
 
 
 
 
 
 

GRÚPA COMHAIRLEACH 
CHOMHAIRLE CHONTAE 

FHINE GALL UM AN 
SÁBHÁILTEACHT 

  Imeacht Poiblí  

Foirm SAG003 - Plean Bainistíochta 
Imeachta 

TABHAIR DO D’AIRE NACH IONANN AN FHOIRM SEO AGUS PLEAN BAINISTÍOCHTA IMEACHTA 
 

Ba chóir do dhuine inniúil doiciméad ar leith a thiomsú, agus sonraí uile an imeachta ann, de réir mar atá bailithe ag seo 
thíos, agus tar éis cumarsáid a bheith déanta leis na páirtithe leasmhara agus na gníomhaireachtaí  
reachtúla riachtanacha (mar is cuí). 

 
Moltar na ceannteidil thíos mar ábhar don Phlean Bainistíochta Imeachta, déantar an leibhéal sonraí a theastaíonn a 
chinneadh de réir an teagmhais iarbhír agus an riosca a bhaineann leis. 
Is féidir an fhoirm seo a úsáid chun na sonraí atá le húsáid sa Phlean  
Bainistíochta Imeachta a thiomsú. 



 

 
 

Ainm Ainm gnó iomlán 

LÁITHREÁN  

Forbhreathnú ar an 
imeacht 

 
Cuir aon gnéithe 
siamsaíochta san 
áireamh 

 

Cúis leis an 
imeacht 

 

Dátaí agus Amanna: 
 

(cuir san áireamh dátaí 
agus amanna le hullmhú 
agus le díchóimeáil) 

Tosach an Obair Réitigh Deireadh an Imeachta 

Tús an Imeachta Deireadh an Glanadh Suas 

Sonraí an rannpháirtí  

Sonraí na 
bhfreastalaithe 

Sprioc-lucht spéise 

Gné tráchtála Sonraigh aon ghníomhaíocht urraitheora agus aon chlúdach teilifíse 

SONRAÍ AN IMEACHTA 



 
 

Pleanáil agus bainistíocht sábháilteachta 
Sonraí faoin bpleanáil agus faoin mbainistíocht sábháilteachta atá beartaithe don imeacht. Cé hé a chuirfidh an plean i bhfeidhm agus róil na n-
eagraithe, an Údaráis Áitiúil, na nGardaí, FSS agus na Seirbhísí Éigeandála srl.? 

Ráiteas faoin bPolasaí Sábháilteachta 
Forbhreathnú ar na socruithe sábháilteachta atá beartaithe 

Cruinnithe 
réamhimeachta  Lena 
n-áirítear 
Gníomhaireachtaí 
Reachtúla (AGS, DFB nó 
FSS) 

Dátaí Freastalaithe 

Cruinniú iar-imeachta Dáta Freastalaithe 

POLASAÍ SÁBHÁILTEACHTA 



BAINISTÍOCHT SLUAITE 

 

NB: Is iad na róil ag seo thíos na róil is tábhachtaí de chuid na foirne bainistíochta imeachta is tábhachtaí, féach 
le do thoil an Treoir um Bainistíocht Sábháilteachta Imeachta CCFG le haghaidh sonraí faoi róil agus 
freagrachtaí i ndáil le gach ról ar leith. 

 

Rialaitheoir Imeachta: Ainm 

Fón 

Oifigeach Sábháilteachta: Ainm 

Fón 

Príomhstiúrthóir 
/ Marascal 

Ainm 

Fón 

Rialaitheoir Leighis Ainm 

Fón 

Ainm na Cuideachta 

 

 

Acmhainn an ionaid / suímh Déan cur síos ar an tslí ar ríomhadh an acmhainn, agus léirigh ann gur cuireadh na struchtúir uile atá 
ábhartha san áireamh 

Tinreamh beartaithe  

Imní maidir leis an slua Sonraigh an chúis imní 

Socruithe maidir le Daoine Mór Le 
Rá 

 

Socruithe faoin rochtain  

Socruithe / córas scuaine  

Bainistíocht rochtana An Fhoireann, an chomharthaíocht, ticéid, scanóirí srl. 

Bainistiú slua Ticéid, clicire, uathoibríoch, comhaireamh láimhe srl? 

