
Cadw cymuned ein
hysgol yn ddiogel

Ddarparu amgylchedd diogel sydd wedi’i 
cael asesiad risg ar gyfer ymateb i’r haint 
COVID-19.

Cadw at y rheolau pellhau cymdeithasol fel 
y nodwyd gan y llywodraeth.

Darparu cwricwlwm sy’n diwallu anghenion 
lles, iechyd meddwl ac academaidd eich 
plentyn.

Cysylltu â rhieni / gofalwyr os yw ‘ch 
plentyn yn arddangos symptomau 
COVID-19.

Mae angen i mi gefnogi’r holl staff yn eu 
hymdrechion i greu amgylchedd ‘mor ddiogel 
â phosibl’ yn ystod y pandemig hwn.

Os bydd fy mhlentyn, neu unrhyw un yn fy 
nghartref, yn dangos symptomau COVID19, 
ni fyddaf yn eu hanfon i’r ysgol, byddwn yn 
hunan-ynysu am 14 diwrnod fel teulu, byddaf 
yn sicrhau eu bod yn cael eu profi ac yn rhoi 
gwybod i’r ysgol cyn gynted â phosibl dros
y ffôn.

Wrth ollwng fy mhlentyn a’i godi, byddaf yn 
cadw at y rheolau pellhau cymdeithasol 2 fetr.

Wrth ollwng a chasglu, byddaf yn cadw’n 
gaeth at amseroedd yr ysgol ar gyfer fy 
mhlentyn.

Ni fyddaf yn mynd i mewn i’r ysgol a byddaf 
yn trefnu ymlaen llaw ar gyfer pob ymweliad 
y tu allan i amseroedd gollwng / codi ysgol.

Os bydd fy mhlentyn yn dangos symptomau 
COVID19 yn yr ysgol, byddaf yn casglu fy 
mhlentyn o’r ysgol ar unwaith.

Rhoi gwybod i chi os yw staff neu blant 
yn ‘cymuned’ eich plentyn yn dangos 
symptomau COVID-19.

Parhau â’n hagwedd glir a chyson tuag 
at ymddygiad fel y nodir yn y Polisi 
Ymddygiad.

Cyfathrebu cyson rhwng y cartref a’r ysgol 
trwy Twitter, e-bost a gwefan yr ysgol er 
mwyn diweddaru rieni/gofalwyr.

Os bernir bod fy mhlentyn yn anniogel, 
anfonir ef / hi gartref ac ni all ddychwelyd i’r 
ysgol nes y bydd yn ddiogel.

Rhaid i fy mhlentyn beidio â dod ag unrhyw 
eitemau i’r ysgol gyda nhw na mynd ag 
eitemau adref o’r ysgol oni chyfarwyddir 
iddynt wneud hynny.

Bydd angen i’m plentyn ddefnyddio arferion 
anadlu cyfrifol ac arferion hylendid dwylo da;

Byddaf yn darllen pob llythyr / neges / e-bost 
a anfonir gartref gan yr ysgol.

Mae angen i mi hysbysu’r ysgol ar unwaith 
am unrhyw newidiadau i fanylion rhieni / 
gofalwyr a chysylltiadau brys.

Byddaf yn trafod cynnwys y ddogfen hon 
gyda fy mhlentyn cyn iddo / iddi fynychu’r 
ysgol o dan y canllawiau newydd.

Bydd yr ysgol yn gwneud ei gorau i:

Er mwyn helpu fy mhlentyn yn yr ysgol, rwy’n gwybod ac yn deall:



Cadw at y rheolau pellter cymdeithasol ar 
drafnidiaeth ysgol.

Cyrraedd a gadael yr ysgol gan ddefnyddio 
mynedfa a ddyrannwyd yn unig.

Golchi dwylo gan ddefnyddio glanweithydd/
sebon llaw yn drylwyr wrth gyrraedd yr 
ysgol ac ar adegau eraill trwy gydol y 
dydd, yn enwedig cyn bwyta ac yn unol â 
chyfarwyddyd oedolyn.

Defnyddio lanweithydd dwylo os nad 
yw golchi dwylo yn ymarferol, yn unol â 
chyfarwyddyd yr oedolyn.

Dilyn y cynllun a’r systemau symud wedi’u 
haddasu o amgylch yr ysgol.

Dilyn canllawiau pellhau 2M o amgylch yr 
ysgol.

Dweud wrth oedolyn ar unwaith os dwi’n 
teimlo’n sâl neu wedi bod yn pesychu cryn 
dipyn.

Peidio â chyffwrdd na chofleidio disgyblion 
eraill.

Cadw fy ffôn symudol o’r golwg bob amser.

Dim ond defnyddio’r adnoddau, yr offer 
neu’r cyfarpar yn yr ystafell ddosbarth, neu’r 
tu allan, y mae oedolyn yn dweud wrthych 
eu bod yn ddiogel i’w defnyddio.

Peidio â dod â phethau i’r ysgol o gartref, 
na mynd â phethau gartref o’r ysgol oni 
chyfarwyddir chi i wneud hynny.

Peidio â rhannu offer, poteli diodydd, bwyd, 
cyllyll a ffyrc na phlatiau a chwpanau ac ati.

Dilyn cyfarwyddiadau ynghylch aros o fewn 
fy ngrŵp a ddyrannwyd yn y dosbarth, y tu 
allan neu unrhyw le arall yn yr ysgol.

Os bydd angen i mi besychu neu disian 
byddaf yn defnyddio hances bapur ac yna’n 
ei rhoi yn y bin neu fel arall beswch neu 
disian yn fy mhenelin / braich uchaf os nad 
oes gen i hances. Yna byddaf yn golchi fy 
nwylo ar unwaith.

Defnyddio’r toiled dim ond pan fydd 
oedolyn yn dweud ei fod yn ddiogel 
gwneud hynny ac eto’n cadw at reolau 
pellhau cymdeithasol.

Newid fy nillad ar ôl i mi gyrraedd adref o’r 
ysgol.

Addewid y Disgybl - byddaf yn:


