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Sármhaitheas
Eolaíochta

réamhrá
Cúis áthais dúinn an plean straitéiseach seo don tréimhse 2011 – 2013 a chur
ar fáil. D’oibrigh an RPII go dian ó bunaíodh é i 1992 le cinntiú go gcosnaítear
pobal agus timpeallacht na hÉireann ó dhochar de bharr radaíochta ianúcháin.
Tá sainchúram an RPII an-leathan. Tá trí phríomhréimse i gceist leis .i. gach úsáid a
bhaintear as radaíocht ianúcháin a rialú, fáil amach an méid atá daoine faoi lé
radaíochta ianúcháin agus comhairle a thabhairt don Rialtas agus don phobal faoi
nochtadh gan gá a sheachaint.
Tá an plean seo tógtha ar an bplean straitéiseach don tréimhse 2008 - 2010 agus
leagann sé amach go soiléir na forbairtí a mheasaimid a tharlóidh i rith tréimhse an
phlean, na tosaíochtaí straitéiseacha a bhfuilimid tiomnaithe dóibh, mar aon le cur síos
soiléir ar conas a dtabharfaimid aghaidh ar na tosaíochtaí sin.
Is iomaí dúshlán atá le sárú ag Éirinn faoi láthair agus mar sin táimid ag díriú ar luach
ar airgead a fháil agus ar inbhuanaitheacht. Aithnímid freisin nach mbainfidh an RPII
amach a spriocanna trí bheith ag gníomhú ina aonair. Táimid tiomnaithe chun feabhas a
chur ar na bealaí ina ndéanaimid teagmháil leis an bpobal agus leis na príomhpháirtithe
leasmhara chun torthaí ardchaighdeáin a sholáthar.
Nuair a bhí an plean seo á fhorbairt againn chuamar i gcomhairle le páirtithe leasmhara
agus le baill foirne faoi na saincheisteanna a bhí ag teacht chun cinn agus faoi na
tosaíochtaí ar gá dúinn aghaidh a thabhairt orthu. Is mór againn a n-ionchur agus chuir
sé barr feabhais ar leagan deireanach an phlean. Tugann ár bhfoireann a dtacaíocht
iomlán do na tosaíochtaí straitéiseacha atá leagtha amach anseo agus táimid ag súil iad
a bhaint amach le lena gcabhair.

