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Argyfwng Covid-19  
Canllawiau i Rieni a Disgyblion - Defnyddio Cludiant i'r Ysgol 

o  Fedi 1 2020 
 

Ar Orffennaf 9,  2020 cyhoeddodd Gweinidog Addysg Cymru y bydd ysgolion yn ailagor ym 
mis Medi 2020 gyda 100% o ddisgyblion yn bresennol yn gorfforol ar safleoedd ysgolion. 
  
Mae'r cynlluniau a amlinellir isod yn nodi sut y bydd cludiant i'r ysgol yn Abertawe yn ail 
ddechrau a chaiff y cynlluniau hyn eu diweddaru yn amodol ar ganllawiau pellach gan y 
Llywodraeth. Dylai'r canllawiau hyn gael eu darllen a'u mabwysiadu gan bob disgybl sy'n  
defnyddio gwasanaethau cludiant i’r ysgol a ddarperir gan y Cyngor.  
 
Dylai rhieni a disgyblion fod yn ymwybodol o gyngor cyffredinol y Llywodraeth yn datgan y 
dylem gadw ein pellter oddi wrth bobl y tu allan i'n cartrefi. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru 
yn argymell cadw pellter o 2 fetr lle bo hynny'n bosibl. Dywedant mai'r peth allweddol yw 
peidio â bod yn rhy agos at bobl eraill am fwy na chyfnod byr, gymaint ag y gallwch.  
 
O ran gwasanaethau cludiant i'r ysgol, ni fydd y gofyniad i ymbellhau’n gymdeithasol, sydd 
ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus,  
(https://llyw.cymru/teithion-ddiogel-yn-ystod-pandemig-y-coronafeirws-canllawiau-ir-cyhoedd-
html#section-42710) yn berthnasol i blant sy'n teithio ar gludiant penodedig o'r cartref i'r ysgol 
o dymor yr hydref ymlaen. Cred Llywodraeth Cymru fod  hyn yn  briodol oherwydd: 
 
o bod risg gyffredinol i ddysgwyr o COVID-19 yn isel iawn  
o nad yw disgyblion yn cymysgu â'r cyhoedd ar y teithiau hynny  
o bod cludiant o'r cartref i'r ysgol yn aml yn cario'r un grŵp o ddysgwyr yn rheolaidd, a gall 

y dysgwyr hynny fod gyda'i gilydd yn yr ysgol hefyd.   
o bydd patrwm gwasanaethau cludiant penodol i'r ysgol yn caniatáu ar gyfer cynllunio fel y 

gellir rhoi mesurau amddiffynnol ar waith.  
 
Lle bynnag y bo'n bosibl, bydd pellter o 2m rhwng oedolion a rhwng oedolion a phlant  yn 
cael ei gynnal. 
 
Mae caniatáu lle rhwng teithwyr, neu grwpiau o deithwyr, yn dal yn ddefnyddiol lle y bo'n 
bosibl, ond mae capasiti trafnidiaeth yn golygu bod llawer o amgylchiadau lle na fydd hyn 
yn ymarferol. Lle nad yw'n bosibl, mae mesurau rheoli eraill yn dod yn bwysicach. 
 
O ran gwisgo gorchuddion wynebau ar wasanaethau cludiant penodol i'r ysgol, Canllawiau 
Llywodraeth Cymru yw, mewn sefyllfaoedd lle mae'n debygol y bydd gorlenwi neu fod 
cymysgu grwpiau blwyddyn yn anochel, yna dylid cynnal asesiadau risg i werthuso 
cydbwysedd y manteision a'r niwed a achosir o wisgo gorchuddion wyneb er mwyn lleihau'r 
broses o drosglwyddo Covid 19. 
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Ar sail yr asesiad risg o wasanaethau Cludiant i'r Ysgol y Cyngor, bydd y canlynol yn cael 
eu gweithredu: 
 
1. Bydd angen i ddisgyblion dros 11 oed wisgo gorchuddion wyneb ar wasanaethau 
cludiant ysgol bwrpasol (caeedig).  
2. Ni fydd angen i ddisgyblion hyd at 11 oed wisgo gorchuddion wyneb ond gallant wneud 
hynny os dymunant. 
3. Ni fydd angen i ddisgyblion ag eithriadau meddygol wisgo gorchuddion wyneb.  
4. Bydd pob gyrrwr a Chynorthwyydd Teithwyr yn gwisgo gorchuddion wyneb. 
5. Bydd angen i ddisgyblion dros 11 oed sy'n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus wisgo 
gorchuddion wyneb 3 haen i gydymffurfio â Chanllawiau Llywodraeth Cymru. 
6. Gwneir asesiad risg ar sail unigol o ddisgyblion ag ADY dros 11 oed i weld a fydd gwisgo 
gorchuddion wyneb yn briodol ar eu cyfer. 
7. Bydd disgwyl i ddisgyblion ddarparu eu gorchuddion wyneb eu hunain a'u gwaredu'n 
briodol. 
 
