
A Chairde, 

 Táimid ag súil go mór le fáilte a chur romhaibh go léir go Coláiste na Rinne, Dé Domhnaigh, 14 

Lúnasa. 

Ar an drochuair tá roinnt cásanna dearfacha Covid againn sa Choláiste le seachtain nó dhó anuas. 

Mar sin táimid ag iarraidh ar gach duine cabhrú linn ár gcampas agus gach éinne a chóiméad slán ó  

Covid. Chomh fada agus is féidir, teastaíonn gach duine atá a choimeád sláintiúil agus sábháilte. 

 Mar “best practice”, iarraimid ar gach cuairteoir a thagann ar an 14 Lúnasa tástáil antaiginí Covid a 

dhéanamh roimh theacht, nó ní bheimid in ann freastal ar chuairteoirí. Cinntigh le do thoil go 

gcuirfear é seo isteach roimh 1i.n. Dé Domhnaigh. 

Dóibh siúd a thagann i rith na seachtaine, leanaigí na céimeanna céanna le bhur d’thoil. 

NO NEED TO PROVIDE PROOF 

Iarraimid ar gach cuairteoir tástálacha antaiginí a thabhairt leo ionas gur féidir tástáil a dhéanamh go 

tapa i gcás go mbraithfear comharthaí Covid. 

 Do chuairteoirí a thagann go Coláiste na Rinne, iarraimid oraibh a bheith aireach le 

níocháin/sláintíocht na lámha, fadú sóisialta nuair is féidir agus bogadh chuig spásanna dea-aeráilte 

arís nuair is féidir. 

 Ar ndóigh, níl aon ráthaíochtaí ann gur féidir le haon duine againn an Covid a sheachaint agus muid 

ag dul ar aghaidh, ach le tiomantas don chleachtas is fearr, le chéile, is féidir linn an fhéidearthacht 

go scaipfeadh an víreas inár measc a laghdú. 

Má tá aon rian de Covid ort nó muna bhfuil tú ar fónamh ní féidir leat freastal ar an gColáiste go 

mbíonn nó céad faoin gcéad ar fónamh. 

COVID DECLARATION FORM 

Táimid ag iarraidh ar gach duine an FOIRM DEARBHAITHE COVID simplí seo a líonadh roimh 11r.n, 

Domhnach an 14ú . Tá do rannpháirtíocht ríthábhachtach chun cabhrú linn bearta cuí a ghlacadh 

chun tú féin, do theaghlach, ár bpobal áitiúil agus gach duine eile atá ag freastal ar Choláiste na 

Rinne a chosaint. 

NA TORTHAÍ A CHUR SAN FHOIRM THUAS. 

Má bhuailtear le Covid tú agus tú ar an láthair beidh ort an Coláiste a fhágáil gan rómhoil. 

 Molaimid roinnt maisc aghaidhe a thabhairt leat le linn an chúrsa. 

Má tá aon cheist agat déan teagmháil liom ag sinead@anrinn.com 

Míle buíochas. 

 

Sinéad Uí Chochláin 

Bainisteoir Feidhme 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FXm-NYmDwUW9nwE4uubvOrOee_PmnXhHq_cSMXLEzs1UNzJUNFk4T0NSRzlMUVc4TzQ3VUhORDlHNy4u

