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Má bhíonn ceisteanna agat faoin vacsaín, tá freagraí ar féidir leat muinín a 
bheith agat astu ar www.hse.ie

Suíomh gréasáin FSS www.hse.ie/covid19vaccine

HSELive 1850 24 1850
Bileoga eolais an  
mhonaróra d’othair www.hse.ie/covid19vaccinePIL

Formáidí inrochtana agus 
ábhair aistrithe www.hse.ie/covid19vaccinematerials

Beathú cíche agus  
iompar clainne www.hse.ie/covidvacpreg



3

Tá vacsaíní in aghaidh COVID-19 á leathadh amach ag FSS ar fud na 
hÉireann, rud atá ag tabhairt dóchas dár bpobail agus atá ag tabhairt 
cosaint dúinn ar COVID-19.

Tá laghdú tagtha cheana féin ar an ionfhabhtú, ar an tinneas agus ar líon 
na mbásanna i measc na daoine siúd a bhfuil an vacsaín faighte acu. 

Má fhaigheann tú an vacsaín, déantar tú a chosaint, nuair a fhágann tú am 
ionas gur féidir leis an vacsaín oibriú. Nuair a thugtar an vacsaín do ghrúpaí 
daoine, féadfaidh sé sin na daoine thart ort a chosaint chomh maith.

Sa leabhrán seo, tugtar an t-eolas atá de dhíth ort maidir leis an vacsaín 
in aghaidh COVID-19 a fháil.

Gheobhaidh tú amach: 
• conas a scaipeann COVID-19 agus na siomptóim a bhaineann leis 

• maidir le conas a thugann an vacsaín cosaint duit 

• conas clárú don vacsaín

• maidir le vacsaíní a fhorbairt agus a cheadú 

• céard atá romhat ag ionad vacsaínithe FSS

• cá fhad a thógann an vacsaín chun oibriú agus na nithe is féidir leat a 
dhéanamh i ndiaidh duit í a fháil

Sna seachtainí agus míonna atá le teacht, beidh gach duine in Éirinn atá 
incháilithe ábalta vacsaín saor in aisce in aghaidh COVID-19 a fháil ó FSS.

Ba chóir go mbeadh tuilleadh roghanna againn dá réir sin chun filleadh go 
sábháilte ar ár seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta, ar an oideachas, ar am a 
chaitheamh lenár muintir agus an tsochaí a oscailt arís.

Dá mhéad daoine atá cosanta ar COVID-19, is é is fearr a bheidh  
cúrsaí dúinn ar fad.



Áine
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Conas a scaipeann COVID-19 agus na siomptóim a bhaineann leis 
Galar is ea COVID-19 ar féidir leis dochar a dhéanamh do na scamhóga agus na 
feadáin anála, agus codanna eile den chorp uaireanta. Víreas a dtugtar  
SARS-CoV-2 air is cúis leis, ar saghas coróinvíris é.

Tá sé thar a bheith ionfhabhtaíoch. An bealach is coitianta chun COVID-19 a 
tholgadh ná a bheith i ndlúth-theagmháil le duine a bhfuil an víreas air. Is féidir 
leat an víreas a scaipeadh fiú mura bhfuil siomptóim ort.

Is mar gheall ar an dlúth-theagmháil agus braoiníní a thagann as an tsrón agus 
béal is mó a scaiptear é. Mar shampla, féadfaidh duine é a scaipeadh má bhíonn 
sé ag caint go hard, ag canadh, ag scairteadh, ag casacht nó ag sraothartach.

Tarlaíonn sé sin nuair atá daoine taobh istigh de mhéadar amháin go dhá mhéadar 
ó dhuine nó daoine eile. Féadfaidh COVID-19 scaipeadh go furasta chomh maith 
in áiteanna atá plódaithe nó nach bhfuil aeráilte go maith. Is féidir leat an víreas a 
tholgadh ó dhromchlaí atá ionfhabhtaithe chomh maith.

Cionn is go bhfuil riocht sláinte agam, bhí sé an-tábhachtach  
ar fad dom an vacsaín a fháil i ndiaidh dúinn bliain strusmhar, 
agus in amanna scanrúil, a chaitheamh ag maireachtáil le  
linn paindéime. 
Tá cúrsaí i ndiaidh a bheith deacair le bliain anuas. 
Bhí an t-ádh orm go raibh mé ábalta a bheith ag obair ón mbaile. 
Sin ráite, chaith mé an bhliain agus mé imníoch fúm féin, faoi mo 
theaghlach agus faoi mo chairde. 
Ní raibh mé riamh chomh tógtha cuairt a thabhairt ar an dochtúir 
agus a bhí nuair a chuaigh mé leis an gcéad dáileog a fháil. 
Bhí sé mar a tháinig dóchas sa deireadh i ndiaidh tréimhse an-
fhada éadóchais.

Áine, 27, Co. Chill Dara
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Siomptóim choitianta
• fiabhras (teocht ard 38 céim Celsius nó os a chionn)

• casacht nua - féadfaidh aon chineál casachta a bheith i gceist, ní 
hamháin casacht thirim

• gearranáil nó deacrachtaí análaithe

• na céadfaí blaiseadh nó boladh a chailleadh, nó athrú a theacht orthu

Féadfaidh COVID-19 a bheith ina chúis le tinneas tromchúiseach, ospidéalú 
agus fiú leis an mbás i gcás aon duine ar aon aois. 

Is iad mná atá ag iompar clainne, daoine a bhfuil riochtaí áirithe sláinte orthu 
agus daoine atá breacaosta is mó atá i mbaol breoiteacht thromchúiseach má 
tholgann siad COVID-19.

Má bhíonn aon cheann de shiomptóim COVID-19 ort, déan tú féin a 
fhéinleithlisiú (fan i do sheomra) agus cuir glao ar dhochtúir teaghlaigh.

Beidh do dhochtúir teaghlaigh in ann tástáil le haghaidh COVID-19 a eagrú 
duit. Tá an tástáil agus measúnú an dochtúra saor in aisce. 

Chun eolas saineolach fíriciúil a fháil maidir le COVID-19 ar féidir leat  
brath air, téigh chuig www.hse.ie/coronavirus nó cuir glao  
ar HSELive ar 1850 24 1850.
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Conas a dhéanann vacsaíní in aghaidh COVID-19 tú a chosaint 
Tugann vacsaíní in aghaidh COVID-19 cosaint duit ar COVID-19. 

Múineann vacsaíní don chóras imdhíonachta cén chaoi tú a chosaint in 
aghaidh galar. Déanann gach vacsaín é sin, ach bíonn cineálacha difriúla 
vacsaíní ag oibriú ar bhealaí éagsúla.

Bíonn dromchla an víris atá ina chúis le COVID-19 breac le spící. Cuireann na 
spící sin ar a chumas don víreas greamú de chealla an choirp. Tá tábhacht ag 
baint leo i dtaca le conas is féidir leis na vacsaíní tú a chosaint.

Nuair a gheobhaidh tú an vacsaín, spreagfar freagairt imdhíonachta ionat agus 
déanfaidh an corp antasubstaintí a tháirgeadh dá bharr. Cé nach bhfanfaidh 
an vacsaín i bhfad sa chorp, fanfaidh na hantasubstaintí ann a stopfaidh spící 
ó bheith ag greamú de na cealla. 

Nuair a bheidh go leor ama ag an gcorp na hantasubstaintí sin a chruthú, 
is lú an seans go n-éireoidh tú tinn le COVID-19. Is lú i bhfad an seans go 
n-éireoidh tú go dona tinn nó go mbeidh ort dul chuig ospidéal.

Tá sé i bhfad níos sábháilte imdhíonacht a bhaint amach trí vacsaíniú ná trí 
COVID-19 a tholgadh.

Cé gur fútsa atá sé an cinneadh a dhéanamh cibé acu an vacsaín a fháil nó 
gan í a fháil, molann FSS, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus an Roinn 
Sláinte go láidir duit í a fháil a luaithe a thairgfear duit í. 

Líon dáileog 
Bíonn 2 dháileog de dhíth ar dhaoine i gcás bhunús na vacsaíní in aghaidh 
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COVID-19, ag amanna éagsúla, chun cosaint a bhaint amach a mhairfidh i 
bhfad. Tá vacsaíní ann chomh maith a mbíonn dáileog amháin ag baint leo.

