
guais hazard  • scafalra scaffolding  • teistiúchán certification  • leictreamharú electrocution  
brúghortú crush injury  • ráta báis fatality rate  • cleachtas practice
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TORTHAÍ FOGHLAMA:

• Tuiscint níos fearr a fháil ar an tsábháilteacht agus ar chleachtais oibre 

shábháilte ar an láithreán.

• Comharthaí sábháilteachta éagsúla a bhíonn le feiceáil ar an láithreán tógála a 

aithint.

• Tuiscint a fháil ar conas trealamh cosanta pearsanta a úsáid go sábháilte.

• Tuiscint a fháil ar an ngá a bhíonn le nósanna oibre sábháilte ar an láithreán.

• Eolas sa bhreis ar nósanna imeachta sláinte agus sábháilteachta, go háirithe sna 

réimsí a mbaineann riosca ar leith leo.

• A bheith ar an eolas faoin oiliúint agus na teistiúcháin i réimse na sláinte agus na 

sábháilteachta.

NA hEOCHAIRFHOCAIL:

GUAIS • RIOSCA • SÁBHÁILTEACHT • TREALAMH COSANTA PEARSANTA 
 COMHARTHAÍOCHT • RÉIMSÍ AR LEITH RIOSCA • LEICTREACHAS  
TOCHAILT • SCAFALRA • TEISTIÚCHÁN • REACHTAÍOCHT

RÉAMHRÁ
Baineann dainséar áirithe leis an láithreán tógála agus 

ba chóir d’oibrithe agus do chuairteoirí araon a bheith 

san airdeall air sin. Ní hionann an láithreán tógála agus 

ionaid oibre eile. Bíonn innealra mór, uirlisí leictreacha 

ardchumhachta agus ábhar trom tógála in úsáid go rialta  

ann. Ní haon iontas, más ea, go n-áirítear láithreáin 

tógála ina láithreacha ardriosca.

I measc na dtimpistí a tharlaíonn ar laithreáin tógála, 

tá titim ón airde, leictreamharú nó leictreaghortú, 

brúghortú agus gortuithe de bharr feithiclí foirgníochta. 

Tá léiriú i bhFíor 4.1 ar líon na mbásanna oibre a tharla i 

dtionscal na foirgníochta idir 2002 agus 2011. Cuirtear é 

sin i gcomparáid le líon na mbásanna oibre san earnáil 

tionsclaíochta ina hiomláine in Éirinn sa tréimhse 

chéanna.

Tá dualgas ar gach duine cloí leis na treoracha sláinte 

agus sábháilteachta ar an láithreán. Sampla den iompar 

cuí ná clogad oibre a chaitheamh ar an láithreán, nó 

fanacht amach as cuid ar leith den láithreán.
Fíor 4.1  Léiríonn an ráta báis san fhoirgníocht gur 

gá cloí le cleachtas sláinte agus sábháilteachta ar an 

láithreán.
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Básanna i dtionscal na foirgníochta i gcomparáid
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PLEAN CHÓRAS SÁBHÁILTE OIBRE 
De réir na reachtaíochta sláinte agus sábháilteachta, tá freagracht dhlíthiúil ar 

bhainisteoir an láithreáin tógála Plean Chóras Sábháilte Oibre (Safe System of Work 

Plan, SSWP) a cheapadh. Seicliosta is ea an plean sin. Cuidíonn sé le bainisteoir an 

láithreáin gach rud atá ar siúl ar an láithreán a liostú, na guaiseacha a d’fhéadfadh 

teacht chun cinn a aithint, agus plean a leagan amach chun iad a mhaolú nó a 

réiteach. Is féidir rioscaí a mhaolú, nó fiú a réiteach go hiomlán, ach modhanna 

eile oibre a úsáid, ábhair thógála eile a úsáid, nó bearta cosanta a chur i bhfeidhm 

d’oibrithe a mbíonn obair dhainséarach ar siúl acu.

GUAISEACHA A AITHINT AGUS A CHOSC
Tá sé riachtanach go n-áireofaí guais ar bith a bheadh ar an láithreán san SSWP. Is 

ionann guais agus rud ar bith a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do dhuine ar bith, 

agus, dá bhrí sin, is gá caitheamh go han-dáiríre lena n-aithint.

D’fhéadfadh neart guaiseacha a bheith ar an láithreán tógála, seo roinnt samplaí:

Ar mhaithe le sábháilteacht tá céimeanna ar leith is gá a leanúint nuair a aithnítear 

go bhfuil guais ar an láithreán tógála:

1. An riosca a réiteach más féidir.

2. Rud éigin eile nach bhfuil a oiread céanna riosca leis a chur in áit na guaise.

3. An ghuais a scaradh amach.

4. Rialuithe a chur i bhfeidhm.

5. Trealamh cosanta pearsanta a chaitheamh.

Nuair a thuigtear guais a bheith ar an láithreán ba chóir breathnú ar an dóchúlacht 

go dtarlóidh timpiste dá barr. Ba chóir an riosca don duine atá i mbun na hoibre a 

mheas bunaithe air sin chomh maith. Mar shampla, cuir i gcás go ndoirtfí uisce ar 

urlár. B’fhéidir go sleamhnódh duine air agus titim. Dá ndúnfaí na bealaí isteach sa 

seomra bheadh an riosca maolaithe, cé go mbeadh an ghuais féin sa seomra fós. 

Rialú a thugtar ar rud ar bith a mhaolaíonn nó a réitíonn an riosca.

CUAIRTEOIRÍ AR AN LÁITHREÁN TÓGÁLA
Ní hiad na hoibrithe amháin a bhíonn ar an láithreán tógála. Tugtar cead do 

dhaoine áirithe eile a bheith ar an láithreán ar an tuiscint go gcloífidh siad leis na 

treoirlínte dochta atá ann chun iad féin agus daoine eile ar an láithreán a chosaint. 

