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Tá sraith d’fhíseáin faisnéiseacha déanta
againn a ghabhann leis an leabhrán seo
Is féidir na físeáin sin a aimsiú ach cuardach
a dhéanamh ar "Community Healthcare West" ar
www.youtube.com nó an Cód Q ag seo a scanadh.
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Welcome | Fáilte
Alma Joyce

Bainisteoir Teiripeoirí Saothair, Cúram
Príomhúil an FSS, Gaillimh

Fáilte go dtí ár leabhrán faisnéise Coinneáil Slán le
linn Covid-19. Is cuid d’Fheachtas atá curtha ar siúl
ag an Rialtas, Ag Coinneáil Slán Le Linn Covid, é an
tionscnamh áitiúil seo, atá dírithe ar dhaoine
scothaosta. Is iad cliniceoirí líne tosaigh san FSS, i
gcomhairle lenár gcomhghleacaithe i gComhairle
Contae na Gaillimhe, a chuir tús leis seo agus iad a
plé leis an tionchar atá ag an bpaindéim ar
shláinte agus ar fholláine daoine.
Ba údar spreagtha dúinn chomh maith an miotal atá léirithe ag muintir na
Gaillimhe le cúpla mí anuas anois. Rinneamar cinneadh paca acmhainní de
straitéisí agus d’uirlisí atá fianaise-bhunaithe, de rudaí praiticiúla gur féidir linn
iad a dhéanamh sa bhaile chun muid a choinneáil slán sábháilte i rith an
gheimhridh i mbliana.
Tá súil agam go mbeidh an leabhrán seo agus na hacmhainní ar líne a
ghabhann leis áisiúil duit. Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil le
foireann Teiripe Saothair Chúram Phríomhúil an FSS agus le mic léinn NUIG i
nGaillimh a raibh an ionadaíocht a dtug siad thar ceann daoine scothaosta,
chomh maith leis na scileanna agus an saineolas atá acu faoi conas daoine a
thacú chun maireachtáil go maith ar cheann de bhunchlocha an fheachtais seo.

An Dr. Michelle Canavan
Seanliachtaire Comhairleach, Foireann Chúraim
Chomhtháite na Gaillimhe do Dhaoine Scothaosta
Tá an-dúshlán le tabhairt ag daoine aosta mar gheall
ar COVID-19. Tá sé go rí-thábhachtach duit a bheith
in ann coinneáil Slán agus Folláin. Is é an chomhairle
atá agam féin ná gur chóir a bheith gníomhach i
gcónaí, fiú más rud é nach bhfuil i gceist ach siúlóidí
beaga timpeall an tí nó timpeall an ghairdín.
Déan iarracht “rud" a dhéanamh ar maidin agus “rud” éigin eile a dhéanamh um
thráthnóna, agus bíodh sé sin mar sprioc agat. Úsáid é nó chaill é,mar a dheirtear.
Tá sé tábhachtach freisin leanúint a bheith nasctha le daoine eile agus a bheith
gnóthach. Cuideoidh sé sin linn go léir teacht slán as na míonna amach romhainn.
Má bhraitheann tú go bhfuil meath tagtha ar do shláinte féin agus go bhfuil tú ag
streachailt, ná bíodh drogall ort cabhair a lorg agus ná fan go dtí go dtéann rudaí
in olcas. Labhair le do dhochtúir teaghlaigh nó le haltra sláinte poiblí.
Féadfar go ndéanfaidh siad tú a atreorú chuig Foireann Cúraim Chomhtháite na
Gaillimhe do Dhaoine Scothaosta, ar a bhfuil fhoireann de speisialtóirí míochaine,
altranais agus teiripe a dhéanfaidh do chuid riachtanas a mheas agus plean
cóireála a cheapadh duit. Tá clinicí in ionaid chúraim phríomhúil áitiúil á reáchtáil
ag an fhoireann seo, agus déanann siad iarracht daoine a spreagadh gan teacht
chuig an ospidéal nuair is féidir.
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An Dr. Jarlath Deignan
Dochtúir Teaghlaigh Ceannasach
na Gaillimhe Thuaidh
Tá an Cleachtas Ginearálta fós oscailte don ngnó
in ainneoin na srianta atá i bhfeidhm mar gheall
ar COVID-19, cé go raibh orainn na cleachtais
oibre sna lialanna a oiriúnú de bharr na
paindéime.
Molaimid go mór do gach aon duine glacadh leis na treoirlínte sláinte poiblí agus
ní féidir a dhóthain béime a chur ar an tábhacht a bhaineann leis an glanadh
láimhe, leis an bhfadú sóisialta agus leis an gcaitheamh maisc aghaidhe. Má tá
fiabhrascasacht nó comharthaí cosúil le fliú ort, cuir glaoch ar do dhochtúir
teaghlaigh ar an gcéad ásc. Déanfaidh do dhochtúir na comharthaí atá ort a phlé
ar an bhfón agus atreoróidh sé tú le haghaidh tástála COVID, más gá. Tá a
leithéid de chomhairliúchán saor in aisce, agus an tástáil é féin freisin.
Chomh maith le plé a dhéanamh ar cheisteanna a bhaineann le COVID, táimid ag
tanú go mór leis nach ndéantar neamhaird de shaincheisteanna míochaine eile.
Táimid ag tabhairt aire ar leith dó go mbeidh daoine a bhfuil tinnis ainsealacha
amhail diaibéiteas, COPD agus galar croí orthu ag leanúint leo ag dul i
dteagmháil lena ndochtúir ginearálta le haghaidh seiceálacha agus
monatóireachta. Mar an gcéanna, molaimid duit teagmháil a dhéanamh linn má
thagann aon chomharthaí neamhghnácha nó comharthaí atá tú imníoch fúthu
ort le linn na tréimhse seo, agus déileálfar leo go pras. Ba mhaith linn a
mheabhrú do gach duine os cionn 65 bliana freisin a chinntiú go bhfaigheann
sibh an vacsaín fliú sa gheimhreadh i mbliana, agus an vacsaín niúmacocúil
(niúmóine) freisin, mura bhfuil sé faighte agaibh cheana féin. Tá an-chuid
dúshlán le tabhairt againn go léir mar gheall ar an bpaindéim, chomh maith le
han-chuid struis agus an uaigneas do a lán daoine eile. Tríd an gcomhoibriú i
dteannta le chéile agus trí thacaíocht a thabhairt dá chéile, fanfaimid sláintiúil le
linn na tréimhse deacra seo agus beimid ag súil le bheith ag aistriú ar ais go dtí
an ngnáthshaol uair éigin luath go leor amach anseo.