Rochtain ar limistéir shonracha  

Suíomh na treochomharthaí  

Bacainní  

An Fhálú  

BAINISTÍOCHT IMEACHTA 



PLEAN SLÁNDÁLA 

Éadan an ardáin  

Córas fógartha poiblí  

Monatóireacht a dhéanamh ar an 
slua 

 

Rochtain feithiclí ar an láithreán  

Pointe / pointí bailithe  

Bealaí amach  

Bealaí éigeandála  

 

 

An Líon Gardaí Sonraí faoin líon Gardaí - An neamhord/ord poiblí srl. agus an ról ar leith a bheidh ag na 
Gardaí 

 
 

Líon na maoir? 

 

 
Líon na n-oibrithe slándála? 

 

 

An bhfuil an chuideachta 
slándála ceadúnaithe 
agus árachas aici? 

Tá Níl Seiceáil, le do thoil www.psa.gov.ie chun teacht ar eolas faoi na 
riachtanais maidir leis an maoirseacht agus an tslándáil. 

 
Socruithe maoirseachta 
/ slándála 

 

Dualgais maor / na 
foirne slándála 

 
Suíomh na maor / na 
foirne slándála 

 

Oiliúint maor / na 
foirne slándála 

 

 

Maor / oibrí slándáil 
faisnéisiú réamh-imeachta 

 
Éide / na maor / na 
foirne slándála 

 

Cóid Foláirimh 

M.SH.: Sonraí na ball foirne / na cuideachta gairmiúla atá á n-úsáid le haghaidh dualgas maoirseachta / slándála. Cóimheas 
na maor: lucht slándála, próifíl na mball foirne. 

 
 
 
 
 
 
 

M.SH.: Limistéir agus leithdháileadh 

http://www.psa.gov.ie/


PLEAN BAINISTÍOCHTA TRÁCHTA / IOMPAIR 

 

 
 

Soláthraí 
 

Rialaitheoir Leighis  

Baill Foirne Líon na foirne agus leibhéal na hoiliúna 

Poist / limistéir 
Garchabhrach 

 

Feithiclí éigeandála 
agus socruithe 
páirceála 

 

An Chumarsáid  

Bealaí éigeandála  

Dramhaíl liachta  

 

 

Roimh don imeacht Sonraigh cad iad na pleananna atá ann chun an trácht a bhainistiú i gcomhar le 
Gníomhaireachtaí Reachtúla nuair is ábhartha, agus an réamhfhógra uile atá tugtha do 
chónaitheoirí agus do ghnólachtaí infheidhme sa cheantar (mí amháin roimh ré i scríbhinn) 
chomh maith le hiarratais oifigiúla um dhúnadh bóithre (6 seachtaine roimh ré) 

Le linn an imeachta Sonraigh na socruithe chun an trácht a bhainistiú le linn an imeachta, lena n-áirítear aon 
dúnadh bóithre, agus gach ceann díobh, idirghníomhú le coisithe, socruithe rochtana do 
sheirbhísí éigeandála, úsáideoirí cathaoireacha rothaí agus cónaitheoirí nó gnóthais áitiúla 
agus páirceáil mhalartach. 

Tar éis an imeachta Sonraigh na socruithe atá déanta chun aon bhóithre a athoscailt agus a chur ar ais ag feidhmiú ar an 
ngnáthoibríocht. Fág dóthain ama le go bhféadfaidh an slua scaipeadh, agus na gnéithe struchtúracha 
go léir a bheith díchóimeáilte go sábháilte agus na bacainí srl. uile a bheith bainte anuas. 

PLEAN LEIGHIS 



 

Sonraigh an plean sonrach a tharlóidh i gcás éigeandála 
 

Sainmhíniú ar 
éigeandáil 

 

Cuspóir an phlean 
éigeandála 

 

Gníomhachtú agus 
céimeanna 
(lena n-áirítear 
sonraí don phlean 
tánaisteach 
- Plean B) 

Sonraigh na pleananna céim ar chéim 

Róil agus freagrachtaí  
sonracha 

 

Criosanna 
éigeandála agus 
bealaí éigeandála 

 

Modhanna éalaithe  

Limistéar Bailithe  

PLEAN ÉIGEANDÁLA 



 
 

 

Sonraigh ag seo thíos na nósanna imeachta sonracha atá curtha i bhfeidhm agus cé leis 
na freagrachtaí as na teagmhais seo a leanas. NB 
- is samplaí éagsúla d’éigeandálaí áirithe iad seo ach ba cheart an liosta in éigeandálaí neamh-uileghabhálacha 
agus féideartha eile a shainaithint sa mheasúnú riosca. 