Daoine a bheadh ag iarraidh cuairt oifigiúil a thabhairt ar láithreán, ní mór dóibh 

seicliosta checklist  • tochailt excavation  • gléasra plant  • ualach load  • scoith amach isolate

• Ag obair ar airde

• Tochailtí

• Ábhar ag titim

• Gortú leictreach

• Torann ard

• Ábhar contúirteach

• Innealra agus gléasra mór

• Ualaí troma.
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teastas reatha a bheith acu a dhearbhaíonn gur fhreastail siad ar chúrsa oiliúna lae 

faoi Chlár an Phas Shábháilte.

Crochtar comharthaí sábháilteachta ar an mbealach isteach go dtí an láithreán 

tógála. Ní mór do chuairteoirí cloí le treoracha na gcomharthaí sin uile. Caithfidh 

gach cuairteoir clárú ag oifig an láithreáin agus ní mór dóibh éadaí agus trealamh 

cosanta atá oiriúnach don láithreán a chaitheamh. Dá réir sin, bíonn a fhios 

ag an duine atá i gceannas ar an láithreán cé atá ar an láithreán i gcónaí. Níl 

cead ag cuairteoirí dul ag spaisteoireacht thart ar an láithreán. Ar mhaithe lena 

sábháilteacht féin caithfidh duine údaraithe a bheith ina dteannta i gcónaí. Sa 

deireadh thiar, áfach, is faoi gach cuairteoir a bheith airdeallach ar na guaiseacha, 

bíodh scafalra, trinsí, ualaí in airde, cáblaí nó contúirt ar bith eile i gceist.

COMHARTHAÍOCHT 
SÁBHÁILTEACHTA
Is gá aird na n-oibrithe a dhíriú ar chúrsaí sláinte agus 

sábháilteachta ar mhaithe le cleachtas sábháilte a chothú 

ar an láithreán. Ar an gcúis sin déantar comharthaí a 

chrochadh in airde ar an láithreán in áit a mbeidh siad le 

feiceáil go soiléir ag gach oibrí.

Comharthaí caighdeánacha a bhíonn  iontu. Is í an  

íomhá amháin a chuireann an teachtaireacht in iúl 

orthu. Ní bhíonn téacs ar bith ar na comharthaí chun 

iad a mhíniú. Go deimhin, ó 2007 i leith, ní cheadaítear 

téacs ar bith a scríobh ar chomharthaí nua, fiú. 

Réitíonn an cleachtas sin fadhb ar bith a bhainfeadh 

le ceisteanna teanga agus seachnaíonn sé míthuiscintí. 

Ceadaítear téacs ar na comharthaí tánaisteacha, fad 

is nach gcuireann sé isteach ar na príomhchomharthaí 

sabháilteachta.

Crochtar comharthaí soiléire sábháilteachta agus comharthaí eile a fhógraíonn na 

nósanna imeachta a bhaineann leis an láithreán ag an mbealach isteach go dtí 

an láithreán. Tá samplaí de na comharthaí sin le feiceáil i bhFíor 4.2. Déanann na 

comharthaí sin bunriachtanais sábháilteachta an láithreáin a leagan amach agus 

fógraíonn siad don phobal i gcoitinne nach bhfuil sé sábháilte dóibh dul isteach 

ann.

Baintear leas as rogha teoranta dathanna sa chomharthaíocht sin agus bíonn na 

léaráidí simplí agus soiléir. Is féidir a mbrí a dhéanamh amach go tapa agus go 

furasta dá bharr sin. Is féidir na comharthaí a rangú ina gceithre roinn, de réir 

crutha agus datha.

Fíor 4.2  Comharthaíocht sábháilteachta ar an 
mbealach isteach go dtí láithreán.

spaisteoireacht wandering  • airdeallach ar aware of  • trinse trench 
ualach in airde overhead load  • comhartha caighdeánach standard sign  • nós imeachta procedure  
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DEARG: COMHARTHAÍ COISCTHE
Comharthaí ciorclacha dearga iad na comharthaí 

seo. Tugann siad foláireamh faoi rudaí a bhfuil cosc 

orthu ar an láithreán. Samplaí de na comharthaí 

coiscthe sin is ea:

• Cosc ar Iontráil

• Cosc ar Thobac

• Cosc ar Pháirceáil

BUÍ: COMHARTHAÍ RABHAIDH
Comharthaí triantánacha buí iad na comharthaí 

seo. Tugann siad rabhadh dúinn go bhfuil riosca 

go dtarlóidh rud éigin. Cuireann siad daoine ar an 

eolas faoi na guaiseacha atá in áit ar leith. Bíonn 

freagracht phearsanta ar gach duine aonair a bheith 

san airdeall ar na guaiseacha nuair a chrochtar 

comharthaí mar seo a leanas:

• Ceimiceáin ghreannacha

• Guais tuisle

• Fainic an chéim

• Guais leictreach

GORM: COMHARTHAÍ 
SAINORDAITHEACHA
Comharthaí ciorclacha gorma iad na comharthaí 

seo. Léiríonn siad a bhfuil le déanamh i gcás ar leith, 

mar shampla:

• Trealamh cosanta pearsanta a chaitheamh  

– gloiní cosanta, cluaschosaint, clogad, etc.

GLAS: COMHARTHAÍ 
SÁBHÁILTEACHTA
Comharthaí cearnógacha nó dronuilleogacha glasa 

iad na comharthaí seo. Cuireann siad eolas ar fáil 

faoi dhoirse éalaithe, garchabhair, bealaí éalaithe, 

nó áiseanna tarrthála, mar shampla:

• Bealach éalaithe dóiteáin (Doras dóiteáin)

• Garchabhair

• Na hionaid tionóil dóiteáin

Fíor 4.3  Fógraíonn na comharthaí coiscthe na 
rudaí a bhfuil cosc orthu sa limistéar.

