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1.0 Cyngor Iechyd Cyhoeddus 
 
1.1 Mesurau amddiffyn 

 
Gan ystyried canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, mae'r ysgol wedi addasu ei 
system o fesurau amddiffynnol y bydd ein myfyrwyr, staff a theuluoedd yn gyfarwydd â nhw o dymor yr 
hydref. Mae hyn yn cynnwys: 

 

• gofyniad bod pobl sy'n sâl yn aros gartref (am y cyfnod fel y nodir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru); 

• hylendid dwylo ac anadlu cadarn; 
• gwell trefniadau glanhau; 

• ymgysylltiad gweithredol â strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu'r GIG; ac 

• ystyriaeth ffurfiol o sut i leihau cyswllt rhwng gwahanol grwpiau o bobl a chynyddu mesurau pellter 
rhwng y rhai yn yr ysgol, lle bynnag y bo hynny'n bosibl, a chyn belled sy'n rhesymol ymarferol. 

 

1.2 Asesu risg coronafeirws (COVID-19) a gweithredu mesurau rheoli 
 

Yn unol â Chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae'r ysgol eisoes wedi asesu'r risgiau ac wedi cymryd camau 

rhesymol i amddiffyn staff, myfyrwyr ac eraill rhag coronafeirws (COVID-19). Gweithredodd yr ysgol fesurau 

rheoli cymesur i gyfyngu ar drosglwyddo'r feirws fel rhan o gam cyntaf y broses o ailagor yr ysgol ar Fehefin 
29ain, 2020. 

 
Fel rhan o'r cynllunio ar gyfer dychwelyd yn rhannol erbyn y 15fed o Fawrth, a’r disgwyl i ddychwelyd yn 
llawn erbyn Ebrill 12fed. Mae'r ysgol wedi ystyried y risgiau ychwanegol fel bod mesurau synhwyrol yn cael 
eu rhoi ar waith i reoli'r risgiau hynny ar gyfer y plant a'r staff ychwanegol a fydd yn mynychu’r ysgol. 

 
1.3 Hylendid 

 
Mae hylendid personol cryf yn helpu i leihau'r risg o coronafeirws (COVID-19). O ganlyniad, bydd 
egwyddorion y GIG ‘ei ddal, ei daflu, ei ddifa’ yn parhau’n nodwedd gref o ddull yr ysgol o gefnogi hylendid 
anadlu da. 

 
Mae golchi dwylo'n rheolaidd â sebon hylif a dŵr am o leiaf 20 eiliad, yn ogystal ag osgoi cyffwrdd â'ch 
wyneb, yn cyfyngu ar y risg o heintio. Fel ffordd o atal, bydd yr ysgol yn sicrhau bod yr holl staff a myfyrwyr 
yn deall pwysigrwydd golchi eu dwylo yn rheolaidd a bod y cyfleusterau hyn ar waith. Bydd hyn yn cynnwys 
mynediad at gyfleusterau golchi dwylo, gyda chyflenwadau rheolaidd o sebon hylif, a gorsaf glanweithio 
dwylo sefydlog ym mhob ystafell ddosbarth a ledled ardaloedd cymunedol y safle, gydag o leiaf 60% o 
alcohol. 

 
Bydd yr ysgol yn sicrhau bod myfyrwyr a staff yn cael cyfle i lanhau neu lanweithio eu dwylo yn rheolaidd. 
Bydd staff hefyd yn sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu hatgoffa o dechnegau golchi dwylo effeithiol. Mae 

posteri sy'n egluro ymhellach yn cael eu harddangos wrth y mannau ymolchi. 
 

Dylai myfyrwyr a staff besychu i'w penelin os nad oes ganddynt hances bapur. I'r graddau y mae'n bosibl, 
anogir myfyrwyr a staff i beidio â chyffwrdd eu hwynebau. 

 
Er mwyn cefnogi arferion hylendid effeithiol, bydd yr ysgol yn cynnal system lanhau ychwanegol i helpu i atal 
y risg o drosglwyddo'r feirws. Bydd yr adeilad yn cael ei lanhau trwy gydol y dydd ac, yn drylwyr, o leiaf 
unwaith y dydd. Rhoddir sylw arbennig i lanhau ardaloedd ac arwynebau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml. Bydd 

y mannau hyn yn cael eu glanhau yn amlach nag arfer, gan gynnwys ystafelloedd ymolchi, canllawiau, 
byrddau, offer a dolenni drysau. Mae hyn yn cynnwys cyfleusterau ffreutur a’r amseroedd cinio gwahanol. 
Disgwylir i staff glanhau gynnal pellter cymdeithasol oddi wrth ei gilydd ac oddi wrth staff addysgu a 

myfyrwyr bob amser.



Bydd yr ysgol yn parhau i gael gwared ar wastraff yn unol â'r canllawiau diweddaraf a sicrhau ei fod 
yn cael ei symud yn ddyddiol. Mae hyn yn cynnwys y weithdrefn ar gyfer cael gwared ar unrhyw 
wastraff yr amheuir o fod mewn cysylltiad â rhywun sy'n dangos symptomau COVID-19. Mae'r tîm 
glanhau ysgolion yn dod o dan adain CSDd, a bydd y Rheolwr Glanhau yn sicrhau bod y tîm glanhau 
yn gwbl ymwybodol ac yn deall y gofynion glanhau ac yn sicrhau eu bod yn cael hyfforddiant 
priodol. 
 

1.4 Defnyddio Cyfarpar Diogelu Personol  (CDP) ar gyfer staff. 
 
Mae cyfarpar diogelu personol (PPE) yn wahanol i orchudd wyneb a bydd yn bodloni’r safonau 
gofynnol i ddiogelu’r unigolyn. Bydd y cyfarpar diogelu personol sydd ei angen yn dibynnu ar yr 
union dasgau sy’n cael eu gwneud a bydd yn amrywio rhwng gwahanol amgylcheddau gwaith. 
 
Mae hi’n bwysig cofio bod tystiolaeth gref sy’n dangos mai cadw pellter cymdeithasol/corfforol, 
hylendid dwylo a hylendid anadlol (dal peswch neu disian mewn hances bapur a chuddio’r geg a’r 
trwyn gyda phenelin neu lawes) yw’r ffyrdd mwyaf effeithiol o atal y coronafeirws rhag lledaenu. 
 
