
 
 
Cód:  QA105 
Teideal: Saoire Bhreoiteachta 
Dáta:  1/2/2021 
Faomhadh: Foireann Bainistíochta na hOllscoile 
 
1. Cuspóir 

Is é aidhm an pholasaí seo teidlíochtaí saoire breoiteachta an fhostaí a leagan amach agus próiseas 
comhsheasmhach agus cothrom a sholáthar ionas gur féidir gach neamhláithreacht ón obair mar gheall ar 
bhreoiteacht a cheadú, a thaifeadadh agus a thuairisciú. 
 

2. Scóip 

Baineann an polasaí seo le gach fostaí de chuid OÉ Gaillimh. 
 
3. Cur síos 

 
Tá an tsaoire bhreoiteachta mar dhlúthchuid den chonradh fostaíochta atá ag gach fostaí leis an Ollscoil. 
Ceadaítear saoire bhreoiteachta d’fhostaí atá breoite chun deis chuí a thabhairt don fhostaí sin biseach a 
fháil ón mbreoiteacht. 

Cinneann an polasaí seo, mar aon le Forálacha na Rialachán um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Saoire 
Bhreoiteachta), IR 124 de 2014 agus na Rialachán um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Saoire 
Bhreoiteachta) (Leasú) 2015 IR 384 de 2015 téarmaí agus coinníollacha gach neamhláithreachta de bharr 
breoiteachta. Tá na teorainneacha agus na sainmhínithe go léir mar a shonraítear iad sa chiorclán ach 
amháin nuair a luaitear míreanna breise sa pholasaí seo.  

4. Gluais 
 

AD – (Acmhainní Daonna) 
 

SB – (Saoire Bhreoiteachta)  
 

DSC – (Dochtúir Sláinte Ceirde) – soláthraí neamhspleách comhairle leighis. 
 

RCS – (An Roinn Coimirce Sóisialaí) maoirseacht ar sholáthar tacaíochta ioncaim agus seirbhísí 
sóisialach eile. Tá uirthi an fhreagracht réimse scéimeanna maidir le cosaint shóisialach agus 
cúnamh sóisialach a sholáthar lena n-áirítear soláthar sochair bhreoiteachta, mháithreachais, 
pháirt-chumais, scoir agus a thuilleadh seirbhísí nach iad. 
 

SCF – (An tSeirbhís Cúnaimh d’Fhostaithe)  – Seirbhísí Comhairleoireachta agus Faisnéise 
Gairmiúla. Is seirbhís saor in aisce agus rúnda í seo. 
 

SL1 – (Foirm d’fhilleadh ar an obair tar éis Saoire Breoiteachta) – Caithfear í seo a chur faoi 
bhráid AD tar éis gach neamhláithreachta de bharr breoiteachta. 
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PBC – (Prótacal Breoiteachta Criticiúla) – Féadfar síneadh ama a chur le saoire bhreoiteachta 
le pá i gcúinsí eisceachtúla i gcás fostaí atá ar éagumas mar thoradh ar bhreoiteacht chriticiúil 
nó drochghortú fisiciúil. 
  

LSAS –( Luach Saothair Athshlánúcháin Sealadach) – ráta pá pinsin. Seo an luach saothair is 
féidir a thabhairt d’fhostaí nuair a bhíonn sé/sí as láthair ar shaoire bhreoiteachta agus a 
t(h)eidlíocht ar shaoire bhreoiteachta le pá ídithe. 
 

Tréimhse Rollach – Tosaíonn an tréimhse rollach ó dháta tosaigh na neamhláithreachta. Agus 
an teidlíocht ar shaoire bhreoiteachta gan teastas dochtúra á ríomh, breathnaítear siar dhá 
bhliain ó dháta tosaigh na saoire breoiteachta.   

Agus an teidlíocht ar shaoire bhreoiteachta le teastas dochtúra á ríomh, breathnaítear siar 
ceithre bliana ó dháta tosaigh na neamhláithreachta. 

 

5. Príomhfhreagrachtaí an Fhostaí agus an Bhainisteora araon 
 
D’fhonn tuiscint a fháil ar na príomhfhreagrachtaí láithreacha a bhíonn i gceist nuair a bhíonn fostaí ar 
shaoire bhreoiteachta, chuireamar áis amhairc ar fáil. Tá an méid seo ar fáil in Aguisín 1 ag deireadh na 
cáipéise seo.  

 

6. Forálacha na Rialachán um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Saoire Bhreoiteachta), IR 124 de 2014 
agus na Rialachán um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Saoire Bhreoiteachta) (Leasú) 2015 IR 384 de 
2015: 
 

6.1 Na Forálacha a bhaineann le Teidlíocht ar Ghnáthshaoire Breoiteachta  

Féadfar saoire bhreoiteachta le pá a cheadú d’fhostaí atá as láthair ón obair de bharr breoiteachta 
nó gortú pearsanta mar seo a leanas:  

• Uastréimhse 3 mhí (92 lá féilire) ar phá iomlán i mbliain amháin  
• Uastréimhse 3 mhí (91 lá féilire) ar leathphá ina dhiaidh sin  
• Faoi réir ag uastréimhse 6 mhí (183 lá féilire) saoire bhreoiteachta le pá i dtréimhse rollach 

ceithre bliana.  

