint i ngníomh go dtí 
an 9ú lá de Mheitheamh 2021, a rith an 4ú lá de Shamhain 2020 agus go ndearna Seanad 
Éireann é a rith an 6ú lá de Shamhain 2020 de réir alt 17(3) den Acht sin;

AGUS DE BHRÍ go bhfanfaidh an tAcht Sláinte (Leasú), 2020 i ngníomh go dtí an 9ú lá 
de Mheitheamh 2021 de bhua alt 6(3) den Acht sin;

AGUS DE BHRÍ, maidir le bearta agus toirmisc áirithe a cuireadh i bhfeidhm ó thosach 
ráig an ghalair sin, ar bearta agus toirmisc iad a bhaineann le hiompar agus iompraíocht 
daoine den tsochaí arbh é an aidhm a bhí leo leathadh an ghalair a chosc agus a mhoilliú, 
minicíocht an ghalair a laghdú agus an tionchar atá aige ar fheidhmiú na sochaí agus an 
gheilleagair a theorannú, nár laghdaigh siad minicíocht an ghalair go leordhóthanach;

AGUS DE BHRÍ go leanann conair an ghalair sin de bheith neamhchinnte agus éiginnte 
agus go bhfuil an bhagairt fós ann, maidir léi, go gcuirfí an córas sláinte sa Stát faoi bhrú 
suntasach agus leanúnach mar gheall ar an ngalar sin (agus athraithigh ar an víoras is cúis 
leis an ngalar a bhfuil fianaise ann i ndáil leo go bhfuil an in-tarchurthacht méadaithe agus 
go bhféadfadh an cumas a bheith iontu freagairt imdhíonachta a sheachaint) a bheith ag 
leathadh;

AGUS DE BHRÍ go bhfuil an ghéarchéim, arb é an galar sin a bheith ag leathadh a 
thuilleadh nó ag dul chun an donais faoi deara í, ina cúis le damáiste suntasach, agus 
go leanfaidh sí de bheith ina cúis le damáiste suntasach, do gheilleagar an Stáit agus go 
bhfuil méadaithe go substaintiúil go dtí seo ar líon na ndaoine atá tagtha chun bheith 
dífhostaithe agus go bhfuil méadaithe go substaintiúil ar an bhfiachas náisiúnta de thoradh 
na géarchéime sin;

AGUS DE BHRÍ go bhfuil an Stát, ar shlite suntasacha, fós go mór faoi lé éifeachtaí 
leathadh an ghalair sin;

AGUS DE BHRÍ gur gá don Stát dá dheasca, ar chúiseanna dosháraithe ar mhaithe le leas 
an phobail agus ar mhaithe leis an maitheas phoiblí, leanúint ar feadh tréimhse bhreise 
leis na bearta atá déanta agus na cosaintí atá curtha i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt 
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ar an éigeandáil agus cearta saoránach chun beatha agus sláine coirp a chosaint agus a 
shuíomh: 
 
Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

Leasú ar alt 2 den Acht Sláinte (Caomhnú agus Cosaint agus Bearta Éigeandála eile ar 
mhaithe le Leas an Phobail), 2020

1. Leasaítear alt 2 den Acht Sláinte (Caomhnú agus Cosaint agus Bearta Éigeandála eile ar 
mhaithe le Leas an Phobail), 2020—

  (a) i bhfo-alt (3), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

  “(b) le Cuid 3, leanfaidh siad i ngníomh ar feadh na tréimhse dar tús an 10ú 
lá de Mheitheamh 2021 agus dar críoch an dáta is déanaí díobh seo a 
leanas—

   (i) an 9ú lá de Shamhain 2021, nó

   (ii) an dáta a shonrófar i rún arna rith ag gach Teach den Oireachtas faoi 
fho-alt (6).”,

   agus

  (b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis i ndiaidh fho-alt (5):

 “(6) Féadfaidh gach Teach den Oireachtas, roimh an 9ú lá de Shamhain 2021, 
rún a rith chun go leanfaidh na leasuithe a dhéantar le Cuid 3 i ngníomh 
ar feadh cibé tréimhse, nach faide ná 3 mhí, a chríochnóidh ar dháta a 
shonrófar sa rún.”.