Fíor 4.4  Fógraíonn na comharthaí rabhaidh na 
guaiseacha sa limistéar.

Fíor 4.5  Fógraíonn na comharthaí 
sainordaitheacha na rudaí atá riachtanach sa 
limistéar.

comhartha coiscthe / rabhaidh / sainordaitheach prohibitory / warning / mandatory sign   
cruinn round  • foláireamh warning  • greannach irritating  • tuisle trip 

 gloiní cosanta goggles  • cluaschosaint ear protection  • garchabhair first aid  • tarrtháil rescue

Fíor 4.6  Tugann na comharthaí sábháilteachta 
eolas úsáideach.

Refuge 
Point

Refuge 
Point

Refuge 
Point

Refuge 
Point

Refuge 
Point

Refuge Point

Refuge 
Point

Refuge 
Point

Refuge 
Point

Refuge 
Point

Refuge 
Point

Refuge Point

Refuge 
Point

Refuge 
Point

Refuge 
Point

Refuge 
Point

Refuge 
Point

Refuge Point

Refuge 
Point

Refuge 
Point

Refuge 
Point

Refuge 
Point

Refuge 
Point

Refuge Point



68

RANNÓG A • PLEANÁIL AGUS ULLMHÚCHÁN

TREALAMH COSANTA PEARSANTA 
Is é atá i gceist le Trealamh Cosanta Pearsanta (Personal Protective Equipment, PPE), 

ná éadach nó trealamh ar bith eile a thugann cosaint ar ghortú do dhuine. Duine ar 

bith a oibríonn le huirlisí torannacha, ba chóir dóibh cluaschosaint a chaitheamh, 

mar shampla. Seo a leanas roinnt samplaí den PPE ar an láithreán tógála:

• Clogad sábháilteachta

• Seaicéad sofheicthe

• Gloiní cosanta

• Buataisí sábháilteachta 

barrchrua 

• Masc deannaigh

• Cosaint cluas

• Aghaidhsciath

• Lámhainní

Léirítear an PPE ginearálta is gá a chaitheamh ar láithreán ar leith ar an 

gcomharthaíocht shainordaitheach ghorm ag an mbealach isteach. Má tá uirlisí ar 

leith in úsáid, nó má tá duine ag dul isteach i limistéar speisialaithe ar an láithreán, 

is gá aird a thabhairt ar an gcomharthaíocht a bhaineann leis sin. Má tá bearta 

cosanta ar leith le déanamh ó thaobh PPE de, ba cheart iad sin a dhéanamh roimh 

ré.

RÉIMSÍ AR LEITH RIOSCA

UIRLISÍ, INNEALRA AGUS TREALAMH
Tá modhanna agus nósanna imeachta ar leith ba chóir a leanúint nuair a bhíonn 

uirlisí, innealra agus trealamh in úsáid. Níor chóir do dhuine ar bith uirlis nó inneall 

a oibriú mura bhfuil an oiliúint chuí faighte aige/aici. Is cuid lárnach den oiliúint 

é go bhfoghlaimeofaí conas uirlis nó innealra a úsáid go sábháilte. Is lú seans go 

dtarlóidh timpiste má bhíonn oiliúint ar an oibrí. Caithfidh oibrithe deimhniú 

scileanna foirgníochta a bheith acu chun gléasra agus innealra áirithe a úsáid.

Úsáidtear uirlisí cumhachta, innealra agus trealamh le haghaidh tascanna éagsúla 

ar an láithreán tógála. Seo thíos roinnt samplaí:

Oibríonn roinnt uirlisí cumhachta ar chadhnraí. Buntáiste a 

bhaineann le huirlisí cadhnra ná go mbíonn siad iniompartha, 

ach míbhuntáiste a bhaineann leo ná nach maireann an 

cadhnra i bhfad sula mbíonn gá é a luchtú arís. Laghdaíonn 

uirlisí cadhnra an baol go dtarlóidh turraingí leictreacha ach ní 

bheadh sé fíor a rá nach mbaineann contúirt ar bith leo. Ní mór 

caitheamh go cúramach leo i gcónaí.

Feidhmíonn uirlisí cumhachta eile ar voltas de 110 volta. Céim 

anuas an voltas sin ó chumhacht an phríomhlíonra (240 volta). 
Fíor 4.7  Druilire cadhnra iniompartha. 

ionad tionóil dóiteáin fire assembly point  • seaicéad sofheicthe high-vis jacket   
barrchrua hard-toed  • masc deannaigh dust mask  • aghaidhsciath face shield  • gineadóir generator  

uirlis aeroibrithe pneumatic tool  • tochaltóir excavator  • iniompartha portable  • cadhnra battery

• Druilirí

• Gineadóirí

• Sábha

• Uirlisí aeroibrithe

• Tochaltóirí

• Craenacha

• Lódairí

• Péinteanna

• Ceimiceáin ghlantacháin
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Nasctar uirlis den chineál sin le claochladán íoschéimneach 110 volta cosúil leis an 

gceann i bhFíor 4.8 chun an voltas a thagann ón bpríomhlíonra a ísliú. Ceangal 

aonair a bhíonn i gceist.

Chomh maith leis an voltas a íoschéimniú ó 240 volta go dtí 110 volta, is gnách 

go scartar an chumhacht sin atá ag dul go dtí an uirlis 110 volta idir dhá shreang. 

Réamhchúram sábháilteachta is ea é sin a mhaolaíonn an baol go bhfaigheadh 

duine drochthurraing. Ní cheadaítear ach uirlisí 110 volta amháin ar láithreáin. Tá 

léaráid den chaoi ina ndéantar an voltas a íoschéimniú agus a scaradh le feiceáil i 

bhFíor 4.9. 

