
 

Polasaí um Shaor ó Chaitheamh  

Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin  

 

 

1. Ginearálta 

1.1 Scóip: Baineann an polasaí seo le daltaí, baill foirne,  sainchomhairleoirí, úsáideoirí 

seirbhisí, conraitheoirí agus cuairteoirí ar Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin. 

1.2 Comhthéacs: Cuireadh an polasaí seo le chéile i gcomhairle leis na baill ar fad de phobal 

na scoile. Ba chóir é a léamh i gcónasc le Polasaí um Shláinte is Sábháilteachta, An Cód 

Iompair agus Ciorclán DES M 25/04 Dianchosc ar Chaitheamh Tobac i Suíomhanna Oibre. 

1.3 Réasúnaíocht: Glaotar Deatach Tobac Timpeallachta agus caitheamh fulangach tobac ar 

thoit thánaisteach. Is cúis le galair é, le hailse scámhóg agus galar croí san áireamh, i leith 

tríú páirtithe. Ní chuireann deighilt idir daoine a chaitheann tobac agus daoine nach 

gcaitheann tobac laistigh den aerspás céanna, nó aeráil, cosc ar nochtadh toit-

thánaisteach. Dá bhrí sin, cuireadh an polasaí seo le chéile chun cosaint a thabhairt do 

dhaltaí, do bhaill foirne, do shainchomhairleoirí, d’úsáideoirí seirbhísí, do chonraitheoirí 

agus do chuairteoirí ó nochtadh le toit thánaisteach, chun oibleagáid a chomhlíonadh 

agus chun sábháilteacht san ionad oibre a dheimhniú.    

 

1.4 Toitín Leictreonach 

Cé go dtáirgíonn toitíní leictreonacha gal seachas deatach, cuireann Gaelcholáiste 

Charraig Uí Leighin cosc ar “vaping” agus ar thoitíní leictreonacha a chaitheamh. Don 

pholasaí seo, déanfar  trácht ar thoitíní leictreonacha mar ghnáth-thoitíní agus baineann 

an polasaí iomlán leo chomh maith.  

2. Clár an Pholasaí 

2.1 Cuspóirí 

Is polasaí é i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin go bhfuil gach saotharspás saor ó thobac 

agus go bhfuil sé de cheart ag na baill foirne agus ag na daltaí obair agus foghlaim i 

suíomh atá saor ó thobac. Tá cosc ar thobac a chaitheamh ar thailte scoile agus níl aon 

eisceachtaí. Baineann an polasaí seo le gach dalta, ball foirne,  sainchomhairleoir, 

úsáideoir seirbhisí, conraitheoir agus cuairteoir. Chomh maith leis sin, is polasaí é i 

nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin nach bhfuil sé de chead ag daltaí tobac a chaitheamh 

ar thailte scoile nó nuair atá siad ag caitheamh an éide scoile agus/nó ar 

thurasanna/gníomhaíochtaí scoile.   

 

 



 

2.2 Feidhmiú 

Tá dualgas ar an bPríomhoide, ar an Leas-Phríomhoide, nó ar aon duine eile atá i 

gceannas na scoile, an polosaí a chur i bhfeidhm. Tá freagracht ar na baill foirne ar fad 

cloí leis an bpolasaí agus cur i bhfeidhm an pholosaí a éascú chomh maith. Roinneann na 

baill foirne go léir an freagracht ó thaobh an polasaí a chur i bhfeidhm de bharr an 

dualgais cúraim atá orthu maidir le daltaí agus le comhghleachaithe. Tá dualgas ar na 

daltaí cloí leis an bpolasaí agus é a éascú.  

Cuirfear na baill foirne go léir ar an eolas maidir lena ndualgais ó thaobh cur i bhfeidhm 

agus monatóireacht a dhéanamh ar an bpolasaí.  

 

3. Neamhchomhlíonadh leis an bPolasaí 

 

3.1 Tabharfaidh bainistíocht na scoile faoi aon neamhchomhlíonadh leis an bpolasaí a 

dhéanann aon bhall foirne agus/nó dalta. Is féidir baill foirne, sainchomhairleoirí, 

úsáideoirí seirbhisí, conraitheoirí agus ar cuairtoirí a sháraíonn an dlí maidir le cosc a 

chur ar chaitheamh tobac i suíomhanna oibre a ionchúisiú.  

 

3.2 Nós imeachta má sháraíonn duine éigin Alt 47 den Acht um Shláinte Phoiblí (Tobac) a 

chuireann cosc ar chaitheamh tobac i suíomhanna oibre:  

● Tarraingítear aird ar na comharthaí “Bac ar Thobac” agus cuirtear é/í ar an eolas 

go bhfuil coir á dhéanamh aige/aici trí thobac a chaitheamh ar an láthair. 

● Tugtar comhairle dó/di go sáraíonn sé an dlí má ligeann an scoil dóibh tobac a 

chaitheamh.  

● Tugtar comhairle dó/di go bhfuil polasaí saor ó chaitheamh tobac ag an scoil 

chun deimhin a dhéanamh de go bhfuil timpeallacht oibre shláintiúil ann le 

haghaidh baill foirne agus daltaí. 

● Má leanann sé/sí ar aghaidh ag caitheamh tobac cuirtear in iúl dó/di go bhfhuil 

rialacha na scoile á mbriseadh agus go mbeidh smachtbhannaí á gcur i bhfeidhm. 

● Cuirfear an nós imeachta áraíochta i bhfeidhm má sháraítear an polasaí maidir le 

bheith saor ó chaitheamh tobac. Déanfar gníomh áraíochta de réir na nósanna 

imeachta a chuirtear i bhfeidhm nuair a sháraítear aon ghnáthamh sláinte agus 

sábháilteachta eile.    

● Má sháraíonn pearsanra seachtrach an polasaí (m.sh. cuairteoirí, conraitheoirí 

agus soláthraithe), déileálfar leo de réir Ciorclán DES M 25/04 Dianchosc ar 

Chaitheamh Tobac i Suíomhanna Oibre. 

● Má sháraíonn dalta na rialacha maidir le caitheamh tobac, cuirfear 

smachtbhannaí i bhfeidhm de réir An Cód Iompair. Cuirfear Tuairisc maidir le Mí-

Úsáid Substaintí i gcrích agus cuirfear tuismitheoirí/caomhnóirí ar an eolas. 

Tabharfar tuairisc ar aon chás maidir le caitheamh tobac don Phríomhoide. 

  

3.3 Scor ón gcaitheamh 

Tá eolas maidir le stop a chur le caitheamh tobac ar fáil ón Líne Náisiúnta Scor den Tobac 

(National Smokers Quit Line) trí ghlaoch a chur ar 1850 201203 nó ón Roinn um Chur 

Chun Cinn na Sláinte i mBórd Sláinte áitiúil.  



 

  

Ghlac an Bord Bainistíochta leis an bpolasaí seo ar an 17ú Deireadh Fómhair, 2017. 

Rinneadh athbhreithniú air ar an 1ú Feabhra, 2022. 

Tá sé ar fáil do ghach ball de phobal na scoile.  

Déanfar athbhreithniú ar an bpolasaí ar bhonn bliantúil agus/nó de réir mar is gá. 

 