Felly nid oes angen defnyddio cyfarpar diogelu personol wrth gynnal gweithgareddau addysgol 
arferol mewn ystafell ddosbarth/lleoliadau ysgol. 
 
Mae’r rhestr isod yn nodi pryd y gallai fod angen defnyddio cyfarpar diogelu personol. 
 
Gweithgareddau arferol 
  

• Nid oes angen cyfarpar diogelu personol wrth gynnal gweithgareddau addysgol arferol 
mewn ystafell ddosbarth neu leoliad ysgol.  
 

Amheuaeth o COVID-19 
 

• Dylid gwisgo menig, ffedogau a masgiau llawfeddygol atal hylif os bydd plentyn neu berson 
ifanc yn mynd yn sâl gyda symptomau COVID-19 a bod angen gofal personol uniongyrchol ar 
y plentyn neu’r person ifanc. 

• Dylid hefyd gwisgo cyfarpar diogelu’r llygaid os bydd asesiad risg yn pennu bod risg y bydd 
rhywbeth yn sblasio i’r llygaid, er enghraifft drwy beswch, poeri neu daflu i fyny. 

• Dylid gwisgo menig a ffedogau wrth lanhau’r ardaloedd lle mae rhywun yr amheuir bod 
COVID-19 arno wedi bod. 

 
Gofal personol 
  

• Dylid parhau i wisgo menig a ffedogau wrth ddarparu gofal personol i blentyn neu i berson 
ifanc. Mae hyn yn gallu cynnwys gofal ymarferol personol fel ymolchi, defnyddio’r toiled neu 
gymorth cyntaf a rhai gweithdrefnau clinigol fel cymorth bwydo. 

• Dylid gwisgo masgiau llawfeddygol atal hylif a chyfarpar diogelu’r llygaid (os bydd asesiad 
risg yn pennu bod risg y bydd rhywbeth yn sblasio i’r llygaid, er enghraifft drwy beswch, 
poeri neu daflu i fyny). 

• Dylid defnyddio menig, gynau sy’n atal hylif, masgiau FFP3 a chyfarpar diogelu’r llygaid wrth 
ymgymryd â thriniaethau sy’n cynhyrchu aerosolau fel sugno. 

• Dylid defnyddio menig a ffedogau wrth lanhau cyfarpar neu arwynebau y mae’n bosibl eu 
bod wedi cael eu halogi gan hylifau o’r corff fel poer neu secretiadau anadlol. Mae 
canllawiau Gov.UK hefyd yn nodi y dylid gwisgo menig a ffedog wrth lanhau ardaloedd lle 
mae rhywun yr amheuir bod COVID-19 arno wedi bod. 



 
Bydd staff yn defnyddio cyfarpar diogelu personol mewn lleoliadau ar sail asesiad clir o’r risg, gan 
ystyried pob lleoliad unigol ac anghenion y dysgwr unigol.  
 
1.5 Gorchudd Wyneb 
 
Daeth adolygiad cyflym gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr yn Ionawr 2021 i’r casgliad bod tystiolaeth 
gyson o astudiaethau arsylwadol y gall defnydd o orchuddion wyneb ar draws cymuned leihau 
trosglwyddiad COVID-19. Fodd bynnag, nid yw gorchuddion wyneb yn cymryd lle mesurau llawer 
mwy effeithiol fel cadw pellter cymdeithasol a hylendid dwylo.  
 
Dylai gorchuddion wyneb fod yn rhai tair haen o safon uchel fel y nodir gan Sefydliad Iechyd y Byd, 
ond nid oes angen iddynt fod yn fasgiau wyneb graddfa feddygol. Nid yw gorchuddion wyneb na 
feisorau yn gyfarpar diogelu personol (PPE) ac ni fyddent yn atal unigolyn rhag cael ei adnabod fel 
cyswllt agos gan Profi, Olrhain, Diogelu.  
 
Bydd disgyblion yn derbyn cyflenwad o orchuddion wyneb safonol wrth ddychwelyd o Fawrth 
15fed ymlaen. 
 
Os nad oes modd cadw pellter cymdeithasol, dylid  gwisgo gorchudd wyneb unrhyw le ar safle’r 
ysgol, gan gynnwys yn yr ystafell ddosbarth gan staff mewn ysgolion cynradd, ac gan staff a dysgwyr 
mewn ysgolion uwchradd. Yr eithriad i hyn yw yn ystod prydau bwyd a phan fyddant y tu allan. Ni 
ddylai dysgwyr wisgo gorchuddion wyneb wrth redeg o gwmpas, chwarae pêl-droed neu chwarae 
gemau egnïol eraill. 
 
Dylai dysgwyr mewn lleoliadau ac ysgolion uwchradd barhau i wisgo gorchuddion wyneb wrth 
deithio ar gludiant penodedig i’r ysgol.  
 
Os oes unrhyw un yn dymuno gwisgo gorchudd wyneb am resymau personol yn unrhyw le yn yr 
ysgol/lleoliad, dylid caniatáu iddynt wneud hynny.  
 
Dylai pobl sy’n ymweld â lleoliad yr ysgol ddefnyddio gorchudd wyneb, gan gynnwys rhieni/gofalwyr 
wrth ddanfon a chasglu dysgwyr.  
 
Mae rhai amgylchiadau lle nad yw pobl yn gallu gwisgo gorchudd wyneb o bosibl. Efallai fod gan staff 
a dysgwyr esgus rhesymol dros beidio â gwisgo gorchudd wyneb (er enghraifft):  
 

• nid ydynt yn gallu rhoi gorchudd wyneb ymlaen na'i wisgo oherwydd salwch corfforol neu 
feddyliol, neu oherwydd cyflwr neu nam 

• maent yn cynorthwyo rhywun sy'n dibynnu ar ddarllen gwefusau pan mae angen iddynt 
gyfathrebu 

• maent yn dianc rhag bygythiad neu berygl ac nid oes ganddynt orchudd wyneb 
 
Gall unrhyw un dynnu ei orchudd wyneb dros dro i gynorthwyo rhywun sy'n ddibynnol ar ddarllen 
gwefusau neu sydd angen gweld mynegiant wyneb i gyfathrebu. Fodd bynnag, dylid cynnal pellter 
cymdeithasol o 2m bob amser yn yr amgylchiadau hyn.  
 