6.2   Teidlíocht ar Fhorálacha Saoire Breoiteachta Criticiúla(PBC)  

Féadfar síneadh ama a chur le saoire bhreoiteachta le pá an fhostaí atá ar éagumas mar thoradh ar 
bhreoiteacht chriticiúil nó drochghortú fisiciúil i gcúinsí eisceachtúla mar seo a leanas:  

• Uastréimhse 6 mhí (183 lá féilire) ar phá iomlán i mbliain amháin  
• Uastréimhse 6 mhí (182 lá féilire) ar leathphá ina dhiaidh sin  
• Faoi réir ag uastréimhse 12 mhí (365 lá féilire) saoire bhreoiteachta le pá i dtréimhse rollach 

ceithre bliana.  

(a) D’fhonn incháilitheacht fostaí le haghaidh Prótacal Breoiteachta Criticiúla a chinneadh, ní mór don 
Fhostaí an fhoirm iarratais PBC a chomhlánú. Iarrfaidh AD air/uirthi tuairisc a chur ar aghaidh óna 
d(h)ochtúir comhairleach chuig ár nDochtúir Sláinte Ceirde maidir lena t(h)inneas ag tabhairt sonraí na 
diagnóise, na cóireála, na prognóise, na ndátaí ar cuireadh san ospidéal é/í agus an dáta a bhfuiltear ag súil 
go bhfillfidh sé/sí ar an obair. Beidh moladh an OHP maidir le hincháilitheacht le haghaidh CIP bunaithe ar 
an bhfaisnéis a gheobhaidh an OHP. 
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(b) Is faoin Stiúrthóir Acmhainní Daonna é an cinneadh a dhéanamh síneadh le saoire bhreoiteachta a 
cheadú le haghaidh breoiteacht chriticiúil nó drochghortú fisiciúil tar éis comhairle leighis a fháil ón DSC. 
Mar sin, cé go bhféadfadh sé nach gcomhlíonfadh fostaí na critéir leighis atá leagtha amach sa phrótacal, 
féadfaidh an Stiúrthóir Acmhainní Daonna cinneadh a dhéanamh fós an síneadh ama a cheadú i gcásanna 
eisceachtúla.  

 
(c) Má bhíonn gnáthbhreoiteacht ar fhostaí laistigh de thréimhse 12 mhí tar éis dó/di filleadh ar an obair i 
ndiaidh breoiteacht chriticiúil, beidh feidhm ag na forálacha breoiteachta criticiúla.  

 
(d) Tá cóip den Phrótacal Breoiteachta Criticiúla ar fáil anseo.  
 
 
7. Luach Saothair Athshlánúcháin Sealadach (TRR) 

 
7.1 Sa chás go bhfuil an tréimhse ábhartha saoire breoiteachta le pá ídithe, féadfar LSAS a cheadú don 

fhostaí faoi réir coinníollacha áirithe: 

• 5 bliana ar a laghad de sheirbhís (i bpost inphinsin lánaimseartha nó páirtaimseartha) ag deireadh 
na tréimhse saoire breoiteachta le pá. 

• Dearbhú ón OHP go bhfuil ionchas réasúnta ann go dtiocfaidh an fostaí chuige/chuici féin agus go 
bhfillfidh sé/sí ar an obair.  

• An fhoirm maidir le Luach Saothair Athshlánúcháin Sealadach (TRR) a Íoc i rith Saoire 
Bhreoiteachta a líonadh. 

 
7.2 Ríomhfar TRR ar na hábhair seo a leanas: 

• Pá inphinsin, agus  
• Seirbhís inphinsin íoctha a fabhraíodh san fhostaíocht ag an am a raibh saoire bhreoiteachta le pá 

ídithe, mar aon leis na blianta breise a thabharfaí dá ndeonófaí scor drochshláinte.  

Níor cheart glacadh leis an méid TRR a íocadh mar léiriú cruinn ar an méid a d’fhéadfadh an fostaí a fháil 
ag am scoir toisc go bhféadfadh na cúinsí a bheith difriúil. 

7.3 Ní rachaidh LSAS thar 18 mí (548 lá féilire) i gcás gnáthbhreoiteachta. 
 

7.4 I gcás fostaí ar cuireadh síneadh ama lena p(h)á breoiteachta faoin bprótacal breoiteachta criticiúla, 
d’fhéadfadh go mbeadh rochtain aige/aici ar 12 mhí (365 lá féilire) LSAS.  Ina theannta sin, féadfar 
tréimhsí breise LSAS suas go dtí 24 mí (730 lá féilire) a cheadú ach gan bheith níos faide ná sin. Tá an 
tréimhse bhreise TRR seo faoi réir athbhreithnithe rialta OHP. 

 
7.5 Ní tréimhse seirbhíse inphinsin an tréimhse ina n-íoctar LSAS. Ba cheart don fhostaí teagmháil a 

dhéanamh leis an Oifig Pinsean más mian leis/léi a roghanna pinsin a phlé. 
 

7.6 Níl TRR ináirithe chun críche incriminte. 

8. Saoire Bhreoiteachta gan phá 
 

8.1 Féadfaidh fostaí nach bhfuil i dteideal TRR agus nach bhfuil in ann filleadh ar an obair go fóill de bharr 
cúinsí leighis fanacht ar shaoire bhreoiteachta gan phá faoi réir na dteorainneacha TRR atá leagtha 
amach i bpointí 7.1 agus 7.2 thuas. 
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8.2 Ní mór a t(h)réimhse saoire breoiteachta le pá a bheith ídithe ag fostaí sula dtosaíonn sé/sí ar shaoire 
bhreoiteachta gan phá. Ceadaítear tréimhse saoire breoiteachta gan phá faoi réir teastais leighis 
inghlactha a chur ar fáil don fhostóir go rialta (ar feadh uastréimhse 3 mhí san iarraidh).  