An tOllamh Eugene Kennedy
Cathaoirleach

An Dr Ann McGarry
Príomhfheidhmeannach
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réamhr
Cé muidne agus céard a dhéanaimid
Is í an Institiúid Éireannach um Chosaint Raideolaíoch (RPII) an eagraíocht
náisiúnta atá freagrach as a chinntiú go gcosnaítear muintir agus
timpeallacht na hÉireann ó dhochar de bharr radaíochta ianúcháin.
Déanaimid é sin trí rialú daingean éifeachtach a chur i bhfeidhm orthu siúd
a úsáideann foinsí radaíochta agus trí oibriú i gcomhpháirtíocht le húdaráis
rialála eile. Déanaimid monatóireacht ar nochtadh daoine do radaíocht
agus cuirimid comhairle ar fáil don phobal agus don Rialtas faoi fhoinsí
radaíochta, faoi na priacail a bhaineann leo agus faoi conas iad a
bhainistiú. Tá ról lárnach againn maidir le hullmhúchán na hÉireann in
aghaidh aon timpiste núicléach a d’fhéadfadh tarlú thar lear. Táimid
tiomnaithe do bharr feabhais eolaíochta agus bíonn ár gcomhairle
bunaithe ar chaighdeáin a bhfuil daoine ar fud an domhain ar aon
aigne fúthu agus ar thaighde a bhfuil piarmheasúnú déanta air.
Bunaíodh an RPII i 1992 faoin Acht um Chosaint Raideolaíoch, 1991 agus
maoinítear é le deontas ón Státchiste agus le hioncam ó tháillí ceadúnais
agus ó sheirbhísí tomhais radaíochta. Is é an tAire Comhshaoil, Pobail agus
Rialtais Áitiúil a fhaomhann na táillí ceadúnais agus na táillí i gcomhair
seirbhísí tomhais.
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A bhfuil déanta agus foghlamtha go dtí seo
Tá réimse clár rialacháin, monatóireachta agus faisnéise curtha i bhfeidhm ag an RPII ó bunaíodh é
agus úsáidtear iad sin mar bhunsraith i gcomhair beartais an Rialtais agus le tacaíocht a thabhairt
dó. Tá na caighdeáin is airde ag an RPII ó thaobh rialachais chorparáidigh agus neamhspleáchais a
cuid gníomhaíochtaí le cinntiú go soláthrófar seirbhís ardchaighdeáin agus luach ar airgead.
Rialáil: Tá ardleibhéal cosanta ag oibrithe agus ag an bpobal i gcoitinne in aghaidh na dtorthaí
díobhálacha a d’fhéadfadh a bheith ag foinsí radaíochta a úsáidtear i gcomhair míochaine,
tionscail agus taighde, agus tá córas éifeachtach rialacháin ann chun an úsáid sin a rialú.
Dramhaíl Radaighníomhach: Is iomaí uair le scór go leith bliain ar thug an RPII le fios nach
bhfuil na socruithe reatha maidir le hábhar radaighníomhach nach bhfuil in úsáid a thuilleadh a
stóráil ar aon dul leis an gcleachtas idirnáisiúnta is fearr. Tá dul chun cinn maith déanta maidir le
coiste idir-rannach a bhunú chun beartas náisiúnta a fhorbairt sa réimse seo ach ní mór don
Rialtas an beartas a forbraíodh go dtí seo a chur i bhfeidhm.
Monatóireacht Radaíochta: Leanann an RPII ar aghaidh ag measúnú an tionchar atá ag na
hastuithe radaighníomhaíochta uile isteach sa chomhshaol ar Éirinn agus ar a muintir. Áirítear leo
sin, ní amháin na hastuithe ceadaithe radaighníomhacha ó choimpléasc Sellafield i gCumbria, ach
na hastuithe a tharla cheana de bharr timpiste Shearnóbail agus tástáil gléasanna cogaidh
núicléacha. Déantar taighde oiriúnach le tacú leis na cláir mhonatóireachta.
Radón: Rinne an RPII Suirbhé Náisiúnta Radóin i rith na 1990í chun tiúchan radóin in árais
chónaithe na hÉireann a thomhas. Chuir torthaí an tsuirbhé ar ár gcumas na háiteanna sin a
aithint ar fud na tíre ba mhó a bhí i mbaol ó thaobh radóin de. Limistéir Ard-Radóin a thugtar
orthu. Ba léir ó na torthaí freisin gur cosúil go raibh tiúchan radóin os cionn na Leibhéal Tagartha
Náisiúnta le fáil i mbreis agus 91,000 áras cónaithe in Éirinn. Fuarthas amach go raibh an
meánthiúchan radóin in Éirinn ar cheann de na meánthiúchan is airde ar domhan agus go
bhféadfaí a rá go raibh baint aige le idir 150 agus 200 bás ó ailse scamhóg sa tír gach bliain.
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réamhr
Dhírigh an RPII a chuid iarrachtaí ó shin ar na Limistéir Ard-Radóin agus d’oibrigh siad gan stad le
cinntiú go gcuirtear daoine ar an eolas faoi radón agus faoi conas is féidir leo iad féin a chosaint
ar an ngás. D’oibrigh an RPII i gcomhar le comhlachtaí poiblí, mar Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte agus an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta agus na hÚdaráis Áitiúla, mar aon le Ranna
Rialtais le dul i ngleic le fadhb an radóin. Tá feasacht spreagtha go mór i measc an phobail i
gcoitinne faoi thionchar baolach radóin de bharr clár an RPII agus de bharr an chomhoibrithe
déthaobhaigh a bhí aige le comhlachtaí eile.
Aithníonn an RPII, áfach, nach féidir leis aghaidh a thabhairt ar a chonlán féin ar na fadhbanna go
léir a bhaineann le radón. Molann sé Straitéis Náisiúnta um Rialú Radóin a bheadh faoi stiúir an
Rialtais agus a mbeadh na gníomhaireachtaí bainteacha Rialtais go léir ag obair i gcomhair le
chéile inti chun an baol ó radón a laghdú, agus maíonn gurb é sin an cur chuige is inbhuanaithe
agus is éifeachtaí ó thaobh costais de. Ceann de phríomhspriocanna straitéiseacha an RPII don
tréimhse 2011-2013 is ea tacú le forbairt Straitéise Náisiúnta um Rialú Radóin.
Comhairle agus Faisnéis: Tá príomhról ag an RPII maidir le comhairle a sholáthar don Rialtas
agus don phobal faoi chúrsaí cosanta radaíochta. Creidimid go léiríonn an rath a bhí ar ár gcláir
go dtí seo go bhfuil sé ar ár gcumas na fadhbanna sin a réiteach a bhaineann le ceisteanna
coimpléascacha radaíochta a chur in iúl do ghrúpaí éagsúla. Gnéithe tábhachtacha den chaoi ar
spreagadh feasacht faoi na guaiseacha agus na buntáistí a bhaineann le radaíocht ianúcháin agus
de chur i bhfeidhm straitéisí rathúla cosanta is ea an chaoi gur furasta an rud é faisnéis iontaofa
a fháil ar shuíomh gréasáin an RPII agus an chaoi ar chomhoibríomar le dreamanna eile, lena
n-áirítear na meáin.
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Seirbhís do Chustaiméirí: Tá RPII tiomnaithe do sheirbhís ardleibhéil a sholáthar do chustaiméirí
ina cuid gníomhaíochtaí go léir. Tá Cairt Seirbhísí Custaiméirí curtha ar fáil agus déantar
suirbhéanna go rialta le fáil amach cé chomh sásta is atá custaiméirí linn agus le fáil amach
na réimsí sin ar gá a fheabhsú.
Mar fhocal scoir, is féidir a rá gur éirigh leis an RPII stádas a bhaint amach mar fhoinse iontaofa
neamhspleách ónar féidir faisnéis shaineolaíoch a fháil agus go ndearnadh é sin trína bheith
tiomnaithe d’ardleibhéil inniúlachta a bhaint amach inár bpríomhréimsí freagrachta. Cuireann
a bhfuil bainte amach againn go dtí seo bunsraith daingean ar fáil chun ár spriocanna amach a
bhaint amach feasta. Baineadh leas as próiseas rannpháirtíochta chun an straitéis trí bliana seo
2011 – 2013 a fhorbairt agus cruthaíodh í le hionchur ag daoine ó lasmuigh den eagraíocht agus
laistigh de. Tá an fhís fhadtéarmach maidir le ról agus ábharthacht an RPII sa chéad 10 nó 15
bliana eile mar bhunsraith faoin straitéis.
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Comhthéacs
Ba iad foireann shinsearach an RPII a threoraigh forbairt plean straitéisigh na
heagraíochta agus tacaíocht agus ionchur acu ón mBord. Lena chois sin chuaigh
siad i mbun comhairliúcháin phearsanta leis an fhoireann go léir agus leis na
príomhpháirtithe leasmhara seachtracha. Iarradh ar na rannpháirtithe a dtuairimí a
thabhairt faoi thosaíochtaí don todhchaí agus faoi na saincheisteanna a bhaineann
leis an tréimhse sin. Cuireadh torthaí an chomhairliúcháin sin san áireamh go
cúramach agus tá siad le sonrú sna tosaíochtaí straitéiseacha agus sna spriocanna
atá leagtha síos sa Phlean Straitéiseach seo.