1.6 Rheoli myfyrwyr / staff â symptomau 
 
Dylai’r ysgol a’r gymuned ehangach leihau cyswllt gydag unigolion sydd â symptomau COVID-19 
neu sy’n byw gyda rhywun sydd â’r symptomau (p’un a ydynt yn sâl ai peidio), a sicrhau nad ydynt 



yn dod i’r ysgol. 
 

• ni ddylai dysgwyr, staff nac oedolion eraill sydd â symptomau COVID-19, neu sydd wedi 
cael canlyniad positif yn y 10 diwrnod diwethaf o leiaf, ddod i’r ysgol/lleoliad 

• bydd yn rhaid i unrhyw un sy’n datblygu symptomau COVID-19 yn ystod y diwrnod ysgol 
gael ei anfon adref ar unwaith. 

 
Mae’r dau gam hyn yn hanfodol i leihau’r risg mewn ysgolion a lleihau trosglwyddiad COVID-19 
ymhellach. 
 
Os bydd unrhyw un yn yr ysgol yn mynd yn sâl gyda pheswch newydd a chyson neu dymheredd 
uchel, neu os bydd rhywun yn colli ei synnwyr arferol o flas neu arogl neu’n sylwi ar newid yn y 
synhwyrau hynny (anosmia), dylai’r ysgol barhau i ddilyn y trefniadau sydd ganddi ar waith. Rhaid i’r 
unigolyn gael ei anfon adref ar unwaith a’i gynghori i ddilyn canllawiau ar gyfer aelwydydd sydd â 
haint COVID-19 posibl neu wedi’i gadarnhau, h.y., dylai’r unigolyn ddechrau hunan ynysu a threfnu i 
gael prawf COVID-19. 
 
Dylai aelodau eraill o aelwyd yr unigolyn (gan gynnwys unrhyw frodyr a chwiorydd) hefyd ddechrau 
hunan ynysu ac aros am ganlyniad y prawf i weld a yw’r aelod o’u haelwyd wedi cael canlyniad 
positif. 
 
Os oes plentyn â symptomau COVID-19 yn aros i gael ei gasglu, dylid ei symud i CM4 – Ystafell 
Feddygol Covid lle gellir ei ynysu y tu ôl i ddrws caeedig, gan ddibynnu ar ei anghenion.  
 
Yn ôl yr arfer, ffoniwch 999 mewn argyfwng – os oes rhywun yn ddifrifol wael, wedi cael anaf, neu 
fod ei fywyd mewn perygl. Ni ddylai unrhyw un sydd â symptomau COVID-19 ymweld â meddyg 
teulu, fferyllfa, canolfan gofal brys nac ysbyty fel arall. 
 
Nid oes angen i unrhyw aelod o staff sydd wedi darparu gofal cyswllt agos i rywun sydd â 
symptomau fynd adref i hunan ynysu, nac unrhyw aelod arall o staff na dysgwyr sydd wedi bod 
mewn cysylltiad agos â’r person sydd â symptomau (hyd yn oed os yw’n gwisgo gorchudd wyneb), 
oni bai: 
 

• fod y person â symptomau wedyn yn cael canlyniad positif. 

• eu bod yn datblygu symptomau eu hunain (os felly, dylent hunan ynysu ar unwaith a threfnu 
i gael prawf). 

• fod Profi, Olrhain, Diogelu yn gofyn iddo wneud hynny 
 
Y cyngor ar hyn o bryd yw nad oes angen sgrinio tymheredd. Gall rhieni/gofalwyr dysgwyr gadw 
llygad am arwyddion o dymheredd uchel. Ni fydd sgrinio yn dod o hyd i bob achos o COVID-19 a 
gallai’r broses o fesur tymheredd gynyddu risg y staff o drosglwyddo'r haint, yn ogystal â gwneud i’r 
dysgwyr boeni neu bryderu. 
 
1.7 Ymgysylltu â'r Strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu 

 
Bydd yr ysgol yn ymgysylltu'n weithredol â'r strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu ac yn defnyddio'r 
canllawiau diweddaraf. Byddwn yn sicrhau bod staff, rhieni / gofalwyr a myfyrwyr yn deall y bydd 
angen iddynt fod yn barod i wneud hynny, gan gynnwys: 
 

• archebu prawf os ydyn nhw'n arddangos symptomau. Rhaid i staff a myfyrwyr beidio â 
dod i mewn i'r ysgol os oes ganddynt symptomau, a rhaid eu hanfon adref i hunan-ynysu 



os ydynt yn eu datblygu yn yr ysgol; 

• darparu manylion unrhyw un y buont mewn cysylltiad agos â nhw pe byddent yn profi'n 
bositif am coronafeirws (COVID-19) neu os gofynnir iddynt gan y system Profi, Olrhain, 
Diogelu; a 

• hunan-ynysu os ydynt wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sy'n datblygu 
symptomau coronafeirws (COVID-19) neu rywun sy'n profi'n bositif am 
coronafeirws (COVID-19). 

 
1.8 Rheoli achosion wedi'u cadarnhau o coronafeirws (COVID-19) 

 
Bydd yr ysgol yn dilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch ymchwilio a rheoli clystyrau ac 
achosion o coronafeirws (COVID-19) mewn lleoliadau addysgol. Mae'r cyngor hwn yn amlinellu'r 
camau i'w cymryd i amddiffyn unigolion a chymunedau lle mae achosion yn digwydd, ynghyd â 
lleihau lledaeniad i gymunedau eraill. Mae'r rhain yn cynnwys: 

• Adnabod achosion mewn ‘clwstwr’ posib 
• Casglu lleiafswm o wybodaeth 

• Rheoli cychwynnol ar glwstwr ac asesiad risg; a 

• Datganiad o ‘achosion’ a camau rheoli. 
 

Yn unol â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru, lle mae un person wedi'i adnabod ag achos o 
coronafeirws (COVID-19) yn yr ysgol, dylid dilyn y broses olrhain rheolaidd, Profi, Olrhain, 
Diogelu. Fodd bynnag, diffinnir clwstwr posib fel dau achos neu fwy o coronafeirws (COVID-19) 
ymhlith myfyrwyr a / neu staff yn yr ysgol o fewn 14 diwrnod neu gyfradd uwch o absenoldeb 
oherwydd achosion a amheuir neu a gadarnhawyd o coronafeirws (COVID-19). Diffinnir ‘achos’ 
(outbreak) posib fel dau neu fwy o achosion wedi'u cadarnhau o coronafeirws (COVID-19) ymhlith 
myfyrwyr a / neu staff sy'n gysylltiadau agos uniongyrchol, cysylltiadau agos neu yn yr un grŵp 
cyswllt yn yr ysgol, o fewn 14 diwrnod. 