 
8.3 Caithfidh an Ollscoil comhairle an DSC a lorg maidir leis an bhféidearthacht go dtiocfaidh biseach ar 

an bhfostaí agus go bhfillfidh sé/sí ar an obair. I gcás nach meastar go mbeidh fostaí in ann filleadh ar 
an obair, glacfaidh an Ollscoil cibé gníomh tráthúil is cuí léi, amhail scor drochshláinte nó foirceannadh 
conartha.  

 
8.4 Níl saoire bhreoiteachta gan phá ináirithe chun críche incriminte. 

 

9. Forálacha Breoiteachta a bhaineann le Máithreachas 
 

9.1 Sa chás nach bhfuil fostaí inniúil chun oibre de bharr breoiteachta a bhaineann le toircheas, ní 
bhfaighidh sí níos lú ná leathphá ar feadh thréimhse na breoiteachta a bhaineann le toircheas sula 
rachaidh sí ar shaoire mháithreachais. Tá sé seo amhlaidh beag beann ar an uasteorainn leathphá 
de bharr saoire bhreoiteachta roimh ré a bheith sroichte aici.  
 

9.2 Cuirfear saoire bhreoiteachta a bhaineann le toircheas a glacadh sna ceithre bliana roimhe 
sin chun sochair ag leathphá, faoi réir na dteorainneacha foriomlána saoire breoiteachta 
nach mbaineann le toircheas. Déan teagmháil le AD chun tuilleadh eolais a fháil ag 
hrsickleave@nuigalway.ie   

 
9.3 Chun críocha eolais: Tá Fostaí i dteideal, faoin dlí fostaíochta, am saor a thógáil chun freastal ar 

choinní réamhbhreithe. Ba cheart duit iarratas a dhéanamh i scríbhinn ar d’fhostóir ag soláthar 
fianaise leighis ar do thoircheas agus go dteastaíonn am saor uait chun freastal ar choinní 
réamhbhreithe. Ba cheart duit fógra coicíse ar a laghad a thabhairt i scríbhinn maidir le dáta agus 
am do choinní. 

9.4 Forálacha Breoiteachta Criticiúla do Shaoire Mháithreachais: tá cóip den Phrótacal Breoiteachta 
Criticiúla anseo. 

9.5 Sa chás go léirítear i dteastais Dochtúra go bhfuil baint ag an mbreoiteacht le toircheas, is féidir 
an neamhláithreacht a chur chun sochair ag leathphá. 

 

10. Fógra faoi Shaoire Bhreoiteachta 
 

10.1 Caithfidh aon fhostaí atá as láthair mar gheall ar bhreoiteacht fógra a thabhairt dá b(h)ainisteoir 
líne a luaithe is féidir ar an gcéad lá den neamhláithreacht.  
 

10.2 Ba cheart don fhostaí, nuair is féidir, fad dóchúil na neamhláithreachta agus a rún freastal nó gan 
freastal ar a D(h)ochtúir Teaghlaigh a léiriú, de réir mar a bheidh.   

 
10.3 Ba cheart don bhainisteoir líne an Oifig Acmhainní Daonna a chur ar an eolas láithreach faoi 

fhostaí a bheith as láthair de bharr breoiteachta trí ríomhphost a sheoladh chuig 
hrsickleave@nuigalway.ie. Ba cheart go mbeadh cineál na breoiteachta agus dáta tosaithe na 
breoiteachta luaite ann. 

10.4 Coinní leighis: féach ar pholasaí na hOllscoile maidir le Fleisc-Am.  
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11. Teastas Saoire Breoiteachta 

 

11.1 Féadfaidh fostaithe suas le 7 lá a ghlacadh gan teastas dochtúra i dtréimhse rollach dhá bhliain, 
gan dul thar dhá lá as a chéile. Tá an fhreagracht ar an mbainisteoir líne cuntas a choinneáil ar 
shaoire bhreoiteachta gan teastas dochtúra ionas gur féidir leis/léi a chur in iúl don fhostaí an 
dteastaíonn teastas dochtúra nuair a thuairiscítear an neamhláithreacht saoire breoiteachta i 
dtosach.  

11.2 Teastaíonn teastas dochtúra ón tríú lá neamhláithreachta. 

11.3 Má tá an teorainn le haghaidh saoire bhreoiteachta gan teastas dochtúra mar a shainmhínítear 
thuas bainte amach ag fostaí, caithfear teastas dochtúra a chur isteach le haghaidh 
neamhláithreachtaí 2 lá nó níos lú. Cuirfidh an bainisteoir líne an teastas ar aghaidh ansin chuig an 
Oifig Acmhainní Daonna at hrsickleave@nuigalway.ie  le haghaidh a phróiseála.  

11.4 Má tá saoire bhreoiteachta gan teastas dochtúra ídithe, caithfear teastas Dochtúra a chur isteach 
ón gcéad lá neamhláithreachta.  