Agus uirlisí cumhachta in úsáid ba chóir a chinntiú go bhfuil:

• an t-úsáideoir inslithe ar thurraingí 

• caighdeáin cháilíochta i bhfeidhm.

Níor chóir uirlisí cumhachta a úsáid nuair atá sé fliuch. Ba chóir na seoláin a 

sheiceáil go rialta chun cora, scoilteanna agus lochtanna eile a aithint. Caithfidh 

insliú dúbailte a bheith ar an uirlis, sa chaoi nach mbíonn teagmháil ar bith idir an 

taobh amuigh den uirlis agus na codanna beo istigh. Laghdaíonn sé sin an baol 

go bhfaigheadh duine turraing leictreach. Caithfidh an comhartha CE a bheith le 

feiceáil ar an uirlis. Tugann sé sin le fios go gcloíonn sí le reachtaíocht na hEorpa 

maidir le sláinte, sábháilteacht agus cosaint chomhshaoil. Is riachtanas dlí ar fud an 

Aontais Eorpaigh go mbeadh an comhartha CE ar uirlisí áirithe. Tá na 

siombailí sin léirithe i bhFíor 4.10.

Úsáidtear uirlisí gan sreang ar láithreán nuair is féidir sin a dhéanamh. 

Tá de bhuntáiste leo nach mbíonn cáblaí ag sraoilleadh ina ndiaidh, 

rud a laghdaíonn an baol go mbeadh timpiste ann go mór. Níl cead 

ach ag daoine a bhfuil an oiliúint chuí faighte acu uirlisí cumhachta a 

úsáid ar an láithreán.

Fíor 4.8  Claochladán sábháilteachta 
íoschéimneach.

110 V

E

E

E
240 V

L

N

L

N

55 V

55 V

Ionchur

Aschur
Tochrán príomhúil

Tochrán tánaisteach
Flosc     maighnéadach

Croíleacán an chlaochladáin

Fíor 4.9  An claochladán sábháilteachta íoschéimneach. 
Laghdaíonn an claochladán an t-ionchur 240 volta go dtí 
110 volta. Gné shábháilteachta den chiorcad go mbíonn an 
110 volta lárthapáilte go talamh chun an baol turrainge a 
mhaolú.

claochladán íoschéimneach step-down transformer  • ionchur input  • aschur output  
croíleacán core  • tochrán winding  • flosc maighnéadach magnetic flux  • lárthapáil centre tapping   

príomhlíonra mains  • turraing leictreach electric shock  • insliú insulation  • seolán lead   

Fíor 4.10  AR CHLÉ:  
Comhartha inslithe dúbailte. 
AR DHEIS: Comhartha CE.
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CÁBLAÍ LASNAIRDE
Is minic meascán seirbhísí a bheith ag 

gabháil trasna an láithreáin: séarachas, gás, 

leictreachas agus línte teileachumarsáide. 

Cuid acu téann siad faoi thalamh agus cuid 

eile os cionn talún, ach is gá gach ceann acu 

a chur san áireamh agus an obair thógála á 

pleanáil.

Úsáidtear innealra agus feithiclí móra ar an 

láithreán agus caithfidh na tiománaithe a 

bheith ábalta cáblaí atá crochta os a gcionn a 

fheiceáil. Tógtar geataí chun feithiclí a threorú 

taobh thíos de sheirbhísí lasnairde - línte 

cumhachta agus a leithéidí - agus crochtar 

mionbhratacha amach mar rabhadh sa bhreis. Coinnítear na mionbhratacha sin ag 

airde 3-4.2 m os cionn na talún chun go bhfeicfidh oibrithe in innealra ard ansin 

iad.

Oibrithe riachtanacha amháin a cheadaítear obair ar bith a dhéanamh thíos faoi 

línte cumhachta. Sa bhreis air sin, is gá limistéar guaise a leagan amach a fhágann 

10 m glan ar an dá thaobh de línte cumhachta. Maolaíonn sé sin an baol go dtarlódh 

timpiste.

TOCHAILT
Bíonn sé gach pioc chomh riachtanach na guaiseacha 

faoi thalamh a aithint. Cuirtear cáblaí agus píobáin 

faoin talamh ar mhaithe le leictreachas, gás, uisce, 

séarachas agus línte teileachumarsáide a iompar. Tá sé 

níos deacra na guaiseacha sin a fheiceáil ná na seirbhísí 

os cionn talún, ar ndóigh. In ainneoin go léiríonn 

roinnt léarscáileanna cá mbíonn seirbhísí faoi thalamh 

lonnaithe, is minic nach mbíonn siad go hiomlán 

cruinn agus d’fhéadfadh seirbhísí nó constaicí éagsúla 

eile a bheith faoi dhromchla an láithreáin agus gan 

aon rian díobh le feiceáil ar an léarscáil.

Nuair a bhíonn tochailt le déanamh ar láithreán ní mór 

don tógálaí a bheith ar an eolas faoina bhfuil faoin 

talamh sula dtosaítear ar an obair. Is gá an talamh 

a scanadh agus na torthaí a mharcáil ar dhromchla 

na talún. Tá léiriú d’oibrí ag scanadh na talún agus 

ag marcáil cúrsa píblíne faoin dromchla le feiceáil  

i bhFíor 4.12

Fíor 4.12  An dromchla á scanadh chun na 
seirbhísí faoi thalamh a aimsiú.

ag sraoilleadh trailing  • cábla lasnairde overhead cable  • séarachas sewage  
líne theileachumarsáide telecom line • mionbhratacha bunting   
limistéar guaise hazard zone  • constaic obstacle  • scan scan

Fíor 4.11  Tógtar geataí don innealra chun na línte 
lasnairde agus an t-innealra a chosaint ar a chéile.

Focal eile ar 
seirbhísí ná 

fóntais.