 
Bydd achosion wedi'u cadarnhau o coronafeirws (COVID-19) yn yr ysgol yn cael eu nodi gan y tîm 
olrhain cyswllt lleol. Fodd bynnag, os yw'r ysgol neu'r awdurdod lleol wedi nodi clwstwr neu achos 
posibl, bydd yn cysylltu â'r Tîm Profi, Olrhain, Diogelu Aml-asiantaethol Rhanbarthol cyn gynted ag 
y bydd y clwstwr neu'r achos posibl wedi'i adnabod. 

 
Bydd timau rhanbarthol, Profi, Olrhain, Diogelu yn gweithio gyda'r Pennaeth ysgol a’r awdurdod 
lleol i gasglu ystod o wybodaeth a gweithio gyda'r ysgol i sicrhau bod y canllawiau'n cael eu 
defnyddio'n effeithiol. Bydd asesiad risg pellach yn cael ei gynnal ac os na chaiff achos ei ddatgan 
bydd y tîm Profi, Olrhain, Diogelu Rhanbarthol yn parhau i weithio gyda'r ysgol i reoli ac adolygu'r 
clwstwr. 

 
1.9 Pan fydd achos yn cael ei gadarnhau 

 
Os bydd achos o coronafeirws (COVID-19) yn cael ei ddatgan, gan weithio gyda gweithwyr iechyd 

proffesiynol a'r awdurdod lleol, bydd yr ysgol yn ystyried: 
 

• gwneud addasiadau i sut mae'r ysgol yn gweithredu i hwyluso mesurau atal a rheoli 
heintiau a phellter cymdeithasol; 

• a oes angen gofyn i grwpiau a nodwyd / grwpiau hunan-ynysu (ee grwpiau dosbarth, 
grwpiau gweithredol eraill neu grwpiau blwyddyn); ac 

• a ddylid cynnal ymchwiliad gwell gan gynnwys profi grŵp ehangach, a all gynnwys yr ysgol 
gyfan a / neu adran benodol o'r ysgol (ee grŵp blwyddyn). 
 



Cyhoeddir fod yr achos ar ben pan fydd 28 diwrnod wedi bod ers dechrau'r achos diwethaf a 
gadarnhawyd yn yr ysgol, ac mae canlyniadau unrhyw achosion posibl mewn myfyrwyr a / neu 
staff yn yr amser hwnnw wedi profi'n negyddol. 

 
1.10 Profion Llif Unffordd(Staff) 

 
Defnyddir dyfeisiau llif unffordd (LFDs) i adnabod pobl nad ydynt yn dangos symptomau COVID-19. 
Nid yw oddeutu 1 o bob 3 unigolyn yn dangos unrhyw symptom o COVID-19. Os na chaiff ei olrhain 
bydd y feirws yn parhau i ledaenu.  
  
Mae profi’r rhai sydd heb symptomau yn arf bwysig yn y frwydr yn erbyn coronafeirws. Gall pob 
achos cadarnhaol helpu i atal llawer mwy o heintiau.  
 
Mae dyfeisiau llif unffordd (LFDs) yn hawdd i’w defnyddio ac yn rhoi canlyniad mewn 30 munud. 
Maen nhw’n hawdd i’w deall a gellir eu defnyddio mewn ystod eang o leoliadau.  
 
Mae’r holl staff wedi cael cynnig y cyfle i gymryd rhan yn y rhaglen Profion Llif Ochrol a byddant yn 
cael eu profi ddwywaith yr wythnos.  
 
1.11 Profion Llif Unffordd (Disgyblion Bl.10-13) 
 
Bydd pob disgybl ym Mlynyddoedd 10 - 13 yn cael cynnig citiau Profi Llif Unffordd.  
 
Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei rhannu gyda rhieni cyn bo hir am y cynllun hwn. 
 



2.0 Canllawiau Gweithredol – Materion yn ymwneud â’r Diwrnod Ysgol. 

 
 

2.1         Disgwyliadau presenoldeb o fis Mawrth 2021 

 

O Fawrth 15fed bydd ysgolion uwchradd yn cynnig darpariaeth addysg ar y safle i:  

 

• dysgwyr sy’n agored i niwed 

• plant gweithwyr hanfodol 

• dysgwyr sy’n ymgymryd ag arholiadau neu asesiadau hanfodol 

• dysgwyr ym mlwyddyn 11 ac 13     

 

Gall ysgolion uwchradd hefyd gynnig darpariaeth addysg ar y safle i ddysgwyr mewn blynyddoedd arholiad a 
blynyddoedd 10 a 12. Mae hyblygrwydd hefyd i gynnig sesiwn ailgydio yn ffocysu ar gefnogi lles a pharatoi am 
ddysgu ar y safle wedi’r Pasg i ddysgwyr ym mlynyddoedd 7, 8 a 9. 

 

2.2 Disgyblion yn Cysgodi  (Shielding) 

 

Cymerwyd y wybodaeth yma o https://llyw.cymru/canllawiau-ar-warchod-ac-amddiffyn-pobl-ddiffinnir-ar-sail-
feddygol-fel-rhai-eithriadol-o-agored-i-html  

 

Gan fod ein dealltwriaeth o COVID-19 wedi cynyddu, rydym nawr yn gwybod mai ychydig iawn o blant a phobl ifanc 
sydd yn y grŵp risg uchaf o salwch difrifol yn sgil y feirws. Felly, mae meddygon wedi bod yn adolygu pob plentyn a 
pherson ifanc a gafodd eu cynnwys i ddechrau yn y grŵp eithriadol o agored i niwed yn glinigol i gadarnhau a 
ddylent gael eu cynnwys yn y grŵp risg uchaf o hyd. 

 

Os ydych eisoes wedi trafod hyn â meddygon eich plentyn a’u bod wedi cadarnhau bod eich plentyn yn dal i gael ei 
ystyried yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol, ni ddylai’ch plentyn fynd i’r ysgol. 