Leasú ar alt 1 den Acht um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19), 
2020

2. Leasaítear alt 1 den Acht um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19), 
2020 trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

 “(3) Maidir leis na leasuithe agus na modhnuithe eile ar an Acht Meabhair-
Shláinte, 2001 a dhéantar le Cuid 5, leanfaidh siad i ngníomh ar feadh na 
tréimhse dar tús an 10ú lá de Mheitheamh 2021 agus dar críoch an dáta is 
déanaí díobh seo a leanas—

  (a) an 9ú lá de Shamhain 2021, nó

  (b) an dáta a shonrófar i rún arna rith ag gach Teach den Oireachtas faoi 
fho-alt (4).

 (4) Féadfaidh gach Teach den Oireachtas, roimh an 9ú lá de Shamhain 2021, 
rún a rith chun go leanfaidh na leasuithe agus na modhnuithe eile ar an 
Acht Meabhair-Shláinte, 2001 a dhéantar le Cuid 5 i ngníomh ar feadh cibé 
tréimhse, nach faide ná 3 mhí, a chríochnóidh ar dháta a shonrófar sa rún.

 (5) D’fhonn amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo, ar an agus ón 9ú lá de 
Shamhain 2021 nó cibé dáta is déanaí ná sin a shonrófar i rún arna rith ag 
gach Teach den Oireachtas faoi fho-alt (4), go mbeidh feidhm ag an Acht 
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Meabhair-Shláinte, 2001 agus go mbeidh éifeacht leis mar a bhí feidhm 
aige agus éifeacht leis díreach roimh theacht i ngníomh do Chuid 5 ach sin 
faoi réir aon leasuithe a dhéanfar le haon Acht eile den Oireachtas tar éis an 
teacht i ngníomh sin.”.

Leasú ar alt 17 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cumhachtaí Forfheidhmiúcháin) (Covid-19), 
2020

3. Leasaítear alt 17 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cumhachtaí Forfheidhmiúcháin)
(Covid-19), 2020 trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

 “(3) Leanfaidh an tAcht seo i ngníomh ar feadh na tréimhse dar tús an 10ú lá de 
Mheitheamh 2021 agus dar críoch an dáta is déanaí díobh seo a leanas—

  (a) an 9ú lá de Shamhain 2021, nó

  (b) an dáta a shonrófar i rún arna rith ag gach Teach den Oireachtas faoi 
fho-alt (4).

 (4) Féadfaidh gach Teach den Oireachtas, roimh an 9ú lá de Shamhain 2021, 
rún a rith chun go leanfaidh an tAcht seo i ngníomh ar feadh cibé tréimhse, 
nach faide ná 3 mhí, a chríochnóidh ar dháta a shonrófar sa rún.”.

Leasú ar alt 6 den Acht Sláinte (Leasú), 2020

4. Leasaítear alt 6 den Acht Sláinte (Leasú), 2020 trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad 
fho-alt (3):

 “(3) Leanfaidh an tAcht seo i ngníomh ar feadh na tréimhse dar críoch an dáta is 
déanaí díobh seo a leanas—

  (a) an 9ú lá de Shamhain 2021, nó

  (b) an dáta a shonrófar i rún arna rith ag gach Teach den Oireachtas faoi 
fho-alt (4).

 (4) Féadfaidh gach Teach den Oireachtas, roimh an 9ú lá de Shamhain 2021, 
rún a rith chun go leanfaidh an tAcht seo i ngníomh ar feadh cibé tréimhse, 
nach faide ná 3 mhí, a chríochnóidh ar dháta a shonrófar sa rún.”.

Gearrtheideal agus tosach feidhme

5. (1) Féadfar an tAcht Sláinte agus Ceartais Choiriúil (Covid-19) (Leasú), 2021 a ghairm den 
Acht seo.

 (2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh an 10ú lá de Mheitheamh 2021.
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