11.5 Ní mór don fhostaí leanúint leis/léi ag cur teastais leighis faoi bhráid an bhainisteora líne, agus 
cóipeanna a chur chuig hrsickleave@nuigalway.ie go dtí go bhfillfidh sé/sí ar an obair.  Tá an 
bainisteoir líne freagrach as a chinntiú go bhfaightear an teastas dochtúra ceart go díreach ón 
bhfostaí ar ríomhphost agus go bhfuil sé faighte ag an Oifig Acmhainní Daonna go tráthúil. Caithfidh 
dátaí ar an teastas dochtúra a bheith ag teacht leis an neamhláithreacht agus caithfidh siad teacht i 
ndiaidh a chéile. 

11.6 Sa chás go bhfilleann an fostaí ar an obair roimh dháta deiridh an teastais, caithfear teastas 
maidir le hoiriúnacht filleadh ar an obair a chur isteach sula bhfillfidh sé/sí ar an obair nó díreach tar 
éis dó/di filleadh. Gan teastas den sórt sin, áireofar an tréimhse iomlán arna taifeadadh ar an 
teastas/na teastais leighis mar shaoire bhreoiteachta. Ní ghlacfar le teastais maidir le hoiriúnacht 
filleadh ar an obair a chuirfear ar fáil níos déanaí mar fhianaise ar oiriúnacht chun oibre. 

11.7 Tosaíonn an tréimhse rollach ó dháta tosaigh na neamhláithreachta, breathnaítear siar dhá 
bhliain ó dháta tosaigh aon neamhláithreachta saoire breoiteachta chun an teidlíocht ar shaoire 
bhreoiteachta gan teastas dochtúra a ríomh. Maidir le saoire le teastas dochtúra, breathnaítear siar 
ceithre bliana ó dháta tosaigh na neamhláithreachta i gcás saoire bhreoiteachta le pá. 

11.8 Tabhair faoi deara nach féidir saoire bhreoiteachta a thaifeadadh go siarghabhálach faoi aon 
chineál saoire eile (i.e. saoire bhliantúil). 

11.9 Má leanann an neamhláithreacht de bharr breoiteachta tar éis laethanta scíthe, beidh deimhniú 
ag teastáil don tréimhse iomlán.  Mar shampla: Má bhíonn tú as láthair ar an Aoine agus an Luan dar 
gcionn, is ceithre lá é seo agus ba cheart teastas a sholáthar. 

11.10 Sa chás go bhfuil fostaí as láthair ar shaoire bhreoiteachta agus nár fhill sé/sí ar an obair roimh 
agus tar éis thréimhse dúnta na hinstitiúide, measfar an fostaí a bheith ar shaoire bhreoiteachta ar 
feadh na tréimhse iomláine. 
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12. Sochar Breoiteachta Leasa Shóisialaigh  

12.1  De bhreis ar theastas dochtúra, éilítear ar gach fostaí, seachas fostaithe ar ÁSPC Aicme D, iarratas 
a dhéanamh ar shochar breoiteachta má tá níos mó ná 3 lá i gceist leis an neamhláithreacht. Ba 
cheart foirm iarratais le haghaidh sochar breoiteachta, nó IB1 (atá lé fáil ó do Dhochtúir Teaghlaigh) 
a sheoladh go díreach chuig an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RCS), agus sonraí 
chuntas bainc an fhostaí féin a thabhairt chun íocaíocht sochair breoiteachta a fháil ón RCS go 
díreach. Déanfaidh an Ollscoil an méid a íocann an RCS i sochar breoiteachta a asbhaint go 
huathoibríoch ó thuarastal an fhostaí má tá an fostaí ar shaoire bhreoiteachta ar feadh níos mó ná 3 
lá (laghdaithe ó 6 lá go 3 lá ón 1 Márta 2021), beag beann ar an bhfoirm chuí a bheith leagtha 
isteach ag an bhfostaí chuig an RCS. Chun an fhoirm seo a líonadh, beidh uimhir Chláraithe na 
hOllscoile de dhíth ort: 0022578J). 

12.2  Caithfidh an Fostaí an fógra íocaíochta sochair breoiteachta a fhaigheann sé/sí ón RCS a chur ar 
aghaidh chuig an Oifig Párolla ag payroll@nuigalway.ie. 

12.3 Nuair atá teastas (teastas breoiteachta deiridh) soláthraithe ag do dhochtúir teaghlaigh ina 
ndeimhnítear go bhfuil tú i riocht filleadh ar an obair ba cheart duit an RCS a chur ar an eolas chun 
deireadh a chur le sochar breoiteachta. Is féidir leat ráiteas ón gcoimisiún ioncaim a iarraidh ina 
sonraítear na méideanna a fuair tú de bharr sochair bhreoiteachta agus an ráiteas úd a chur ar 
aghaidh chuig párolla chun iad réiteach leis na méideanna atá á n-asbhaint ag párolla féin. TABHAIR 
FAOI DEARA: Tá Sochar Breoiteachta, mar a chéile le gach ioncam, inchánach. 

12.4 Má tá íocaíochtaí Sochair Bhreoiteachta á bhfáil ón RCS agat, is dea-chleachtas é teagmháil a 
dhéanamh leis  na Coimisinéirí Ioncaim   mar go bhféadfaí gur athraigh siad do chreidmheas cánach 
ó bhonn seachtainiúil go bonn carnach go huathoibríoch.  