Mary McGann

Administrative Officer
Galway County Council

Ón am ar tugadh isteach na srianta um COVID-19
i mí an Mhárta 2020 agus ar iarradh orainn
fanacht scartha óna chéile, is gnách go
mbraitheann daoine imníoch, buartha nó
uaigneach, mar gheall ar ár ngnáthaimh agus ár
nascanna le daoine eile a bheith caillte againn.

Tá Feachtas náisiúnta chun “Coinneáil Slán” curtha i bhfeidhm ag an Rialtas a
bheidh ar siúl ar líne, ar an teilifís agus ar an raidió, agus cuirfear amach
leabhrán ginearálta maidir le conas coinneáil slán chomh maith i rith an
gheimhridh.
Táimid tar éis comhpháirtíocht a chur i mbun leis an FSS chun an leabhrán seo a
bheith dírithe ar dhaoine scothaosta nach mbeadh rochtain acu ar an
teicneolaíocht, b’fhéidir, agus nach mbeidh in ann seirbhísí a fháil ar líne. Tá
cinnte déanta againn go mbeifear in ann an leabhrán comhairle agus faisnéise
seo a sheachadadh díreach dóibh siúd a bhfuil sé de dhíth orthu.
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LEAN ORT A BHEITH GNÍOMHACH
Coinnigh ort a bheith Gníomhach, Coinnigh Slán, Bí Láidir Go Deo.
Taobh Amuigh agus Taobh Istigh Araon.

Comhairle ó
Fiona McCleane

“Ní amháin go n-athraíonn an
ghníomhaíochta aclaíochta do
chorp; athraíonn sé d’intinn, do
mheon aigne agus do ghiúmar."

Fisiteiripeoir Sinsearach

Foireann Chúraim Chomhtháite na Gaillimhe
do Dhaoine Scothaosta

Na buntáistí a Bhaineann Lena a Bheith Gníomhach
Is maith é don Chorp
As coinneáil leis an siúl agus an aclaíocht a dhéanamh chuile
lá, cabhróidh sé linn ár matáin a choinneáil láidir, ár
gcothromaíocht a fheabhsú, agus cabhróidh sé linn lenár
meáchan a bhainistiú agus lenár meon aigne agus ár leibhéil
fuinnimh fheabhsú.

Is maith é don Intinn
Faighimid ardú meanman mar gheall air, toisc go
scaoiltear ionoirfiní, rud a tharlaíonn nuair atá an
aclaíocht á dhéanamh againn agus mar gheall ar an
sásamh a bhfaighimid as spriocanna a bhí leagtha síos
againn a bheith bainte amach.

Spriocanna Fad-Téarma agus Chun Leanúint le bheith Gníomhach
Ba chóir do dhaoine fásta de gach aois a bheith gníomhach go fisiciúil
go measartha déine ar feadh 30 nóiméad sa lá ar a laghad, cúig huaire sa
tseachtain, agus beifear ag súil le 150 nóiméad sa tseachtain.
Chun na torthaí is fearr a bhaint amach agus chun an baol go dtitfear ar lár a
laghdú, ba cheart go n-áireofar leis an ngníomhaíocht sin, meascán de:
Cleachtaí neartaithe 2-3 huaire sa tseachtain
Cleachtaí comhardaithe 3 huaire sa tseachtain
Cleachtaí cardashoithíocha 5 huaire sa tseachtain m.sh. an siúl, an
gharraíodóireacht, an othaíocht, an damhsa, an obair tí srl.
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Conas a Bheith Gníomhach ach Athruithe Beaga a chur i gcrích:
Tosaigh le rudaí beaga agus tóg go mall é, de réir na dtreoirlínte thuas. Is féidir é seo a
bhaint amach tríd an aclaíocht fhoirmiúil a dhéanamh agus trí bhealaí neamhfhoirmiúla a
glacadh chun ár leibhéil ghníomhaíochta a mhéadú.
Áirítear leis an nGníomhaíocht Choirp Fhoirmiúil:
Cláir shiúil
Cláir aclaíochta le haghaidh an nirt agus na cothromaíochta, leithéidí - Gaillimh
Sláintiúil, ‘Cleachtaí Simplí le déanamh agat sa Bhaile’
Ranganna aclaíochta fíorúla, bealach nua cuidiúil chun an ghníomhaíocht choirp a
dhéanamh sa bhaile.
An líon céimeanna a thógann tú in aghaidh an lae a rianú agus líon na gcéimeanna sin
a mhéadú thar thréimhse laethanta nó seachtainí.
Áirítear leis an nGníomhaíocht Choirp Neamhfhoirmiúil:
An Obair Tí
An Gharraíodóireacht
An Damhsa
Ag dul suas agus síos staighre
An carr a ní
A bheith ag siúl seachas ag tiomáint

Bealach eile chun ár leibhéil ghníomhaíochta a mhéadú go neamhfhoirmiúil ná sealanna
aclaíochta a chur isteach sa lá, ach ní go léir san aon am amháin. Má tá tú i do shuí le 30
nóiméad nó níos mó mholfaimis duit seasamh suas díreach agus bogadh timpeall ar
feadh nóiméid nó dhó sula dtosaíonn tú ar do thasc mar shampla:
A bheith ag máirseáil agus tú i do shuí ar do chathaoir nó taobh thiar de le linn duit
éisteacht leis na fógraí agus tú ag féachaint ar chlár teilifíse
Fad is atá tú ag feitheamh ar an gciteal le fiuchadh, beir greim ar an gcuntar agus go
déan na glúine a lúbadh, ardaigh na sála nó déan gníomhaíochtaí neartaithe cromáin
Siúil suas agus síos an staighre cúpla uair breise i rith an lae.

Ba chóir go mbeadh sé mar aidhm agat an ghníomhaíocht aclaíochta a dhéanamh ag
déine measartha chun tairbhe éifeachtach a bhaint as. Ba chóir go mbeifeá in ann comhrá
a dhéanamh go compordach agus tú i mbun na gníomhaíochta coirp, ach gan a bheith in
ann canadh gan éirí as anáil.
Mar gheall an ngníomhaíocht go léir sin, fágfar go mbeidh tú níos láidre agus níos aclaí
agus féadfar go bhfágfar go mbeidh níos lú baol ann go dtitfear ar lár chomh maith, go
háirithe más rud é go bhfuil tú in ann an ghníomhaíocht seo a dhéanamh i d’aonar, agus
tú i do sheasamh.

Walking Programme
Is bealach iontach é siúlóid laethúil chun tosú amach agus tá sé oiriúnach do chuile
dhuine, is cuma do chumas siúil.
Ba cheart é a bheith mar sprioc agat:
A bheith ag siúl go rialta (5 lá sa tseachtain)
Siúl ag déine measartha (le beagán easpa anála) Siúl gan sos in aon
turas amháin (30 nóiméad móide) nó i méideanna atá indéanta
scaipthe amach i rith an lae (5-10 nóiméad ag an am)
Smaoinigh ar dhialann a úsáid chun súil a choinneáil ar do chuid
éachtaí siúil
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Rudaí gur cheart a choimeád in aigne dtosaíonn tú ar an gclár siúil
Labhair le do dhochtúir teaghlaigh más rud é go raibh tréimhse fhada ann nach raibh
tú gníomhach nó má tá bunfhadhbanna míochaine agat
Má tá tú i ndáiríre ag streachailt leis an siúl nó leis an gcothromaíocht, b’fhéidir go
mbainfeá tairbhe as comhairle ó Fhisiteiripeoir Pobail. Is féidir é seo a dhéanamh ach
teagmháil a dhéanamh le do dhochtúir teaghlaigh nó le PHN

Taobh Istigh
Is tosach iontach é siúl
amach ón gcistin go dtí doras
tosaigh an tí agus ar ais arís
más rud é nár shiúil tú mórán
le déanaí. Déan é sin arís is
arís eile go dtí go n-éiríonn do
chosa tuirseach.
Tabhair faoi deara cé mhéad
uair atá déanta sé agat agus cén
fhad a thóg sé. De réir a chéile
méadaigh an t-am siúil seo suas
go dtí go maireann siad cúig nó
deich nóiméad.

Amuigh Faoin Spéir
Is iontach an rud é siúlóid amuigh faoin spéir
chun do mheon aigne a fheabhsú.
Sa chás nár shiúil tú amuigh faoin spéir le
tamall maith anuas, iarr ar dhuine de do
mhuintir nó ar chúramóir teacht leat chun
cur le do mhuinín as.
Mar chéad chéim, d’fhéadfá siúl go dtí an
geata agus ar ais arís, agus ansin go dtí
an teach béil dorais, agus de réir a chéile
is féidir an achar agus an méid ama atá i
gceist a shíneadh amach de réir mar a
éiríonn tú níos láidre.
Mar thosach, déan tréimhsí ama atá
soláimhsithe, 5 nó 10 nóiméad, scaipthe
amach i rith an lae.
Má tá muinín agat ionat féin leis an siúl,
déan siúlóid 30 nóiméad nó níos faide san
aon turas amháin.
Chun an tairbhe is fearr a bhaint as do
shiúlóid, bain triail as conairí éagsúla, nó má
dhéanann tú lúb, athraigh an treo a dtéann
tú. Cuirtear dúshláin éagsúla don chorp sa
tslí sin, agus cuirfear le do neart, d’fholláine
agus do chothromaíocht dá bharr.

Nodanna sábháilteachta le
cur san áireamh
Úsáid do mhaide siúil i gcónaí má tá ceann agat
mar d’fhéadfadh sé seo ligean duit siúl níos faide,
níos muiníní.
Seiceáil go bhfuil dea-riocht ar do mhaide siúil agus
nach bhfuil caitheamh agus cuimilt le brath ar an rubar
(barr ar dheis).
Tá sé tábhachtach go bhfuil an maide siúil ar an
airde cheart duit (bun ar dheis).
Caith bróga compordach agus tacúla i gcónaí agus tú
ag siúl, taobh istigh agus amuigh faoin spéir araon.
Bí réidh don drochaimsir agus tú amuigh faoin
spéir, agus más lá fliuch nó stoirmiúil atá ann,
seans go mbeadh sé ní ba shábháilte an
ghníomhaíocht a dhéanamh taobh istigh seachas
dul amach ag siúl.
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Roghanna Cleachta Aclaíochta Fíorúla
"Make Movement Your Mission"
Físeáin bheo trí huaire sa lá chun gach duine a spreagadh chun bogadh timpeall
níos minice i rith an lae ar mhaithe leis na matáin, an intinn agus na folláine.
Gach lá ag 8in, 12in agus 4in Más ball de Facebook tú, déan cuardach ar Make
Movement Your Mission agus iarr ort a bheith mar bhall den ghrúpa, ansin beidh
tú in ann rochtain a fháil ar na ranganna saor in aisce
Siel Bleu Ireland

Cláir aclaíochta a fheabhsaíonn an saol do Dhaoine Scothaosta agus é mar
aidhm aige feabhas a chur ar a bhfolláine fhoriomlán.
Facebook Live ag 11rn agus YouTube ag 2in.
Más ball de Facebook tú, déan cuardach ar Siel Bleu Ireland, leanúint an
leathanach agus ansin beidh tú in ann féachaint ar a gcuid ranganna chuile
lá ar Facebook.

