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Dear Parents,  

Носене на покрития за лице (начални училища) 

Уелското правителство актуализира насоките си за използването на 

покрития за лице в училищата. 

За да намалите риска от предаване сред родители и роднини, моля, 

носете маски, когато посещавате училище, както и в зоните за отпадане и 

събиране (от вторник, 24 ноември). Поддържането на ясна социална 

дистанция по всяко време също ще намали риска и ще даде добър 

пример на учениците. 

Ако имате дете на средно училище, имайте предвид, че покривките за 

лице вече трябва да се носят от ученици от 7 и повече години във всички 

зони извън класната стая и да се носят в специализиран училищен 

транспорт за 7 и повече години. 

Моля, следвайте тези указания и насърчавайте детето си да следва и 

тяхното. 

Заедно с редовното миене / дезинфекция на ръцете и социалното 

дистанциране, това ще намали риска от разпространение на COVID-19 в 

училище, доколкото е възможно. 

Те са направени по-силни, за да поддържат вас и вашите семейства 

възможно най-сигурни. Те се основават на нови съвети от техническата 

консултативна група на правителството на Уелс, тъй като научаваме 

повече за начина, по който се предава COVID-19. 

Благодарим ви за помощта при правенето на всичко, което можем - 

заедно - за да запазим себе си и другите в безопасност.Yours sincerely,  

 

A.R. Faulkner 

Headteacher 

  



 

Annwyl Rieni, 

Gwisgo gorchuddion wyneb (cynradd)  

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru’r canllawiau ar ddefnyddio gorchuddion 

wyneb mewn ysgolion.   

Er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo ymhlith rhieni a pherthnasau, gwisgwch 

orchudd wyneb wrth ymweld â'r ysgol, ac mewn mannau danfon a chasglu. Bydd 

cynnal pellter cymdeithasol clir wrth gatiau'r ysgol hefyd yn lleihau risg ac yn gosod 

esiampl dda i ddisgyblion. 

Os oes gennych blentyn oedran ysgol uwchradd, byddwch yn ymwybodol y dylai 

gorchuddion wyneb bellach gael eu gwisgo gan ddisgyblion blwyddyn 7 a hŷn ym 

mhob ardal y tu allan i'r ystafell ddosbarth ac ar gludiant penodedig i'r ysgol ar gyfer 

blwyddyn 7 a hŷn.   

Dilynwch y canllawiau hyn ac anogwch eich plentyn i ddilyn ei un hwythau hefyd.   

Ynghyd â golchi dwylo/diheintio rheolaidd a chadw pellter cymdeithasol, bydd hyn yn 

lleihau'r risg o ledaenu COVID-19 yn yr ysgol cyn belled ag y bo modd. Maent wedi’i 

cryfhau i'ch cadw chi a'ch teulu mor ddiogel â phosibl. Maent yn seiliedig ar gyngor 

newydd gan y Grŵp Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru, wrth i ni ddysgu mwy 

am y ffordd y caiff COVID-19 ei drosglwyddo. 

Diolch i chi am eich help i wneud popeth y gallwn – gyda'n gilydd – i gadw ein hunain 

ac eraill yn ddiogel.  

Yn gywir 


