
 

  

Gyda’r sefyllfa presennol Covid 19, mae’n ofynnol i rieni ddefnyddio’r lliflun yma gan ofyn y cwestiynau canlynol i cyn i’r 
plentyn/plant cael mynediad i’r ysgol. Dylech fod yn gwneud hyn yn ddyddiol cyn cychwyn am yr ysgol. CYCHWYN 

1. A oes gan y plentyn dwymyn/tymheredd uchel? Mae hyn yn golygu eu bod yn teimlo’n boeth i 
gyffwrdd ar eu brest neu gefn (nid oes angen i chi fesur eu tymheredd). 

2. A oes gan y plentyn beswch parhaus? Mae hyn yn golygu tagu am fwy nag awr, neu 3 cyfnod o 
dagu mewn 24 awr (os ydynt yn tagu fel arfer, gall fod yn waeth na’r arfer)  

3. A yw’r plentyn wedi colli neu wedi gweld newid yn ei synnwyr o arogl neu flas? Mae hyn yn 
golygu eu bod wedi sylwi nad ydynt yn gallu arogli na flasu unrhyw beth, neu fod pethau’n 
blasu’n wahanol i’r arfer.  

Oes 

Oes gan unrhyw un yn eich cartref 
symptomau COVID - 19? 

Gall eich plentyn ddod 
i’r ysgol. 

Ydych wedi cael cyswllt gyda’r drefn 
‘Olrhain Cyswllt’ yn nodi dylech 

plentyn ynysu oherwydd eich bod wedi 
bod mewn cyswllt a rhywun sydd wedi 

profi yn bositif i COVID - 19? 
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NI ALL EICH PLENTYN DDOD I’R YSGOL AM O LEIAF 10 DIWRNOD. 

Mae angen i chi: 

• Gysylltu â’r ysgol 
• Trefnu prawf COVID - 19 mor fuan a phosib gan alw 119 neu Gwefan GIG 
• Os ydych yn bryderus ynglŷn â’r symptomau sydd gan eich plentyn galwch 111 am gyngor  
• Gwnewch yn siwr fod pawb yn eich cartref yn aros gartref ac yn dilyn y canllawiau 

cenedlaethol cyfredol - ewch i wefan Llywodraeth Cymru am fwy o wybodaeth 

Disgwyliwch am ganlyniadau eich prawf 

Beth os yw’r canlyniad yn bositif? Beth os yw’r canlyniad yn negyddol? 

DILYNWCH CANLLAWIAU IECHYD 
CYHOEDDUS CYMRU 

RHAID I’R PLENTYN BARHAU I AROS 
ADREF TAN EU BOD YN WELL A BOD O 

LEIAF 10 DIWRNOD WEDI PASIO ERS 
CYCHWYN Y SYMPTOMAU. 

 

Rhaid i chi: 
 

• Gysylltu â’r ysgol 
• Sicrhau fod pawb yn eich cartref yn parhau i 

aros adref ac yn dilyn canllawiau cyfredol 
Llywodraeth Cymru 

• Bod yn barod i dderbyn galwad ffôn gan 
weithwyr ‘Olrhain Cyswllt GIG’ ac i rannu 
gwybodaeth ynglŷn a phwy mae eich 
plentyn wedi bod mewn cyswllt a hwy. 

OS YW EICH PLENTYN YN HOLLIACH AR 
ÔL O LEIAF 10 DIWRNOD A DDIM YN 

DANGOS UNRHYW SYMPTOMAU 
GALLANT DDYCHWELYD I’R YSGOL. 

RHAID I’R PLANT BEIDIO A DOD I’R YSGOL A RHAID 
IDDYNT AROS GARTREF AM O LEIAF 14 DIWRNOD. 

 

Rhaid i chi: 
 

• Gysylltu â’r ysgol 
• Trefnu prawf COVID - 19 i’r person sydd â’r symptomau 

mor fuan a phosib gan alw 119 neu Gwefan GIG . 
• Os ydych yn bryderus ynglŷn â’r symptomau sydd gan 

eich plentyn galwch 111 am gyngor  
• Sicrhau fod pawb yn eich cartref yn aros adref ac yn dilyn 

canllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru 

Disgwyliwch am ganlyniadau eich prawf 

Beth os yw’r canlyniad yn negyddol? Beth os yw’r canlyniad yn bositif? 

RHAID I’R PLANT BEIDIO A DOD I’R YSGOL A 
RHAID IDDYNT BARHAU I  AROS GARTREF AM 

O LEIAF 14 DIWRNOD OR AMSER 
GYCHWYNNODD Y SYMPTOMAU AR AELOD Y 

CARTREF. 
 

Rhaid i chi: 
 

• Gysylltu â’r ysgol 
• Sicrhau fod pawb yn eich cartref yn aros adref ac yn 

dilyn canllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru 
• Bod yn barod i dderbyn galwad ffôn gan weithwyr 

‘Olrhain Cyswllt GIG’ ac i rannu gwybodaeth 
ynglŷn a phwy mae eich plentyn wedi bod mewn 
cyswllt a hwy. adref ac yn dilyn canllawiau cyfredol 
Llywodraeth Cymru 

MAE’N RHAID IDDYNT AROS 
GARTREF AM O LEIAF 14 DIWRNOD. 

 
Rhaid i chi: 

 
• Gysylltu â’r ysgol 
• Sicrhau fod eich plentyn yn aros adref 

ac yn dilyn canllawiau cyfredol 
Llywodraeth Cymru 

 
Os nad ydy eich plentyn wedi ei 

adnabod fel cyswllt agos, ac felly heb 
dderbyn cyfarwyddid i aros gartref, 

allant fynychu’r ysgol 
 

Ydi eich plentyn (sydd 
wedi ei adnabod fel 

cyswllt agos) yn 
dangos unrhyw 

symptomau COVID - 
19? 

Ydi Nac Ydi 

Ar ôl 14 
diwrnod, ac os 
yw’r plentyn 
yn holliach,  

gallant 
ddychwelyd i’r 

ysgol. 

RHAID I’CH PLENTYN 
BARHAU I AROS 

ADREF - RHAID I CHI 
FYND YN ÔL I 

GYCHWYN Y LLIFLUN 

Cysylltiadau 
defnyddiol 

• https://gov.wales/sel
f-isolation-stay-
home-guidance-
households-possible-
coronavirus#section-
38123 

• https://icc.gig.cymru
/pynciau/coronafeir
ws/gwybodaeth-i-
unigolion-sydd-
wedi-cael-prawf-am-
haint-covid-19/ 
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