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1.0  Cyngor a Chanllawiau Cenedlaethol 

 

1.1  Mesurau amddiffynnol 

 

Gan ystyried y canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru, mae'r ysgol wedi addasu ei system o fesurau 

amddiffynnol y bydd ein myfyrwyr, staff a theuluoedd yn gyfarwydd â hwy. Mae hyn yn cynnwys: 

• gofyniad bod pobl yn aros gartref ac yn hunan-ynysu yn unol a chyngor y Llywodraethos manylion 

pellach yma https://llyw.cymru/canllawiau-hunanynysu 

• hylendid dwylo ac anadlol cadarn; 

• sicrhau mesurau awyru priodol; 

• trefniadau glanhau wedi’u grymuso; 

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

• ystyried yn ffurfiol sut i leihau cysylltiadau a gwneud y mwyaf o bellter cymdeithasol a chorfforol rhwng 

y rhai yn yr ysgol, lle bynnag y bo hynny'n bosibl, a rhoi mesurau lliniaru priodol ar waith i leihau'r 

potensial i halogi i'r graddau y mae'n rhesymol ymarferol. 

 

Mae lleihau rhyngweithio agos rhwng dysgwyr, dysgwyr a staff, a rhwng staff yn dal yn bwysig. Dylai 

ysgolion / lleoliadau sicrhau'r canlynol: 

 

• Staff yn cadw pellter cymdeithasol oddi wrth staff eraill. 

• Staff yn cadw pellter cymdeithasol oddi wrth ddysgwyr gymaint â phosibl. 

1.2 Asesu risgiau coronafirws (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 coronafirws (COVID-19). Gweithredodd yr ysgol fesurau 

rheoli cymesur i gyfyngu ar drosglwyddo'r firws ym mhob cam wrth ailagor yr ysgol.  

Fel rhan o'r cynllunio ar gyfer y tymor newydd ar y 10fed o Ionawr mae'r ysgol wedi ystyried y risgiau 

ychwanegol fel bod mesurau synhwyrol yn cael eu rhoi ar waith i reoli'r risgiau hynny i'r plant a'r staff a'r 

ymwelwyr a fydd yn mynychu'r ysgol. 

1.3 Hylendid 

Mae hylendid personol cryf yn helpu i leihau'r risg o coronafirws (COVID-19). O ganlyniad, bydd egwyddorion y 

GIG ‘ei ddal, ei finio, ei ladd’ yn nodwedd gref o ddull yr ysgol o gefnogi hylendid anadlol da. 

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 poster sy'n 

egluro ymhellach yn cael ei arddangos uwchlaw y mannau golchi dwylo. 

Dylai myfyrwyr a staff besychu i'w penelin os nad oes ganddyn nhw hances bapur. I'r graddau y mae'n bosibl, 

anogir myfyrwyr a staff i beidio â chyffwrdd eu hwyneb. 

Er mwyn cefnogi arferion hylendid effeithiol, bydd yr ysgol yn sicrhau system lanhau gymesur yn unol ag 

unrhyw glefyd trosglwyddadwy arall. Bydd yr adeilad yn cael ei lanhau trwy gydol y dydd ac, yn drylwyr, o leiaf 

unwaith y dydd. Rhoddir sylw arbennig i ardaloedd ac arwynebau glân ‘cyffyrddiad uchel’, a fydd yn cael eu 

glanhau yn amlach nag arfer, gan gynnwys ystafelloedd ymolchi, rheiliau, byrddau, offer a dolenni drysau. Mae 

hyn yn cynnwys cyfleusterau ffreutur a chyfnodau cinio wedi’u stagro. Disgwylir i staff glanhau leihau cyswllt 

oddi wrth ei gilydd ac oddi wrth staff addysgu a myfyrwyr bob amser. 

Mae'r tîm glanhau ysgolion yn dod o o dan gyfrifoldeb CSDd, 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. 

 

 
 

https://llyw.cymru/canllawiau-hunanynysu


1.4 Gorchuddion Wyneb 
 
Mae ein canllawiau ar ddefnydd o orchuddion wyneb wedi newid dros dros fel cam rhagofalus wrth i ni ddod i 
ddeall mwy am amrywiolyn o bryder Omicron. Mae’r newidiadau hyn yn berthnasol o bob lleoliad. 
 

• Dylai staff ac ymwelwyr wisgo gorchuddion wyneb ym mhob ardal dan do ym mhob lleoliad, gan 
gynnwys ystafelloedd dosbarth, lle nad oes modd cadw pellter corfforol.  