 

Dylai plant a phobl ifanc yn y cartref nad ydynt yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol barhau i fynd i’r ysgol. Dylai 
plant a phobl ifanc y mae eu rhieni neu eu gofalwyr yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol barhau i fynd i’r ysgol 
hefyd. 

 

 
2.3 Pellhau cymdeithasol 

 
Er y bydd disgwyliad cyfyngedig fod angen i fyfyrwyr barchu bellter cymdeithasol o fewn eu grwpiau 

blwyddyn eu hunain, bydd disgwyl iddynt bellhau’n gymdeithasol oddi wrth bob oedolyn a myfyriwr arall 
mewn gwahanol grwpiau blwyddyn tan y nodir fod hynny’n ddiangen.  

 
Cyn belled a bo’n rhesymol ymarferol, mae’r ysgol yn disgwyl i fyfyrwyr barchu pellter cymdeithasol wrth 

fynd i mewn neu allan o safle'r ysgol. Ni fydd rhieni'n gallu dod i mewn i'r adeilad heb apwyntiad wedi'i 
drefnu ymlaen llaw. 

 
Mae’r ysgol am barhau i ddatblygu system gyfarfod rhithwir er mwyn cefnogi rhyngweithio â myfyrwyr, 
teuluoedd, llywodraethwyr a rhanddeiliaid eraill. Dim ond pan fydd hi’n ddiogel i wneud hynny y gallwn 
ddychwelyd i gynnal cyfarfodydd ar sail wyneb yn wyneb yn gyson. Mae'r mesur hwn wedi'i gynllunio i 
gyfyngu ar nifer y bobl sy'n dod i mewn i safle'r ysgol i helpu i leihau'r risg o drosglwyddo. 

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-warchod-ac-amddiffyn-pobl-ddiffinnir-ar-sail-feddygol-fel-rhai-eithriadol-o-agored-i-html
https://llyw.cymru/canllawiau-ar-warchod-ac-amddiffyn-pobl-ddiffinnir-ar-sail-feddygol-fel-rhai-eithriadol-o-agored-i-html


2.4 Llinell amser ar gyfer yr ailagor graddol cyn dychwelyd yn llawn ar 12fed o Ebrill 

 

 
 

 
2.5 Grwpio Myfyrwyr 

 
Mae defnyddio grwpiau cyswllt cyson o fyfyrwyr yn helpu i leihau'r risg o drosglwyddo'r feirws. Dyma'r dull a 

ddefnyddiwyd gan yr ysgol yn ystod cam cyntaf o ailagor yn nhymor yr haf. Nid yw’r grwpiau cyswllt unigryw 

hyn yn cymysgu â grwpiau eraill, gan ei gwneud yn gyflymach ac yn haws, pe bai achos cadarnhaol yn codi, i 

nodi’r rhai a allai fod angen hunan-ynysu. 

 
Mae'r ysgol yn cydnabod bod ymarferoldeb rheoli'r broses hon yn llawer mwy cymhleth a heriol mewn 

ysgol uwchradd. Mae hyn oherwydd gofynion cyflwyno cyrsiau arholiad ar lefel TGAU ac UG / A2, lle mae 

myfyrwyr yn dilyn ystod eang o opsiynau sy'n unigryw i'w llwybr unigol eu hunain. Yn unol â chanllawiau 

Llywodraeth Cymru, bydd yr ysgol yn creu grwpiau cyswllt sydd yn caniatáu cyflwyno’r ystod lawn o bynciau 

cwricwlwm ac yn galluogi myfyrwyr i dderbyn addysgu arbenigol. 

 

Lle bo hynny'n ymarferol, bydd yr ysgol yn ceisio cynnal grwpiau cyswllt dosbarth ar gyfer myfyrwyr Cyfnod 

Allweddol 3 trwy eu cyflwyno mewn grwpiau dosbarth. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau nad yw hyn yn cael 

effaith negyddol ar ansawdd y dysgu, efallai y bydd angen adolygu grwpiau dosbarth i grwpio yn ôl gallu 

mewn rhai pynciau. Fel rhan o'r cynllunio ar gyfer dychweliad llawn, mae'r ysgol wedi nodi sut y bydd cyswllt 

myfyrwyr a staff yn cael ei leihau, hyd y bo’n rhesymol ac yn ymarferol bosibl, i gynnwys: 

 
• grwpio myfyrwyr gyda'i gilydd mewn grwpiau cyswllt yn ôl grwpiau blwyddyn unigol; 

• dyrannu grŵp cyswllt blwyddyn i rannau dynodedig o safle'r ysgol i gyfyngu ar gyswllt â grwpiau 

cyswllt eraill; 

• lle bynnag y bo hynny'n bosibl, gan gyfyngu ar nifer y bobl y mae myfyrwyr a staff yn dod i gysylltiad 

â nhw yn ystod gwersi trwy addysgu grŵp dosbarth. 

 
Bydd staff addysgu a chymorth yn gallu gweithredu ar draws gwahanol ddosbarthiadau a grwpiau cyswllt 

blwyddyn. Fodd bynnag, i'r graddau y mae'n rhesymol ymarferol, bydd yr ysgol yn ceisio lleihau hyn. Lle mae 

angen i staff symud rhwng dosbarthiadau a grwpiau cyswllt, dylent gadw pellter cymdeithasol o fetr.  
 
 
 
 
 
 
 

Day Date Yr 7 Yr 8 Yr 9 Yr 10 Yr 11 Yr 12 Yr 13

Monday 15/03/2021 ✓ ✓

Tuesday 16/03/2021 ✓ ✓

Wednesday 17/03/2021 ✓ ✓ ✓

Thursday 18/03/2021 ✓ ✓ ✓ ✓

Friday 19/03/2021 ✓ ✓ ✓ ✓

Monday 22/03/2021 ✓ ✓ ✓ ✓

Tuesday 23/03/2021 ✓ ✓ ✓ ✓

Wednesday 24/03/2021 ✓ ✓ ✓ ✓

Thursday 25/03/2021 ✓ ✓ ✓ ✓

Friday 26/03/2021 ✓ ✓ ✓ ✓

Monday 12/04/2021 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Week 1 

Week 2

After the Easter Holidays

        Dydd               Dyddiad            Bl.7            Bl.8           Bl.9           Bl.10         Bl.11         Bl.12         Bl.13 

 

 