An Timpeallacht Sheachtrach
An Ghéarchéim Airgeadais
Níl aon dul as ach go mbeidh tionchar ag géarchéim mhór airgeadais na hÉireann ar straitéis an
RPII amach anseo. Tá laghdú tagtha cheana féin ar líon na mball foirne agus cailleadh roinnt
scileanna speisialtóireachta de bhar an cosc atá curtha ar earcaíocht. Tuigimid go bhfuil an-bhrú
airgeadais ar ár gceadúnaithe agus ar an Rialtas agus go mbeidh iomaíocht an-dian ar siúl dá
bharr sin chun sciar a fháil de cibé acmhainní a bheidh ann. Tá sé níos tábhachtaí ná riamh, ós rud
é go bhfuil acmhainní gann, go ndíreofar acmhainní an RPII go soiléir agus go héifeachtach chun
aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna cosanta radaíochta is tábhachtaí.
Tá méadú ag teacht le blianta beaga anuas ar an mbéim a leagtar ar an luach ar airgead a
fhaigheann gach dream sa tseirbhís phoiblí. Tá éileamh ar sheirbhísí ardcháilíochta, go mór mór
nuair a dhéantar íocaíocht dhíreach chun na seirbhísí sin a fháil.
Leasú na hEarnála Poiblí
Ós rud é go bhfuil béim á leagadh sa tseirbhís phoiblí ar bhunathrú agus leasú ar fud na seirbhíse
cuireann sé creat ar fáil dúinn le dul i mbun comhairliúcháin lenár gcomhpháirtithe. D’aithin an
RPII i rith thréimhse na straitéise deireanaí gur féidir leis leas i bhfad níos fearr a bhaint as a chuid
acmhainní trí oibriú i gcomhar le comhlachtaí poiblí eile. Bhí an scéal amhlaidh go mór mór i gcás
radóin áit ar oibríomar i gcomhar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus leis an Údarás
Sláinte agus Sábháilteachta chun feasacht an phobail a spreagadh faoi bhaol radóin agus gur
cuireadh bearta i gcrích chun leibhéil an gháis a laghdú.
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Treoracha agus Beartas Euratom
Measaimid go nglacfar le trí threoir Eorpacha a bhfuil tábhacht bunúsach ag baint leo ó thaobh
sainchúram an RPII de agus go trasuífear iad i reachtaíocht na hÉireann sna trí bliana atá
romhainn. Bíonn ionchur ag an RPII ag céimeanna éagsúla den phróiseas maidir le forbairt agus
trasuí treoracha. Glacann baill foirne an RPII páirt mar shaineolaithe ar choistí ag tabhairt
comhairle don Choimisiún faoina bhfuil sna treoracha; soláthraíonn siad tacaíocht theicniúil don
Roinn Comshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil maidir le leagadh amach an téacs deireanach agus
bíonn siad gníomhach ag tacú le hoifigigh ag dréachtú na reachtaíochta chun na treoracha a
thrasuí sa dlí. Ag gach céim den phróiseas baineann an RPII leas as eolas agus as saineolas atá
aige de thoradh ar pháirt a ghlacadh i bhfóraim idirnáisiúnta mar bhunús don chomhairle
theicniúil a sholáthraímid don Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus mar
bhunús chun bearta éifeachtacha inbhuanaithe forfheidhmithe a fhorbairt.
• Ghlac an AE leis an Treoir um Shábháilteacht Núicléach (Treoir 2009/71 ón gComhairle
Euratom) i Meitheamh 2009 agus bunaíodh creat ceangailteach um shábháilteacht núicléach
den chéad uair ar fud na hEorpa. Bíodh is nach bhfuil áiseanna a bhaineann le cumhacht
núicléach againn in Éirinn ní mór dúinn an Treoir a chur i bhfeidhm roimh an dáta a sonraíodh .
i. Iúil 2011.
• Tá treoir maidir le bainistiú breosla ídithe agus dramhaíl radaighníomhach molta ag an
gCoimisiún agus tá sí á plé faoi láthair ag na Ballstáit. Meastar go nglacfar leis an treoir seo
roimh lár na bliana 2011 agus go gcuirfear i bhfeidhm í uair éigin i lár na bliana 2013.
Baineann an treoir seo go díreach le hÉirinn ó chlúdaíonn sí gach cineál dramhaíola
radaighníomhaí, lena n-áirítear foinsí radaighníomhaíochta a bhíodh in úsáid roimhe seo
i gcomhair míochaine, tionscail, taighde agus oideachas.
• Tháinig an Coimisiún ar chomhaontú i Samhain 2010 maidir le nuashonrú a dhéanamh
ar Treoir 1996 um Bunchaighdeáin Sábháilteachta. Leag an leasú síos na bunchaighdeáin
sábháilteachta chun oibrithe agus an pobal i gcoitinne a chosaint ó bhaol radaíochta ianúcháin
agus rinne sé comhdhlúthú ar fhorálacha na dtreoracha gaolmhara maidir le cosaint
radaíochta. Meastar go dtosóidh na Ballstáit á plé thart faoi lár na bliana 2011 agus meastar
faoi láthair go nglacfar leis roimh dheireadh na bliana sin agus go mbeidh sí le cur i bhfeidhm
dhá bhliain níos déanaí.

RPII Plean Straitéiseach 2011-2013

9

Comhthéacs
Is príomhthreoir í an Treoir um Bunchaighdeáin Sábháilteachta a leagann síos na riachtanais maidir
le cosaint na timpeallachta agus an phobail ó radaíocht. Cruthaíonn na rialacháin forfheidhmithe
creat i gcomhair gníomhaíochtaí rialála agus monatóireachta an RPII agus na hullmhúcháin a
dhéanann sí i gcomhair géarchéime. Bíodh is gurb é an RPII an tÚdarás Inniúil maidir lena lán
gnéithe den chur i bhfeidhm, tá freagrachtaí ar chomhlachtaí eile san earnáil poiblí agus beidh
sé tábhachtach go gcuirfear an leagan is fearr den creat rialála ar fáil ina iomláine, sa chaoi go
sásóidh sé riachtanais rialtóirí agus lucht úsáidte na seirbhíse agus go gcinnteoidh sé sábháilteacht
an phobail. Beidh deis ann nuair a bheidh an Treoir seo á trasuí i reachtaíocht na hÉireann chun
athmheasúnú a dhéanamh ar an rialachán faoi radaíocht ianúcháin san earnáil mhíochaine.
Beartas an RA um Chumhacht Núicléach
Forbairt thábhachtach eile ar cosúil go mbeidh tionchar aici ar an RPII sna blianta atá romhainn is
ea beartas Rialtas na Ríochta Aontaithe go mbeidh ról ag stáisiúin chumhachta núicléacha nua
mar chuid de mheascán foinsí fuinnimh na tíre sin amach anseo. Aithníodh ocht suíomh a
d’fhéadfadh a bheith oiriúnach chun stáisiúin nua núicléacha a thógáil orthu roimh 2025, lena náirítear Sellafield i gCumbria. Tá obair ar siúl sa RA chun creat a bhunú faoina bhféadfaí cinneadh
a dhéanamh faoi aon iarratas a dhéanfar chun stáisiún ginte cumhachta núicléach a thógáil.
Beidh ról tábhachtach ag mheasúnaithe teicniúla an RPII agus ag an gcomhairle bunaithe ar na
measúnaithe sin ar beartas Rialtas na hÉireann a fhorbairt faoin gceist seo.