Mae Canllawiau Llywodraeth Cymru i'ch helpu i deithio ar wasanaethau cludiant  i'r ysgol 
i'w gweld drwy ddefnyddio'r dolenni isod: 
https://llyw.cymru/y-grwp-cyngor-technegol-gorchuddion-wyneb-i-blant-phobl-ifanc-mewn-lleoliadau-
addysg?_ga=2.33448062.138840912.1598536389-844179288.1499206157 
https://llyw.cymru/teithion-ddiogel-coronafeirws-canllawiau-ir-
cyhoedd?_ga=2.2909040.138840912.1598536389-844179288.1499206157 
https://llyw.cymru/cynlluniau-ar-gyfer-dychwelyd-ir-ysgol-fis-medi-
coronafeirws?_ga=2.2909040.138840912.1598536389-844179288.1499206157 
https://llyw.cymru/canllawiau-gweithredol-ar-gyfer-ysgolion-lleoliadau-o-dymor-yr-hydref-covid-
19?_ga=2.234358622.138840912.1598536389-844179288.1499206157 
 
Mae'r adrannau isod yn nodi'r gweithdrefnau y dylid eu dilyn wrth deithio ar gludiant i'r 
ysgol: 
 

 Atodiad A - Gwasanaethau Cludiant  i'r  Ysgol ar gyfer disgyblion prif ffrwd 
 Atodiad B -  Gwasanaethau Cludiant  i'r  Ysgol ar  gyfer  disgyblion ag Anghenion 

Dysgu Ychwanegol  (Anghenion Arbennig) 
 
Datblygwyd y gweithdrefnau hyn yn seiliedig ar ganllawiau diweddaraf y Llywodraeth a'r 
asesiadau risg a gynhaliwyd gan Swyddogion Iechyd a Diogelwch a Thrafnidiaeth y 
Cyngor. 
 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Thîm Cludiant i'r Ysgol y Cyngor 
 
E-bost: School.transport@swansea.gov.uk  
Ffôn: 01792 636347/636348 (cludiant i ddisgyblion prif ffrwd)  
 01792 636328/636593 (cludiant i ddisgyblion ADY) 
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Atodiad A 
 

Canllawiau i Rieni a Disgyblion - Gwasanaethau Cludiant i'r Ysgol ar gyfer Disgyblion 
Prif Ffrwd 

 
 

1. Mesurau i osgoi Lledaeniad Covid 19 
 
 Lle y bo'n bosibl, dylai rhieni/ gofalwyr deithio gyda'u plant o'r cartref i’r ysgol ac adref, yn 

ddelfrydol ar droed, neu ar feic, sgwter neu unrhyw ddull arall o deithio llesol. 
 Gall rhieni/ gofalwyr, os ydynt yn dymuno gwneud hynny, optio allan o gontract cludiant 

yr ysgol dros dro a mynd â'u plentyn i'r ysgol ac oddi yno eu hunain. 
 Ni fydd rhieni/ gofalwyr yn anfon eu plentyn i'r ysgol os ydynt yn datblygu symptomau 

Covid19.  Bydd rhieni/ gofalwyr yn dilyn protocol absenoldeb ysgol. 
 Os yw'r plentyn neu aelod o'r un cartref yn arddangos symptomau COVID bydd yn hunan 

ynysu yn unol â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru neu'r GIG. 
 Os bydd eu plentyn yn datblygu symptomau yn yr ysgol bydd rhieni'n casglu eu plentyn 

ac yn mynd â hwy adref cyn gynted â phosibl ac yn hunan ynysu yn unol â chanllawiau 
Iechyd Cyhoeddus Cymru neu'r GIG. 

 Bydd disgyblion yn parhau i gadw at 'Gôd Ymddygiad Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol' Cyngor 
Abertawe. 

 Bydd rhieni/ gofalwyr yn cynghori eu plant i orchuddio eu ceg a'u trwyn â hances neu eu 
penelin wrth besychu neu disian pan fyddant i ffwrdd o'r cartref e.e. ar gerbyd cludiant i'r 
ysgol neu yn yr ysgol. 