Wythnos 1 

Wythnos 2 

 Ar ôl Gwyliau’r Pasg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llun 

Llun 

Llun 

Mawrth 

Mawrth 

Mercher 

Mercher 

Iau 

Iau 

Gwener 

Gwener 



2.6 Mesurau Ystafell Ddosbarth 

 
Bydd yr ysgol yn gwneud addasiadau angenrheidiol i gefnogi gweithredu'r cyngor iechyd diweddaraf. Er 

enghraifft, trefnir ystafelloedd i gyfyngu ar fyfyrwyr sy'n wynebu ei gilydd er mwyn i fyfyrwyr eistedd ochr yn 

ochr ac yn wynebu ymlaen. Yn unol â'r arweiniad meddygol diweddaraf, bydd disgwyl i'r staff addysgu aros 

yn nhu blaen y dosbarth. Bydd hyn yn eu cynorthwyo i gynnal pellter cymdeithasol (o 2m) oddi wrth 

fyfyrwyr. Fodd bynnag, cydnabyddir nad yw hyn yn bosibl i fyfyrwyr ag anghenion cymhleth. 

 
Mae offer ac adnoddau yn rhan annatod o addysg mewn ysgolion. Ar gyfer offer unigol ac a ddefnyddir yn 

aml iawn, fel pensiliau a beiros, argymhellir bod gan staff a myfyrwyr eu heitemau eu hunain nad ydyn nhw'n 

cael eu rhannu. Gellir defnyddio a rhannu adnoddau ystafell ddosbarth, fel llyfrau a gemau, o fewn y grŵp 

cyswllt. Dylai'r rhain gael eu glanhau'n rheolaidd, ynghyd â'r holl arwynebau sy'n cael eu cyffwrdd yn aml. 

Dylai adnoddau sy'n cael eu rhannu rhwng dosbarthiadau neu grwpiau cyswllt, fel offer chwaraeon, celf a 

gwyddoniaeth gael eu glanhau'n aml ac yn ofalus a bob amser rhwng grwpiau cyswllt. 

 
Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, gall myfyrwyr a staff fynd â llyfrau ac adnoddau eraill a rennir 

adref, er y dylid osgoi rhannu diangen. Mae hyn yn arbennig o wir lle nad yw'n cyfrannu at addysg a 

datblygiad myfyrwyr. 

 

Mae hylendid dwylo da yn hanfodol yn yr ystafell ddosbarth. Mae’r holl ystafelloedd dosbarth wedi’u gosod 

gyda hylif diheintio dwylo wedi’i leoli nesaf i’r drws. Mae rhaid i’r holl staff a’r disgyblion ddefnyddio’r hylif 

diheintio dwylo wrth fynd i mewn i’r ystafell ddosbarth. Mae chwistrell diheintio ar gael ym mhob ystafell i 

sicrhau bod desgiau ac ati yn cael eu glanhau ar ôl pob dosbarth.   

 

Mae posteri ym mhob ystafell ddosbarth ac ystafell arall yn esbonio ein trefn ymhellach.  

 

Yn unol a chanllawiau wedi’u diweddaru rhaid gwisgo masgiau yn yr ystafell ddosbarth.  

 
2.7 Mesurau y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth 

 
Dylai grwpiau cyswllt aros ar wahân i leihau'r risg o drosglwyddo. At hynny, bydd y symud o amgylch safle'r 

ysgol yn cael ei leihau gymaint â phosibl. O ganlyniad, ni fydd cynulliadau mawr, fel cyfarfodydd a 

gwasanaethau cyd-addoli yn digwydd tan adeg pan fydd cyngor Llywodraeth Cymru a'r awdurdod lleol yn 

awgrymu fel arall. Bydd y gweithgareddau hyn yn parhau i gael eu cyflawni’n rhithiol. 

 
Bydd yr ysgol yn ‘stagro’ amseroedd egwyl a chinio rhwng y gwahanol grwpiau cyswllt i sicrhau bod 

symudiad a chrynodiad pobl yn cael ei leihau ac yn atal gorlenwi. Mae hyn yn berthnasol nid yn unig i 

fyfyrwyr a staff ond i deuluoedd. Bydd yr ysgol hefyd yn gwneud rhieni / gofalwyr, myfyrwyr a staff yn 

ymwybodol o ddisgwyliadau pellter cymdeithasol wrth gyrraedd y safle a chasglu o’r safle. 

 
Bydd y fynedfa a'r allanfa i'r safle yn parhau i gael eu rheoli. Bydd ymwelwyr, gan gynnwys rhieni / gofalwyr a 

llywodraethwyr, yn gyfyngedig i rai hanfodol yn unig er mwyn lleihau cyswllt â gwahanol grwpiau o bobl. 

Bydd hyn yn cael ei adolygu'n rheolaidd, yn unol â'r canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru a'r 

awdurdod lleol. 

 
Mae'r ysgol yn cydnabod bod peth cymysgu uniongyrchol neu anuniongyrchol rhwng myfyrwyr mewn 

gwahanol grwpiau cyswllt yn anorfod. Er enghraifft, wrth ddefnyddio cludiant ysgol, wrth dderbyn addysg 

mewn pwnc arbenigol neu oherwydd cyfyngiadau staffio. Fodd bynnag, bydd yr ysgol yn ceisio lleihau'r risg o 

drosglwyddo trwy weithredu ystod o reolaethau risg glanhau. Yn ychwanegol at hynny, efallai y bydd rhai 

myfyrwyr, er enghraifft y rhai ag anghenion dysgu ychwanegol, angen cymorth a pharatoi penodol wrth 

gyflwyno'r newidiadau hyn i ymarfer ymddygiad. Bydd staff perthnasol yn yr ysgol yn gweithio gyda'r 

unigolion hyn i gefnogi hyn yn effeithiol. 

 



Trefniadau Penodol ar gyfer y 6ed Dosbarth: 

 
 Wrth gyrraedd yr ysgol o fewn oriau arferol ( 8:55yb) a gadael ar ddiwedd y diwrnod ysgol arferol ( 3.30yh) mi 

fydd myfyrwyr y 6ed Dosbarth yn defnyddio'r drysau penodedig  i Flynyddoedd 12 /13 sydd yn arwain o'r 
maes parcio i'r adeilad.  Bydd dewis er hynny i dreulio sesiynau hanner diwrnod  os nad oes gwersi ar 
amserlen y disgybl yn yr ysgol o fewn yr ystafelloedd gwaith neu gartref. Mae’r drefn hon wedi ei hegluro i 
rieni eisoes. 
 