 
Dóiteáin  

An Drochaimsir  

Bagairt Bhuama  

Clampar Slua  

Nós Imeachta 
Aslonnaithe 

 

NÓSANNA IMEACHTA ÉIGEANDÁLA 



 
 

Struchtúir agus / nó 
suiteálacha Sonraigh 
gach / 
aon struchtúir in-
díshuite shealadacha, 
agus an duine atá 
freagrach as iad a 
thógáil agus a 
bhriseadh síos chomh 
maith 

An tArdán 

Marquee 

Struchtúr suíocháin 

Ardáin (Cathaoireach Rothaí / Teilifíse) 

Bacainní / fálú 

Beáir 

Aonaid lamháltais 

Aonaigh shiamsaíochta 

Eile 

Deimhniú Sonraí faoin deimhniúchán atá faighte agus faoi cé hé ar údaraigh é sin (ainm cuideachta / ainm iomlán) 

Foinse Cumhachta Ní mór gur ghineadóir díosail gach gineadóir a úsáidfear, agus go mbeidh siad suiteáilte go leordhóthanach, talmhaithe agus 
deimhniú le taispeáint ina ndáil. 

Soilsiú Ní mór deimhniú leordhóthanach a fháil do na túir soilsithe go léir agus iad a bheith socruithe i gceart 

Leibhéil soilsithe Ba chóir go mbeadh sé dóthanach don chineál imeachta ata ann ag brath ar an fad ama atá i gceist, agus cúrsaí éigeandála curtha 
san áireamh. 

Cosaint talún 
 

STRUCHTÚIRÍ SEALADACHA IN-DÍSHUITE 



AN tAONAD UM RIALÚ IMEACHTAÍ AGUS AN CHUMARSÁID 

DAOINE FAOI MHÍCHUMAS A BHEIDH AG FREASTAL AIR 

 
 

 
 

Trealamh dóiteáin Sonraí faoin trealamh agus soláthraithe comhraic dóiteáin uile 

Comharthaí agus 
soilsithe 

Sonraí maidir leis an gcomharthaíocht agus an soilsiú éigeandála 

Maor dóiteáin Mionsonraigh cé atá freagrach as dul i ngleic le dóiteán 

Aonaid lamháltais Ba chóir go mbeadh trealamh comhraicthe dóiteáin ar leithe le haghaidh gach uile aonad 

Diúscairt bruscair 
agus dramhaíola 

Níor chóir go ligfear don dramhaíl a charnadh 

An tArdán Cinntigh go bhfuil an troscán, feisteas agus cóiriú go léir dófhriotaíoch go leor 

Suiteálacha gáis Déan tagairt do Threoir CCFG maidir le húsáid Gáis 

Éifeachtaí Speisialta Éilítear ar nithe ar nós oibreacha dóiteáin, piriteicnic, lasracha srl ráiteas modh ar leith a bheith curtha isteach ina leith agus a 
bheith faofa ag an Údarás Dóiteáin áitiúil. 

 

 

Aonad Rialaithe 
Imeachtaí 

Suíomh ina ndéantar an imeachta a bhainistiú go lárnach 

Córas fógartha poiblí Cuir socruithe fógartha san áireamh 

Teileafón agus / 
nó CTI 

 

An Chumarsáid Raidió 
 

 

 

Rochtain  

Páirceáil  

An limistéar féachana  

Cúnamh 
 

Áiseanna sonracha  
sláintíochta 

 

AN tSÁBHÁILTEACHT AR DHÓITEÁN 



AN COMHSHAOL 

 
 

Forálacha sláintíochta Sonraigh na socruithe sláintíochta lena n-áirítear socruithe uimhrithe agus bailithe / bailithe. 

Uisce óil  

Leibhéil torainn Sonraigh aon ghnéithe den imeacht a chruthóidh torann chomh maith le haon fhorálacha monatóireachta a 
bheidh ann. 

Duine caillte  

Earraí caillte  

 

 

Struchtúir chosanta nó 
íogaire 

Sonraigh aon struchtúir chosanta atá ann chomh maith leis na bearta go léir chun iad a chosaint 

Flóra agus fána faoi  
chosaint 

Sonraigh aon fhlóra / fána cosanta atá ann chomh maith leis na bearta go léir chun iad a chosaint 

Cosaint talún  

Glanadh bruscair agus 
dramhaíola 

Sonraí maidir leis an glanadh suas le linn an imeachta agus ina dhiaidh, lena n-áirítear an dramhaíl bia 

Monatóireacht uisce  

Aonaid lamháltais I measc na sonraí maidir le baint anuas an dramhaíl lamháltais uile, áirigh an t-ola agus an dramhuisce. 