71

CA
IBID

IL 4
SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT AR AN LÁITHREÁN

Is gá dul i dteagmháil leis na comhlachtaí a 

sholáthraíonn na seirbhísí sula ndéantar tochailt 

ar bith. Cuireann siadsan eolas ar fáil a fhágann go 

mbíonn an tógálaí ábalta a bheith ag tochailt go 

sábháilte in aice leis na línte seirbhíse. Cuireann Bord 

Gáis léarscáileanna dá gcuid línte gáis ar fáil saor in 

aisce dóibh siúd a bheidh ag tochailt in aice leo, mar 

shampla. Caithfear na seirbhísí sin a chasadh as sa 

cheantar áitiúil sula dtugtar faoi thochailt ar bith.

Nuair a thosaítear ag tochailt trinse ní mór a chinntiú 

nach dtabharfaidh taobhanna an trinse uathu. 

Tochlaítear an trinse ina shraitheanna seachas poll 

mór a dhéanamh san aon iarracht amháin. Is lú an 

baol go dtitfidh taobhanna an trinse isteach má 

thochlaítear de réir a chéile mar sin é.

Má bhíonn trinse níos doimhne ná 1.25 m i gceist, 

ní mór tacaí a chur leis na taobhanna chun iad a 

choinneáil daingean agus chun turnamh a sheachaint. 

I bhFíor 4.13 tá leatháin leagtha le taobhanna an 

trinse agus iad sin neartaithe ar an taobh istigh le 

tacaí ingearacha agus cothrománacha. Coinníonn sé 

sin na ballaí socair agus fágann sé spás sábháilte eatarthu do na hoibrithe. Bealach 

eile chun trinse sábháilte a thochailt ná batar a bheith ar na taobhanna. Is é sin, 

tochlaítear na taobhanna ar uillinn shábháilte sa chaoi is go bhfágtar fána nach 

dtabharfaidh uaithi sa chré. Bíonn an trinse níos seasmhaí dá bharr agus ní thitfidh 

sé isteach.

Ní mór an trinse a thochailt ar bhealach a chinntíonn go mbeidh bealach sábháilte 

isteach agus amach ag na hoibrithe. Is gá d’aon duine atá ag obair i dtrinse nó in 

aice leis bróga cosanta agus clogad cosanta a chaitheamh, chomh maith le seaicéad 

sofheicthe a chinntíonn go bhfeicfear iad i gcónaí. Caithfear feithiclí a choinneáil 

siar ó imeall na tochailte ar eagla go lagóidís na taobhanna. Nuair a bhíonn an 

t-innealra ag baint ábhar as an trinse ní mór d’oibrithe fanacht as an limistéar 

contúirte. Is gá breith ar aird an tiománaí roimh ré má theastaíonn ó dhuine dul 

isteach sa limistéar oibre nó é a thrasnú agus é sin a chur in iúl dó.

Baineann riosca an-mhór le hobair na tochailte agus tá ráta teagmhais ard i gceist 

léi. Dá réir sin, tá sé riachtanach go ndéanfaí an tochailt a bhainistiú, a chomhordú 

agus a chur i gcrích go sábháilte. Ar an duine atá i gceannas ar an láithreán a 

thiteann an dualgas sin agus ba chóir go léireofaí na freagrachtaí sin san SSWP.

leatháin chomhghlasáilte closed sheeting  • teanntóg strut  • sraith layer  • taca support   
turnamh subsidence  • batar batter  • ráta teagmhais incident rate  • comhordaigh coordinate

Fíor 4.13  Tacaíocht trinse le taobhanna 
na tochailte.

Balla de leatháin 
chomhghlasáilte

Tacaí nó teanntóga Cos an leatháin
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SCAFALRA
Ardán oibre sealadach is ea an scafalra. Tógtar é mórthimpeall ar imlíne an 

fhoirgnimh chun ardán sábháilte a chur ar fáil ag airde oiriúnach. Ní mór scafalra 

a úsáid má táthar ag obair thar 1.5 m os cionn leibhéal na talún, cé gur féidir 

an scafalra a bheith i bhfad níos airde ná sin, ar ndóigh. Bíonn sé contúirteach a 

bheith ag obair in airde ar scafalra agus ní mór a bheith iomlán cinnte go bhfuil an 

struchtúr slán. Mar sin, tá sé tábhachtach go gcloífí le réamhchúraimí sábháilteachta 

nuair a bhíonn an scafalra á thógáil.

Tá sé riachtanach nach sleamhnódh an scafalra nó nach rachadh sé síos níos faide 

sa talamh. Mar sin, is gá an talamh thíos faoi a iniúchadh sula gcuirtear in airde 

é. Ní mór an talamh a bheith socair crua agus ábalta an scafalra a iompar, chomh 

maith le hualach ar bith a leagfaí in airde air mar chuid den obair thógála.

Úsáidtear leachtleibhéil agus seaic inchoigeartaithe chun a chinntiú go bhfuil an 

scafalra suite go cothrom. Mura mbíonn sé cothrom, ní nascfaidh na páirteanna le 

chéile i gceart ná go daingean.

Leagtar clár adhmaid faoi gach cos den scafalra chun an t-ualach a leathadh go 

cothrom. Is é an fáth a ndéantar é sin ná nach bhfuil an chré go maith ag iompar 

ualaí a bhíonn leagtha anuas díreach ar phointe amháin.

De réir mar a thógtar an scafalra déantar é a neartú le teanntáin agus le ceangail 

chun creat teann daingean a chruthú a choinneoidh an scafalra láidir slán.