Más rud é go raibh COVID-19 ort le 6 mhí anuas, ní bheidh de dhíth ort ach 
dáileog amháin de vacsaín.

Beathú cíche agus iompar clainne 
Is féidir leat an vacsaín in aghaidh COVID-19 a fháil má tá tú i mbun beathú cíche.

Má tá tú ag iompar clainne, labhair le d’obstatraí nó le do dhochtúir teaghlaigh 
maidir leis an vacsaín in aghaidh COVID-19 a fháil. 

Tá tuilleadh eolais le fáil ar www.hse.ie/covidvacpreg

Má bhí COVID-19 ort cheana féin
Laghdóidh an vacsaín an baol go dtolgfá COVID-19 arís. Má tholgann tú arís 
é, táthar ag súil nach mbeadh na siomptóim chomh tromchúiseach céanna 
mar thoradh ar an vacsaín. 

Ní féidir leis an vacsaín COVID-19 a thabhairt duit
Má tholgann tú COVID-19 go gearr i ndiaidh duit an vacsaín a fháil,  
tá seans ann gur tholg tú é sula raibh an  
choinne agat.  
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1. Bí ag faire don am ar féidir leat clárú

Nuair a thiocfaidh an t-am duit clárú, cuirfidh FSS in iúl duit ar  
www.hse.ie, ar an nuacht nó i bhfógraíocht phoiblí. 

Caithfidh an chuid is mó de dhaoine clárú ar líne ar www.hse.ie leis an 
vacsaín saor in aisce in aghaidh COVID-19 a fháil in ionad vacsaínithe FSS. 

Tugtar an vacsaín do dhaoine áirithe in áiteanna eile, i gclinic a ndochtúra 
teaghlaigh nó sa chógaslann áitiúil, mar shampla. 

Ná cláraigh go dtí go dtiocfaidh an t-am duit clárú.

2. Féach na nithe a bheidh de dhíth ort chun clárú ar líne

Beidh na rudaí seo de dhíth ort chun clárú ar líne:

• uimhir fóin póca

• seoladh ríomhphoist

• an Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) atá agat 

• d’Éirchód 
Téacsteachtaireacht an príomhbhealach a dhéanfaidh FSS cumarsáid leat. 
Mura bhfuil na nithe sin go léir agat, is féidir leat clárú fós. Cuir glao ar an 
líne chabhrach le haghaidh COVID-19 ar 1850 24 1850 chun clárú ar an 
bhfón mar mhalairt rogha. 

Is féidir leat fón cliste, táibléad nó ríomhaire a úsáid chun clárú ar líne. 
Mura bhfuil ceann díobh sin agat, cuir glao ar an líne chabhrach chun clárú. 

Clárú nuair a thiocfaidh an t-am duit 
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3. Cláraigh ar líne 

Nuair a thiocfaidh an t-am duit, téigh chuig vaccine.hse.ie chun clárú. 

a. Cliceáil ‘Start now’ agus roghnaigh an grúpa lena mbaineann tú – tá seans 
ann go mbeidh scuaine ann ag amanna gnóthacha.

b. Cruthaigh do chuntas - gheobhaidh tú ríomhphost fíoraithe.

c. Cliceáil ar an nasc sa ríomhphost fíoraithe - gheobhaidh tú 
téacsteachtaireacht fíoraithe ansin (SMS).

d. Cuir isteach an cód fíoraithe ón téacsteachtaireacht agus cruthaigh pasfhocal.

e. Cuir isteach do chuid sonraí pearsanta - tá eolas ar fáil ar www.hse.ie a 
thugann le fios cad ina thaobh a n-iarrann FSS an fhaisnéis sin ort. 

f. Déan do chuid sonraí a sheiceáil agus cliceáil ‘Finish’ chun an clárú a  
chur i gcrích.

Más mian leat cabhair a fháil chun tú féin nó duine eile a chlárú ar líne,  
téigh chuig www.hse.ie

4. Fan go bhfaighidh tú téacsteachtaireacht maidir le coinne 

 Ní bhfaighidh tú an choinne láithreach. Tá seans ann go 
bhfaighidh tú í cúpla seachtain i ndiaidh duit clárú. 