12.5 Íocann an RCS Sochar Páirt-Chumais  sa chás nach féidir leat oibriú ar bharr do chumais ach go 
bhfuil cead ón dochtúir teaghlaigh agus ón DSC faighte agat filleadh ar an obair. Déan teagmháil le 
Rannóg Sochar Páirt-Chumais na roinne trí ghlaoch ar (01) 704 3300 nó ar ríomhphost 
PCB@welfare.ie . Cuirfidh siad foirm iarratais chugat sa phost, mar nach bhfuil siad ar fáil ar líne faoi 
láthair. 

 

13. Leanúnachas Ioncaim 

Tabhair faoi deara, mar go dtógfaidh sé tamall d’éileamh ar leanúnachas ioncaim a phróiseáil, gur cheart 
duit teagmháil a dhéanamh le do sholáthraí a luaithe agus is féidir má cheapann tú go bhféadfadh tú 
a bheith as láthair ar feadh tréimhse sách fada le go mbeidh tionchar aici ar do phá.   

    

14. Atreoruithe chuig an Dochtúir Sláinte Gairme 

Tá dualgas ar an bhfostóir sábháilteacht, sláinte agus leas na bhfostaithe ag an obair a chinntiú, a mhéid is 
indéanta le réasún. Dá bhrí sin, féadfaidh an Ollscoil an fostaí a atreorú chuig an OHP chun críche 
measúnú neamhspleách faoi na cúinsí seo a leanas (agus gan bheith teoranta dóibh): 

• Tar éis sé seachtaine as a chéile de shaoire bhreoiteachta 

• Saoire de bharr struis a bhaineann le hobair 

• Nuair atá imní réasúnta ann 

https://www.gov.ie/en/service/ddf6e3-illness-benefit/
mailto:payroll@nuigalway.ie
https://www.revenue.ie/en/Home.aspx
https://www.gov.ie/en/service/c79268-partial-capacity-benefit/
mailto:PCB@welfare.ie
http://www.nuigalway.ie/pensions-and-investments/ancillaryproducts/incomeprotectionplan/


• Nuair a bhíonn neamhláithreachtaí gearrthéarmacha i gceist go minic 

• Féadfaidh fostaithe teagmháil a dhéanamh leis an oifig do Chaidreamh Fostaithe más mian leo 
coinne OHP a iarraidh 

Ní mór don fhostaí comhoibriú agus labhairt leis an OHP, agus d’fhéadfadh cumarsáid idir an OHP agus an 
dochtúir a bhfuil an fostaí ag freastal air/uirthi a bheith i gceist leis sin, le toiliú an fhostaí. 

 
15. Filleadh ar an Obair 

 
16.1 Ba cheart don fhostaí an Fhoirm SL1 a chomhlánú agus ansin ba cheart don bhainisteoir líne í a 

shíniú agus a sheoladh chuig an Oifig Acmhainní Daonna ag hrsickleave@nuigalway.ie ar an 
gcéad lá a fhilleann an fostaí ar an obair tar éis saoire bhreoiteachta. 

16.2 Sula bhfillfear ar an obair, ní mór d’fhostaí atá as láthair ar shaoire bhreoiteachta le pá ar feadh 
6 seachtaine nó níos mó as a chéile, nó atá as láthair ar feadh aon tréimhse TRR/saoire 
breoiteachta gan phá, nó as láthair ar feadh tréimhse níos giorra sa chás go bhfuil forais 
réasúnacha imní ag an bhfostóir, teastas leighis a chur isteach a léiríonn oiriúnacht chun oibre. 

16.3 Is féidir socruithe réasúnta a dhéanamh chun cabhrú leis an bhfilleadh ar an obair i gcomhairle 
le AD.  

 
 
16. Ró-íocaíocht/Ganníocaíocht 

 
Tá sé ríthábhachtach go gcuirfear teastais bhreoiteachta agus foirmeacha SL1 faoi bhráid na 

hOifige Acmhainní Daonna go tráthúil chun ró-íocaíochtaí nó ganníocaíochtaí a sheachaint. 
Leasóidh an Ollscoil aon ró-íocaíocht/ganníocaíocht tuarastail a tharlaíonn. Déanfar é seo de 
ghnáth sa chéad tréimhse phá eile.  

 

 

17. Saoire Bhliantúil agus Laethanta Saoire Poiblí:  
 
18.1    Saoire bhliantúil agus saoire bhreoiteachta: 

• Má tá fostaí as láthair ón obair ar shaoire bhreoiteachta le teastas dochtúra le pá, leanfar den 
tsaoire bhliantúil a charnadh mar is gnáth. 

• Má tá fostaí as láthair ón obair ar shaoire bhreoiteachta le teastas dochtúra gan phá nó má tá sé/sí 
ag fáil TRR, déanfar an tsaoire bhliantúil a charnadh bunaithe ar an tsaoire bhliantúil reachtúil, 20 
lá sa bhliain (pro rata d’fhostaithe páirtaimseartha). 

• Beidh fostaithe i dteideal saoire bhliantúil charntha den sórt sin a thabhairt ar aghaidh ar feadh 
suas le 15 mhí tar éis na bliana saoire atá i gceist.  

• Caithfear leas a bhaint as an teidlíocht seo laistigh de 15 mhí ó dheireadh na bliana saoire lena 
mbaineann sí.  