Galway Sports Partnership
Teileafón 091 509572/509577/536459 nó www.galwayactive.ie
Eagraíonn Comhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe raon d’imeachtaí agus
ranganna saor in aisce do dhaoine ar gach aois agus cumas agus ná
bíodh drogall ort mar sin teagmháil a dhéanamh leo chun fáil amach
cad atá ar siúl i do cheantar féin.
Tá leabhrán áisiúil curtha le chéile acu do dhaoine scothaosta freisin
maidir le conas plean aclaíochta baile a chur le chéile - is féidir leat
teagmháil a dhéanamh le “Líne Chabhrach Pobail na Gaillimhe
ar 1800 92 88 94 chun cóip saor in aisce nó tacaíochtaí eile a fháil
dála Pedometer nó Dialann chun an siúl a dhéanann tú a rianú.

Ná déan dearmad!
Tosaigh le hachair bheaga agus cuir leis an méid ama,
leis na céimeanna agus leis an achar go deas réidh.
Bíodh sé d’aidhm agat meascán den ghníomhaíocht
foirmiúil, den ghníomhaíocht neamhfhoirmiúil agus
den bhorradh aclaíochta a bheith agat i rith an lae.
Más rud é nach mbraitheann tú go maithe, stop a
bheith ag déanamh na gníomhaíochta, lig do scíth
agus téigh i gcomhairle le do dhochtúir teaghlaigh
sula dtosaíonn tú arís.
Beidh sé de chabhair duit Coinnigh ort a bheith
Gníomhach, Coinnigh Slán, Bí Láidir Go Deo an méid
gníomhaíochta a dhéanann tú in aghaidh an lae a
mhéadú.
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FAN NASCTHA LE DAOINE
EILE

Tá ár gcuid bealaí beaga féin againn ar fad mar dhaoine daonna, agus is ionann
gnáthaimh agus bealach chun an tsláinte agus an fholláine a chur chun cinn tríd an
struchtúr agus an eagar. Is féidir leis feabhas suntasach a chur le do chuid sláinte a
bheith nasctha le daoine eile, cairde agus daoine muinteartha go háirithe.

Na Buntáistí a bhaineann le Gnáthamh
Airíonn tú go bhfuil tú i gceannas
ceannas

Mar gheall ar ghnáthamh a bheith agat, bíonn struchtúr agat ar do
shaolagus tugann sé deis duit aireachtáil amhail is go bhfuil smacht
agat air. Cuidíonn sé sin leis an strus a laghdú mar gheall ar go
mbeidh a fhios a bheith agat cad a bheith ag súil leis i rith an lae.

Codladh níos fearr
Trí ghnáthamh codlata comhsheasmhach a choinneáil, cuideoidh
sé le clog inmheánach an choirp a rialáil. Ligfear duit codladh i
bhfad níos fearr a fháil gach oíche dá bharr.

Coinnigh d’intinn a bheith gnóthach
Mar gheall ar ghnáthamh sláintiúil a bheith agat, coimeádfar
d’intinn gníomhach agus gnóthach i rith an lae. Is féidir leis sin
cabhrú le feidhmiú sláintiúil na hinchinne a chur chun cinn agus
deiseanna a sholáthar chun d’inchinn a chur chun oibre.

Feidhm a chothabháil
Is féidir do matáin a choinneáil láidir agus sláintiúil trí do chorp a
choinneáil ag gluaiseacht, is cuma más ag siúl timpeall an ghairdín
atá i gceist, nó obair tí a dhéanamh taobh istigh.
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Seo chun an chéad
chéim...
Ní bhíonn sé éasca i gcónaí an chéad chéim a
thógáil. Ná dearmad é a thógáil go bog le linn an
ama dheachair seo. Tá cúig nod againn chun cabhrú
leat ar do bhealach chun gnáthamh sláintiúil a
leagadh síos sa bhaile.

Pleanáil agus ullmhaigh

Is féidir braistint sásaimh bhaint amach ach
spriocanna beaga a leagan síos gach lá agus iad a
bhaint amach. D’fhéadfadh sé a bheith cuidiúil
amchlár nó dialann a úsáid chun do phleananna don
lá nó don tseachtain a bhreacadh síos.

An deis a thapú
Is féidir le gnáthamh rialta don mhaidin cabhrú leat
ullmhú don lá. Bricfeasta folláine a bheith agat agus
glacadh leis an gcúram sláinteachais phearsanta.

Déan é a eagrú le bheith
fiúntach fónta

Ná dearmad, is duitse agus duitse amháin an
gnáthamh seo. Bí cruthaitheach agus aimsigh bealaí
nua chun na rudaí sin a thaitníonn leat a dhéanamh.
Déan iarracht rud éigin a phleanáil gach lá ar féidir
leat a bheith ag súil leis.

Faigh cothromaíocht
Cé go bhfuil sé tábhachtach a bheith gnóthach agus
do chorp agus d’intinn a chur chun gnímh, cuir am ar
leataobh chun do scíth a ligean chuile lá. Tá sé
tábhachtach am a chur ar leataobh duit féin.
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Fan Nasctha le Daoine Eile
“Tríd a bheith nasctha le daoine eile, is féidir linn aireachtáil amhail is go
bhfuiltear cuimsithe, nasctha, idirghníomhach, slán sábháilte agus mar
chuid de phobail.”
Is iad na naisc shóisialta na snáitheanna lena gceanglaítear muid le chéile chun
pobal a chruthú. Ní féidir linn páirt a ghlacadh in go leor de na gníomhaíochtaí a
bhí againn chun teacht le chéile sa phobal, agus mar sin táimid ag iarraidh ar
gach duine na céimeanna seo a leanas a ghlacadh chun fanacht nasctha:

Take the time to chat – we can get through this together
Ask your neighbour how they’re doing
Let your neighbour have your contact details
Keep in regular contact by telephone or video call
Mar dhuine aonair, d’fhéadfá athruithe dearfacha a chur i gcrích freisin chun
cosc a chur ort a bheith ag mothú amhail is go bhfuil tú scoite amach ón gcuid
eile den phobal nó uaigneach le linn na tréimhse dheacair seo:
Pioc suas an Fón
Cuir glaoch ar do gharpháistí, ar dhaoine muinteartha agat nó ar do chairde - nó fiú ar
dhuine aitheantais nár labhair tú leis le blianta anuas. Seans maith go ndéanfar
maitheas dó freisin!
Bain triail as an Teicneolaíocht
Má tá cara nó duine muinteartha agat a chabhróidh leat triail a bhaint as an
teicneolaíocht, is féidir leat glaonna físe a chur ar bun le grúpa cairde, oíche scannáin a
óstáil i dteannta le chéile, nó fiú dul isteach i gclub nó i rang le chéile.
An cleachtadh aclaíochta ag achar sábháilte
Iarr ar chara nó ar dhuine muinteartha agat dul ar shiúlóid “ar achar sábháilte” agus bí
ag caint le chéile chun feabhas a chur ar d’fholláine choirp agus ar d’fholláine
mhothúchánach araon.
Iarr ar Chúnamh
Más rud é go bhfuil tú uaigneach, tá tacaíochtaí agus seirbhísí ann ar féidir leat
teagmháil a dhéanamh leo chun comhrá a dhéanamh, glao a fháil go rialta, nó chun
clárú le haghaidh tionscnamh cairdeas i do cheantar áitiúil féin.

Acmhainní Áisiúla Chun Fanacht Nasctha

Líne Chabhrach do Dhaoine
Scothaosta Cope, Gaillimh: 085 876 7785

Líne Chabhrach Phobal na Gaillimhe
1800 928 894
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Roinnt smaointe uait?
Cén fáth nach mbaineann tú triail as an
nGnáthamh Samplach thíos a leanúint,
arna moladh ag Teresa Higgins?

Maidin
8rn | Bricfeasta
9rn | Cúram pearsanta
10rn | Léigh an nuachtán
12in | Cuir glaoch ar chara
Am Lón

Teresa Higgins
Teiripeoir Saothair
Sinsearach
Cúram Príomhúil an FSS,
Gaillimh

1in | Lón
2in | Siúlóid ghearr
3in | Glao físe le garpháistí / daoine muinteartha
Tráthnóna
5in | Dinnéar
6in | Cúraimí tí
7in | Féach ar an teilifís
9in | Do scíth a ligean roimh duit dul a chodladh

Comhairle ó Claire Harte
Teiripeoir Saothair Sinsearach, Cúram
Príomhúil an FSS, Gaillimh
Tá buntáistí móra i gceist le gnáthamh rialta a bheith againn, dár
sláinte agus dár bhfolláine araon. Leagtar síos struchtúr inár
saol dá bharr, agus bíonn a fhios againn cad a bheidh ar siúl
dúinn gach lá dá réir.
Is féidir é sin a bheith mar chúis leis nach bhfuiltear chomh
himníoch sin roimh an anaithnid agus go bhfágfar go bhfuiltear
in ann a bheith ar do shuaimhneas.”
Má bhraitheann tú go bhféadfá tairbhe a bhaint as comhairle faoi conas
páirt iomlán a ghlacadh i do shaol laethúil, déan teagmháil leis an Teiripe
Saothair le gCúram Príomhúil na Gaillimhe ach ríomhphost a chur chuig:

galway_pcot@hse.ie
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BÍ DO SHUAIMHNEAS
Comhairle ó
Esther Linnane
Teiripeoir Saothair, Cúram
Príomhúil an FSS, Gaillimh

Aimsigh gníomhaíocht a thaitníonn leat féin!
Tá sé riachtanach do shláinte na hinchinne d’inchinn a choinneáil
gníomhach Fan gníomhach trí dhúshlán a thabhairt duit féin go
rialta, is féidir leat é seo a dhéanamh trí:

Connect with online courses or
language classes from our library
service:
www.librariesireland.ie/join-your-library
or Telephone: 091 509094

Teanga nua a
fhoghlaim spreagann sé
seo réimsí
éagsúla de
d’inchinn

Puzail, Crosfhocail
agus Tráth na
gCeist a
Dhéanamh - chun
d’intinn a
choimeád géar

Triail a bhaint as an
gceardaíocht nó an
chócaireacht chun
de chumas
cuimhne, aireachta
agus do chomhordú
lámh-súl a
chothabháil

Múch gléasanna teicneolaíochta
Cuir am ar leataobh gan gléasanna teicneolaíochta a bheith ar
siúl agus aimsigh bealach chun do scíth a ligean agus cúram a
thabhairt duit féin - tóg folctha, téigh amach ag siúl, léigh
leabhar, scríobh in iris fhrithchaiteach, bain triail as caitheamh
aimsire - cibé rud atá ann, cuir am ar leataobh duit féin.

Bí oíche mhaith codlata agat
Tá an codladh riachtanach dár sláinte inchinne chun tocsainí a bhaint
den inchinn agus chun cabhrú linn ár gcuimhní cinn a stóráil. Nuair
atá codladh maith againn, bímid níos airdeallaí agus níos dírithe.
Braitheann an méid codlata a bhíonn ag teastáil uainn ó dhuine
do gach duine, ach moltar go do dhaoine fásta 6-9 uair an
chloig codlata a fháil chuile oíche.
Tarraing na cuirtíní! Tacaíonn sé leis an gcorp an melatonin, ar
hormón tábhachtach é chun cabhrú linn codladh, a tháirgeadh dul a
codladh i seomra dorcha.
Múch an teilifís roimh duit dul chun luí. Is féidir leis an solas gorm
ón scáileáin dul i bhfeidhm ar rithim laethúil an choirp agus é a
bheith níos deacra titim i do chodladh dá bharr.
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ITH BIA FOLLÁIN
“Is féidir leis an réimse bia sláintiúil, in éineacht leis an ngníomhaíocht
choirp rialta, cabhrú leat saol iomlán gníomhach a bheith agat, agus an
neamhspleáchasa choinneáil níos faide i do shaol.”