An Timpeallacht Sheachtrach
Eolas & Saineolas
Faoi mar is amhlaidh i gcás a lán eagraíochtaí eolaíochta agus rialála eile, is iad baill foirne an RPII
agus an t-eolas agus an saineolas atá acu neart na heagraíochta. Tá an t-ádh ar an RPII go bhfuil
foireann tiomnaithe dúthrachtach aige; tá meas ar an eagraíocht ar fud na tíre agus thar lear de
bharr na hoibre údarásaí a dhéanann sé agus toisc go bhfuil seasamh neamhspleách aige.
Dúshlán don RPII is ea an cosc atá ar earcaíocht agus ar ardú céime, go mór mór ó tá próifíl aoise
na heagraíochta réidh go maith cheana féin agus tá roinnt ball foirne le dul ar scor sna trí bliana
atá romhainn agus gur beag seans atá ann daoine a fháil ina n-áit. Tá deiseanna maithe ann,
áfach, maidir le forbairt agus oiliúint foirne agus déanfaidh an RPII a dícheall iad sin a úsáid go
héifeachtach le cinntiú go mbeidh na scileanna aige chun a sainchúram a chomhlíonadh.
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na Straitéise
Rialachas Corparáideach
Tá béim láidir leagtha ag an RPII le blianta beaga anuas ar rialachas corparáideach agus tá sé sin ar
cheann de phríomhláidreachtaí na heagraíochta anois. Déanfar tuilleadh soiléirithe ar na róil éagsúla
laistigh den fheidhmeannas, sannfar na próisis chinnteoireachta chuig na leibhéil chuí agus úsáidfear
foirne trasrannacha níos mó. Chuirfidh na hathruithe sin feabhas ar an struchtúr eagraíochtúil agus
cuirfidh siad le hinbhuanaitheacht an RPII sa bhfadtéarma. Bainfear leas freisin ar an leibhéal
oibriúcháin as pleanáil níos fearr agus leagfar béim níos mó ar athbhreithniú agus ar fhoghlaim.

Tosaíochtaí Páirtithe Leasmhara agus Comhairliúchán
Ar na príomhpháirtithe leasmhara a ndeachthas i gcomhairle leo le linn forbartha an phlean
straitéisigh seo bhí baill foirne an RPII, Coiste Comhairleach an RPII um Radaíocht Ianúcháin,
an Roinn Comshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, grúpaí ionadaíochta na gceadúnaithe,
Comhairleoirí um Chosaint Radaíochta agus custaiméirí. Tá na sonraí ar fáil in Aguisín 1.
Tríd is tríd thacaigh na daoine a ndeachthas i gcomhairle leo leis an bplean straitéiseach a bhí
molta ag an RPII. Leag siad béim ar a thábhachtaí is a bhí obair an RPII don phobal agus an
tábhacht a bhain le saineolas, eolas agus cláir an RPII a choinneáil. D’aithin siad go léir tosca
dúshlánacha na tíre agus mhol siad don RPII díriú ar saincheisteanna tosaíochta ina hiarrachtaí
luach ar airgead a sholáthar don phobal. Chuir siad fáilte freisin roimh rún soiléir an RPII oibriú i
gcomhpháirtíocht le cuideachtaí eile san earnáil phoiblí chun a cuspóirí a bhaint amach. Thacaigh
siad freisin leis an mbéim shoiléir a leagadh ar thrédhearcacht a chinntiú sa chóras rialála agus leis
an gcuspóir níos leithne maidir le héisteacht leis na páirtithe leasmhara agus freagra a thabhairt ar
na riachtanais agus ar na hábhair imní atá acu. Ba chabhair iad roinnt moltaí a fuarthas le linn an
phróisis chomhairliúcháin faoi conas a d’fhéadfaí roinnt spriocanna a bhaint amach agus bainfear
leas astu nuair a bheidh pleananna forbartha bliantúla á bhforbairt.
Tharraing roinnt páirtithe leasmhara ceisteanna anuas maidir le cosaint othar in aghaidh
radaíochta ianúcháin bíodh is nach bhfuil sé sin faoi sainchúram an RPII faoi láthair. Ghríosaigh
siad an RPII dul i dteagmháil go réamhghníomhach leis na ranna agus leis na gníomhaireachtaí
rialtais bainteacha eile le cinntiú, nuair a bheifear i mbun athbhreithnithe na Treorach um
Bunchaighdeáin Sábháilteachta go gcuirfidh na socruithe molta maidir le láimhseáil na ceiste seo
an toradh is fearr ar fáil d’othair amach anseo, go mbeadh siad éifeachtach agus praiticiúil agus
go mbainfidh siad an leas is fearr as an saineolas agus as na hacmhainní a bheidh ar fáil.
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Misean, Fís
Luachanna
Misean
Cinntiú go gcosnaítear pobal na hÉireann
ó dhochar de bharr radaíochta.