• D’fhéadfadh sé go mbeadh fostaithe nach bhfuil in ann a saoire bhliantúil a thógáil ag an am 
cuí mar gheall ar bhreoiteacht le teastas dochtúra agus a chuireann deireadh lena 
bhfostaíocht/a dtagann deireadh lena gconradh/a théann ar scor laistigh de 15 mhí ó 
dheireadh na bliana ina ndéantar an tsaoire bhliantúil a charnadh i dteideal íocaíochta in ionad 
na saoire seo.  

• Caithfidh fostaithe a bhí ar shaoire bhreoiteachta filleadh ar an obair sula dtosaíonn siad ar 
shaoire bhliantúil. 

 
 18.2    Teidlíochtaí ar laethanta saoire poiblí i rith saoire bhreoiteachta 

http://www.nuigalway.ie/human-resources/duringemployment/forms/
mailto:hrsickleave@nuigalway.ie
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• Más oibrí lánaimseartha thú atá ar shaoire bhreoiteachta le teastas dochtúra ar lá saoire poiblí, tá 
tú i dteideal sochar a fháil don lá saoire poiblí a chaill tú. Ba cheart an t-am seo a thógáil níos moille 
le cead do bhainisteora. 

• Más oibrí páirtaimseartha thú agus má tá tú ar saoire bhreoiteachta ar lá saoire poiblí a raibh tú 
ceaptha a bheith ag obair de réir an uainchláir oibre, bheifeá i dteideal am saor ón obair don tsaoire 
phoiblí ar an gcoinníoll go ndearna tú 40 uair an chloig oibre ar a laghad do d’fhostóir sa tréimhse 
5 seachtaine roimhe sin.  

• Níl tú i dteideal an lae saoire poiblí má bhíonn tú as láthair ón obair díreach roimh an lá saoire poiblí 
agus má bhí tú as láthair ón obair ar feadh níos mó ná 26 seachtaine mar gheall ar 
ghnáthbhreoiteacht nó timpiste, nó ar feadh níos mó ná 52 seachtain mar gheall ar thionóisc 
cheirde. 

 
 
18. Stádas le linn saoire 

 
Tá neamhláithreachtaí ar shaoire bhreoiteachta íoctha (pá iomlán nó leathphá) ináirithe go hiomlán chun 
críche aoisliúntais, incrimintí agus sinsearachta. 
Níl neamhláithreachtaí ar TRR ináirithe chun críche aoisliúntais agus incrimintí. 

 
 
19. Tréimhse Phromhaidh 

 
I gcás fostaí a bheidh ar thréimhse phromhaidh nuair a thosóidh an tsaoire bhreoiteachta, cuirfear an 
tréimhse phromhaidh ar fionraí fad a bheidh sé/sí as láthair ar shaoire bhreoiteachta agus críochnóidh an 
fostaí an tréimhse phromhaidh nuair a fhillfidh sé/sí ar an obair. 
 
 

20. Scor de bharr drochshláinte 

 
Ní dhéanfar Scor Drochshláinte a mheas seachas i gcomhairle leis an bhFostaí agus le Dochtúir Sláinte 
Ceirde na hOllscoile.  

 

21. Freagracht tríú páirtí  
 

Má tá fostaí ag plé le tarchur dlíthiúil tríú páirtí maidir le héileamh díobhála pearsanta nó éileamh 
caillteanais ioncaim, ba cheart don fhostaí nó dá (h)ionadaí dlíthiúil teagmháil a dhéanamh leis an oifig 
Acmhainní Daonna. 

 
22. Seoladh Comhfhreagrais 

 
Tá sé riachtanach go gcinnteodh an fostaí go bhfuil a s(h)eoladh reatha ag Acmhainní Daonna mar gur ar 
an bhfostaí a bheidh an fhreagracht mura bhfaighidh sé/sí aon chomhfhreagras a chuirtear chuige/chuici. 
Cuirfidh an Ollscoil gach comhfhreagras riachtanach chuig an bhfostaí ag an seoladh rphoist/baile is 
deireanaí a thug sé/sí dóibh.  

 
23. Comhlíonadh 

https://www.citizensinformation.ie/en/employment/employment_rights_and_conditions/leave_and_holidays/public_holidays_in_ireland.html


 
Ceanglaítear ar gach fostaí cloí leis na rialacháin agus na nósanna imeachta atá leagtha amach sa pholasaí. 
Má theipeann ar fhostaí na rialacháin agus na nósanna imeachta a chomhlíonadh pléifear leis an gcás faoi 
nósanna imeachta araíonachta comhaontaithe na hOllscoile agus d’fhéadfadh sé go stopfaí den tuarastal 
a íoc dá bharr sin.  

 
24. Rúndacht & GDPR 

 
Ní úsáidfear aon eolas agus/nó sonraí pearsanta a sholáthraíonn fostaí faoin bPolasaí seo ach chun na 
críche ar soláthraíodh é/iad, d’fhonn GDPR a chomhlíonadh agus i gcomhréir le Polasaithe agus Nósanna 
Imeachta Cosanta Sonraí na hOllscoile atá ar fáil ar láithreán gréasáin na hOllscoile.  
 
