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Gwybodaeth i rieni ynghylch ailagor ym mis Medi 2020 
Cyn ailagor Cylch, mae angen i ni roi nifer o wahanol fesurau ar waith i helpu i sicrhau eich 
bod chi, fel rhieni, yn hapus ein bod ni'n gwneud ein gorau glas i sicrhau bod eich plentyn yn 
dychwelyd ato mor ddiogel a gosod â phosib. 

Cytunwyd ar y mesurau hyn ar y cyd rhwng y Corff Llywodraethol a staff Cylch Meithrin 
Cwmnedd ac fe'u cyd-gynhyrchwyd gyda'r ysgol lle rydym yn ddigon ffodus i rannu adeilad. 
Felly mae anghenion plant, staff a rhieni yn Ysgol Gynradd Gymraeg Cwmnedd hefyd wedi'u 
cynnwys yn ein cynllunio logistaidd o ran amseroedd cychwyn a chasgliadau anghyfnewidiol 
er enghraifft. 

Fel y gwyddoch, mae canllawiau ac argymhellion yn dal i newid yn wythnosol, ond byddwch 
yn dawel ein meddwl y byddwn bob amser yn cadw at y canllawiau diweddaraf ac yn eich 
hysbysu wrth i bethau newid ac yn raddol ddychwelyd i fusnes fel arfer. Hoffem ddiolch i chi 
ymlaen llaw am eich cydweithrediad ar amser sy'n anodd dros ben i bawb. 

 

Asesiadau Risg 

Cyn ailagor, mae angen i bob lleoliad gynnal asesiad risg sy'n nodi sut y byddant yn lleihau'r risgiau i 
blant, staff a theuluoedd; a'r mesurau y byddant yn eu rhoi ar waith i sicrhau bod y risgiau hynny'n 
cael eu lliniaru.  

Mae'r asesiadau risg hyn yn ddogfen waith a chânt eu hadolygu bob wythnos. Maent yn mynd i'r 
afael yn uniongyrchol â'r risgiau sy'n gysylltiedig â COVID-19, gan alluogi rhoi mesurau pellach ar 
waith i reoli'r risgiau hynny i blant, staff a rhieni. Os hoffech weld copi o'n hasesiad risg, byddwn yn 
hapus i rannu hwn gyda chi. Yn naturiol rydym wedi gwneud rhai newidiadau o ran y canlynol: -  

Gweithdrefnau hylendid ar gyfer staff a phlant - gan gynnwys darparu'r PPE gofynnol  

Iechyd a diogelwch - RIDDOR yn adrodd, gweithdrefnau tân a chynnal y rheolau pellhau 
cymdeithasol priodol  

Proses ar gyfer offer chwarae e.e. mae dŵr a thywod yn peri heriau posibl o ran croeshalogi, felly ni 
fyddem yn defnyddio'r rhain. 
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Glanhau cyn agor a chau a rhwng sesiynau  

Dolenni, arwynebau, teganau, dodrefn meddal a gweithdrefnau i ddilyn canllawiau. Ni fyddem yn 
defnyddio teganau ac offer na ellir eu glanhau'n hawdd.  

Amserau gollwng a chasglu anghyfnewidiol - bydd eich amseroedd penodol a ddyrannwyd yn cael eu 
cadarnhau i chi mewn gohebiaeth unigol.  

Trefnu staff a phlant mewn grwpiau bach cyson yn unol â chanllawiau'r llywodraeth.   

Mwy o weithgareddau awyr agored (yn dibynnu ar y lle sydd ar gael) gydag offer awyr agored yn cael 
ei lanhau'n briodol rhwng sesiynau.  

Asesiad o'r cynllun a'r amgylchedd 

 

Rheoli plant newydd: 

Cyfarfodydd rhithwir / ffôn cyn cychwyn i drafod anghenion plant sy'n mynychu'r lleoliad, i 
gynorthwyo gyda setlo. Rydym wedi trefnu ‘diwrnod agored’ i rieni a phlant ddod i’r adeilad 
ddydd Iau 27ain Awst. Bydd 2 sesiwn - un yn y bore 10-12 ac un yn y prynhawn 2-4pm. Os 
ydych chi'n bwriadu mynychu, a allech chi roi gwybod i ni pa sesiwn rydych chi'n bwriadu ei 
mynychu fel y gallwn sicrhau ein bod yn cadw at y mesurau pellhau cymdeithasol 
angenrheidiol 

Achos posib  

Bydd gennym hefyd brosesau ar waith sy'n sicrhau y gallwn ymateb i unrhyw achosion a 
amheuir.  