Er mwyn ein galluogi fel ysgol i gofrestru disgyblion blwyddyn 12 a 13 wrth iddynt  fynd a dod gan dreulio 
sesiynau hanner diwrnod ar y safle mi fydd  Prif Fynedfa'r  ysgol yn cael ei defnyddio fel a ganlyn: 

• 12.30 y.h. - i ddisgyblion Blynyddoedd 12/13 sydd yn gadael y safle ar gyfer sesiwn y prynhawn 
gartref. 

• 1:15 y.h. i ddisgyblion sydd yn cyrraedd ar gyfer gwersi'r prynhawn 
 

Bydd presenoldeb disgyblion ar gyfer sesiynau gwahanol wedi cael eu nodi gan rieni a chyfrifoldeb am eu 
trafnidiaeth yn ystod y cyfnodau hyn yn gyfrifoldeb cydnabyddedig  gan y rhiant. Unwaith eto pwysleisir 
pwysigrwydd cyfathrebu clir a phrydlon gyda ni fel ysgol. 

 
2.8 Llesiant 

 
Yn ystod y misoedd nesaf, cydnabyddir hefyd bod myfyrwyr yn fwy tebygol o fod yn bryderus wrth i 

weithgareddau brysuro. Felly, er mwyn helpu i ymdopi â'r pwysau ychwanegol hwn, bydd pwyslais cryf ar 

iechyd a lles yn parhau i ffurfio rhan sylweddol o'r cwricwlwm i ddarparu'r gefnogaeth a'r arweiniad 

angenrheidiol. Bydd staff yn effro i nodi a chefnogi myfyrwyr sy'n arddangos arwyddion o bryder. Mae 

cymorth bugeiliol a chymorth profedigaeth trwy ystod o gynlluniau mewnol ar waith. Ar gyfer myfyrwyr sydd 

angen cefnogaeth fwy dwys a / neu arbenigol, bydd yr ysgol yn cydlynu hyn trwy ein harbenigwyr mewnol  

a'n gwasanaethau allanol. 

 
2.9 Disgwyliadau ymddygiad 

 
Bydd yr ysgol yn gweithio'n agos gyda staff, myfyrwyr a rhieni / gofalwyr i sicrhau bod disgwyliadau 

ymddygiad yn cael eu deall yn glir, a'u cefnogi'n gyson, gan ystyried anghenion unigol a bydd hefyd yn 

ystyried sut i gynnwys disgwyliadau newydd yn eu system wobrwyo. 

Diweddarwyd Polisi Ymddygiad yr ysgol i gynnwys disgwyliadau sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â 

coronafeirws (COVID-19). Mewn perthynas â coronafeirws (COVID-19), mae'r ysgol yn derbyn ac yn disgwyl y 

bydd myfyrwyr (a staff!) yn gwneud y camgymeriad achlysurol mewn perthynas â phellter cymdeithasol ac 

ati. Fodd bynnag, lle mae rheol ysgol yn cael ei thorri'n fwriadol, yn enwedig o ran mesurau i gadw myfyrwyr 

a staff yn ddiogel, yna bydd sancsiynau ar waith. 

 

2.10         Cynllunio wrth gefn ac ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd 

 
Os bydd achosion niferus lleol, bydd yr ysgol yn gweithio gyda'r awdurdod lleol a / neu dîm Iechyd 

Cyhoeddus Cymru i lywio unrhyw benderfyniad ynghylch cau llawn a / neu rannol orfodol. Er enghraifft, gall 

cau'n rhannol olygu aros ar agor yn unig ar gyfer myfyrwyr penodol, fel myfyrwyr agored i niwed a phlant 

gweithwyr allweddol hanfodol. Os bydd unigolion neu grwpiau o fyfyrwyr yn gorfod hunan-ynysu, yn ogystal 

ag os bydd cau llawn a / neu rannol orfodol, darperir dysgu o bell. 

 
Wrth gynllunio dysgu ac addysgu, mae Ysgol Glan Clwyd yn parhau i baratoi gyda'r tair haen hyn mewn 

golwg, fel bod yr ysgol yn barod ar gyfer pob sefyllfa. Bydd dysgu cyfunol yn parhau i fod yn flaenoriaeth a 

bydd yn ein galluogi i ddatblygu ein haddysgu a'n dysgu p'un a ydym yn yr ysgol 100%, mewn sefyllfa ar agor 

yn rhannol neu gyda’r ysgol ar gau. 

 

 

 



2.11          Diogelu 

 
Bydd myfyrwyr wedi dod ar draws gwahanol brofiadau ac amgylcheddau cartref yn ystod y cyfnod clo, a 

bydd yr holl staff yn cael eu hatgoffa o'u dyletswyddau diogelu o fewn y canllaw diogelu statudol ar gyfer 

lleoliadau addysg ac o ran Gweithdrefnau Diogelu Cymru. 

 
Mae'r gweithdrefnau ar gyfer diogelu plant a phobl ifanc yn aros yr un fath. Os bydd pryder diogelu, yna 

mae'r weithdrefn arferol o gysylltu â'r uwch berson dynodedig, neu yn ei absenoldeb, y dirprwy uwch berson 

dynodedig yn berthnasol. 

 
2.12 Cyfathrebu â Rhieni / Gofalwyr 

 
Trwy gydol cyfnod y coronafeirws (COVID-19), mae'r ysgol wedi ceisio cyfathrebu’n rheolaidd â rhieni / 

gofalwyr trwy e-bost a'r dudalen bwrpasol ar wefan yr ysgol. Wrth i'r ysgol geisio agor ymhellach, bydd 

cyfathrebu clir rhwng yr ysgol a'r cartref yn parhau’n hanfodol. 

Bydd y wefan wedi’i diweddaru gyda’r holl ddogfennaeth a chanllawiau mewn perthynas â COVID-19. 

 
2.13 Arwyddion Gweledol 

 

Gosodwyd arwyddion gweledol o amgylch safle'r ysgol i helpu hyrwyddo'r angen am bellter cymdeithasol a 
hylendid personol da.  

 
2.14 Cludiant 
 
Bydd holl gludiant arferol Ysgol Glan Clwyd yn rhedeg o Fawrth 15fed ymlaen. 