Is de réir an Achta um Chosaint Sonraí, 1988 go 2018 (faoi mar a leasófar é) agus de réir Rialachán 
Ginearálta na hEorpa maidir le Cosaint Sonraí 2016 a dhéantar an bealach a ndéanann an Ollscoil an t-
eolas pearsanta seo a bhainistiú chomh maith. Éilítear go ndéanfaí Sonraí Pearsanta íogaire a stóráil go 
sábháilte agus go slán agus tá rochtain ar shonraí pearsanta íogaire teoranta go docht dóibh siúd ar gá 
dóibh rochtain a fháil orthu mar chuid dá ról san Ollscoil. 

 
25. Ról na Seirbhíse Cúnaimh d’Fhostaithe 

 
Is é ról na Seirbhíse Cúnaimh d'Fhostaithe tacú faoi rún le fostaithe réiteach a fháil ar na hábhair imní 
sin ina saol pearsanta nó oibre a bhfuil drochthionchar acu ar a bhfolláine choirp agus mhothúchánach, 
ar a bpost, ar a gcaidrimh nó ar a sláinte agus a bhfolláine. Is seirbhís comhairleoireachta ghairmiúil 
agus seirbhís eolais saor in aisce & faoi rún í an tseirbhís. Tá sonraí iomlána na seirbhísí ar fáil ar 
láithreán gréasáin Acmhainní Daonna.  

 
26. Cáipéisí a bhaineann le hábhar: 

 
• Na Rialacháin um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Saoire Bhreoiteachta), IR 124 de 2014  

• Rialachán um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Saoire Bhreoiteachta) (Leasú) 2015, IR 384 de 2015 

• Filleadh ar an Obair i ndiaidh Saoire Bhreoiteachta (SL1) 

• Foirm chun Luach Saothair Athshlánúcháin Sealadach a Íoc i rith Saoire Bhreoiteachta 

• Foirm iarratais chun síneadh ama a chur le saoire bhreoiteachta le pá ar bhonn eisceachtúil de 
bharr Tinneas Criticiúil  

 
27. Freagrachtaí Eile  

An Oifig Pinsean:  

• Ríomhtar ráta an Luacha Saothair Athshlánúcháin Shealadaigh (TRR) de réir chiorclán na Roinne 
Oideachais agus Scileanna. 

• Buanú Ioncaim. 
 

28. Aguisín 1 
 

http://www.nuigalway.ie/human-resources/employee_wellbeing/employeeassistanceservice/
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Ní mór an fhoirm seo a sheoladh chuig hrsickleave@nuigalway.ie an chéad lá a 
mbeidh tú ar ais i mbun dualgais i ndiaidh duit a bheith as láthair de bharr 

breoiteachta. 
 
 

Fógra maidir le Filleadh ar an Obair i 
ndiaidh Saoire Bhreoiteachta (SL1)        

 Foirm SL1 2022 

 

Foirm SL1 (Foirm d’Fhilleadh ar an Obair i ndiaidh Saoire Bhreoiteachta) 
(Le líonadh agus le cur isteach ag an gComhalta Foirne & ag an mBainisteoir Líne an chéad lá a 

mbeidh an Comhalta Foirne fillte ar an obair tar éis saoire bhreoiteachta.) 

Bhí mé as láthair ón obair mar gheall ar bhreoiteacht ó _________________________ (an chéad lá 
den tsaoire bhreoiteachta) go dtí ___________________________ (an lá deireanach den tsaoire 
bhreoiteachta de réir an teastais dochtúra). 
 
D’fhill mé ar an obair ar an: ____________________________ (dáta an lae ar fhill tú ar an obair) 
 
Neamhláithreacht le teastas dochtúra:   ☐    Neamhláithreacht gan teastas 
dochtúra: ☐     COVID-19: ☐   
 
Ní mór iarratas ar shochar breoiteachta a dhéanamh má bhíonn tú as láthair ar feadh níos mó ná 
3 lá de bharr gnáth-thinnis nó má bhíonn tú as láthair ar feadh níos mó ná 7 lá féilire ar Shaoire 
Speisialta COVID-19 le Pá. 
Is féidir Foirm Iarratais ar Shochar Breoiteachta a fháil ó do dhochtúir teaghlaigh agus ba chóir í a 
chur ar aghaidh go díreach chuig an RCS – Roinn Coimirce Sóisialaí (agus uimhir do chuntais bainc féin 
a thabhairt ionas go ndéanfar an sochar breoiteachta a íoc go díreach leat).  
Tabhair faoi deara go n-asbhainfidh an Ollscoil an tsuim chaighdeánach a íocann an RCS as do 
thuarastal, is cuma cé acu an mbeidh an fhoirm iarratais curtha ar aghaidh agat chuig an RCS nó 
nach mbeidh. 
 
Dearbhaím, ó tharla go raibh mé as láthair níos faide ná 3 lá nó níos faide ná 7 lá féilire ar Shaoire 
Speisialta COVID-19 le Pá, go ndearna mé iarratas ar shochar breoiteachta ón Roinn Coimirce 
Sóisialaí (RCS). (Seachas Fostaithe in Aicme D ÁSPC) de réir mar is cuí. 
 