 Cefnogi'r strategaeth Prawf, Olrhain, Amddiffyn Settings Trefniadau glanhau a chau os 
oes amheuaeth neu achosion gwirioneddol yn digwydd  

 Monitro a rheoli salwch i blant a staff Area Ardaloedd ynysu ar gyfer plant / staff sy'n 
dangos arwyddion o COVID-19 Check Gwiriadau cynnal a chadw ac adeiladau e.e. 
gwiriadau iechyd a diogelwch cyn agor 

  Beth mae hyn yn ei olygu I chi:  

 Nawr bydd angen i blant gyrraedd a chael eu casglu ar adegau gwahanol - cewch eich 
hysbysu ar wahân o'ch amser a neilltuwyd.  

 Ni chaniateir rhieni yn yr adeilad neu iard yr ysgol a bydd angen iddynt ollwng a chasglu 
eu plant wrth y giât yn y lôn sy'n rhedeg ochr yn ochr â'r cefn. Bydd aelod o staff wrth y 
giât yn cwrdd â nhw.  

 Bydd angen i'r rhai sy'n talu am ddarpariaeth gofal plant roi'r arian cywir mewn amlen, - 
wedi'i labelu'n glir gyda swm ac enw'r plentyn - a'i roi i aelod o staff wrth y giât - ni 
fyddwn yn rhoi newid , felly byddem yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad â hyn.  

 Gofynnir i rieni ddarparu newid glân i'w dillad ar eu diwrnod cyntaf yn ôl mewn bag 
plastig wedi'i labelu'n glir (nid sach deithio neu fag plentyn). Yna bydd y dillad hyn yn 
cael eu cadw mewn bag dynodedig yn Cylch (un ar gyfer pob plentyn unigol) nes bydd 
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angen eu defnyddio, ac ar yr adeg honno bydd rhieni'n cael eu hysbysu a gofynnir iddynt 
ddarparu set lân arall o ddillad.  

 Ni chaniateir i blant ddod â bagiau â'u teganau (neu ddillad) eu hunain i'r lleoliad. Yr unig 
eitemau a ganiateir gartref fydd dymis neu flanced gysur a byddem yn disgwyl i'r rhain 
gael eu glanweithio / glanhau yn rheolaidd. Bydd y rhain yn cael eu cadw yn yr un bag 
wedi'i labelu â set lân o ddillad y plentyn. 

  
 
 

Rhieni a gofalwyr 

Byddai'n ddefnyddiol pe gallech, cyn i'ch plentyn ddychwelyd, hysbysu'r staff o'r canlynol: 

Deall unrhyw risgiau unigol e.e. a yw'ch plentyn yn mynychu mwy nag un lleoliad 

Unrhyw newidiadau mewn amgylchiadau i blant neu gymorth ychwanegol a allai fod yn 
ofynnol. 

Y dulliau gorau ar gyfer cyfathrebu o bell. Gwnewch yn siŵr bod gennym eich manylion 
cyswllt diweddaraf. 

 Mae'n bwysicach nag erioed eich bod yn cadw at ein polisïau Cylch presennol - er enghraifft 
o ran rhoi gwybod i ni pwy fydd yn casglu'ch plentyn. 

 

Yn naturiol, bydd staff yn wyliadwrus am arwyddion twymyn a symptomau eraill. Fodd 
bynnag, ni ddylid anfon unrhyw blentyn â symptomau i'r ddarpariaeth o dan unrhyw 
amgylchiadau. Byddem yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad llawn yn y mater hwn ac yn 
ymddiried y byddwch yn gweithredu yn unol â hynny. 

 

Gellir e-bostio copi llawn o bolisi Cylch Meithrin Cwmnedd ar gyfer ailagor atoch ar gais. 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau o gwbl mewn perthynas ag unrhyw un o'r uchod, 

gofynnwch i aelod o staff neu anfonwch e-bost atom yn  
cylchcwmnedd@gmail.com  
 
 

 Am ganllawiau manylach gweler: 

 Protective measures for childcare settings 
 Infection Prevention and Control for Childcare Settings Wales.  
 Care inspectorate Wales Covid-19 FAQ's  

Gellir dod o hyd I ganllawiau diweddaraf y llywodraeth yma:  

www.gov.wales/coronavirus 

 