• Dylai dysgwyr oed uwchradd hefyd wisgo gorchuddion wyneb ym mhob ardal dan do, gan gynnwys 
ystafelloedd dosbarth, lle nad oes modd cadw pellter corfforol. 

• Argymhellir y dylai dysgwyr oed uwchradd barhau i wisgo gorchuddion wyneb ar gludiant i'r ysgol. 

• Bydd rhai dysgwyr a staff sydd wedi'u heithrio rhag gwisgo gorchuddion wyneb - nid ydym yn disgwyl i 
hyn newid y sefyllfa honno gan fod lles unigolion yn hanfodol i unrhyw ystyriaethau ynghylch a ddylai 
staff neu ddysgwyr wisgo gorchuddion wyneb. 

 
Mae gorchuddion wyneb ar gael i ddisgyblion a staff gan yr ysgol. 
 
1.5 Rheoli myfyrwyr / staff â symptomau 
 
Os bydd unrhyw un yn yr ysgol yn mynd yn sâl gyda pheswch newydd a pharhaus neu dymheredd uchel, neu os 
yw wedi colli neu newid yn ei synnwyr arferol o flas neu arogl (anosmia), rhaid anfon yr unigolyn adref ar 
unwaith a'i gynghori i ddilyn canllawiau i aelwydydd sydd â haint COVID-19 posib neu wedi'i gadarnhau, er 
enghraifft dylai'r unigolyn ddechrau hunan-ynysu a dylai drefnu cael prawf COVID-19. 
 
Os yw plentyn â symptomau COVID-19 yn aros i gael ei gasglu, dylid ei symud i Ystafell Feddygol Covid - CM4 lle 
gellir ei ynysu y tu ôl i ddrws caeedig, yn dibynnu ar ei anghenion. 
 
1.6 Olrhain Cysylltiadau  
 
Os oes un achos sengl wedi'i gadarnhau o Covid-19 mewn dosbarth mewn unrhyw ysgol, nid yw hyn yn 
dystiolaeth o drosglwyddo o fewn dosbarth, yn enwedig pan fo trosglwyddiad yn y gymuned yn uchel iawn. Pan 
fydd achos sengl yn cael ei adnabod, ni fydd yr ysgol yn dosbarthu llythyr hysbysu i rieni. Nid oes angen i 
ysgolion uwchradd wneud hyn gan fod dysgwyr yn cael eu hannog i gynnal profion LFD deirgwaith yr wythnos - 
felly nid yw llythyrau hysbysu yn cael eu hystyried yn angenrheidiol. 
 
O ystyried bod ysgolion uwchradd yn gweithredu ar sail wahanol a bod dysgwyr yn cael eu hannog i ddefnyddio 
profion LFD deirgwaith yr wythnos, nid yw’n cael ei ystyried yn angenrheidiol i ysgolion uwchradd symud i 
ddefnyddio profion am 7 diwrnod. Fodd bynnag, os yw dysgwr neu aelod o staff yn cael eu hysbysu naill ai 
gan Profi, Olrhain, Diogelu neu gan rywun yn uniongyrchol eu bod yn gyswllt agos â rhywun sydd wedi profi’n 
bositif dylent ddefnyddio profion yn ddyddiol am 7 diwrnod cyn dychwelyd i brofi deirgwaith yr wythnos. Yn 
ogystal, mae nifer o ddysgwyr uwchradd wedi cael eu brechu ac yn gyffredinol maent yn fwy tebygol o allu 
adnabod a darparu manylion eu cysylltiadau agos er defnydd gan Profi, Olrhain, Diogelu 
 
1.7 Profion (Staff a Disgyblion) 
 
O ble fedra i gael profion llif unffordd? 
 
Yn ystod y tymor, os ydych yn mynychu neu’n gweithio mewn ysgol byddwch yn cael profion cyflym drwy eich 
ysgol. 
 
Pa mor aml dylwn i ddefnyddio prawf? 
 
Cynghorir holl staff a dysgwyr oed uwchradd i ddefnyddio profion llif ochrol deirgwaith yr wythnos a chofnodi’r 
canlyniadau yma: https://www.gov.uk/cofnodi-canlyniad-covid19 
 
Dylai holl staff sy’n cymryd rhan yn y cynllun profi adrodd am unrhyw ganlyniadau gan ddewis ‘mae ar gyfer 
darparwr addysg’.  
 
 

https://www.gov.uk/cofnodi-canlyniad-covid19


Profi ar gyfer cysylltiadau agos yn yr aelwyd 
 
Mae gan rywun yn fy nghartref symptomau coronafirws neu maent wedi profi'n bositif am coronafirws. Beth 
ddylwn i ei wneud? Os oes rhywun yn eich cartref â symptomau coronafeirws neu wedi cael prawf 
coronafeirws positif, dylech ddilyn y canllawiau diweddaraf. 
 