 
Mae'r cludiant yn cael ei gydlynu a'i ddarparu gan yr awdurdodau lleol. Pan ddarperir hyn, bydd yr awdurdod 

lleol yn gyfrifol am ddarparu arweiniad i sicrhau bod mesurau iechyd a diogelwch yn cael eu cynnal yn unol 

â'r canllawiau diweddaraf. Bydd systemau clir ar waith i sicrhau bod myfyrwyr yn cyrchu'r cludiant cywir ac  

yn cael eu cludo adref yn ddiogel. 

 
Yn unol â'r canllawiau diweddaraf, bydd defnyddio gorchudd wyneb yn orfodol wrth ddefnyddio cludiant 

ysgol. 

 
2.15 Gwisg ysgol 

 
O Fawrth y 15fed bydd yr ysgol yn dychwelyd i'w disgwyliadau gwisg ysgol arferol. Mae gwisg ysgol yn 
chwarae rhan werthfawr wrth gyfrannu at ethos yr ysgol ac yn gosod y naws briodol. Ni fydd yn ofynnol 
glanhau gwisgoedd yn amlach nag arfer, ac nid oes angen eu glanhau gan ddefnyddio dulliau sy'n wahanol i’r  
arfer.  
 
Rydym yn derbyn fod peth hyblygrwydd yn mynd i orfod bod yn y wisg ysgol.  Y nod felly yw hi i ddisgyblion 
gadw mor agos â phosib at ddisgwyliadau’r wisg ysgol arferol. Byddwn yn gwbl ystyriol o sefyllfa pob disgybl 
parthed ei wisg ysgol ac yn derbyn na fydd ein safonau uchaf arferol yn gallu cael eu cynnal ar bob achlysur. 
 
Disgwylir i ddisgyblion wisgo’n drwsiadus hyd yn oed mewn sefyllfa lle mae rhan o’r wisg ysgol wedi ei 
haddasu o ganlyniad i amgylchiadau personol. Yn yr achosion hyn gofynnwn i rieni gyfathrebu yn brydlon ac 
yn glir gyda ni.  

 
2.16        Arlwyo 

 
Bydd cyfleusterau arlwyo yn parhau i fod ar gael a bydd darpariaeth ar gyfer bwyd i'r holl fyfyrwyr sydd ei 

eisiau, gan gynnwys ar gyfer y rhai sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Ond bydd y cyfleusterau arlwyo 

ar gael amser cinio yn unig. 

 



Oherwydd y bydd yr ysgol yn gweithredu amseroedd cinio wedi eu ‘stagro’, ac am resymau sy'n gysylltiedig 

â safonau bwyd, bydd ychydig yn llai o ddewis ar y fwydlen, ond bydd pryd poeth ar gael bob dydd. Byddwn 

yn adolygu ein darpariaeth yn ystod y cyfnod hwn o ailagor, a byddwn yn eich hysbysu am unrhyw 

newidiadau pellach. 

 
Oherwydd y risgiau sy'n gysylltiedig â thrafod arian parod, ni fydd yr peiriant arian yn cael ei defnyddio. 

Sicrhewch fod gan eich plentyn ddigon o arian ar y cyfrif ParentPay i dalu am yr holl fwyd a brynir. Peidiwch â 

rhoi arian parod i'ch plentyn i’w ddefnyddio. Os ydych chi'n profi unrhyw broblemau gyda'ch cyfrif 

ParentPay cysylltwch â'r ysgol. 

Ni fydd defnydd o’r system Biometreg (olion bys) i dalu am fwyd am weddill y flwyddyn ysgol.  

Ar hyn o bryd, mae’r ysgol am ail-gyflwyno’r defnydd o ffynhonnau dŵr yn ddiogel ar gyfer tymor yr haf – bydd 
gwybodaeth bellach i rieni a disgyblion yn yr wythnosau nesaf.  

2.17       Glanhau a chynnal a chadw'r safle 
 

Mae'r staff perthnasol yn deall canllawiau glanhau lleoliadau nad ydynt yn ofal iechyd, a byddant yn cael eu 

dilyn bob amser. Bydd yr adeilad yn cael ei lanhau'n rheolaidd ac o leiaf unwaith y dydd. 
 
Rhoddir sylw arbennig i lanhau  ardaloedd ac arwynebau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml, a byddant yn cael eu 

glanhau yn amlach nag arfer, gan gynnwys ystafelloedd ymolchi, canllawiau, byrddau, offer a dolenni drysau. 
Mae hyn yn cynnwys cyfleusterau ffreutur a’r amseroedd cinio gwahanol.  Disgwylir i'n staff glanhau gynnal 
pellter cymdeithasol oddi wrth ei gilydd ac oddi wrth staff addysgu / cymorth a myfyrwyr bob amser. 

 

Bydd hancesi yn cael eu rhoi mewn bin gwastraff ar wahân ac yn cael eu gwaredu'n ddiogel. Bydd yr ysgol yn 

gwaredu bagiau dwbl yn unol â'r arweiniad diweddaraf ac yn sicrhau eu bod yn cael ei symud yn ddyddiol. 
 

Os amheuir bod unrhyw wastraff mewn cysylltiad â rhywun sy'n dangos symptomau coronafirws (COVID-19), 
bydd yn cael ei roi mewn bag gwastraff, yn cael ei gadw mewn man diogel am 72 awr ac yna'n cael ei waredu 

fel gwastraff arall. 
 

2.18         Argyfyngau, damweiniau a chymorth cyntaf 
 

Mae ailagor yr ysgol yn llawn yn cael ei ategu gan asesiad risg priodol, gan ystyried cynlluniau priodol wrth 

gefn rhag ofn y bydd argyfyngau. 
 

Bydd staff yn gwbl ymwybodol o weithdrefnau brys a gwacáu. 
 

Mae yna nifer o aelodau staff a enwir sy'n gymwys mewn cymorth cyntaf. 
 

Bydd cynorthwyydd cymorth cyntaf cymwys bob amser yn bresennol ar y safle. Os bydd damwain yn yr 
ysgol, bydd yr un gweithdrefnau'n berthnasol. Fodd bynnag, bydd CDP ar gael i staff weinyddu cymorth 

cyntaf. 
 

 
 

Mae’r wybodaeth yn y canllaw hwn yn gywir ar y dyddiad cyhoeddi – 10/03/21 