Gheobhaidh tú téacsteachtaireacht idir trí lá agus seachtain roimh an gcoinne. 

Sa teachtaireacht sin, cuirfear in iúl duit an dáta, an t-am, ionad FSS le dul 
chuige agus an vacsaín a gheobhaidh tú. 

Más gá, is féidir leat coinne nua a iarraidh ach na treoracha sa 
téacsteachtaireacht maidir leis an gcoinne a leanúint.

Tá seans ann go gcuirfidh FSS téacsteachtaireachtaí eile chugat ina mbeidh 
aon eolas nua a bheidh de dhíth ort.
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Forbairt agus ceadú vacsaíní
Ní úsáideann FSS ach vacsaíní in aghaidh COVID-19 atá ceadaithe ag an 
nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA). 

Cé go ndearnadh forbairt go gasta ar na vacsaíní in aghaidh COVID-19, 
shásaigh na vacsaíní na céimeanna go léir nach mór do gach cógas ceadúnaithe 
eile a shásamh. 

Áiríodh orthu sin:

• seiceálacha cáilíochta cógaisíochta 

• trialacha réamhchliniciúla

• trí chéim trialacha cliniciúla, na mílte agus na mílte daoine páirteach iontu

Rinne EMA na vacsaíní in aghaidh COVID-19 a mheasúnú go heolaíoch agus a 
údarú lena n-úsáid san Eoraip. 

Tá tuilleadh eolais le fáil ar www.ema.europa.eu maidir le conas a dhéantar 
vacsaíní in aghaidh COVID-19 a cheadú.

Luas na forbartha
Tá cúpla cúis ann maidir le cén fáth a ndearnadh na vacsaíní a fhorbairt go gasta.

• Rinneadh infheistíocht dhomhanda an-mhór ar fad sna vacsaíní, idir 
thaighde agus fhorbairt. 

• Bhí COVID-19 ar a lán daoine nuair a forbraíodh iad, mar sin bhí eolaithe 
in ann foghlaim go gasta go bhfuil siad éifeachtach.

• Chuir monaróirí tús leis na vacsaíní a dhéanamh ionas go mbeadh siad 
réidh le húsáid dá dtabharfadh ceadú ina dtaobh.

Éifeachtacht
Déanann vacsaíní beatha ar a laghad 2 mhilliún go 3 mhilliún duine a shábháil 
gach bliain ar fud na cruinne, agus tugann siad cosaint do chuid mhór daoine 
eile ar thinnis a mhaireann ar feadh an tsaoil. Tá vacsaíní in aghaidh COVID-19 
faighte ag na milliúin daoine ar fud na cruinne faoin am seo. 

Tá fianaise láidir iontaofa ann a thugann le fios go laghdaítear an baol go 
dtolgfaidh daoine COVID-19 de thoradh ar vacsaíní in aghaidh COVID-19. Tá 
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siad an-éifeachtach ó thaobh básanna agus breoiteacht thromchúiseach mar 
gheall ar COVID-19 a chosc de.

Tá laghdú tagtha cheana féin, in Éirinn, t ar an ionfhabhtú, ar an mbreoiteacht 
agus ar líon na mbásanna i measc na ngrúpaí a fuair an vacsaín ar dtús.

Monatóireacht
In Éirinn, déanann an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte cógais a rialú. Déanann sé 
monatóireacht ar chomh sábháilte agus chomh héifeachtach atá vacsaíní in 
aghaidh COVID-19 nuair a thugtar ceadú iad a úsáid. 

Tá tuilleadh eolais le fáil ar www.hpra.ie

Fo-iarmhairtí 
Amhail gach cógas, is féidir le vacsaíní a bheith ina gcúis le fo-iarmhairtí. Tá 
an chuid is mó díobh sin éadrom nó measartha, gearrthéarmach, agus ní 
fhaigheann gach duine iad. 

Nuair a bheidh tú ag dul leis an vacsaín a fháil, tabharfaidh FSS bileog 
mhionsonraithe duit ar a mbeidh faisnéis maidir leis na fo-iarmhairtí a 
d’fhéadfadh a bheith ann mar gheall ar an vacsaín. 

