
Ysgol Gymraeg Cwm Nedd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annwyl rieni/gwarchodwyr, 
 

Beth fydd yn digwydd petai achos o COVID-19 yn yr ysgol o Ionawr 2022 
 (Canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru – 5/1/22) 

 
Os daw’r ysgol yn ymwybodol o un achos ynysig wedi'i gadarnhau o Covid-19 mewn 
dosbarth, nid yw hyn yn dystiolaeth o drosglwyddo o fewn dosbarth, yn enwedig pan fo 
trosglwyddiad cymunedol yn uchel iawn.  
 
Fel sy’n digwydd gyda chysylltiadau agos o unrhyw achos positif, bydd timau Profi, Olrhain, 
Diogelu (POD) yn arwain ar adnabod cysylltiadau agos o staff a dysgwyr sydd wedi profi’n 
bositif, lle bo hynny’n bosib. Pan fydd achos unigol yn cael ei adnabod, bydd yr ysgol yn 
danfon llythyr hysbysu i’r dosbarth yn rhoi gwybod i chi bod achos positif yn nosbarth eich 
plentyn a gall yr achos positif hwnnw fod wedi dod mewn cysylltiad ag ef/hi. Bydd y llythyr 
hefyd yn eich atgoffa o’r camau rhagofalus y gellir eu cymryd.  
 
Mae'n annhebygol y caiff y rhan fwyaf o ddisgyblion y dosbarth eu nodi'n gysylltiadau agos. 
Fodd bynnag, os daw ysgol yn ymwybodol o ddau achos neu fwy o fewn 7 diwrnod calendr 
mewn dosbarth, bydd yr ysgol yn dosbarthu ‘llythyr rhybuddio ac hysbysu’. Bydd y llythyr 
hwn yn nodi bod mwy na dau achos yn y dosbarth ac yn cynghori eich plentyn i gymryd 
cyfres o brofion llif ochrol am 7 diwrnod i geisio atal coronafeirws rhag lledaenu'n 
ehangach yn yr ysgol. Gall ddisgyblion ddefnyddio profion sydd ganddynt gartref, archebu 
ar-lein neu gasglu o’u fferyllfa / safle casglu lleol. Fodd bynnag, yn ystod y tymor, bydd gan 
yr ysgol gyflenwad o brofion llif ochrol yn arbennig i ddisgyblion. Petai angen cyflenwad 
o’r profion, cysylltwch â’r swyddfa.  
 
Bydd y llythyr rhybuddio ac hysbysu hefyd yn atgyfnerthu negeseuon allweddol am risg 
COVID-19 i eraill a'r hyn y gellir ei wneud i leihau'r risg i'r eithaf, er enghraifft cadw llygad am 
symptomau newydd, mynd am brawf hyd yn oed os mai dim ond symptomau ysgafn sydd 
gennych, ac osgoi dod i gysylltiad â pherthnasau a ffrindiau sy'n agored i niwed yn y 
byrdymor (er enghraifft perthnasau hŷn neu'r rhai nad ydynt wedi cael eu brechu neu sy'n 
wynebu mwy o risg o haint COVID-19 difrifol). Byddant hefyd yn cynghori'n gryf na ddylid 
ymweld ag unrhyw ysbytai na chartrefi gofal am 10 diwrnod.  
 
Bydd y timau POD yn gyfrifol am gysylltu â phob achos positif a chasglu gwybodaeth am eu 
cysylltiadau agos o fewn a thu hwnt i’r ysgol. Bydd hyn yn ffocysu ar gysylltiadau yn y 
gymuned, grwpiau cyfeillgarwch agos a rhyngweithiadau agos. Rôl POD yw adnabod pa 
unigolion sy’n cael eu hystyried yn gyswllt agos a phwy, os unrhyw un, sydd angen hunan-
ynysu. Dylai unrhyw ddisgybl y mae POD yn cysylltu â nhw'n uniongyrchol neu'n cael eu 
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hysbysu gan achos positif eu bod yn gyswllt agos, ddefnyddio profion llif ochrol am 7 
diwrnod cyn mynychu’r ysgol.  
 
*Ystyrir fod rhywun wedi dod i gysylltiad agos os yw wedi cael unrhyw un o'r mathau 
canlynol o gyswllt â rhywun sydd wedi profi'n bositif am COVID-19:  
 

 cyswllt wyneb yn wyneb gan gynnwys cael sgwrs o fewn 1 metr, neu rywun yn 
peswch arnoch  

 cyswllt corfforol croen-i-groen am unrhyw gyfnod o amser  
 cyswllt o fewn 1 metr am funud neu fwy heb gyswllt wyneb yn wyneb  
 cyswllt o fewn 2 fetr am fwy na 15 munud (naill ai fel cyswllt untro, neu dros gyfnod o 

1 diwrnod)  
 teithio yn yr un cerbyd neu awyren.  

 
Mae'r camau i'w cymryd os yw rhywun yn cael ei nodi fel cyswllt agos yn amrywio yn 
dibynnu ar oedran a statws brechu. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma – 
https://llyw.cymru/canllawiau-hunanynysu  
 
Os na fydd gan eich plentyn symptomau ac os na fydd POD wedi ei gynghori i aros 
gartref/hunanynysu, yna gall fynychu’r ysgol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma - 
https://llyw.cymru/ysgolion-canllawiau-coronafeirws  
 
Mae cyfrifoldeb ar bawb i hunanynysu os byddant yn datblygu unrhyw un o symptomau 
COVID-19. Dylai unrhyw un â symptomau gael prawf PCR a hunanynysu tan iddynt cael eu 
hysbysu o’r canlyniad.  
 
Rwy’n gobeithio eich bod wedi gweld y wybodaeth yn ddefnyddiol. Fodd bynnag, petai 
gennych unrhyw gwestiynau pellach, mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol.  
 
Yn ddiffuant,  
 
Mrs Christine Evans 
Pennaeth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Dilynwch ni ar Trydar/Follow us on Twitter @yggcwmnedd 

 
Â dawn fe gawn ein geni 
A’n hawl yw ei meithrin hi 


