
 
 

Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt 

 
 

9fed Medi  2020  

Annwyl Riant / Gofalwr,  
Rwy'n siŵr y byddwch yn cadw llygad ar y newyddion a'r datblygiadau diweddaraf mewn perthynas 
â’r feirws Covid yng Nghymru. Cofiwch ein bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf yn aml iawn gan 
Gyngor Sir Powys a Llywodraeth Cymru ac rydym yn gweithio gyda hwy i geisio sicrhau ein bod yn 
darparu amgylchedd diogel. Mae'n amlwg, serch hynny, ein bod i gyd yn rhannu'r cyfrifoldeb am 
sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw'r feirws o dan reolaeth. Er budd pawb yr 
ydym yn parhau i fod yn wyliadwrus ac yn gweithredu'n gyfrifol.  
 

Fel cymuned ysgol, rhaid i ni ymgysylltu'n weithredol â'r Cynllun Prawf, Olrhain a Diogelu (TTP) er 
mwyn ceisio cadw pawb yn ddiogel.  
 

Cam 1 – Os oes gennych bryderon bod rhywun yn eich tŷ yn arddangos symptomau:  
 

Mae'n hanfodol nad yw unrhyw ddisgybl, athro neu aelod o staff sydd â symptomau COVID-19, neu 
sy'n rhannu cartref â rhywun sydd â symptomau, yn mynychu'r ysgol ac yn dilyn y canllawiau hunan-
ynysu. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i'r unigolyn sydd â symptomau hunan-ynysu am 10 diwrnod a 
rhaid i bob aelod arall o'r cartref hefyd hunan-ynysu am 14 diwrnod.  
Prif symptomau Covid-19 yw:  
 

 tymheredd uchel: mae hyn yn golygu eich bod yn teimlo'n boeth i gyffwrdd ar eich brest neu 

eich cefn (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd)  
 peswch newydd, parhaus: mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu 3 phwl o 

besychu neu fwy mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gall fod yn waeth nag arfer)  
 colli neu newid i'ch synnwyr arogl neu flas: mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi na allwch 
arogli na blasu unrhyw beth, neu mae pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i’r arfer. 

   
Cam 2 – Rhaid i chi ofyn am brawf Covid-19 drwy'r ddolen isod:  
 

https://gov.wales/apply-coronavirus-covid-19-test              (Ctrl+Click) 

Fel arall, os na allwch gael mynediad i'r porth archebu ar-lein, gallwch ffonio 119 am gyngor.  
Fe'n harweinir i gredu ei bod yn werth gwirio'r wefan eto ar ôl 9:00 a.m. os mai dim ond lleoliad 
yymhell o'ch cartref y cynigir prawf i chi. Mae'n ymddangos bod amseroedd apwyntiadau'n cael eu 
hadnewyddu bob bore.  
   
Cam 3 – Dywedwch wrth yr Ysgol  
   
Os oes angen i chi gadw eich plentyn i ffwrdd o’r ysgol oherwydd bod ganddo ef / hi neu rywun ar yr 
aelwyd symptomau Covid-19 ac angen prawf, rhaid i chi hysbysu'r ysgol dros y ffôn neu drwy e-bost. 
Ymdrinnir â'r wybodaeth hon yn sensitif ac yn unol â chanllawiau GDPR. Cofiwch gadw brodyr a 
chwiorydd gartref hefyd.   
 
 

https://gov.wales/apply-coronavirus-covid-19-test


Gall plant ddychwelyd i'r ysgol pan:  
 

Ceir canlyniad prawf negyddol ac nid oes unrhyw symptomau'n cael eu harddangos mwyach felly nid 
oes angen hunan-ynysu mwyach.  
 

Os derbynnir canlyniad negyddol ond mae symptomau amlwg gan eich plenty o hyd, yna cysylltwch â 

ni er mwyn trafod hyn. 

Gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth o ganlyniad prawf negyddol cyn y gall eich plentyn ddychwelyd i'r 
ysgol.  
 

Os caiff canlyniad cadarnhaol ei gadarnhau, mae'n hanfodol eich bod yn cysylltu â'r ysgol ar 
unwaith. Unwaith eto, bydd y wybodaeth hon yn cael ei thrin yn sensitif ac yn unol â chanllawiau 
GDPR. Byddwn yn cysylltu â'r Awdurdod Lleol am gyngor a byddant yn rhoi arweiniad i ni, mewn 
ymgynghoriad â'r Tîm TTP, ynghylch sut i fwrw ymlaen.  
 

Efallai y gofynnir i ni rannu manylion cyswllt plant sy'n debygol o fod wedi bod mewn cysylltiad â'r 
unigolyn sydd wedi profi'n gadarnhaol gyda'r Cynllun Prawf, Olrhain ac Amddiffyn. Mae Cyngor Sir 
Powys wedi ein hysbysu bod yn rhaid i ni rannu'r manylion cyswllt hynny â TTP, ac nid oes amddiffyniad 
o dan y Cynllun Datblygu Cyffredinol i'r rhai sy'n dweud nad ydynt am i hyn ddigwydd (gweler yr 
esboniad amgaeedig am ragor o fanylion).  
 