Rinne: ☐      Ní dhearna: ☐ 
 
Dearbhaím gur chuir mé an ráiteas íocaíochta sochair breoiteachta a fuair mé ar mywelfare.ie ar 
aghaidh chuig payroll@nuigalway.ie  
 
Chuir: ☐      Níor chuir: ☐ 

 
Ainm an Chomhalta Foirne:                                  Uimhir Foirne: _____________                       
(Ceannlitreacha) ________________________________ 
 
Sínithe:                   Dáta: ______________ 
Fostaí         __________________________________ 
 
 
Bainisteoir Líne: Dearbhaím go ndearna mé agallamh d’fhonn filleadh ar an obair. ☐        
Ainm an Bhainisteora Líne:     
(Ceannlitreacha) ________________________________           Dáta: ______________ 
 
Sínithe:                                  
Bainisteoir Líne __________________________________ Scoil/Aonad: ________________ 

 

mailto:hrsickleave@nuigalway.ie
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Luach Saothair Athshlánúcháin Sealadach a Íoc i rith Saoire 
Bhreoiteachta 
TAG: AD Leagan 1.0 

Ceadaítear Luach Saothair Athshlánúcháin Sealadach (TRR) a íoc faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas: 

• Cúig bliana seirbhíse inphinsin ar a laghad a bheith déanta
• Ní mór don Dochtúir Sláinte Ceirde a dhearbhú go bhfuil ionchas réasúnta ann go dtiocfaidh

an fostaí chuige/chuici féin agus go bhfillfidh sé/sí ar an obair.
• Ní tréimhse seirbhíse inphinsin an tréimhse ina n-íoctar TRR.
• Ní mór an dearbhú thíos a shíniú agus a sheoladh ar ais chuig an oifig AD.

Sonraí an Fhostaí 

Uimhir Aitheantais Fostaí 

Ainm  Sloinne 

Uimhir Theagmhála 

An Bainisteoir Líne 

Luach Saothair Athshlánúcháin Sealadach (TRR) le tosú ar: /    _/ 

Ba chóir an fhoirm líonta a sheoladh chuig an oifig AD (hrsickleave@nuigalway.ie) a luaithe agus is féidir. 
Ní thosófar ar TRR a íoc go dtí go mbeidh an fhoirm líonta faighte. 

Tábhachtach Sa chás go bhfuil tú i dteideal sochair leasa shóisialaigh a fháil, tabhair faoi deara go bhfuil 
sé de cheart agat iad a choinneáil ón dáta a bhfaigheann tú d’íocaíocht LSAS.  

Le líonadh ag an bhFostaí: 

Is mian liom a dhearbhú go dtuigim go ndéanfar an leithdháileadh ar bhlianta breise drochshláinte 
faoi TRR, gan dochar d’aon chinneadh a dhéanfaí air sin nuair a bheidh mo phinsean deiridh á 
chinneadh. 

Sínithe: Dáta: / /_ 

mailto:hrsickleave@nuigalway.ie


 
Iarratas chun síneadh ama a chur le saoire bhreoiteachta 
le pá ar bhonn eisceachtúil de bharr breoiteacht chriticiúil  

Aithnítear nach mór do chomhlachtaí seirbhíse poiblí, mar fhostóirí, leanúint le tacaíocht a 
chur ar fáil dá bhfostaithe a d’fhéadfadh a bheith ar éagumas mar thoradh ar bhreoiteacht 
chriticiúil nó drochghortú fisiciúil. Sa chás, mar sin, go bhfuil duine ar éagumas mar thoradh ar 
thinneas criticiúil nó drochghortú fisiciúil, agus go dtacaíonn an fhianaise leighis le síneadh 
ama a chur leis an tréimhse saoire breoiteachta, d’fhéadfaí síneadh ama, ar bhonn 
eisceachtúil, a chur leis an tsaoire bhreoiteachta le pá mar seo a leanas: 

• Uastréimhse 183 lá ar phá iomlán sa tréimhse rollach bliana roimhe sin 

• Uastréimhse 182 lá ina dhiaidh sin ar leathphá sa tréimhse rollach bliana roimhe sin 

• Faoi réir ag uastréimhse 365 lá saoire bhreoiteachta le pá sa tréimhse rollach ceithre 
bliana roimhe sin. 

 

Is faoin mbainistíocht é an cinneadh a dhéanamh síneadh ama a chur le saoire bhreoiteachta le 
pá ar bhonn eisceachtúil tar éis dóibh breithniú a bheith déanta ar an gcomhairle leighis ceirde. 

 

Le líonadh ag an bhFostaí: 

Is mian liom, (ainm) & (uimhir an Fhostaí) iarratas a 
dhéanamh chun síneadh ama a chur le saoire bhreoiteachta le pá ar bhonn eisceachtúil de réir 
scéim Saoire Breoiteachta na hOllscoile. Aontaím gach faisnéis leighis atá ag teastáil ó Dhochtúir 
Sláinte Ceirde na hOllscoile a chur ar fáil. 

 

Sínithe:                                                                    Dáta: _______________ 
An Fostaí  
 

Le comhlánú ag an Oifig Acmhainní Daonna: 
 
Dearbhaím gur ceadaíodh síneadh ama a chur le saoire bhreoiteachta le pá ar bhonn 
eisceachtúil. ☐   

               

Sínithe:      ______________________________ Dáta: _______________ 
Síniú an Stiúrthóra Acmhainní Daonna/an Bhainisteora Acmhainní Daonna Ainmnithe 
 
Ainm an Stiúrthóra AD/an Bhainisteora Ainmnithe: _______________________    
 Dáta: __/___/_____ 
 (Úsáid Ceannlitreacha, le do thoil) 
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