
Not to Clean níl aon bhunús 
leis an líomhaint gur tháinig 
méadú ar ailléirgí de bharr 
róghlantóireacht sa bhaile. 

Tá méadú nach beag i líon na 
ndaoine a fhulaingníonn le 
hailléirgí le blianta beag anuas. 

Agus is minic a bhítear ag lochtú 
chomh glan agus atá tithe an lae 
inniu as an fhulaingt seo. 

Dar leis an teoiric seo, is de bharr 
go mbíonn tithe chomh glan sin ní 
bhíonn an méid sin seadáin thart 
agus ní bhíonn deis ag córas  
imdhíonach bheith ag feidhmiú 
mar a ba chóir. 

Nuair a bhíodh tithe lán seadáin 
bheadh an córas imdhíonach 
gnóthach á dtroid ach le teach 
glan bíonn an córas gan aon rud 
eile le déanamh. 

Tá tuairisc foislithe ag Cumann 
Ríoga Sláinte an Phobail i Sasana 
darb ainm Too Clean or Not to 
Clean a bhréagnaíonn an 
líomhaint. 

Maíonn an tuairisc gur miotas é go 
bhfuil an locht ar róghlantóireacht 
ach gur choir go bhfaighfeadh 
páistí níos mó deiseanna am a 
chaitheamh taobh amuigh.  

Deirtear sa tuairisc gur rud maith 
é deis a bheidh ag páistí bheith ag 
súgradh san abar agus sa chlabar 
ach córas ceart nite lámha bheith 
ann ina dhiaidh. 

Ní ionann salachar agus frídíní; ní 
ionann glan agus sláinteach. Ní 
chóir go mbeadh moltaí na 

tuairisce idir muid agus tithe 
glana, ar ndóigh. 

Tá na saineolaithe ag rá gur chóir 
do dhaoine níos lú am a 
chaitheamh ag glanadh na n-urlár, 
troscán agus ballaí ach níos mó am 
a chaitheamh ag glanadh an 
dromchlaí oibre ar a ullmhaítear 
bia. 

Ba chóir éadaí leapa, éadaí 
glantóireachta agus tuaillí a 
ghlanadh ag teocht 60 céim.  

Dá ndéanfaí sin ag an teocht ard 
sin is mó seans go ndéanfar 
ionfhabhtú a sheachaint 

De réir an tuairisce Too Clean or 



Déanann spraoi amuigh faoin ghrian 
maitheas dúinn uilig ach má éiríonn an 

ghrian róthe is féidir leis dochar a 
dhéanamh dúinn. Is féidir le dóú na gréine 

lá deas samhraidh a mhilleadh ort agus 

méadaíonn sé baol ailse.  

Tá sé ar leas páistí foghlaim faoin bhaol 

seo agus conas é a láimhseáil. 

Seo roinnt teachtaireachtaí simplí gur 
féidir roinnt le páistí len iad a chosaint ón 

ghrian: 

 Uachtargréine – cuir neart uachtar 

gréine SPF 30+ agus é uiscedhíonach 

gach dhá uair a chloig. 

 Hata gréine – Cosnaíonn hata gréine le 

duileog leathan d’aghaidh, muineál 
agus cluasa. 

 Spéaclaí gréine – Tugann spéaclaí 

cosaint do shúile ó ghánna 

ultraivialaite. 

 T-leinte – Caith t-léine le do ghualaí a 

chosaint. 

 Foscadh ón ghrian – Is fiú an ghrian a 

sheachtaint idir 11.00 agus 15:00 ar na 

laethanta is teo. 

 Deochanna – Ól neart uisce 

Níl aon leigheas ar dóú na gréine. Tá 

céimeanna ann gur féidir a ghlacadh leis an 

bpian agus an míchompord a mhaolú áfach.  

Is fiú na céimeanna seo a leanas gur chóir a 

ghlacadh a bheith ar an eolas ag daoine 
óga: 

 Breis leachtanna a ól le 

díhiodraitiúchán a sheachaint. 

 Pian mhuchóirí a thógáil, ar comhairle 

an phoitigéara. 

 Lóis bunaithe ar aló íceach a thugann 

faoiseamh a úsáid. Faigh comhairle an 

phoitéara. 

 Éadaí éadroma atá bog ar an 

chraiceann a chaitheamh. 





Tá Below the Radar TV i mbun réamhléirithe ar shraith faisnéise 

bhreathnaitheach úrnua do RTÉ a leanfaidh saolta tuismitheoirí aonair i 

ngach cearn d'Éirinn.   Más tuismitheoir aonair thú ar chúis amháin nó ar 

chúis eile, agus má tá Gaeilge líofa agat, ba bhreá linn cloisteáil uait.   

Téigh i dteagmháil linn ar an ghuthán nó trí ríomhphost ag na sonraí thíos:   

  

rteapply@gmail.com   

Sadhbh: +353 857621332  

  



Tá an scoil críochnaithe don bhliain. Tá Ciara ag iarraidh imeacht go gasta ar 
a laethanta saoire chuig an Spáinn. Cuidigh léi a bealach a dhéanamh amach.  
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