
Cosaint ar an gcoróinvíreas.
Is fúinn féin atá sé.
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Cuidiú leis an 
gcoróinvíreas a chosc

Tabhair cuairt ar HSE.ie
chun an fhaisnéis agus an chomhairle fhíorasach is déanaí a fháil
Nó cuir scairt ar 1850 24 1850

Scaiptear an víreas thrí sraoth agus trí bhraoiníní ó chasacht, mar sin má 
dhéantar na bearta thuas cuideoidh sé leis an seans go scaipfear é a laghdú.

Ná leag do lámh 
ar d’aghaidh

Clúdaigh do bhéal má 
bhíonn tú ag casacht nó 

ag sraothartach

Nigh do 
chuid lámh

Coinnigh 
dromchlaí glan

Fan achar 
sábháilte amach 

ó dhaoine

Ná croith lámha nó 
nach tabhair barróga 

do dhaoine



Cé hiad na daoine is mó atá i mbaol?

Má bhaineann sé sin leatsa nó le 
duine a bhfuil aithne agat air nó uirthi, 
bí an-chúramach le do thoil.

Cosaint ar an gcoróinvíreas.
Is fúinn féin atá sé.

Daoine a bhfuil riochtaí leighis 
fadtéarmacha orthu amhail 
galar croí, galar na scamhóg, 
diaibéiteas agus ailse

Daoine os cionn 60
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Nigh

Clúdaigh

Seachain

Stop

Glan

Fan amach
Má tá siomptóim ort scar tú  
féin amach ó dhaoine eile agus  
cuir scairt ar do dhochtúir.

Tabhair cuairt ar HSE.ie chun an faisnéis agus an 
chomhairle fhíorasach is déanaí a fháil
Nó cuir scairt ar 1850 24 1850.



Tá an chomhairle sláinte pobail in Éirinn ag teacht le comhairle WHO agus ECDC

Coinnigh ort agus:

#holdfirm

Ná fág do cheantar áitiúil.
Bí sábháilte.
Coinnigí a chéile slán.
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Nigh
do lámha go maith
agus go minic chun
aon éilliú a sheachaint

Clúdaigh
do bhéal agus do shrón le 
ciarsúr páipéir nó le do 
mhuinchille nuair a bhíonn 
tú ag casacht nó ag 
sraothartaigh agus cuir an 
ciarsúr páipéir sa bhruscar

Fan amach
2 mhéadar ar a laghad 
(6 troithe) ó dhaoine 
eile agus go háirithe 
ó dhaoine atá tinn

Bíodh eolas agat  
ar na comharthaí. Má tá 
na comharthaí ort, déan 
féinaonrú agus déan 
teagmháil le do dhochtúir 
teaghlaigh láithreach

Comharthaí sóirt COVID-19
> teocht ard
> casacht
> deacrachtaí ag análú
> blaiseadh nó boladh a chailleadh
> comharthaí mar a bheadh fliú

Má bhíonn comharthaí tinnis ort, 
fan asat féin chun daoine eile a 
chosaint agus glaoigh ar do 
dhochtúir teaghlaigh chun tástáil 
COVID-19 a eagrú.

Seachain
sluaite agus áiteanna 
plódaithe
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www.gov.ie/health-covid-19
www.hse.ie

Tuilleadh eolais ar



Cosain tú féin agus daoine 
eile ó thinneas

www.hse.ie/handhygiene

Nigh do lámha 
• Tar éis casacht nó sraoth
• Nuair a bhíonn tú ag tabhairt

aire do dhuine tinn
• Roimh agus tar éis bia a ullmhú
• Sula n-itheann tú
• Tar éis an leithreas
• Nuair atá do lámha salach
• Tar éis lámh a leagain ar

ghearradh, spuaic nó créacht
oscailte

• Is féidir cuimilteoir alcóil láimhe
a úsáid mura bhfuil cuma
shalach ar na lámha