Fís
Beidh muinín agus iontaobhas ag an bpobal sa
bhonneagar cosanta radaíochta agus beidh siad
cinnte go bhfuil na caighdeáin idirnáisiúnta is
airde á gcur i bhfeidhm in Éirinn.
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agus
2011-2013
Luachanna
Seirbhís Phoiblí:
Tá radaíocht i láthair go nádúrtha inár dtimpeallacht agus is féidir leis a bheith saorga freisin. Is
féidir leis tionchar tairbhiúil nó díobhálach a bheith aige, ag brath ar an gcaoi a úsáidtear agus a
smachtaítear é. Tá ról RPII go bunúsach faoi leas an phobail, .i. a chinntiú gur féidir le daoine
aonair agus an pobal i gcoitinne sochar a bhaint as na húsáidí tairbhiúla éagsúla atá ag radaíocht,
agus muinín a bheith acu ag an am céanna go bhfuil siad féin agus an comhshaol cosanta ó
dhochar dá bharr. Bhí ár gcur chuige maidir le rialachán éifeachtach, agus tuigimid nach mór
dúinn feabhas leanúnach a lorg chun go mbeimid éifeachtach i gcónaí i dtimpeallacht atá i mbun
athraithe. Aithnímid go bhfuil imní ar dhaoine faoi radaíocht agus ní mór dúinn an imní sin a
thuiscint agus ansin tabhairt faoi le heolas soiléir agus comhairle inrochtana. Aithnímid an ról
lárnach atá againn i gcosaint dhaoine agus an comhshaol, agus táimid tiomanta don úsáid is fearr
is féidir a bhaint as na hacmhainní go léir atá ar fáil dúinn taobh istigh agus taobh amuigh de RPII
chun ár gcuid a dhéanamh chun caighdeáin arda cosanta radaíochta a sheachadadh in Éirinn.
Sármhaitheas eolaíochta:
Is eagraíocht eolaíochta é RPII agus tá eolaíocht ag croílár gach a ndéanaimid. Chun ár gcuid oibre
a dhéanamh i gceart agus iontaobhas agus muinín a thógáil lenár bpáirtithe leasmhara, tá obair
theicniúil RPII agus an chomhairle a thugaimid bunaithe ar mhodhanna eolaíochta atá aitheanta go
hidirnáisiúnta agus torthaí thaighde eolaíochta a bhfuil piarmheasúnú déanta orthu. Úsáidimid
teicnící anailíse atá creidiúnaithe go caighdeáin ISO agus bainimid úsáid rialta as piarmheasúnú
ó shaineolaithe neamhspleácha chun cáilíocht ár gcláir a dhearbhú. Cinntíonn ár mbeartais
acmhainní daonna go n-earcaímid eolaithe agus teicneoirí den scoth agus go spreagaimid
foghlaim leanúnach agus go dtacaímid go gníomhach le forbairt ghairmiúil. Tá rochtain dhíreach
againn ar an bhfianaise eolaíochta agus na modheolaíochtaí is nuaí trí rannpháirtíocht ar choistí
lárnacha idirnáisiúnta a bhaineann le cosaint radaíochta agus sábháilteacht núicléach.
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Misean, Fís agus
Luachanna
2011-2013
Trédhearcacht:
Tuigeann RPII an tábhacht a bhaineann lena ról, a thorthaí agus a n-impleachtaí do dhaoine agus
don chomhshaol a chur in iúl go soiléir. Oibrímid chun a chinntiú go bhfuil rochtain fhurasta le fáil
ar an bhfaisnéis a theastaíonn ó dhaoine ar ár suíomh gréasáin, ach is maith linn dul i ngleic go
pearsanta le pobail áitiúla maidir le ceisteanna cosúil le radón freisin. Is í an taithí atá againne ná
go gcabhraíonn dul i ngleic go gníomhach le páirtithe leasmhara linn a gcuid riachtanais a
thuiscint níos fearr agus go gcuireann sé go mór leis an méid a dhéanaimid. Tuigimid go
bhfuilimid cuntasach don phobal as an obair a dhéanaimid. Is mian linn ár dtrédhearcacht a
mhéadú le béim ar leith ar ár gclár rialaithe agus ár ngníomhaíochtaí chun sábháilteacht núicléach
a fheabhsú san Eoraip amach anseo.
Ionracas gairmiúil:
Mar eagraíocht eolaíochta agus mar rialóir, tá RPII tiomanta chun cinntí neamhchlaonta bunaithe
ar fhianaise a dhéanamh atá cothrom agus comhsheasmhach agus saor ó thionchar mhíchuí ó
aon taobh. Ní chiallaíonn sé seo go dtugaimid neamhaird ar na dúshláin a chruthaítear do
dhaoine eile mar gheall ar ár riachtanais, ach go n-oibrímid i gcomhar leo chun na dúshláin sin
a shárú. Spreagann RPII agus tacaíonn sé lena fhoireann oibre cur chuige oscailte agus ionraic a
bheith acu ina n-idirghníomhaíochtaí leis an bpobal, na meáin, á gcliaint tráchtála agus na
heagraíochtaí comhpháirteacha, agus meas a bheith acu orthu. Is é an éiteas atá againn ná gach
comhairle, faisnéis agus seirbhís a chur ar fáil ar bhealach atá inniúil, cúirtéiseach agus
tuisceanach.
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Tosaíochtaí agus
Cuspóirí
Straitéiseacha
Ag féachaint dúinn ar an timpeallacht seachtrach agus inmheánach, agus ar
dhearcadh na bpáirtithe leasmhara a cuireadh in iúl i rith na gcomhairliúcháin,
táimid tar éis tosaíochtaí straitéiseacha agus cuspóirí bainteacha a fhorbairt don
tréimhse atá ag teacht. Is iad na téamaí lárnacha a fhothacaíonn leis an gceithre
thosaíocht straitéiseach ná luach an phobail, trédhearcacht, cumarsáid agus
inbhuanaitheacht.

Seo a leanas an ceithre thosaíocht straitéiseach
• An saineolas, cumas teicniúil agus faisnéis atá
riachtanach chun pobal na hÉireann agus an comhshaol
a chosaint a sholáthar
• Rialú a dhéanamh ar úsáid shlán shábháilte radaíochta
ianúcháin in Éirinn ar bhealach inbhuanaithe agus
trédhearcach
• Oibriú i gcomhpháirt le daoine eile chun tionscnaimh
cosanta raideolaíocha a chur i bhfeidhm
• Luach a chur ar fáil don phobal i ngach a ndéanaimid

RPII Plean Straitéiseach 2011-2013
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Tosaíochtaí agus
Cuspóirí Straitéiseacha
Cuimsíonn Tosaíocht Straitéiseach 1 go leor
d’fheidhmeanna reachtúla lárnacha RPII; is é sin
monatóireacht a dhéanamh ar leibhéil radaíochta sa
chomhshaol, daoine a chur ar an eolas maidir lenár dtorthaí
agus comhairle a thabhairt don phobal agus don Rialtas
maidir le himpleachtaí gach nochtadh radaíochta. Léiríonn
na cuspóirí an tábhacht lárnach a bhaineann leis na
gníomhaíochtaí seo do chosaint radaíochta in Éirinn.
Déanfaidh RPII go leor den obair seo é féin, ach lorgóidh sé
go mbunófaí creataí chun faisnéis agus seirbhísí a sholáthar
go seachtrach, sa chás go dtugann sé seo luach níos fearr ar
airgead gan aon tionchar a bheith aige ar an gcaighdeán
foriomlán.
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Tosaíocht Straitéiseach 1
An saineolas, cumas teicniúil agus faisnéis atá riachtanach chun pobal na
hÉireann agus an comhshaol a chosaint a sholáthar