Nodanna maidir le dea-nósanna
bia a choimeád le linn COVID-19
Coinnigh patrún béile rialta & pleanáil roimh ré
Is féidir leis sin struchtúr a chur le do lá agus is féidir leis cabhrú
leat feasacht a chruthú maidir leis an méid atá á ithe agus cad é
atá á ithe agat. Déan do bhéilí a phleanáil trí bhianna éagsúla a
cheannach seachas na béilí céanna a roghnú gach lá agus beidh tú
ag súil leis na hamanna béilí!

Cothromaigh an méid bia a itheann tú de
réir na gníomhaíochta coirp
Mura bhfuil tú chomh gníomhach sin, coinnigh súil ar an
méid a itheann tú, agus ith níos mó glasraí, sailéad nó
torthaí, seachas bianna lán stáirsigh/carbaihiodráite.

Coinnigh do chnámha agus do matáin sláintiúil
Coinníonn bianna lán próitéine do mhatáin agus do chóras
imdhíonachta láidir - is samplaí maithe de sin iad an fheoil thrua, an
éanlaith chlóis agus an t-iasc, chomh maith le pónairí, uibheacha
agus cnónna. Coinneoidh bianna déiríochta do chnámha sláintiúil ar shamplaí maithe de sin áirítear bainne, iógart nó cáis, agus bí ag
faire amach dóibh siúd a bhfuil vitimín D breise iontu, tá siad sin níos
fearr fós!

Ith neart torthaí agus glasraí
Déan iarracht 5 riar de thorthaí agus de ghlasraí a ithe gach lá atá
lán cothaitheach thábhachtacha chun cabhrú leat fanacht sláintiúil.
Ná dearmad gur féidir leo seo a bheith úr, reoite, stánaithe nó
triomaithe, agus bain triail as meascán de dhathanna chun
éagsúlacht agus raon de shnáithín, vitimíní agus mianraí a fháil.
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Más mian leat rochtain a fháil ar
bhéilí úra a sheachadtar don
bhaile, seo liosta de chuid de na
seirbhísí Béilí ar Rothaí atá ar fáil i
gChathair & Contae na Gaillimhe

Ceantair Clúdaithe

Teagmháil

Béal Átha na Sluaighe,
Ceapaigh an tSeagail, Cill
Chonaill, Ath Eascrach, Baile
Labhráis

Kay ar 087 232 5163

Béilí ar Rothaí Bhéal Átha
Ghártha/ an Tóchair Ghearr
/ an Droichid Nua

Béal Átha Ghártha, an Tóchar
Gearr, an Droichead Nua

Dominica ar
087 637 7057

Cairdeas, Forbairt
Chonamara Láir Teo

Caiseal, Carna & Cill
Chonamara Láir Teo Chiaráin

Máirín ar 087 329 4478 nó
Eileen ar 087 972 2419

Iarthuaisceart Chonamara

Geraldine ar 095 41116 nó
087 963 3253

Cathair agus Contae na
Gaillimhe, Oileáin Árann

091 700 800

Béal an Daingin go Leit go
Leitir Mealláin

091 519532

Ceantair Bhaile Ghlais, Bhaile
an Mhuilinn, Cill Chonla agus
CillBannáin

Matilda ar 087 978
3524

Uachtar Ard

Máire ar 087 41 01 805

Ionad Acmhainní
Teaghlaigh Solas

Lios na gCeann, Clann,
Cathair Loistreáin, Cill
Chuanna, Sruthail,
Gleann Coirib

John nó Maura
ar 093 36446

Tearmann Éanna

Conamara Theas

Siobhan ar 091 505540

Cathair & Contae na
Gaillimhe, Oileáin Árann (is
féidir béilí a oiriúnú chun
freastal ar riachtanais aiste
bia, deacrachtaí slogtha,
diaibéiteas, galar croí, srl.

091 354 000 nó
085 871 9384
info@meals4health.ie
www.meals4health.ie

Ainm na hEagraíochta
Béilí ar Rothaí
Bhéal Átha na Sluaighe

Fóram CLG Chonamara
COPE na Gaillimhe
Muintearas Teo.
Béilí ar Rothaí Phobal na
Gaillimhe Thuaidh
Béilí ar Rothaí Uachtar Ard

Meals4Health
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Níl sé go maith duit meáchan a chailliúint de réir mar a théann
tú in aois i gcónaí. Is maith an smaoineamh é a bheith ar an
meáchan is fearr is féidir leat a bheith mar gheall ar
Is lú an seans go dtitfidh tú ar lár má tá neart matáin agat.
Má thiteann tú ar lár, d’fhéadfadh saill choirp shláintiúil
cabhrú leat a bheith cosanta ó dhíobháil.
Má mheasann tú go bhfuil do ghoile níos dona ná mar is gnáth
agus / nó má tá tú ag cailliúínt meáchain gan iarracht, déan
iarracht sneaiceanna beaga cothaitheacha a ithe go minic.

Leabhrán COPE na Gaillimhe - "Comhairle mhaith
faoin mbia agus faoin mbia sláintiúil do dhaoine
scothaosta atá ina gcónaíonn leo féin"
Chun teacht ar thuilleadh eolais faoi conas is féidir leis an mbia folláin tacú le feidhm
dhearfach inchinne, téigh chuig:
www.teamsherzai.com

www.brain.foodrevolution.org

Conas is féidir le bia tionchar a imirt ar ár n-inchinn agus ar an
bhfeidhmíocht fheidhmiúil:
Ól neart uisce! Is é ár ninchinn an t-orgán is
íogaire ó thaobh
díhiodráitithe de agus is
féidir leis a bheith mar
chúis le comharthaí
cognaíocha dála an
chailliúint chuimhne

