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Annwyl Rieni/Ofalwyr 
 
O fis Medi 2021, cyflwynodd Llywodraeth Cymru fframwaith newydd sy'n nodi'r 
trefniadau dysgu mewn ysgolion. Mae'r arweiniad hwn yn cynnwys y camau y 
dylai arweinwyr ysgolion eu cymryd i leihau'r risg o drosglwyddo COVID-19 yn ein 
hysgolion. Ddydd Llun 13 Medi 2021, nododd Dr Keith Reid, Cyfarwyddwr 
Gweithredol Iechyd Cyhoeddus rhanbarth Bae Abertawe (Awdurdodau Lleol 
Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe), fod y Tîm Rheoli Digwyddiadau 
Rhanbarthol (TRhDRh) yn ystyried bod lefel y risg ym Mae Abertawe ar hyn o bryd 
yn cyfateb i'r sgôr “Uchel” ar ein fframwaith ysgolion. Mae'r penderfyniad hwn 
wedi'i gyfleu i'n hysgolion ac mae mesurau ychwanegol bellach yn cael eu rhoi ar 
waith ar draws ein holl ysgolion. 
 
Nid yw COVID wedi diflannu o'n hardal nac o Gymru, ac mae lefelau'r haint bellach 
mor uchel â mis Rhagfyr 2020. Nid yw ysgolion eu hunain yn risg uchel, ond rydym 
yn gofyn iddynt gymryd camau i helpu i atal ymlediad y feirws yn y gymuned 
ehangach. 
 
Os yw'ch plentyn yn datblygu symptomau COVID-19 (peswch parhaus newydd, 
twymyn neu wres uchel neu’n colli synnwyr arogli neu flasu neu wedi profi newid 
iddynt), ni ddylai eich plentyn fynd i'r ysgol, dylai hunanynysu (aros gartref) a 
threfnu prawf. Os na ellir eu profi neu os ydynt yn profi'n bositif, rhaid i unigolion 
symptomatig hunanynysu am o leiaf 10 niwrnod o ddechrau'r symptomau. 
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Ymhlith y mesurau rheoli y bydd ysgolion yn eu hystyried mae'r canlynol: 
 

 peidio ag ymgynnull mewn grwpiau mawr fel gwasanaethau a 
chyngherddau  

 defnyddio'r system unffordd yn adeilad yr ysgol 
 defnyddio mannau awyr agored lle bo'n bosib 
 Arwyddion ar y llawr 
 Cadw pellter cymdeithasol a rhoi cynlluniau eistedd ar waith yn yr 

ystafelloedd dosbarth. Gall hyn gynnwys desgiau sy'n wynebu'r tu blaen yn 
dibynnu ar faint yr ystafell ac asesiad risg, gan gydnabod efallai na fydd hyn 
yn bosib gyda phlant iau neu ddysgwyr y mae angen cefnogaeth un i un 
arnynt. 

 Mae'r cyfle i gynnal profion llif unffordd ddwywaith yr wythnos ar gael i 
staff a dysgwyr uwchradd i helpu i nodi ac ynysu achosion asymptomatig 
cyn gynted â phosib. 

 Dylai dysgwyr oedran uwchradd wisgo gorchuddion wyneb wrth symud o 
gwmpas ardaloedd cymunedol dan do y tu allan i'r ystafell ddosbarth. Rhaid 
parhau i wisgo gorchuddion wyneb ar gludiant ysgol. 

 Dylai staff ac ymwelwyr wisgo gorchuddion wyneb mewn ysgolion wrth 
symud o amgylch ardaloedd cymunedol dan do y tu allan i'r ystafell 
ddosbarth, fel coridorau, lle na ellir cadw pellter cymdeithasol. 

 
Gall unrhyw ysgolion, yn seiliedig ar eu hasesiad risg, roi mesurau lliniaru a rheoli 
ychwanegol ar waith fel y dymunant a gofynnwn i chi gefnogi ein penaethiaid a'u 
staff gyda hyn. 
 
Gofynnwn i chi barhau i olchi'ch dwylo'n rheolaidd, osgoi mannau prysur iawn a 
chofio bod awyr iach yn bwysig, felly os ydych chi allan yn cymdeithasu, sicrhewch 
eich bod yn cwrdd yn yr awyr agored os gallwch chi. 
 
Diolch am eich cefnogaeth barhaus. 
 
Yn gywir  
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