Cuspóirí
• Tabhairt faoi thaighde agus monatóireacht spriocdhírithe chun measúnú a dhéanamh
ar fhoinsí nochta radaíochta don phobal agus don chomhshaol.
• Comhairle a chur ar lucht déanta cinntí agus ar pháirtithe leasmhara eile maidir le
himpleachtaí nochtadh radaíochta don phobal agus don chomhshaol, agus nuair is
cuí, ar bhearta chun iad a chosaint.
• Ár gcumas práinnfhreagartha lárnach a láidriú agus tacú le gníomhaíochtaí pleanála
náisiúnta.
• Seirbhísí tomhais a chur ar fáil atá ag teacht le treo straitéiseach RPII agus riachtanais
na gcustaiméirí.

Torthaí ionchais
• Cláir monatóireachta agus taighde a aithníonn piaraí a bheith d’ardchaighdeán agus
feiliúnach dá gcuspóir. Uaidh seo, tá sé i gceist againn go gcabhróidh na cláir linn ní
hamháin na foinsí aitheanta nochtadh radaíochta a aithint, ach trí athbhreithniú
rialta a fhéachann don todhchaí, ár bhfreagrúlacht a fheabhsú nuair a aithnítear
foinsí féideartha breise.
• Déanfaimid cuíchóiriú gníomhach ar ár dtaighde chun a chinntiú go ndíríonn sé ar na
ceisteanna is tábhachtaí, dearcadh an phobail san áireamh. Rud lárnach a bheidh le
tabhairt san áireamh ná a chinntiú go bhfuil na cláir dírithe agus inbhuanaithe, ag
aithint an iomaíocht i gcomhair scileanna agus acmhainní airgeadais taobh istigh de
RPII. Bainfimid feidhm go gníomhach as deiseanna comhoibrithe le saotharlanna
comhpháirteacha chun torthaí a bhaint amach.
• Dul i ngleic níos fearr le páirtithe leasmhara agus ár dtorthaí agus ár gcomhairle á
gcur in iúl againn. Tá samplaí maithe againn de chumarsáid rathúil le roinnt blianta
anuas. Tá sé d’aidhm againn cur leo seo ionas go mbeidh siad ar an ngnáthrud ar fud
RPII agus gurb iad riachtanais na gcustaiméirí, seachas riachtanais RPII, a shocraíonn
an chaoi a rachaimid i mbun cumarsáide.
• Cumas práinnfhreagartha RPII coinnithe ag an leibhéal cuí. Seirbhís tomhais atá
dearbhú cáilíochta cuí ag baint leo ar fáil do cheadúnaithe agus don tionscal, bíodh
is go bhfuil an tseirbhís á sholáthar ag RPII nó ag soláthraí eile. Sa chás go bhfuil RPII
ag cur seirbhísí tomhais ar leith ar fáil, go bhfuil sé seo ag soláthar an luach is fearr
don phobal.
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Tosaíochtaí agus Cus
Tá Tosaíocht Straitéiseach 2 dírithe ar an gcóras rialála,
feidhm reachtúil lárnach de chuid RPII. Aithnítear sna cuspóirí
go bhfuil córas rialála ann cheana féin a fheidhmíonn go
maith, agus déanann siad iarracht é a fheabhsú trí shíneadh
ar chur chuige bunaithe ar riosca maidir le húdarú agus trí
thrédhearcacht níos mó.

18

RPII Strategic Plan 2011-2013

spóirí Straitéiseacha
Tosaíocht Straitéiseach 2

Rialú a dhéanamh ar úsáid shlán shábháilte radaíochta ianúcháin in Éirinn ar
bhealach inbhuanaithe agus trédhearcach

Cuspóirí
• An córas rialála reatha a láidriú, lena n-áirítear tabhairt isteach chur chuige bunaithe
ar riosca maidir le húdarú.
• Inbhuanaitheacht agus trédhearcacht an chórais rialála a chinntiú.

Torthaí ionchais
• Cur chuige níos céimnithe maidir le rialú a chur i bhfeidhm bunaithe ar an mbaol a
bhaineann le húsáid radaíochta ianúcháin; úsáid níos éifeachtaí ar acmhainní a
sheachadadh gan sábháilteacht a chur i mbaol.
• Próisis rialála atá trédhearcach do cheadúnaithe agus don phobal, agus beartais
foilsithe a fhorbraítear trí chomhairliúchán mar bhun taca leo.
• Próisis rialála atá inbhuanaithe ó dhearcadh RPII agus an chustaiméara; arna thacú
ag an teicneolaíocht faisnéise cuí.

RPII Plean Straitéiseach 2011-2013
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Tosaíochtaí agus Cus
Cuireann Tosaíocht Straitéiseach 3 le taithí RPII a léiríonn
nach féidir ardchaighdeáin cosanta radaíochta a bhaint
amach trí RPII a bheith ag feidhmiú astu féin - aithníonn sé go
bhfuil freagrachtaí ag daoine eile agus nach mór dó feidhmiú
i gcomhpháirt. Díríonn na cuspóirí ar dhá easpa thábhachtach
sa bhonneagar cosanta radaíochta náisiúnta .i. straitéis
náisiúnta radóin agus straitéis náisiúnta do bhainistíocht
dramhaíola radaighníomhach. Cuimsíonn sé treoracha nua
a bhfuiltear ag súil leo i rith 2011-2013 freisin.
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spóirí Straitéiseacha
Tosaíocht Straitéiseach 3

Oibriú i gcomhpháirt le daoine eile chun tionscnaimh cosanta raideolaíocha
a chur i bhfeidhm

Cuspóirí
• Cur i bhfeidhm na straitéise náisiúnta radóin a bhrú chun cinn chun nochtadh radóin
i mbailte agus ionaid oibre na hÉireann a laghdú.
• Cur i bhfeidhm na straitéise náisiúnta maidir le bainistíocht dramhaíola
radaighníomhach in Éirinn a bhrú chun cinn.
• Cur le forbairt chaighdeáin um chosaint raideolaíoch agus sábháilteachta núicléach
agus tionchar a imirt ar chur i bhfeidhm Threoracha Euratom bainteacha in Éirinn.
• Cur go náisiúnta le cothabháil agus forbairt deachleachtais i gcosaint radaíochta trí
dhul i ngleic go leanúnach le heagraíochtaí chomhpháirteacha.