Is vacsaín nua í agus níl fáil ach ar mhéid teoranta faisnéise maidir le fo-iarmhairtí 
fadtéarmacha. Mar is amhlaidh i gcás gach vacsaíne, is féidir leat fo-iarmhairtí 
amhrasta a thuairisciú don Údarás Rialála Táirgí Sláinte ar www.hpra.ie/report
Mar a gheobhaidh níos mó daoine an vacsaín, beidh fáil ar a thuilleadh faisnéise. 
Déanann FSS an fhaisnéis a nuashonrú go rialta ar www.hse.ie  
agus ar na bileoga eolais maidir leis an vacsaín.



2. Seiceáil isteach ag an bhfáiltiú 
Déanfaidh an fáilteoir do chuid sonraí a ghlacadh 
agus do chomhartha aitheantais a dheimhniú. 
Más rud é gur chláraigh tú gan uimhir PSP, beidh 
cruthúnas ar sheoladh baile de dhíth ort. 
Gheobhaidh tú bileog eolais FSS maidir leis an 
vacsaín chomh maith le bileog an mhonaróra. 
Ná déan dearmad, tá coinne ag teastáil chun 
vacsaín a fháil. Féach www.hse.ie le seiceáil cén 
comhartha aitheantais agus cruthúnas ar sheoladh 
baile atá de dhíth ort.

Seicliosta le haghaidh lá an vacsaínithe 

 Má bhíonn siomptóim COVID-19 orm, caithfidh mé mé féin a fhéinleithlisiú, glao a 

chur ar mo dhochtúir teaghlaigh agus coinne nua a iarraidh.

 Eolas faoin gcoinne, cumhdach aghaidhe, comhartha aitheantais agus, más gá, 

cruthúnas ar sheoladh baile a thabhairt liom.

 Dul liom féin, más féidir, agus an áit a bhaint amach in am.

 Iarraidh ar bhall teaghlaigh nó cara cabhrú liom taisteal ansin nó bogadh thart, más gá.

 T-léine ghearrmhuinchilleach a chur orm nó ball éadaigh a bhfuil muinchillí air a bheidh 

mé in ann a chornadh.

1. Ionad vacsaínithe FSS a bhaint amach 
Maireann coinní thart ar 30 nóiméad agus bíonn 
neart spáis idir na daoine sna hionaid mhóra seo. 
Beidh do choinne ar siúl in ionad vacsaínithe 
FSS, sa cheann is cóngaraí duit. Nuair a bhainfidh 
tú an t-ionad amach, lean na comharthaí nó na 
treoracha ó na maoirseoirí. 
Tá eolas le fáil maidir le páirceáil agus áiseanna na 
láithreacha ar fáil ar  
www.hse.ie/covidvaccinationcentres
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In ionad vacsaínithe FSS 



3. Bog chuig both vacsaínithe 
Beidh vacsaíneoir oilte in ann aon cheisteanna 
a bheadh agat a fhreagairt. Déanfaidh sé nó sí 
a chinntiú leat go bhfuil tú maith go leor leis 
an vacsaín a fháil agus go dtugann tú cead an 
vacsaín a thabhairt duit. 
Tabharfaidh an vacsaíneoir an vacsaín in aghaidh 
COVID-19 duit mar instealladh in uachtar do 
ghéige láimhe. Ní thógfaidh sé ach cúpla nóiméad.
Gheobhaidh tú bileog comhairle iarchúraim ansin. 
Tabharfaidh sé nó sí cárta taifid vacsaínithe ar 
a mbeidh ainm agus baiscuimhir na vacsaíne a 
tugadh duit.

4. Téigh go dtí an láthair le haghaidh 
breathnóireachta sula n-imíonn tú 
Fan ansin 15 nóiméad ar a laghad. Beidh duine 
ansin lena chinntiú go mbeidh tú ag mothú i gceart.
Beidh tú in ann ionad vacsaínithe FSS a fhágáil 
ansin, ach amháin má iarrtar ort fanacht tamall 
eile. I ndiaidh duit an vacsaín a fháil, tá sé maith 
go leor tiomáint, fad is go bhfuil tú ag mothú ceart 
go leor.