Ní mór an scafalra a cheangal den fhoirgneamh ag pointí éagsúla ionas nach 

dtitfidh sé amach ón bhfoirgneamh. Is féidir é a cheangal ag oscailtí na ndoirse 

agus na bhfuinneog nó le boltaí speisialta fáinneacha suite sa bhalla, mar atá le 

feiceáil i bhFíor4.14, mionléaráid B.

leachtleibhéal spirit level  • seaic inchoigeartaithe adjustable jack  • teanntán brace   
ceangal tie  • creat framework  • bolta fáinne ringbolt  • siúlán walkway  • ceangal géill reveal tie 

trécheangal through tie  • pláta boinn base plate  • cruach steel  • clár boinn sole board

A:  Ceangal géill

C: Trécheangal

B: Bolta fáinne doghluaiste

D:Pláta boinn cruach 

adhmaid
ar chlár boinn 

Fíor 4.14  Na codanna i gcóras neamhspleách scafalra ceangailte. Tá na ceangail is mó a úsáidtear aibhsithe.
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Níor chóir go mbeadh bac ar bith 

ar na bealaí siúil ar an scafalra. Ba 

chóir go mbeadh rochtain éasca 

ag na hoibrithe orthu freisin agus 

chuige sin leagtar urlár clár ar 

na hardáin. Tá ráillí cosanta agus 

coschláir éigeantach ar scafalra 

má tá sé os cionn 2 m ar airde. 

Chun an baol titime a mhaolú níos 

mó fós, feistítear ráillí cosanta eile 

950–1200 mm os cionn an tsiúláin 

freisin. Is gá an chosaint sin a bheith i ngach áit a dtiocfadh le duine titim agus é 

i mbun oibre. Airde 150 mm ar a laghad a bhíonn sna coschláir. Stopann siad sin 

aon smionagar oibre fánach a bheadh ar na cláir agus a thitfeadh síos go talamh 

dá uireasa. Tógtar an siúlán mar atá le feiceáil i bhFíor 4.15. Ní cheadaítear bac ar 

bith air.

Baintear úsáid as teanntáin thrasnánacha agus as triantánú chun struchtúr iomlán 

an scafalra a dhaingniú. Is é atá i gceist leis an triantánú go gcruthaítear struchtúir 

thriantánacha d’aon turas sa chreat an scafalra a dhaingniú. Cruth righin láidir atá 

sa triantán, ar ndóigh.

Dréimirí a úsáidtear chun dul in airde go dtí na leibhéil éagsúla den scafalra. Ní mór 

bun agus barr an dréimire a fheistiú go daingean ar eagla go mbogfadh sé gan 

choinne. Ar mhaithe le sábháilteacht caithfidh barr an dréimire gobadh suas ar a 

laghad 1 m thar imeall an ardáin agus caithfidh claonadh 1:4 a bheith ann. 

Baintear úsáid as cineálacha éagsúla scafalra ag brath ar an gcóras a roghnaítear 

don láithreán agus ar an gcuspóir atá beartaithe leis. Tá dhá chineál ar leith a 

bhíonn in úsáid go forleathan:

• Scafall frámaí réamhdhéanta: Nasctar creataí réamhdhéanta chun córas 

iomlán scafalra a chur le chéile.

• Scafall feadáin agus cúplóra: Córas níos solúbtha é sin ar féidir é a úsáid chun 

scafalra a thógáil a bheadh in oiriúint d’fhoirgneamh ar bith.

OIBRITHE ÓGA
Tá seantraidisiún in Éirinn de dhaoine óga ag dul ag obair ar láithreáin tógála, 

anseo agus thar lear. Cuid de chultúr thionscal na foirgníochta is ea é sin, agus gura 

fada buan é.

Maidir le cúrsaí sláinte agus sábháilteachta, áfach, tá rioscaí ar leith don duine 

coschlár toe board  • ráille cosanta guard rail  • smionagar loose rubble  • teanntáin thrasnánacha 
diagonal bracing  • triantánú triangulation  • scafall frámaí réamhdhéanta  

fabricated frame scaffold  • scafall feadáin agus cúplóra tube and coupler scaffold

Ráille cosanta 
uachtair 950 mm 
ar a laghad 
os cionn ardáin

Meánráille 
cosanta

Coschlár 
feistithe go 
daingean

Dromchla clár ar
an ardán oibre ar fad

Scafalra buailte
le foirgneamh

Ceannráillí 
cosanta Coschlár 

cinn

Ráillí cosanta
thar imeall
ar bith atá 
oscailte

Bearna
níos lú ná 
470 mm

Bearna 
níos lú ná 
470 mm

Fíor 4.15 Ardán oibre: 
Is gá coschlár agus ráillí 

cosanta ar mhaithe le 
sábháilteacht.
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óg féin agus d’oibrithe eile ar an 

láithreán. Ní bhíonn an oiread céanna 

taithí ag daoine óga agus bíonn 

baol níos mó go mbainfidh timpiste 

dóibh dá réir sin. Téann daoine óga 

sa seans níos mó ná oibrithe le taithí 

agus ní thugann siad an aird chéanna 

ar chomhairle toisc iad a bheith 

tógtha leis an obair. An baol is mó do 

dhaoine óga ar an láithreán tógála 

ná easpa taithí ar uirlisí, gléasra agus 

innealra.

Tá straitéisí éagsúla ann chun timpistí i measc na n-oibrithe óga a laghdú. Is féidir an 

t-ógánach a chur ag obair i dteannta le duine a bhfuil seantaithí aige, mar shampla. 

Tugann córas páirtíochta dá leithéid an deis maoirseacht agus meantóireacht a 

dhéanamh ar obair an oibrí óig. Mar chuid de sin is féidir cruinnithe sábháilteachta 

rialta a reáchtáil, is féidir meastóireacht leanúnach a dhéanamh ar an obair, agus 

is féidir oiliúint sa bhreis a chur ar fáil.