Torthaí ionchais
• Straitéis Náisiúnta Rialaithe Radóin arna nglacadh ag an Rialtas a chuimsíonn bearta
seachanta agus maolaithe i gcomhair bailte agus ionaid oibre, á gcur i bhfeidhm go
gníomhach ag gach duine.
• Straitéis Náisiúnta Dramhaíola Radaighníomhach arna ghlacadh ag an Rialtas,
á chur i bhfeidhm go gníomhach ag páirtithe leasmhara lárnacha.
• Treoracha Euratom arna gcaibidliú agus arna dtrasuíomh le rannpháirtíocht RPII chun
feabhas foriomlán a chur ar bhainistíocht cosanta radaíochta agus dramhaíola
radaighníomhach in Éirinn.
• RPII agus eagraíochtaí comhpháirteacha ag oibriú le chéile chun caighdeáin agus
cleachtas cosanta radaíochta a fheabhsú.
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Tosaíochtaí agus Cus
Tá Tosaíocht Straitéiseach 4 dírithe ar luach foriomlán RPII
don phobal a fheabhsú tríd an méid is mó is féidir a bhaint as
na hacmhainní taobh istigh agus taobh amuigh de RPII. Taobh
istigh de chomhthéacs Athchóirithe na hEarnála Poiblí, beidh
cur chuige solúbtha ag RPII maidir le socraíochtaí
eagraíochtúla chomh fada is go gcomhlíontar riachtanais na
bpáirtithe leasmhara. Go hinmheánach, cuirfidh RPII lena
láidreachtaí agus feabhsóidh sé réimsí laigeachta. Go
seachtrach, úsáidfidh sé a thionchar le comhpháirtithe chun
níos mó luach a bhaint as.
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spóirí Straitéiseacha
Tosaíocht Straitéiseach 4
Luach a chur ar fáil don phobal i ngach a ndéanaimid

Cuspóirí
• An timpeallacht eagraíochtúil a fheabhsú chun cur ar ár gcumas torthaí rathúla a
sheachadadh ar bhealach inbhuanaithe.
• Díriú níos mó ar riachtanais ár bpáirtithe leasmhara agus feabhas a chur ar an gcaoi
a dtéimid i ngleic leo.
• Athbhreithniú a dhéanamh ar chórais agus ar chur chuige maidir le seachadadh chun
luach níos fearr ar an airgead a chur ar fáil.

Torthaí ionchais
• Cláir a fhorbraítear trí chomhairliúchán éifeachtúil le páirtithe leasmhara.
• Struchtúir eagraíochtúla a spreagann agus a chumasaíonn an fhoireann oibre chun
an méid agus is féidir leo a chur leis.
• Cultúr a spreagann obair bhuíne, a spreagann smaoineamh agus foghlaim agus
a aithníonn agus a thugann luach do chion tairbhe na foirne.
• Inbhuanaitheacht a fheabhsú trí choinneáil gníomhach agus forbairt scileanna
straitéiseacha, pleanáil comhleantachta agus forbairt ghairme.
• Breis úsáide a bhaint as bealaí nua chun obair a dhéanamh agus teicneolaíochtaí
nua chun luach a sheachadadh.
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Conas a dhéanfai
forfheidhm
Struchtúr Inmheánach
Tá an RPII arna rialú ag Bord le 12 comhaltaí arna gceapadh ag an tAire Comhshaoil,
Pobail agus Rialtais Áitiúil. Tá dhá choiste comhairleach a chuireann comhairle ar an
mBord, an Coiste Comhairleach Radaíochta Ianúcháin chun dearcadh seachtrach
níos leithne a thabhairt do chláir RPII agus an Coiste Comhairleach Cumarsáide chun
comhairle a thabhairt maidir le ról RPII i dteagmháil leis an bpobal.
Is é an Príomhfheidhmeannach atá i mbun bainistíochta laethúil RPII, agus is é an
Príomhfheidhmeannach agus ceathrar Stiúrthóirí atá ar an bhFoireann Bhainistíochta
Shinsearach. Tá gach duine de na Stiúrthóirí freagrach as péire nó níos mó de réimsí
feidhme RPII.
Tá forbhreathnú ar struchtúr bainistíochta inmheánaigh na heagraíochta leagtha
amach thíos.
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miú rathúil
Príomhfheidhmeannach
AN DR ANN Mcgarry

Stiúrthóir
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Conas a dhéanfai
forfheidhm
External collaboration
Oibríonn RPII le réimse leathan comhlachtaí náisiúnta, Eorpacha agus idirnáisiúnta chun cur le
forbairt chaighdeáin, chun comhoibriú ar chomhfhiontair agus chun saineolas agus taithí a roinnt.
Cuimsíonn obair na gcomhlachtaí seo cosaint radaíochta, monatóireacht radaíochta, sábháilteacht
iompair, ullmhacht agus freagairt éigeandála, bainistíocht dramhaíola radaighníomhach agus
sábháilteacht núicléach
Ag an leibhéal idirnáisiúnta, cuimsíonn na heagraíochtaí lárnacha An Ghníomhaireacht
Idirnáisiúnta do Fhuinneamh Adamhach, an Ghníomhaireacht um Fhuinneamh Núicléach de
chuid ECFE, an Coimisiún Idirnáisiúnta um Chosaint Raideolaíoch agus an Eagraíocht Dhomhanda
Sláinte. Cuimsíonn na comhlachtaí Eorpacha ábhartha an Coimisiún Eorpach, an Ceannairí na
nÚdarás Rialaithe Cosanta Radaíochta agus líonraí amhail líonra ALARA.
Tá socruithe déthaobhacha ag RPII chun faisnéis a mhalartú le húdaráis rialála na Ríochta
Aontaithe, na Fraince agus na hIorua.
Ag an leibhéal náisiúnta, comhoibríonn RPII le Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais chun tacú
lena chuid oibre ar an bPlean Náisiúnta Éigeandála um Thaisme Núicléach, ar radón, ar
mhonatóireacht comhshaoil agus ar rialáil. I measc na n-eagraíochtaí comhpháirteacha lárnach tá
an Roinn Comshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), an
Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC), an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta, Met
Éireann, Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, an Garda Síochána agus an Fóram Rialála Cúraim
Sóisialta agus Sláinte.
De réir ár luachanna, leanfaimid ag oibriú go comhoibritheach leo seo agus le páirtithe leasmhara
eile chun a chinntiú go bhfanann an caighdeán cosanta a thugtar do dhaoine in Éirinn ó
radaíocht ianúcháin ard. Leanfaimid ag lorg comhairle agus ionchur ó pháirtithe leasmhara ar
bhunús tionscadal i ndiaidh tionscadail trí chomhairliúchán agus grúpaí sainchomhairleacha. Nuair
is féidir, rachaimid i ngleic le heagraíochtaí comhpháirteacha chun éifeachtúlachtaí a bhaint
amach agus luach breise a chur ar fáil do chustaiméirí.