LEAS 



 
 

 
 
 

Roimh don imeacht Sonraí faoi na tástálacha agus na cigireachtaí a dhéanfar chomh maith le cé a dhéanfaidh iad 

Le linn an imeachta Sonraí faoi na tástálacha agus na cigireachtaí a dhéanfar chomh maith le cé a dhéanfaidh iad 

Tar éis an Imeachta Sonraí faoi na tástálacha agus na cigireachtaí a dhéanfar chomh maith le cé a dhéanfaidh iad 

 

 

Roimh don imeacht Nós imeachta le glacadh má chuirtear imeacht ar ceal sula dtosaíonn sé, n tslí a gcuirfear é sin in iúl agus na freagrachtaí 
aonair ar leith a bhaineann leis. 

Le linn an imeachta Nós imeachta le glacadh sa chás go gcuirtear imeacht ar ceal tar éis tús a bheith curtha leis, agus an tslí ina gcuirfear é 
sin in iúl chomh maith leis na freagrachtaí ar leith i gceist leis sin. 

TÁSTÁIL AGUS CIGIREACHTAÍ 

POLASAÍ CEALLAITHE 



 
Níl an liosta seo uileghabhálach agus ba cheart sonraí faoi imeachtaí sonracha a aithint 
agus a chur san áireamh. 

 

Léarscáileanna / 
líníochtaí 
• Leagan amach an 

láithreáin 
• Leagan amach an 

imeachta 
• Bealaí éigeandála 

 

Measúnuithe riosca NB - Ní mór do dhuine inniúil é seo a dhéanamh agus NÍ MÓR dóibh a thaispeáint go soiléir guaiseacha intuartha 
infheidhme, leibhéal an riosca (Íseal, meán nó ard) agus na rialuithe riachtanacha chomh maith. 

Sceideal tógála agus 
briste 

 

Ainmneacha 
teagmhála iomlána 
agus uimhreacha 
teileafóin 

 

Bileog faisnéisithe  

Liosta 
comharthaí agus 
láithreacha 

 

Liosta na mbacainní 
agus na suíomh 

 

Foirm Tuairisce 
Timpiste / 
Teagmhais 

 

Níor chóir an doiciméad seo a chóipeáil, a athrú, a atáirgeadh ná a tharchur chuig aon tríú páirtí. 
 

Clásal séanta 
Déanfaidh Comhairle Contae Fhine Gall (CCFG) gach iarracht an chomhairle is fearr atá ar fáil a thabhairt. Tabharfar an chomhairle seo de mheon 
macánta agus beidh sé bunaithe ar an reachtaíocht is déanaí, ar chaighdeáin agus ar threoirlínte tionscail srl. Admhaíonn CCFG, áfach, i gcás 
athruithe reachtaíochta nó athruithe i dtreoirlínte agus i gcaighdeáin an tionscail, go gceadófar tréimhse ama réasúnach dóibh chun a leithéid 
d'athruithe a léirmhíniú agus comhairle a thabhairt dá réir. Ní bheidh aon dliteanas ag CCFG maidir le comhairle a thugtar atá mícheart ina dhiaidh 
mar gheall ar athrú sa reachtaíocht nó sa treoirlínte. 
Rinneadh gach iarracht cruinneas a chinntiú sa doiciméad seo, ach ní bheidh CCFG freagrach as damáiste agus / nó caillteanas a 
tharlaíonn mar gheall ar earráidí, easnaimh, mí-chló, nó míthuiscintí ar a bhfuil luaithe ag seo, agus séantar aon dliteanas ar aon duine a 
bhaineann le rud ar bith a rinneadh nó a fágadh ar lár, a tharlaíonn d’aon duine a bhreathnaíonn ar an ábhar sa doiciméid seo. 
Tá sé d’e dhualgas ar Eagraithe na nImeachtaí glacadh le haon chomhairle a thugtar agus an imeacht a bhainistiú go leordhóthanach 
agus ar bhealach sábháilte. Molann CCFG go tréan go rachfar i mbun comhairle le daoine inniúla agus go bhfuil baint acu leis an bhFoireann 
Bainistíochta Imeachta, go háirithe as an tSábháilteacht Imeachtaí. 

Is ionann d’ainm a chur leis seo thíos agus é a chur i bhfios go bhfuil tuiscint agat ar an méid seo. 
 

Ainm:  

Síniú:  

Dáta:  

 

AGUISÍN 
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