TEISTIÚCHÁN SABHÁILTEACHTA
Tá tábhacht le sláinte agus sábháilteacht i dtionscal ar bith, ach is mó fós an bhéim 

a bhíonn orthu i dtionscal na foirgníochta mar go mbíonn an oiread sin oibre 

ard-riosca ar siúl ann ó lá go lá. Ar an gcúis sin, tá sé riachtanach go mbeadh an 

oiliúint chuí ar fáil maidir le sláinte agus sábháilteacht. Dearbhú ar an oiliúint sin 

an teistiúchán atá de dhíth ar oibrithe sa tionscal.

AN PAS SÁBHÁILTE
Ní mór do gach oibrí i dtionscal na foirgníochta an Pas Sábháilte a bhaint amach. 

Is é cuspóir Chlár an Phas Shábháilte ná feasacht ar chúrsaí sábháilteachta a ardú 

i dtionscal na foirgníochta. Leagtar caighdeán síos sa Chlár le cinntiú go bhfuil 

oiliúint éigin sa tsláinte agus sa tsábháilteacht faighte ag gach uile oibrí ar an 

láithreán. Ní mór do gach oibrí an cárta Pas Sábháilte a bheith ina sheilbh aige i 

gcónaí agus é ar an láithreán. Is ar an Údarás Breisoideachais agus Oiliúna atá an 

cúram cúrsa an Phas Shábháilte a riar agus taifead a choinneáil de na hoibrithe a 

chuaigh faoi oiliúint sláinte agus sábháilteachta.

Ní mór d’oibrithe foirgníochta a bheith ar an eolas faoi na cleachtais is déanaí 

maidir le sláinte agus sábháilteacht. Chuige sin, ní mór dóibh scrúdú a dhéanamh 

gach ceithre bliana.

Tá 12 chuid i gClár an Phas Shábháilte:

1. Meon na sábháilteachta a chur chun cinn

2. Dualgais agus freagrachtaí san obair a aithint

córas páirtíochta oibre buddy system  • maoirseacht supervision  • meantóireacht mentoring   
teistiúchán certification  • pas sábháilte safe pass  

Fíor 4.16  Oibrithe óga ar an láithreán.



75

CA
IBID

IL 4
SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT AR AN LÁITHREÁN

3. Timpistí a thuairisciú agus a sheachaint

4. Ag obair ar airde

5. Tochailtí agus spásanna cúnga

6. Ag obair le leictreachas agus le seirbhísí faoi thalamh agus lasnairde

7. Trealamh cosanta pearsanta

8. Trealamh agus uirlisí láimhe a úsáid

9. Úsáid shábháilte a bhaint as feithiclí

10. Torann agus creathadh

11. Láimhsiú sábháilte

12. Sláinte agus sláinteachas

SCÉIM DEIMHNITHE SNA SCILEANNA 
FOIRGNÍOCHTA 
Baineann an Pas Sábháilte le sábháilteacht ar an láithreán i gcoitinne, ach díríonn an 

Scéim Deimhnithe Scileanna Foirgníochta (Construction Skills Certification Scheme, 

CSCS) ar shainréimsí oibre a bhfuil bearta sábháilteachta ar leith riachtanach iontu. 

Áirítear orthu sin: gléasra agus innealra mór a úsáid go sábháilte, scafalra, agus 

réimsí speisialaithe eile ar an láithreán foirgníochta. Deimhníonn an teistiúchán 

sin go bhfuil oibrithe oilte san obair speisialaithe agus go dtuigeann siad conas 

tabhairt faoin obair sin go sábháilte.

REACHTAÍOCHT
Tá cuid mhór reachtaíochta agus rialachán in Éirinn maidir le cúrsaí sláinte agus 

sábháilteachta. Déantar uasdátú rialta ar an reachtaíocht agus na rialacháin sin 

de réir mar a aithnítear guaiseacha nua nó de réir mar a thagann cleachtais níos 

sábháilte i bhfeidhm. Seo a leanas na hAchtanna is tábhachtaí maidir le sláinte 

agus sábháilteacht san ionad oibre:

• Na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Feidhm 

Ghinearálta) 2007

• Na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Foirgníocht) 

2006

• An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005 agus 2010

• Na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Áiteanna 

Cúnga) 2001

speisialaithe specialised  
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1. Scríobh síos roinnt de na guaiseacha a bhaineann le láithreán tógála.

2. Cén fáth a bhfuil comharthaíocht sábháilteachta riachtanach?

3. Mínigh na comharthaí sábháilteachta thíos. I do thuairim féin, an mbeadh duine 
nach bhfaca riamh cheana iad in ann ciall a bhaint as na comharthaí sin?

4. Déan cur síos ar na comharthaí éagsula sábháilteachta a bhíonn le feiceáil ar an 
láithreán. Úsáid nótaí agus sceitsí néata saorláimhe chun do fhreagra a thabhairt.

5. Déan cur síos ar fheidhm an Trealaimh Chosanta Phearsanta a leanas: 
(a) Gloiní cosanta 
(b) Aghaidhsciath 
(c) Clogad oibre 
(d) Buataisí sábháilteachta 
(e) Lámhainní 
(f) Veist fhrithchaiteach

6. Cén fáth a bhfuil sé riachtanach insliú dúbailte a bheith ar na huirlisí ar láithreán 
tógála?

7. Cad é an comhartha CE agus cén fáth a n-úsáidtear é?

8. Cad iad na rioscaí a bhaineann le hoibrithe óga ar an láithreán tógála? Mínigh conas 
na rioscaí sin a mhaolú.

9. Déan trácht ar an tábhacht a bhaineann le deimhniúchán sábháilteachta a bheith ag 
oibrithe i dtionscal na foirgníochta.

2012  Ceist 6 Gnáthleibhéal

(a) Liostaigh dhá réamhchúram sábháilteachta ar leith nach mór cloí leo i ngach 
ceann de na suímh seo a leanas agus tabhair fáth amháin le gach réamhchúram 
sábháilteachta a liostaítear: 

frithchaiteach reflective  

CEISTEANNA CLEACHTAIDH

CEISTEANNA SCRÚDAITHE SAMPLACHA 
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• ualach a ardú de láimh ó urlár

• coincréit a chur i dtrinse fotha as trucail de choincréit 
réamh-mheasctha. 