Má bhíonn an dara dáileog de dhíth ort, gheobhaidh tú téacsteachtaireacht 
agus coinne eile. Bíonn éagsúlacht i gceist maidir leis an tréimhse idir na coinní. 

Go raibh maith agat as tú féin agus daoine 
eile a chosaint.

13
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Nuair a bheidh tú cosanta ag an vacsaín
Nuair a gheobhaidh tú an vacsaín in aghaidh COVID-19, déanfar an baol a 
laghdú go dtolgfaidh tú COVID-19 agus déanfar thú a chosaint ar na deacrachtaí 
tromchúiseacha a bhaineann leis. 

Amach anseo, beidh teacht agat ar dheimhniú digiteach vacsaínithe a bheidh mar 
chruthúnas go bhfuil an vacsaín faighte agat in Éirinn, má bhíonn a leithéid uait.

Nuair a bheidh go leor ama ag an vacsaín tosú ag oibriú, beidh sé níos sábháilte 
duit tabhairt faoi ghníomhaíochtaí éagsúla le daoine eile ná mar a bhí sula raibh 
cosaint ó vacsaín agat.

Tugtar buntáiste na vacsaíne nó tairbhe na vacsaíne ar an gcosaint sin, corruair.

Bualadh le daoine eile i ndiaidh duit an vacsaín a fháil
Nuair a bheidh go leor ama ag an vacsaín tosú ag oibriú, glactar leis go bhfuil tú 
cosanta ag an vacsaín.

Beidh tú in ann bualadh leis na daoine seo a leanas taobh istigh:

• daoine atá cosanta ag an vacsaín as suas le dhá theach eile 

• daoine nach bhfuil an vacsaín faighte acu ó theach amháin eile - fad is nach 
bhfuil aon duine ón teach sin i mbaol ard dá dtolgfaidís COVID-19

Is féidir leat é seo a dhéanamh gan cumhdach aghaidhe oraibh agus gan dhá 
mhéadar a bheith idir daoine.

Cónaitheoirí breacaosta in ionaid chónaithe le haghaidh cúram fadtéarmach 
Má bhíonn ar a laghad ochtar as deichniúr cónaitheoirí cosanta ag an vacsaín, is féidir:

• suas le ceithre chuairt a bheith ann in aghaidh na seachtaine agus suas le 
beirt a bheith ann ar gach cuairt 

Más rud é go bhfuil tú féin agus an cuairteoir araon cosanta ag an vacsaín, ní gá 
daoibh cumhdach aghaidhe a chur oraibh ná dhá mhéadar a bheith eadraibh nuair 
atá sibh libh féin i seomra ná carr. 

Dlúth-theagmhálaithe
Más dlúth-theagmhálaí tú de chuid duine a fhaigheann toradh deimhneach le 
haghaidh COVID-19, ní gá duit:
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• do ghluaiseacht a shrianadh (fanacht sa bhaile) go ceann 14 lá

• tástáil a fháil le haghaidh COVID-19

Más rud é go bhfuil tú imdhíon-lagaithe, cuirfidh an fhoireann rianaithe 
teagmhálaithe comhairle ort maidir céard is gá duit a dhéanamh. 

Tógann an vacsaín am le tosú ag oibriú 
I ndiaidh duit an vacsaín a fháil, fan go dtí go mbeidh am aici tosú ag oibriú sula 
leanann tú comhairle bhuntáiste na vacsaíne. 

Pfizer / BioNTech 7 lá i ndiaidh an dara dáileog
Moderna 14 lá i ndiaidh an dara dáileog

AstraZeneca 28 lá i ndiaidh na chéad dáileoige  -  
Caithfidh tú an dara dáileog a fháil go fóill

Janssen 14 lá i ndiaidh dáileog amháin

Má bhí COVID-19 ort le 6 mhí anuas, a deimhníodh le tástáil saotharlainne, is 
féidir leat comhairle bhuntáiste na vacsaíne a leanúint, ach amháin má tá tú os 
cionn 65 bliain d’aois nó imdhíon-laghdaithe.

Déan tú féin agus daoine eile a chosaint i rith an ama i ndiaidh duit an 
vacsaín a fháil
De réir mar a chuireann tú tús le bualadh le chéile le daoine, b’fhéidir daoine nach 
bhfuil feicthe agat le tamall fada, ba chóir duit a bheith cúramach fós. Ná déan 
dearmad go bhfuil cuid mhór daoine ann nach bhfuil an vacsaín faighte acu go fóill. 

