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A Chathaoirligh agus a bhaill,Trathnóna maith daoibh.   

in éineacht liom tá mo chomhghleacaithe: 

 Tony Canavan, Príomh fheidhmeannach an Ghrúpa Ospidéil Saolta 

 Cuimin Mac Aodha Bhuí, Ceannasaí na Seirbhíse Gaeilge 

 Mark Brennock, Stiúrthóir Cumarsáide Náisiúnta 

 Dr Margaret Fitzgerald, Speisialtóir Sláinte Poiblí, Oifig an Ionchuimsiú 

Sóisialta FnaSS  

 

D’fhreastail FSS ar an gcoiste seo i mí na Samhna 2021 agus thug sí an t-eolas is 

déanaí faoin ár gcuidoibre maidir le faisnéis agus seirbhísí a sholáthar i nGaeilge, 

agus ar fheidhmiú Straitéis Ghaeilge 2019 go 2023. 

Tá go leor le déanamh ag FnaSS, faoi mar is eol don choiste, agus tá áiféala orm 

nár thapaigh muid na deiseanna chun an scéim teanga a fheidhmiú faoi Acht na 

dTeangacha Oifigiúla, 2003. Geallann muid in athuair go gcomhlíonfaidh muid 

ár ndualgais faoin reachtaíocht nua, as seo amach. Ba mhaith linn cur leis leis an 

dea-obair a rinneadh le linn COVID-19 chun seirbhísí níos fearr a chur ar fáil do 

lucht labhartha na Gaeilge. 

I mí na Nollag d’iarr an Coiste orm teacht ós bhur gcomhair chun labhairt faoi na 

físeáin a d’ullmhaigh FnaSS, i 12 theanga na bpobal imirceach, chun mná 

torracha a spreagadh leis an vacsaín in aghaidh an choróinvíris a fháil.  D'iarr sibh 

freisin orm plé níos ginearálta a dhéanamh ar na teangacha ina soláthraíonn 

FnaSS seirbhísí don phobal.  

Lig dom comhthéacs na bhfíseán atá dírithe ar phobail na n-imirceach a mhíniú. 

Le linn na paindéime, aithníodh go raibh grúpaí áirithe a bhí go mór i mbaol ó 

Covid-19 agus grúpaí a raibh drogall orthu an vacsaín a fháil.   



 

 

Thug muid faoi deara nach raibh ach 26 % de náisiúnaithe ó thíortha AE14-27  a 

bhí ag obair in earnáil A, talamhaíocht, foraoiseacht agus iascaireacht ag fáil an 

vacsaín.  

Mar fhreagra air sin, d’oibrigh na foirne um Chuimsiú Sóisialta FnaSS ar bhearta 

lena chinntiú gur cuireadh teachtaireachtaí comhairle agus bolscaireachta 

maidir leis na vacsaíní COVID-19 in oiriúint do na pobail sin. San áireamh sna 

bearta seo, cuireadh físeáin ar fáil sna teangacha a labhraíonn na himircigh atá i 

mbaol agus gur dócha nach raibh na cainéil thraidisiúnta ag freastal orthu nó 

tuiscint acu ar eolas i mBéarla nó i nGaeilge.  

Mar sin, is léir nach raibh gá le leaganacha Béarla ná Gaeilge leis an 

teachtaireacht a scaipeadh. Tá leagan Béarla ar an suíomh Gréasáin mar fhoinse 

tagartha , ach níor úsáideadh é seo mar chuid den fheachtas seo. Táimid an-

bhródúil as ár gcomhpháirtíocht le Translate Ireland, a d’oibrigh linn le dul i 

dteagmháil le daoine nach bhfuil ár bhfeachtais chumarsáide traidisiúnta ag 

freastal orthu. 

Ba mhaith liom labhairt anois maidir  le soláthar seirbhísí agus eolais i nGaeilge, 

agus faoin  ár gcumarsáid maidir le COVID-19 le dhá bhliain anuas. Bhain ár 

bhfeachtas cumarsáide príomhshrutha le linn na paindéime úsáid as raon 

leathan bealaí meán cumarsáide chun teagmháil a dhéanamh leis an bpobal. Bhí 

na nithe a leanas ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge araon: 

• agallaimh laethúla nuachta agus meán le ceannairí FnaSS 

• teachtaireachtaí meán sóisialta ó FnaSS 

• HSElive – ár seirbhís eolais teileafóin COVID-19 

• HSE.ie – príomhfhoinse comhairle agus faisnéise FnaSS 

• Feachtais fógraíochta ar an teilifís, raidió, nuachtáin, póstaeir, pictiúrlanna 



 

 

• Fógraíocht cuardaigh Google agus fógraíocht dhigiteach ar láithreáin ghréasáin 

• Leabhráin FnaSS a seoladh chuig gach teaghlach 

Rinne an Grúpa Ospidéal Saolta neart cumarsáide i nGaeilge le linn COVID-19 

freisin, ina measc cumarsáid ar na meáin shóisialta agus cumarsáid  nuachta. Tá 

rannóg ar leith ar a suíomh Gréasáin, mar aon le bileoga eolais agus físeáin eolais 

d’Ionaid Vacsaínithe i gceantair Ghaeltachta. 

