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Annwyl Syr/Fadam 
 
Gobeithio eich bod yn iach wrth dderbyn y llythyr hwn. Rydym ni’n cysylltu â’r 
holl ysgolion yn ardal Castell-nedd Port Talbot i ddarparu gwybodaeth ynghylch 
yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl gan wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG 
Cymru o ddechrau tymor mis Medi. Fel y byddwch yn ymwybodol o bosib, nod 
y gwasanaeth yw helpu i atal lledaeniad y coronafeirws trwy roi cyngor i 
achosion a gadarnhawyd o COVID 19 a’u cysylltiadau.  
 
Rydym ni’n annog ysgolion i gynyddu ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth ymhlith 
cyflogeion/rhieni/gwarcheidwaid/disgyblion fel rhan o’r ymdrechion i atal y 
feirws rhag ymledu. 
 
Atodir dogfen ‘Gwybodaeth Profi, Olrhain a Diogelu (TTP) i Ysgolion’, yn 
benodol at sylw aelodau staff a rhieni/gwarcheidwaid disgyblion. Mae’n 
canolbwyntio ar beth sydd i’w ddisgwyl os byddan nhw’n derbyn galwad ffôn 
gan ein tîm. Rydym ni’n eich annog i rannu’r wybodaeth hon fel rhan o’n 
hymdrechion ar y cyd i atal lledaeniad y feirws. 
 
Rydym ni’n ymwybodol eich bod wedi cael eich cyfeirio at lawer o ganllawiau, 
gan gynnwys y canlynol, sy’n ddolenni defnyddiol ac yn cael eu diweddaru’n 
rheolaidd. Gofynnwn i chi eu cadw er mwyn cyfeirio atynt ac ymgyfarwyddo o’r 
newydd â nhw: 
 

1. https://gov.wales/education-coronavirus 

2. https://gov.wales/keep-education-safe-operational-guidance-schools-

and-settings-covid-19 

3. https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-

decontamination-in-non-healthcare-settings/covid-19-decontamination-

in-non-healthcare-settings 

Trwy ddilyn a gweithredu’r mesurau rheoli a nodwyd gennych, y gobaith yw y 
bydd eich systemau unigol yn gweithio’n dda i atal unrhyw broblemau rhag 
codi. 
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Fodd bynnag, mae posibilrwydd parhaus y gallai clwstwr o achosion godi yng 
nghyswllt lleoliad ysgol. Os bydd hynny’n digwydd yn eich ysgol chi, dyma 
rywfaint o wybodaeth am yr hyn sydd i’w ddisgwyl.  
  
Os dewch chi’n ymwybodol o achosion ymhlith staff/disgyblion yr ysgol mae 
angen i chi gysylltu â ni ar trackandtrace@npt.gov.uk neu 01639 686932 (i 
adael neges). 
 
Bydd aelod o’r tîm TTP Rhanbarthol yn cysylltu â Phennaeth yr ysgol i ofyn am 
gymorth gyda’r ymchwiliad. Bydd y math o wybodaeth sy’n angenrheidiol yn 
ymwneud â’r canlynol: 
 

1. Gwybodaeth benodol am yr ysgol, e.e. nifer y safleoedd/yr adeiladau; 
nifer y plant a threfniant y ‘swigod’ etc.; gwybodaeth am y staff; unrhyw 
oedolion/blant agored i niwed. 

2. Trefniadau cadw pellter cymdeithasol, defnydd (os o gwbl) o Gyfarpar 
Diogelu Personol (PPE). Cydymffurfio â’r holl ganllawiau perthnasol.  

3. Achosion wedi’u cadarnhau a rhai posibl ymhlith y plant a pha grwpiau 
neu garfannau bach maen nhw’n perthyn iddynt (dosbarthiadau, 
grwpiau, grwpiau blwyddyn etc.); dylech gynnwys plant sydd â 
symptomau sy’n aros i gael prawf a rhai y gwyddoch eu bod wedi mynd 
i’r ysbyty.  

4. Achosion wedi’u cadarnhau a rhai posibl ymhlith y staff (i gynnwys staff 
sydd â symptomau sy’n aros i gael prawf a rhai y gwyddoch eu bod wedi 
mynd i’r ysbyty); eu rolau a’r grwpiau maen nhw’n rhyngweithio â nhw, 
gan gynnwys gwirio a yw staff yn symud rhwng safleoedd lle bo hynny’n 
berthnasol.  

5. Dyddiadau cychwyn yr achosion a symptomau’r achosion (dyddiadau 
profion os nad oes symptomau).  

6. Unrhyw aelodau o deuluoedd achosion sydd hefyd yn mynychu’r 
lleoliad.   

7. Nifer posibl y cysylltiadau sy’n cyflawni’r diffiniad o gyswllt; gallai  
ymwelwyr (e.e. rhieni, llywodraethwyr, ymweliadau proffesiynol, 
athrawon cyflenwi) o fewn y cyfnod perthnasol fod yn gysylltiadau.   

8. Effaith weithredol achosion a hunanynysu cysylltiadau ar y lleoliad 
addysg neu ofal plant hyd yma, ac effaith debygol unrhyw achosion 
newydd o hunanynysu.  

9. Cyfathrebu â rhieni/gwarcheidwaid, gyda gwybodaeth ynghylch beth 
anfonwyd allan hyd yma.  
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Nid yw’r uchod yn rhestr hollgynhwysol, ac yn amlwg bydd pob sefyllfa’n 
wahanol, felly efallai bydd angen eich cymorth arnom ni gyda gwybodaeth 
arall/wahanol.  
 
Byddwn ni hefyd ar gael i gynorthwyo gydag unrhyw gwestiynau neu 
ymholiadau sydd gennych ac yn eich helpu gymaint ag y gallwn.  
 
Trwy gydweithio byddwn ni’n gallu chwarae ein rhan i alluogi Llywodraeth 
Cymru i lacio’r cyfyngiadau symud a hybu adferiad economaidd yn ein 
cymunedau, ac ar y cyd byddwn ni’n helpu i gadw Abertawe a Chastell-nedd 
Port Talbot yn ddiogel. 
 
Os hoffech chi drafod unrhyw beth sydd yn y llythyr hwn ymhellach, cysylltwch 
â’r tîm TTP Rhanbarthol ar: trackandtrace@npt.gov.uk 
 
Yn gywir 
 
Tîm Profi, Olrhain, Diogelu y GIG 
 
Amg: Trosolwg Profi, Olrhain a Diogelu (TTP): Gwybodaeth ar gyfer 
Staff/Rhieni/Gwarcheidwaid. 
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