Erbyn hyn gofynnir i bawb dros 18 oed sydd wedi'u brechu'n llawn (wedi derbyn dau ddôs o frechlyn 
cymeradwy) a phlant rhwng 5 a 17 oed ddefnyddio profion llif ochrol (LFTs) bob dydd am 7 diwrnod os cânt eu 
nodi fel cyswllt ag achos COVID-19 positif. Gelwir hyn yn ‘Brofi Cyswllt Dyddiol’. 
 
Rydym yn argymell bod y rhai sy'n cymryd Profion Cyswllt Dyddiol yn eu defnyddio cyn iddynt gyrraedd yr ysgol 
bob dydd. Nid oes angen i'r unigolion hyn hunan-ynysu am y diwrnod hwnnw oni bai bod ganddynt brawf llif 
ochrol positif neu eu bod yn datblygu symptomau. 
 
Rhaid i oedolion heb eu brechu a nodwyd fel cyswllt ag achos COVID-19 positif hunanynysu am 7 diwrnod. 
 
Rydw i wedi profi’n bositif ar gyfer COVID-19 o’r blaen. Oes angen i fi gymryd prawf os ydw i wedi cael fy 
adnabod fel cyswllt? 
 
Nid ydym yn argymell defnyddio profion PCR os yw’r person wedi’u cadarnhau yn bositif drwy brawf PCR yn y 
90 diwrnod diwethaf. 
 
Dylai unigolion 5 i 17 oed ac oedolion sydd wedi eu brechu’n llawn barhau i ddefnyddio profion LFD am 7 
diwrnod ers i aelod o’r aelwyd brofi’n bositif, hyd yn oed os ydynt wedi dioddef o COVID yn y 90 diwrnod 
diwethaf. 
 
Pryd ddylai dysgwyr sydd wedi eu hadnabod fel cyswllt cartref ddechrau 7 diwrnod o brofion LFD? 
 
Dylai’r 7 diwrnod o brofion LFD ddechrau o’r diwrnod cyntaf y bydd aelod o’r aelwyd yn profi’n bositif (drwy 
PCR neu LFD). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.0 Canllawiau Gweithredol - y diwrnod ysgol 
 
2.1 Lleihau rhyngweithio agos rhwng dysgwyr a chynnal pellter cymdeithasol (Grwpio Disgyblion) 
 
Bydd yr ysgol yn parhau i gofrestru pob grŵp blwyddyn mewn rhan benodol o'r ysgol, bydd disgyblion hefyd yn 
mynd i mewn i'r adeilad yn y bore trwy fynedfa ddynodedig ar gyfer blwyddyn (gweler y map isod). Mae hyn yn 
sicrhau bod yr ysgol yn cadw at yr egwyddorion a ddisgwylir; bod gennym gynlluniau ar waith i gwmpasu'r 
posibilrwydd y gallai fod angen ailgyflwyno grwpiau cyswllt am gyfnod dros dro, er mwyn lleihau cymysgu 
rhwng grwpiau. 
 
Anogir disgyblion i gynnal pellter cymdeithasol oddi wrth ei gilydd yn ogystal ag aelodau staff lle bynnag y bo 
modd, ochr yn ochr â mesurau rheoli eraill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Cyfarfodydd 
 
Anogir cyfarfodydd rhithwir a chynhelir cyn lleied â phosibl o gyfarfodydd wyneb yn wyneb. 
 
Os yw rhiant yn dymuno dod ar y safle ar gyfer cyfarfod rhaid i hyn gael ei drefnu ymlaen llaw, dylent wisgo 
mwgwd a pheidio â dod ar y safle os yw'n symptomatig neu'n ynysu. 
 
2.3 Nosweithiau Rhieni 
 
Ar hyn o bryd, bwriad yr ysgol yw parhau â nosweithiau rhieni rhithwir, ond bydd hyn yn cael ei adolygu'n 
rheolaidd. 
 
2.4 Mesurau ystafell ddosbarth 
 
Mae cynnal pellter rhwng pobl tra'u bod y tu mewn a lleihau faint o amser y maent mewn cysylltiad wyneb yn 
wyneb yn lleihau'r risg o drosglwyddo. Dylai staff gadw pellter oddi wrth eu dysgwyr, gan aros o flaen y 
dosbarth, ac i ffwrdd oddi wrth eu cydweithwyr lle bo hynny'n bosibl. 
 