“Tá sé dóchúil go mbeidh
easnamh vitimín D ar 1 duine
amháin as gach 4 daoine in
Éirinn atá 70 bliain d’aois"
Tá vitimín D tábhachtach chun
cuidiú lenár néaróga agus lenár
matáin oibriú i gceart agus chun
córas imdhíonachta sláintiúil a
chothabháil.
I measc samplaí den bhia a bhfuil Vitimín D ann, tá uibheacha, bradán, ronnach
agus beacáin. Tá daoine a bhfuil leibhéil ísle vitimín D acu níos sobhabhálach i leith
ionfhabhtuithe riospráide víreasacha agus laghdaítear an riosca sin leis an
forlíonadh rialta
Luaitear i dtuarascáil Staidéar Fadaimseartha na hÉireann ar an Aosú (Tilda) “dá
bhrí sin, d’fhéadfadh sé go mbeadh sé tairbheach, leibhéal leordhóthanach vitimín
D a choinneáil le linn phaindéim Covid-19. “Más leor an leibhéal vitimín D,
d’fhéadfadh sé a bheith chun leasa daoine fásta leochaileacha, go háirithe iad siúd
atá 70 bliain d’aois agus níos sine agus atá ag ‘cocúnáil’ le linn ráig Covid-19”.
Má itheann tú
roinnt glasraí glasa
chuile lá, is féidir le
dul in aois an
inchinn agus an
meath cognaíoch a
mhoilliú dá bharr

Tá an ródháileog vitimín D díobhálach - téigh i dteagmháil le do chógaiseoir áitiúil
nó le do dhochtúir teaghlaigh faoi do roghanna maidir le forlíontaí vitimín D atá
ann
Comhairle maidir le vitimín D ó Edel Mannion, Ardchleachtóir Cláraithe Altra, GUH do Dhaoine Scothaosta
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COINNIGH MEON AIGNE DEARFACH
Comhairle ó
Frances Weir

"Níl aon sláinte againn,
gan an Mheabhairshláinte"

Teiripeoir Saothair Sinsearach Foireann Síciatracht do Dhaoine
Scothaosta, Gaillimh

Buntáistí a bhaineann le Meon Aigne a Choinneáil
Tá an cumas iontach sin ag daoine daonna smaoineamh ar imeachtaí nár tharla
go dtí seo. Ciallaíonn ‘smaoineamh chun tosaigh’ gur féidir linn constaicí nó
fadhbanna a réamh-mheas. Tugann sé seo an deis dúinn réitigh a bheartú.
Is féidir leis an smaoineamh chun tosaigh a bheith cabhrach chun ár gcuspóirí a bhaint
amach, mar shampla: tá sé cabhrach na lámha a ní, masc a chaitheamh i limistéir
phoiblí agus an fadú sóisialta chun cosc a chur ar scaipeadh an víris Covid-19. Mar sin
féin, is bealach den ‘smaoineamh chun tosaigh’ é an imní a fhágann muid ag brath
imníoch nó eaglach minic go leor.
Is féidir na mothúcháin a ghintear ón stíl smaointeoireachta neamhchabhrach seo a
bheith mar chúis le slabhra de smaointe agus d’íomhánna ar féidir leo ár n-intinn agus
ár smaointe a thabhairt chun smaoineamh ar rudaí as an ngnáth.

Cad ba cheart duit a dhéanamh má tá tú thíos faoi lá amháin?
Is é an teachtaireacht againn duit ná gur straitéisí iontach chun coinneáil
sláintiúil le linn na tréimhse dheachair seo na leanúint le do ghnáthamh
laethúil, fanacht gníomhach, ná dearmad ar do mheon aigne, tóg do scíth agus
fan nasctha le daoine eile.
Mar sin féin, d’fhéadfadh laethanta a bheith ann nach leor na rudaí sin go léir agus
b’fhéidir nach n-oibreodh siad duit féin gan beart eile. Bíonn laethanta dá leithéid
againn go léir, agus tá sé sin ceart go leor! Is é an rud tábhachtach ná go n-aithnímid an
riachtanas an féinchúram agus an féin-chomhbhá atá ann agus go bhforbraítear do
theicnící agus do straitéisí féin a oibríonn go maith duit ar na laethanta sin.
Má tharlaíonn sé, áfach, go bhfuil na mothúcháin seo fós ann lá i ndiaidh lae, go bhfuil
siad cur isteach ar do chuid ghoile, ar do chodladh, ar do mheon aigne nó ar
d’fhuinneamh, sa chás sin b’fhéidir go bhfuil sé in am tacaíocht ghairmiúil a fháil agus
labhairt le do dhochtúir teaghlaigh.
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Cad iad na cineálacha straitéisí féinchúraim a
d’fhéadfadh a bheith cuidiúil?

Tá go leor daoine ann gurb é an rud is minic agus is gnáth an rud is compordaí
suaimhní ag na hamanna seo. Tagann an fhéinchúram i bhfoirmeacha éagsúla,
agus b’fhéidir nach n-oibreoidh an rud a oibríonn duit do do chara nó do do
chomharsa.
I gcás roinnt daoine, is éard a bheadh i gceist leis an bhféinchúram ná dialann a
scríobh, an nuachtán áitiúil a léamh, féachaint ar chluiche peile ar an teilifís, nó dul
amach faoin spéir agus an t-aer úr álainn a thabhairt isteach. Caithfimid a bheith i
láthair chun na gníomhaíochtaí sin go léir a éascú. Is féidir linn éirí níos airdeallach
faoin nóiméad láithreach atá ann, faoi cé atá ann, faoi conas a airímid agus faoi na
cineálacha smaointe atá againn ag an am sin.
Fuarthas amach gur éirigh go han-mhaith le teicnící aireachais agus
machnaimh chun cur lenár scileanna athléimneachta mothúchánacha agus déileála a
thógáil, agus chun iad a chothabháil, go háirithe má dhéanaimid iad a
chleachtadh go rialta.

Cad é cleachtas an aireachais?