Beth i'w wneud os nad ydych yn siŵr:  
Os nad oes gan unigolyn unrhyw un o brif symptomau Covid-19 ond bod ganddo symptomau tebyg i 
annwyd, megis trwyn sy'n rhedeg, nid oes angen ei brofi na hunan-ynysu a gallant fynychu'r ysgol. 
Rhowch hancesi iddynt er mwyn gallu 'Ei ddal- Ei ddifa – Ei Ladd’/’Catch It – Kill It – Bin It'. 
Gwerthfawrogir galwad ffôn i'r ysgol dim ond i'n cadw yn y ddolen.  
 

Os oes ganddo /ganddi 'dipyn o beswch' ond dim tymheredd, gall fod yn anoddach gwybod beth i'w 
wneud, yn enwedig os ydynt yn dueddol o besychu a bod yn anwydog yr adeg hon o'r flwyddyn. Os 
ydych yn credu nad yw’r peswch yn nodweddiadaol o beswch ‘Covid’ (gweler y symptomau uchod), 
yna anfonwch eich plentyn i’r ysgol, ond cofiwch gysylltu â ni trwy ebostio neu ffonio’r swyddfa I 
esbonio hyn ac yna gallwn ni ‘gadw llygad’ ar eich plentyn hefyd. 
 

Mae'r rheolau arferol yn berthnasol i bob salwch arall, e.e. ar gyfer bygiau stumog, cadwch y plentyn 
oddi ar yr ysgol am 48 awr ar ôl y tro diwethaf iddo/iddi chwydu.  
 

Rydym yma i'ch helpu a'ch cynghori felly ffoniwch ni a gofynnwch os ydych yn ansicr. Os na wyddom 
ateb i gwestiwn byddwn yn ceisio ei ddarganfod a dod yn ôl atoch cyn gynted ag y gallwn. Rydym wedi 
ymrwymo i geisio sicrhau ein bod yn cadw pawb yng nghymuned ein hysgol mor ddiogel â phosibl.  
   
Yn ddiffuant  
 

G. Cornelius  

 
 

  

 

 

 

 



 

GDPR – Beth sydd angen i chi ei wybod am y Cynllun Prawf, Olrhain a Diogelu  

 

Mae prosesu, gan gynnwys casglu, cofnodi a rhannu data personol yn cael ei wneud yn unol 
â deddfwriaeth diogelu data sydd yn ei hun yn cynnig sawl sail gyfreithlon i allu dibynnu 
arno er mwyn ystyried y gwaith prosesu hwn i fod yn gyfreithlon.  Nid caniatâd yw’r unig sail 
gyfreithlon y gall sefydliadau ddibynnu arno, ac mewn gwirionedd, lle defnyddir  data 
personol i wneud tasgau cyhoeddus er mwyn cyflwyno gwasanaethau a dyletswyddau er 
budd y cyhoedd, ystyrir mai caniatâd yw’r sail gyfreithlon lleiaf priodol i ddibynnu 
arno.  Mae’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cynhyrchu rhai canllawiau i unigolion o ran rhoi 
caniatâd: 
 https://ico.org.uk/your-data-matters/does-an-organisation-need-my-consent/ 

  
Mae prosesu data personol dan strategaeth y Gwasanaeth Iechyd i Brofi, Olrhain a Diogelu’n 
cael ei wneud ar sail Erthygl 6(e) y GDPR, mae ei angen i wneud tasg gyhoeddus.  Lle 
defnyddir gwybodaeth yn ymwneud â chyflyrau iechyd, yna dibynnir ar Erthygl 9(2) (h) y 
GDPR Darparu meddygaeth ataliol neu alwedigaethol, iechyd neu ofal cymdeithasol neu 
driniaeth, neu reoli systemau iechyd neu ofal cymdeithasol ac Erthygl 9(2) (i) y GDPR Iechyd 
y Cyhoedd.  Rhai o’r deddfwriaethau sy’n ategu’r bwriad o ddibynnu ar erthyglau uchod y 
GDPR yw: 
  

 Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 
 Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd (Rheoli Gwybodaeth Cleifion) 2002 
 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Pwerau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2010 
 Deddf Coronafeirws 2020 
 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 

  
Dan “Reoliadau Diogelu Iechyd (Pwerau Awdurdodau Lleol)(Cymru) 2010” gall benaethiaid 
ysgolion ddefnyddio Rheol 3 i ddarparu enwau, cyfeiriadau a rhifau ffôn pob disgybl yn yr 
ysgol, neu unrhyw grŵp o ddisgyblion sy’n mynychu’r ysgol mewn rhai amgylchiadau.  Er 
enghraifft, pan fydd rheswm i gredu bod rhywun ar safle’r ysgol wedi’i heintio neu’i halogi, 
neu fod rhywun wedi bod felly’n ddiweddar.  Daw’r Coronafeirws/Covid-19 i’r categori 
hwnnw. 
  
Felly, mae’n rhaid i’r ysgol roi manylion disgyblion hyd yn oed os yw rhiant wedi rhoi 
gwybod i’r ysgol na ellir rhannu’r wybodaeth tu allan i’r ysgol neu wedi rhoi gwybod yn 
benodol nad ydynt i’w rhannu â’r cynllun TTP.  Fel ysgol, byddem yn troseddu trwy wrthod 
rhoi’r wybodaeth os daw cais.  Nid oes angen caniatâd ysgrifenedig ar gyfer hyn. 

 

 

 

https://ico.org.uk/your-data-matters/does-an-organisation-need-my-consent/