Dylai oedolion gadw pellter dau fetr oddi wrth ei gilydd ac oddi wrth blant. Yn benodol, dylent osgoi cyswllt 
wyneb yn wyneb agos a lleihau'r amser a dreulir o fewn un metr i unrhyw un. 
 
Yn yr un modd, ni fydd yn bosibl gwneud hyn wrth weithio gyda llawer o ddysgwyr sydd ag anghenion cymhleth 
neu sydd angen gofal cyswllt agos. Dylid darparu cymorth addysgol a gofal y dysgwyr hyn fel arfer. Mae asesiad 
risg ar gael i nodi unrhyw fesurau lliniaru ychwanegol ar gael. 
 
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 yr ysgol. Dylai'r rhain gael 
eu glanhau'n rheolaidd, ynghyd â'r holl arwynebau sy'n cael eu cyffwrdd yn aml. Dylid glanhau adnoddau sy'n 



cael eu rhannu rhwng dosbarthiadau, fel offer chwaraeon, celf a gwyddoniaeth yn aml. 
 
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 hylendid dwylo da yn hanfodol yn yr ystafell ddosbarth, mae glanweithydd dwylo wedi'i osod ar wal wrth 
ymyl y drws ym mhob ystafell ddosbarth. Rhaid i'r holl staff a’r disgyblion lanweithio eu dwylo wrth iddynt fynd 
i mewn a gadael yr ystafell ddosbarth. 
 
Mae posteri i fyny ym mhob ystafell ddosbarth ac ystafell yn egluro ymhellach. 
 
2.5 Mesurau y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth 
 
Dylid cadw cyn lleied â phosibl o grwydro o amgylch safle'r ysgol. Mae pasio'n sydyn yn y coridor neu'r tu allan 
yn risg isel. 
 
Bydd yr ysgol yn parhau i stagro amser egwyl ac amser cinio i sicrhau bod symudiad a chrynodiad pobl yn cael 
ei leihau ac yn atal gorlenwi (gweler 2.17) 
 
2.6 Lles 
 
Mae'r 20 mis diwethaf wedi bod yn heriol i'n holl ddisgyblion ac rydym yn cydnabod y bydd rhai myfyrwyr yn 
fwy tebygol o fod yn bryderus wrth i weithgareddau ysgol gynyddu. Felly, er mwyn helpu i ymdopi â'r pwysau 
ychwanegol hyn, 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 gofal 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 ac 
mewn partneriaeth â gwasanaethau allanol. 
 
2.7 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. 
 
Diweddarwyd polisi Ymddygiad yr ysgol i gynnwys disgwyliadau sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â coronafirws 
(COVID-19). Mewn perthynas â coronafirws (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. 
 
2.8 Cynllunio wrth gefn ar gyfer gweithredu dan gyfyngiadau 
 
Os bydd achos 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 a nodwyd, fel myfyrwyr agored i niwed a phlant gweithwyr allweddol 
hanfodol. Os bydd unigolion neu grwpiau o fyfyrwyr hunan-ynysu, yn ogystal ag os bydd cau llawn a / neu 
rannol orfodol, darperir dysgu o bell. 
 
Wrth gynllunio addysgu a dysgu, mae Ysgol Glan Clwyd yn dal 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 agored rhannol neu 
wrth gau ysgol. 
 
2.9 Diogelu 
 
Bydd myfyrwyr wedi dod ar draws gwahanol brofiadau ac amgylchiadau cartref yn ystod y 18 mis diwethaf a 



bydd yr holl staff yn cael eu hatgoffa o'u dyletswyddau diogelu o fewn y canllaw diogelu statudol ar gyfer 
lleoliadau addysg a chyda 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 ddynodedig yn 
berthnasol. 
 
2.10 Cyfathrebu â Rhieni / Gofalwyr 
 
Trwy gydol y cyfnod coronafirws (COVID-19), mae'r ysgol wedi ceisio cyfathrebu’n rheolaidd â rhieni / gofalwyr 
trwy e-bost a'r dudalen we bwrpasol ar wefan yr ysgol. 
 
Bydd y wefan yn cael ei diweddaru gyda'r holl ddogfennaeth ac arweiniad mewn perthynas â COVID-19 
 
2.11 Posteri ac arwyddion 
 
Rhoddir arddangosfeydd gweledol o amgylch safle'r ysgol i helpu i hyrwyddo'r angen am bellter cymdeithasol a 
hylendid personol da. 
 
2.12 Cludiant 
 
Bydd yr holl gludiant yn rhedeg fel arfer o'r 10fed o Ionawr ymlaen. Gan nad oes grwpiau cyswllt bellach ni fydd 
bysiau penodol am flynyddoedd fel y trefnwyd yn flaenorol ar rai llwybrau. 
 
