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Llythyr at Benaethiaid Ysgol/Staff/Rieni gan y Cyfarwyddwr Addysg 

YSGOLION CYNRADD   

Yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog Addysg yr wythnos diwethaf, hoffwn fanteisio ar y cyfle i 
roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y mesurau rheoli COVID-19 presennol sydd ar waith ar 
draws ein hysgolion tan hanner tymor mis Chwefror.  

 Os oes gan ddisgybl/staff unrhyw un o'r 3 phrif symptom COVID-19 (ni waeth pa mor 
ysgafn ydynt) dylent aros gartref a dilyn y canllawiau  hunanynysu a gwneud cais am 
brawf Coronafeirws (PCR). Os daw'r prawf yn ôl yn bositif, bydd y system olrhain 
cysylltiadau yn dechrau ar gyfer yr achos hwnnw. 

Sylwer, os yw’ch plentyn dan 5 oed, ni ddylai gymryd profion COVID-19 oni bai fod 
gweithiwr meddygol proffesiynol yn gofyn i chi wneud hynny neu os ydych yn credu 
bod prawf yn gwbl angenrheidiol ac er lles gorau eich plentyn.  Fodd bynnag, dylai 
beidio â mynd i'r ysgol os yw'n sâl neu os oes ganddo dymheredd uchel a pheidio â 
dychwelyd i'r ysgol nes bod ei dymheredd yn gostwng i lefel normal a'i fod yn 
teimlo'n well.  

 O 6 Ionawr 2022, ni chynghorir unrhyw un heb symptomau sy'n profi'n bositif ar 
gyfer prawf llif unffordd (LFT) i gymryd prawf PCR dilynol mwyach.  
 

 Os daw'r prawf yn ôl yn bositif, bydd y system olrhain cysylltiadau  yn dechrau ar gyfer 
yr achos hwnnw. Bydd y gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu yn cysylltu â chi drwy 
neges destun. Byddwch yn derbyn e-ffurflen neu alwad ffôn a fydd yn galluogi'r 
gwasanaeth POD i gasglu manylion olrhain cysylltiadau. Drwy ddarparu manylion 
cysylltiadau eich plentyn, rydych yn helpu i gadw Cymru'n ddiogel ac yn torri cadwyni 
trosglwyddo o fewn ein cymunedau. I gael rhagor o arweiniad ynghylch cwblhau'ch 
e-ffurflen, dilynwch y ddolen a ddarparwyd: https://llyw.cymru/olrhain-cysylltiadau-
cwblhau-eich-e-ffurflen-ar-lein.   

Rydym yn annog pawb i lenwi'r e-ffurflen, ac os ydych chi'n cael trafferth cael gafael 
ar y ffurflen neu ei llenwi, ffoniwch 01639 686932, lle gall aelod o'r Tîm Olrhain eich 
cynorthwyo i'w chwblhau. 

Wrth gwblhau'r e-ffurflen, dylech gynnwys rhifau ffôn cysylltiadau agos/ffrindiau pan 
fyddant yn hysbys.  Os nad ydynt yn hysbys, parhewch i ychwanegu enwau cysylltiadau 
agos a rhowch 'anhysbys' ar gyfer y manylion.  

 O ddydd Gwener 28 Ionawr 2022, gostyngodd y cyfnod hunanynysu yng Nghymru ar 
gyfer pawb sy'n profi'n bositif am COVID-19, gan gynnwys plant, o 7 niwrnod llawn i 
5. Y diwrnod llawn cyntaf o hunanynysu yw'r diwrnod ar ôl i'r symptomau ddechrau, 
neu'r diwrnod ar ôl cael prawf positif os yw person yn asymptomatig. Er mwyn 



lleihau'r risg y bydd pobl yn rhoi'r gorau i hunanynysu tra eu bod yn heintus o hyd, 
cynghorir pobl yn gryf i ddechrau cymryd profion llif unffordd ar ddiwrnod pump ac i 
hunanynysu nes eu bod wedi cael dau ganlyniad negatif yn olynol, 24 awr ar 
wahân.  Y cynharaf y bydd person yn gallu rhoi'r gorau i hunanynysu felly fyddai ar 
ddiwrnod chwech, ar ôl ail brawf llif unffordd negatif.  

 Dylai gorchuddion wyneb barhau i gael eu gwisgo gan staff ac ymwelwyr ym mhob 
ardal dan do ym mhob lleoliad, gan gynnwys ystafelloedd dosbarth lle na ellir cynnal 
pellter corfforol.  

 Cynghorir yr holl staff i barhau i gymryd LFT dair gwaith yr wythnos ac adrodd am y 
canlyniadau. Gallwch adrodd am eich canlyniadau ar gov.uk neu drwy ffonio 119. 
 

 Daliwch ati i olchi dwylo'n rheolaidd. Mae hyn yn dal i fod yn ffordd bwysig o gyfyngu 
ar ledaeniad llawer o heintiau, gan gynnwys COVID-19. 
 

 Bydd Ysgolion Cynradd yn anfon llythyrau 'Rhybuddio a Hysbysu' at rieni pan fydd 2 
neu fwy o achosion o COVID-19 yn cael eu hadrodd mewn 7 niwrnod mewn 
dosbarth. Rydym yn eich annog i ddilyn y cyngor yn y llythyrau hyn.  
 

 Dosbarthwyd monitorau Carbon Deuocsid (CO2) i'n hysgolion fel cymorth ar gyfer 
rheoli awyru. Gall awyru da helpu i leihau'r risg o ledaenu COVID-19.  
 

 Nid yw'n rhy hwyr o hyd i gael eich brechu. Gallwch drefnu apwyntiad ar-lein yma 
Ffurflen Archebu Brechiad COVID-19 (office365.com) 
 
Ewch i'r dudalen hon i ddarllen cylchlythyr brechu diweddaraf BILl Bae Abertawe.  

 

 