Is éard atá i gceist le haireachas ná a bheith feasach
orainn féin anois, san am i láthair. Gan a bheith ag
maireachtáil san am atá thart nó a bheith ag braith
ar an todhchaí, ach ag tarraingt ár n-aird agus ár nintinn ar an am i láthair.
Is féidir linn aireachas a chleachtadh ar feadh tréimhsí
an-ghearr ar fad. Is féidir gan ach dhá nóiméad de
chleachtadh an aireachais ár n-inchinn a
mhaolú síos, go háirithe an chuid dár n-inchinn a
mhothaíonn strus, agus féadann sé an chuid dár ninchinn a bhraitheann síocháin a ghníomhachtú.
TOSAIGH ANSEO
Tóg anáil isteach
trí do shrón 1,2,3,4

Lean an cleachtadh aireachais
seo chun triail a bhaint as:
1. Socraigh do lasc ama do 3, 5, 10 nó 30
nóiméad.
2. Suigh ar do shuaimhneas i
gcathaoir, na cosa cothrom ar an
urlár.
3. Dún do shúile go deas réidh nó dírigh
do shúile ar phointe os do chomhair
4. Tosaigh ag tabhairt faoi deara do
chuid análaithe, an t-aer ag
gluaiseacht trí do chuisle.
5. Má imíonn d’intinn ar strae agus tú ag
smaoineamh ar rudaí eile, tarraing
d’aird ar ais ar an rud ceart go deas
réidh.

1
Sos 1,2,3,4

4
2
3

Coinnigh
d’anáil
istigh
- 1,2,3,4

Lig anáil
amach trí do
shrón - 1,2,3,4
Déan céim 1-4 arís. Déan
é chomh minic agus is mian leat ach 4 huaire
ar a laghad gach uair a dhéanann tú é.

Má tá tuilleadh tacaíochta de dhíth ort, téigh i dteagmháil le ceann de na línte cabhrach ar
leathanach cúil an leabhráin seo.
Téigh i dteagmháil le Líne Chabhrach Pobail na Gaillimhe le haghaidh tacaíochtaí áitiúla.
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Líne Chabhrach
Pobail na Gaillimhe um Covid-19
Contae na Gaillimhe
1800 928 894 (saorghlao)
R-phost: covidsupport@galwaycoco.ie
Cathair na Gaillimhe
1800 400 150 (saorghlao)

Tá ár Líne Chabhrach anseo chun tú a chur i dteagmháil lenár
gcomhpháirtithe leis an nGlao Pobail más tá riachtanais agat:
Earraí grósaera, oideas nó earraí
riachtanacha eile tí a bhailiú agus a sheachadadh
Béilí a Sheachadadh
Cúnamh le riachtanais leighis nó sláinte eile
Tá a fhios againn gur amanna deacra agus imníoch atá ann faoi láthair, mar
sin glaoigh orainn freisin más gá duit:
Caint le duine éigin nó teacht a fháil ar sheirbhísí tacaíochta eile
Rochtain a fháil ar ár raon seirbhísí leabharlainne ar líne
Leabhair / Seirbhísí Leabharlainne a bheith seachadta do do theach
Beidh ár Líne Chabhrach oscailte ó 9rn go 5in gach, Dé Sathairn agus Dé
Domhnaigh san áireamh. Taobh amuigh de na hamanna sin, fág
glórphost dúinn chun aisghlaoch a fháil an mhaidin dár gcionn.
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Uimhreacha teagmhála áisiúla
Tá sé tábhachtach a thuiscint go bhfuilimid anseo
chun cabhrú leat teacht slán as an am seo.
Má tá aon imní ort faoi do shláinte, déan teagmháil le
do dhochtúir teaghlaigh nó le duine ar cheann de na
huimhreacha thíos.

Infolíne an FSS - 1850 24 1850

Faisnéis faoi sheirbhísí sláinte, faoi theidlíochtaí nó faoi conas rochtain a fháil ar sheirbhísí
sláinte nó sóisialta an FSS i do cheantar féin.

Líne Chabhrach do Sheandaoine - Íosghlao: 1850 440 444
Ar an Líne Chabhrach do Sheandaoine, tá deiseanna curtha ar fáil do dhaoine scothaosta chun
labhairt le duine dá n-aoisghrúpa féin ar phraghas glao áitiúil ó áit ar bith in Éirinn. Is féidir leis
an té a bhaineann triail as labhairt le duine de na shaorálaithe atá scothaosta, agus glactar le
gach glao faoi rún daingean.

ALONE - 0818 222 024

Tá an líne chabhrach, atá curtha ar siúl i gcomhar leis an Roinn Sláinte agus an FSS, ar fáil
do gach uile dhuine aosta

Cuir téacs leis an bhfocal "HELLO" go 50808 le
haghaidh comhrá agus tacaíochta ceansaithe

Is seirbhís í an líne téacs seo atá maoinithe ag an FSS dóibh siúd atá ag dul trí ghéarchéim sláinte
meabhrach nó mothúchánach.

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh, An Roinn Coimirce Sóisialaí
state.con@welfare.ie (071) 915 7100 or 1890 500 000

Tá an Roinn ar fáil chun comhairle agus tacaíocht a sholáthar maidir le seirbhísí ioncaim / pinsin.

Líne Chabhrach Generation Tech - Fón Saor In Aisce 01 96 33 2 88 www.generationtech.ie
Tugann saorálaithe Generation Tech cúnamh saor in aisce ar an bhfón dodhaoine scothaosta a bhfuil
fadhbanna acu leis an TF nó a bhfuil fadhbanna teicniúla acu. Ar oscailt Dé Luain-Dé hAoine 8rn - 8in

www.hse.ie/eng/services/list/4/olderpeople

Ag seo, gheobhaidh tú seirbhísí do dhaoine scothaosta in Éirinn lena n-áirítear tacaíocht bhaile
agus seirbhísí pobail, sochair agus teidlíochtaí airgeadais agus comhairle chabhrach sábháilteachta
agus cosanta.

Arna tháirgeadh ag
Cúram Sláinte Pobail an FSS Thiar agus Comhairle Contae na Gaillimhe
2020
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