Mae'r drafnidiaeth yn cael ei chydlynu a'i darparu 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. 
 
2.13 Gwisg ysgol 
 
O fis Medi ymlaen mae’r ysgol wedi dychwelyd i'w disgwyliadau gwisg ysgol arferol. Mae gwisg ysgol yn helpu i 
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 eisoes wedi cyfathrebu â rhieni / gwarcheidwaid gan egluro disgwyliadau gwisg ysgol ar gyfer y 
flwyddyn. Gan fod awyru yn hanfodol yn yr ysgol ar hyn o bryd a ffenstri yn agored argymhellir i’r disgyblion 
wisgo’r wisg ysgol yn llawn, gan fod y siwper ynghyd â’r flaser yn cadw disgyblion yn gynnes. 
 
2.14 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. 
 
O fis Ionawr ymlaen bydd bwyd yn cael ei weini yn ystod amser cinio yn unig.   
 
Oherwydd y risgiau sy'n gysylltiedig â thrafod arian parod, bydd yr uned ariannol yn parhau i fod heb ei 
defnyddio. Sicrhewch fod gan eich plentyn ddigon o arian ar ei gyfrif ParentPay i dalu am yr holl fwyd a brynir.  
Peidiwch â rhoi arian parod i'ch plentyn ei ddefnyddio. Os ydych chi'n profi unrhyw broblemau gyda'ch cyfrif 
ParentPay, cysylltwch â'r ysgol. 
 
Bydd y system Biometreg (print bys) i dalu yn cael ei defnyddio am weddill y flwyddyn ysgol. 
 
Mae ffynhonnau dŵr ar gael i'r holl staff a disgyblion 



 
 
2.15 Glanhau a chynnal a chadw'r safle 
 
Mae'r staff perthnasol yn deall canllawiau glanhau a bydd yn cael ei ddilyn bob amser. Bydd yr adeilad yn cael 
ei lanhau'n rheolaidd ac o leiaf unwaith y dydd. 
 
Rhoddir sylw arbennig i ardaloedd ac arwynebau glân ‘cyffyrddiad uchel’, a fydd yn cael eu glanhau yn amlach 
nag arfer, gan gynnwys ystafelloedd ymolchi, rheiliau, byrddau, offer a dolenni drysau. Mae hyn yn cynnwys 
cyfleusterau ffreutur a chyfnodau egwyl a chinio wedi’u stagro. 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 
gwastraffu bagiau dwbl yn unol â'r arweiniad diweddaraf ac yn sicrhau ei fod 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. 
 
2.16 Argyfyngau, damweiniau a chymorth cyntaf 
 
Mae gweithredu’r ysgol yn cael ei gefnogi gan asesiad risg priodol, gan ystyried cynlluniau wrth gefn priodol 
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/PPE ar gael i staff weinyddu cymorth cyntaf. 
 
2.17 Amserlen Ddiwygiedig yr Ysgol 
 
Er mwyn lleihau’r rhyngweithio rhwng disgyblion rydym yn gorfod gweithredu amserlen ddeuol o fis Ionawr 
ymlaen gydag amseroedd egwyl a chinio ar wahan. Gan fod dau gyfnod cinio yn yr ysgol ac er mwyn sicrhau 
rhediad diogel ac effeithiol y trefniadau hyn rydym yn cwtogi’r cyfnod cinio unigol i 40 munud.  
 
Effaith anuniongyrchol hynny yw fod angen i’r diwrnod ysgol orffen ychydig yn gynharach – felly bydd y 
diwrnod ysgol yn Ysgol Glan Clwyd yn gorffen am 3:15.  
 
Newid dros dro yw hwn er mwyn lleihau rhyngweithio yn yr ysgol a hynny o ganlyniad i ddiddymiad dros dro 
Llywodraeth Cymru o’r rheoliadau amseroedd sesiynau ysgol. Mae’r newid wedi derbyn cefnogaeth y Pennaeth 
Addysg  ac adran cludiant Sir Ddinbych.  Hoffem bwysleisio wrth gwrs ein bod yn anrhydeddu’n llawn yr angen 
am 25 awr o wersi wyneb yn wyneb. Fe welwch hynny’n glir o’r amserlen ddeuol isod: 



 
 
 
Mae'r wybodaeth a ddarperir yn y canllaw hwn yn gywir ar y dyddiad cyhoeddi – 06/01/22 
 
Byddwn yn adolygu ein gweithdrefnau yn gyson ac yn diwygio yn ôl yr angen. 

 