Beidh a fhios ag na comhaltaí cheana féin go bhfuil céatadán i bhfad níos mó de 

na teachtaireachtaí Gaeilge le feiceáil ar go leor de na bealaí thuas ó thosaigh an 

phaindéim ná mar a bhí againn roimhe seo. Cuireadh i bhfad níos mó ábhar ar 

fáil i nGaeilge  ar na meáin shóisialta agus rinneadh ár bhfógraí teilifíse agus 

raidió COVID-19 sa dá theanga agus craoladh iad ar TG4. 

Tá suíomh idirlín an FSS, www.hse.ie, mar phríomhfhoinse eolais iontaofa don 

phobal agus le tacaíocht ó Sheirbhís Ghaeilge FnaSS, cuireadh 108 leathanach 

d’ábhar COVID ar fáil i nGaeilge. 

 

Tá oibrithe le Gaeilge ag ár seirbhís tacaíochta fóin HSElive chun gur féidir le 

daoine  clárú don vacsaín COVID-19 trí Ghaeilge. 

Foilsíodh leabhráin eolais FnaSS ar COVID-19 go dátheangach agus seoladh  iad 

chuig gach teaghlach sa stát in 2020 agus arís in 2021. 

 

Cuireadh ár leabhráin eolais maidir leis na vacsaíní COVID-19 ar fáil i mBéarla 

agus i nGaeilge ó thús an chláir, agus agus rinneadh uasdátú ar an téacs agus 

aistriúcháin gach seachtain ó mhí na Nollag 2020 freisin. Tá na leabhráin seo ar 

fad ar fáil ar shuíomh Gréasáin Fna SS agus cuireadh cóipeanna clóite ar fáil 

freisin. 



 

 

Ghlacamar go leor deiseanna chun fógraíocht agus eolas a chur ar fáil i nGaeilge 

d’othair le linn na paindéime, agus tapófar deiseanna chun ábhair eile a chur ar 

fáil faoin reachtaíocht nua. Glacann muid leis , faoi mar a pléadh anseo i mí na 

Samhna, gur cailleadh deiseanna áirithe ár bhfís don Ghaeilge a chur chun cinn 

mar atá luaite inár straitéis le linn na tréimhse seo. 

 

Na céad chéimeanna eile 

Tá muid tar éis obair a dhéanamh ar ár gcóras ar líne ar nós an tairseach 

vacsaínithe agus na córais chun coinne tástála Covid -19 a shocrú chun iarratais 

a dhéanamh ar líne maidir leis. Tá lúcháir orm a rá go bhfuil na córais seo ar fáil 

i nGaeilge anois ar HSE.ie.  

Leanfaimid linn chun cinntiú go mbeidh ár bhfeidhmchlár ar líne a bhaineann le 

COVID-19 ar fáil i nGaeilge, ar nós an tairseach vacsaínithe agus na córais a 

úsáidtear chun tástálacha antaiginí a chur in áirithe. Is féidir le daoine coinne 

vacsaíne a chur in áirithe i nGaeilge ar HSE.ie anois. 

Tá sé ar intinn againn cur leis an eolas poiblí i nGaeilge agus é a fheabhsú. 

Tá sé beartaithe caighdeán ard a bhaint amach maidir le heolas a chur ar fáil don 

phobal agus ábhar cothrom le dáta a sholáthar ar shuíomh Gréasáin FnaSS. Chun 

cruinneas a chinntiú, tá tús curtha againn le próiseas leath-uathoibríoch a 

fhorbairt le seirbhís aistriúcháin ar ardchaighdeán.  

Is é scóip tosaigh an tionscadail seo ná suíomh Gréasáin FnaSS a ullmhú le bheith 

ilteangach, agus eolas  vacsaínithe COVID-19 agus COVID-19 a chur ar fáil i 

nGaeilge ar HSE.ie. Tá sé mar aidhm againn é seo a fheidhmiú ag deireadh mhí 

an Aibreáin. 



 

 

Ag féachaint chun cinn, tá sé i gceist againn cloí leis na dualgais reachtúla a 

thiteann orainn faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2021.  Ceapfar 

bainisteoir sinsearach chun é seo a chur i bhfeidhm. 

Thug Roinn na Gaeltachta le fios dúinn go mbeidh siad i dteagmháil linn maidir 

le feidhmiú na ngnéithe éagsúla den reachtaíocht seo agus go mbeidh seisiúin 

eolais á reáchtáil acu do chomhlachtaí poiblí agus tá muid ag tnúth le bheith 

páirteach iontu go hiomlán agus tuilleadh feabhais a chur ar na seirbhísí a 

chuireann muid ar fail trí Ghaeilge. 

 

Sin deireadh le mo ráiteas tosaigh. 

Go raibh maith agaibh 