Socruithe airgeadais, foirne agus acmhainní
Beidh gá againn le dóthain acmhainní chun ár gcuid oibre a chur i gcrích chun na cuspóirí molta
i gcomhair 2011-2012 a bhaint amach, agus bainfimid úsáid as na hacmhainní seo ar bhealach
chomh héifeachtach agus chomh héifeachtúil agus is féidir.
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idh RPII
miú rathúil
Is é príomhfhoinse ioncaim RPII ná an deontas bliantúil arna sholáthar ag An Roinn Comshaoil,
Pobail agus Rialtais Áitiúil. Tuigimid go bhfuil cúinsí eacnamaíochta an-deacair faoi láthair agus
leanfaimid ag díriú ar an luach is fearr ar an airgead a bhaint amach chun cur ar ár gcumas ár
gcuspóirí go léir a bhaint amach. Bheadh gá le dóthain acmhainní a bheith ar fáil do
ghníomhaíochtaí nua amhail rialú radaíocht neamh-ianúcháin.
Is é an foinse ioncaim eile ná táillí ceadúnais agus muirir i gcomhair seirbhísí tomhais a chuirimid
ar fáil. Is é an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil a shocraíonn na táillí agus na muirir
agus clúdaíonn siad na costais a bhaineann le rialachán agus soláthar seirbhíse.

Bainistíocht Feidhmíochta / Measúnacht Tionchair /
Athbhreithniú ar Cur i bhFeidhm
Tá RPII tiomanta a fheidhmíocht féin a thomhas agus a chinntiú go bhfuil a chláir faoi réir
athbhreithnithe piaraí rialta.
Gach bliain ar feadh tréimhse na straitéise, forbróidh RPII pleananna gnó mionsonraithe a leagann
síos na gníomhartha atá le glacadh chun na cuspóirí faoi gach tosaíocht straitéiseach a bhaint
amach. Tiocfaidh an Fhoireann Bhainistíochta Shinsearach le chéile go míosúil chun athbhreithniú
a dhéanamh ar dhul chun cinn i gcoinne spriocanna. Ina theannta sin, déanfar athbhreithniú ar an
straitéis go débhliantúil chun measúnú a dhéanamh ar dhul chun cinn agus chun aon athruithe a
theastaíonn a aithint. Tar éis na hathbhreithnithe seo, seolfar tuairisc ar aghaidh chuig an mBord.
Tabharfaidh an tuairisc achoimre ar dhul chun cinn i gcoinne tosaíochtaí agus cuspóirí
straitéiseacha, agus aithneoidh sí aon athruithe suntasacha sa timpeallacht seachtrach a fhágann go
bhfuil gá le athrú straitéise, chomh maith le hathruithe molta na bhFoirne Bainistíochta Sinsearacha.
Tá cigireachtaí rialála, Seirbhís Dáileogmhéadrachta, Seirbhísí Calabrúcháin, Seirbhís Tomhais
Radóin agus teicnící Tomhais Anailíseacha creidiúnaithe go caighdeáin ISO agus faoi réir
athbhreithnithe bhliantúil ag Bord Náisiúnta na hÉireann um Chreidiúnú.
Ó am go ham, tugaimid cuireadh do cheantair cláir aonair athbhreithniú piaraí neamhspleách
a dhéanamh.
Ag an leibhéal aonair, oibrímid córas bainistíochta agus forbartha feidhmíochta (CBFF) don
fhoireann go léir ina dtomhaistear an méid a chuireann siad le seachadadh rathúil ár bpleananna
gnó agus ár bplean straitéiseach.
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Aguisín
Liosta de Pháirtithe Leasmhara
lena ndeachthas i gComhairle
Tá an-chabhair faighte ag an bpróiseas straitéiseach ón ionchuir a fuarthas ón bhfoireann,
ó chomhaltaí an Bhoird agus na páirtithe leasmhara a liostaítear thíos. Ba mhaith le RPII buíochas
ó chroí a ghlacadh le gach duine a bhí bainteach leis an bpróiseas.
• Batchelors Teo.
• Becton Dickinson Penel Teoranta
• Castleknock Chiropractic
• An Roinn Talmhaíochta
• An Roinn Comshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil
• Exova Metlab Teoranta
• Honeywell Measurex Ireland Teo.
• Cumann Fisiceoirí Míochaine na hÉireann
• Cumann Fiaclóirí na hÉireann
• Isotron Ireland Teoranta
• Lagan Cement
• Met Éireann
• Murray Consultants
• An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
• Oifig Pleanála Éigeandála
• Perlamar Teoranta
• Comhairleoirí Cosanta Radaíochta
• Slievemore Dental Suite
• Ospidéal San Séamas
• Testconsult Ireland Teoranta
• An Chomhairle Fiaclóireachta
• An tAonad Coiscthe Coireachta Náisiúnta, An Garda Síochána
• An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
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Déan Teagmháil Linn
An Institiúid Éireannach um Chosaint Raideolaíoch
3 Cearnóg Chluain Sceach
Baile Átha Cliath 14
Éire
Teileafón: 01 2697766
Facs: 01 2697437
Rphost: rpii@rpii.ie
Gréasán: www.rpii.ie
Uaireanta oscailte: 9:00am go 5:00pm