Fágann sé sin go gcaithfidh tú fanacht dhá mhéadar ar shiúl ó dhaoine eile, 
cumhdach aghaidhe a chur ort agus do lámha a ní go rialta. Ba cheart duit sluaite 
agus spásanna nach bhfuil aeráilte go maith a sheachaint, agus gan bualadh le 
daoine atá ag cur srian ar a ngluaiseachtaí nó atá ag féinleithlisiú. 

Beidh sé sin ina chabhair chun tú féin agus gach duine eile a chosaint, fiú nuair a 
bheidh tú cosanta ag an vacsaín.

De réir mar a gheobhaidh tuilleadh daoine an vacsaín, tabhair aire don chomhairle 
sláinte poiblí a bhaineann leatsa. Tá comhairle shaineolach fhíriciúil ar féidir leat 
brath uirthi le fáil ar www.hse.ie 
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Folláine
Am deacair atá ann dúinn ar fad agus tá rudaí ann is féidir leat a dhéanamh 
chun cabhrú leat féin mothú go sláintiúil agus go folláin.

Bí gníomhach agus téigh taobh amuigh ó tharla go bhfuil an samhradh buailte 
linn agus bí i dteagmháil le cara nó ball teaghlaigh, nó déan pleananna nua 
chun teagmháil a dhéanamh leis nó léi. Bain leas as bia sláintiúil agus déan 
iarracht go leor codlata a fháil. Tabhair aire don spion atá ort. Déan rudaí 
beaga simplí gach lá a thugann ardú croí duit. Má bhíonn tuilleadh tacaíochta 
de dhíth ort, tá eolas maith ar www.yourmentalhealth.ie sa chéad dul síos. 

Tá cuid mhór leideanna agus smaoineamh ar fáil ar  
www.gov.ie/healthyireland

Tá sé deacair a chur in iúl chomh spreagúil is atá na laethanta nuair 
atáimid ag tabhairt vacsaíní do dhaoine, do na daoine a thagann isteach 
agus don fhoireann ar fad.
B’éigean do chuid mhór dár ndaoine níos sine, mar aon leis na daoine 
sin a bhfuil riochtaí ainsealacha sláinte orthu, éirí as an-chuid rudaí. 
Tá a lán daoine i ndiaidh a bheith gan teagmháil duine le duine a 
bheith acu le cairde nó le baill teaghlaigh, agus nár mhothaigh sábháilte 
ag dul go dtí an siopa áitiúil le bainne a fháil. Tá an-bhród orainn anois gur féidir linn cabhrú 
leo filleadh ar an saol mar is ceart agus oiread sásaimh agus is féidir a bhaint as.
Os rud é go bhfuil bunús na ndaoine atá os cionn 70 cosanta ag an vacsaíní anois, is 
galánta iad a chluinstin agus pleananna á ndéanamh acu. Iad ag dul i dteagmháil arís le 
cairde, ag dul go dtí an gruagaire nó go díreach barróg a thabhairt dá ngarpháistí.
Tá an chuid is mó de daoine ar an eolas faoi na contúirtí de dheasca COVID-19 agus faoin 
bhfianaise eolaíoch atá i bhfách go mór mór le vacsaíniú ina aghaidh. 
Ardaíodh ceisteanna maidir le fo-iarmhairtí. Sa deireadh, áfach, tar éis dóibh éisteacht leis 
an bhfianaise go léir, rinne an chuid is mó díobh an cinneadh chun leanúint ar aghaidh. I 
ndeireadh na dála, rogha phearsanta atá i gceist. 
Beidh do dhochtúir teaghlaigh nó gairmí sláinte eile atá ag tabhairt cúram duit in  
ann aon cheisteanna a bheadh agat a fhreagairt, ionas go mbeidh tú réidh nuair  
a dhéanfar an vacsaín a thairiscint duit. 

An Dochtúir Nuala O’Connor, dochtúir 
teaghlaigh, Elmwood Medical Practice, Dúglas, 
Co. Chorcaí