(b) Bain úsáid as nótaí agus sceitsí néata saorláimhe agus déan cur 
síos ar dhá phíosa de threalamh cosanta pearsanta nach mór 
a chaitheamh ar láithreán tógála, agus pléigh an tábhacht a 
bhaineann le gach píosa acu chun sábháilteacht phearsanta an 
oibrí a chinntiú ar láithreán tógála. 

2011  Ceist 6 Gnáthleibhéal

(a) Liostaigh dhá réamhchúram sábháilteachta nach mór cloí leo i ngach ceann de na 
suímh seo a leanas agus tabhair fáth amháin le gach réamhchúram sábháilteachta a 
liostaítear: 

• leac fuinneoige choincréite réamhdhéanta a fheistiú ag leibhéal urlár na talún i 
dteach cónaithe

• ag obair in airde ar sheanteach agus é á athchóiriú. 

(b) Bain úsáid as nótaí agus sceitsí néata saorláimhe agus déan cur síos ar dhá 
réamhchúram sábháilteachta ar leith nach mór cloí leo agus deil á úsáid sa 
scoil le hadhmad a dheileadh. Tabhair cúis amháin ar leith ar chóir cloí le gach 
réamhchúram sábháilteachta a liostaítear. 

2010  Ceist 6 Gnáthleibhéal

(a) Liostaigh dhá réamhchúram shonracha sábháilteachta nach mór cloí leo i ngach 
ceann de na suímh seo a leanas agus tabhair fáth amháin le gach réamhchúram 
sábháilteachta atá liostaithe: 

• dréimire á úsáid le linn balla seachtrach a phéinteáil

• scian veinírithe á húsáid chun veinírí a ghearradh 

• preabshábh á úsáid chun painéal adhmaid a ghearradh. 

(b) Bain úsáid as nótaí agus as sceitsí néata saorláimhe agus déan cur síos ar dhá 
réamhchúram shonracha sábháilteachta ba cheart a chomhlíonadh nuair a bhíonn 
uirlisí leictreacha á n-úsáid lasmuigh. 

2009  Ceist 6 Gnáthleibhéal

(a) Liostaigh dhá réamhchúram sábháilteachta nach mór cloí leo i ngach ceann de na 
suímh seo a leanas agus tabhair fáth amháin le gach réamhchúram a liostaítear: 

• coincréit réamh-mheasctha a dhoirteadh i dtrinse fotha 

• lindéar réamhstrusta a ghearradh.  

CEISTEANNA SCRÚDAITHE SAMPLACHA 
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(b) D’fhéadfadh oibrithe a bheith i mbaol agus iad ag cur sclátaí ar dhíon claonta. Bain 
úsáid as nótaí agus sceitsí néata saorláimhe agus déan cur síos ar dhá réamhchúram 
sábháilteachta ar chóir cloí leo agus duine ag cur sclátaí ar dhíon dá leithéid. 

2008  Ceist 2 Ardleibhéal

(a) Luaigh dhá phriacal a d’fhéadfadh a bheith ann don tsábháilteacht phearsanta i gcás 
gach ceann díobh seo: 

• leac fuinneoige coincréite a chur isteach ar an dara hurlár de theach cónaithe; 

• píobáin a leagan i dtrinse domhain;

• tochailt in áit ina bhfuil cáblaí leictreacha faoi thalamh. 

(b) Bain úsáid as nótaí agus sceitsí saorláimhe nuair is cuí agus tabhair breac-chuntas 
ar dhá réamhchúram sábháilteachta nár mhór cloí leo chun gach ceann de na 
priacail a luaitear ag (a) thuas a sheachaint. 

(c) Pléigh go mionchruinn dhá chúis arb iad na hoibrithe óga is mó a bhíonn i mbaol 
timpistí ar láithreáin tógála agus mol trí straitéis le cultúr sábháilteachta a chothú i 
measc oibrithe óga. 

2008  Ceist 7 Gnáthleibhéal

(a) Liostaigh dhá réamhchúram sábháilteachta faoi leith nach mór cloí leo i ngach 
ceann de na suímh seo a leanas: 

• druilire colúin a úsáid sa seomra 
Staidéar Foirgníochta; 

• aonad gloiniú dúbailte a fheistiú 
i bhfráma fuinneog adhmaid; 

• greamachán teagmhála a úsáid 
chun veinír a dhaingniú ar 
phainéal adhmaid. 

(b) Sceitseáil dhá chomhartha 
sábháilteachta ba chóir a bheith ar 
taispeáint ar an mbealach isteach i 
láithreán tógála, mar a thaispeántar sa sceitse a ghabhann leis seo, agus mínigh an 
fheidhm atá ag gach comhartha sábháilteachta díobh. 

2007  Ceist 2 Ardleibhéal

(a) Luaigh dhá phriacal a d’fhéadfadh a bheith ann don tsábháilteacht phearsanta i gcás 
gach ceann díobh seo: 

(i) sclátaí a chur ar dhíon tí dhá stór, le claonadh géar ann; 
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(ii) a bheith ag obair thart ar log staighre sula gcuirtear isteach an staighre;

(iii) dréimire a chur i gcoinne scafalra. 

(c) Bain úsáid as nótaí agus sceitsí saorláimhe agus pléigh go mionchruinn dhá 
réamhchúram sábháilteachta a thaispeánann an dóigh is fearr le gach ceann de na 
priacail a luaitear ag (a) a sheachaint.

(c) Pléigh go mionchruinn trí chúis a bhfuil láithreán tógála ina ionad ardphriacail 
maidir le timpistí oibre de. 