 Wrth fynd i mewn neu allan o gerbyd dylai disgyblion fod yn ymwybodol o'r canlynol: 
 

o Byddwch yn ymwybodol o'r arwynebau rydych yn eu cyffwrdd. Ceisiwch gyffwrdd 
cyn lleied ag arwynebau â phosibl. Defnyddiwch hylif diheintio dwylo os oes rhaid 
cyffwrdd ag arwyneb. 

o Byddwch yn ofalus i beidio â chyffwrdd â'ch wyneb. Cariwch hances bapur a 
gorchuddiwch eich ceg â hances wrth besychu neu disian neu defnyddiwch 
rywbeth arall fel penelin os ydych wedi anghofio hances, er mwyn lleihau 
lledaeniad diferion.  

o Golchwch eich dwylo neu defnyddiwch hylif diheintio dwylo ar ddechrau a diwedd 
eich taith. 

 
• Bydd angen i ddisgyblion dros 11 oed wisgo gorchuddion wyneb ar wasanaethau cludiant 
ysgol bwrpasol (caeedig).  
• Ni fydd angen i ddisgyblion hyd at 11 oed wisgo gorchuddion wyneb ond gallant wneud 
hynny os dymunant. 
• Ni fydd angen i ddisgyblion ag eithriadau meddygol wisgo gorchuddion wyneb. 
• Bydd angen i ddisgyblion dros 11 oed sy'n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus wisgo 
gorchuddion wyneb 3 haen i gydymffurfio â Chanllawiau Llywodraeth Cymru 
 

2. Mesurau i Sicrhau Ymbellhau Cymdeithasol 
 

a. Pwyntiau wrth godi a gollwng  
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 Bydd rhieni/ gofalwyr yn rhoi gwybod i'w plentyn am ofynion COVID19 o ymbellhau 
cymdeithasol ac yn golchi eu dwylo'n  rheolaidd. 

 Dylid cynnal ymbellhau cymdeithasol lle bynnag y bo'n rhesymol ymarferol er mwyn 
lleihau'r risg o ledaeniad y feirws COVID-19. 

 Dylai rhieni/ gofalwyr a disgyblion weithredu'n ystyriol i deithwyr eraill drwy fod yn barod 
i giwio a pharchu lle pobl eraill wrth fynd i mewn ac allan o gerbyd. Dim ond disgyblion 
awdurdodedig a ganiateir ar y cerbyd. 

 Dim ond teithwyr sydd â phas bws dilys ar gyfer y llwybr fydd yn cael teithio fel bod 
manylion cywir disgyblion sy'n teithio ar gael at ddibenion Profi Olrhain Diogelu (POD) 

 Ni fydd disgyblion o wahanol ysgolion ar y cerbyd yn cymysgu ac eithrio brodyr a 
chwiorydd. 
 

b. Ar y daith o’r cartref i’r ysgol ac adref 
 

 Ni fydd ymbellhau cymdeithasol ar fwrdd y cerbyd rhwng disgyblion. 
 Lle bynnag y bo modd, gofynnir i ddisgyblion eistedd gydag eraill yn yr un flwyddyn 

ysgol i leihau nifer y grwpiau cyswllt. 
 Bydd yn ofynnol i deithwyr  sicrhau eu  gwregysau diogelwch eu hunain, gyrrwr i 

gadarnhau ar lafar gyda theithwyr bod gwregysau diogelwch yn ddiogel. 
 • Mae gwisgo gorchudd wyneb yn orfodol ar gludiant penodedig i'r ysgol ar gyfer 

disgyblion dros 11 oed. Penderfyniad i rieni/gofalwyr ei wneud yw gwisgo 
gorchuddion wyneb gan ddisgyblion iau.  Nid yw gorchuddion wyneb yn addas i 
bawb e.e. plant ifanc; asthma yn dioddef, y rhai sydd â nam ar eu clyw, gan y gallai 
gynyddu'r risg o drosglwyddo yn anfwriadol.    

 Mae'n bwysig bod rhieni a disgyblion yn deall bod mesurau eraill fel ymbellhau 
cymdeithasol a golchi dwylo'n rheolaidd yn parhau'n bwysig ac na ddylid eu llacio 
wrth wisgo gorchudd wyneb. 

 • Bydd angen i ddisgyblion sy'n teithio ar wasanaethau bysiau cyhoeddus sydd hefyd 
yn cario aelodau o'r cyhoedd gydymffurfio â'r gofyniad i wisgo gorchuddion wyneb 3 
haen os ydynt yn 11 oed neu drosodd. Bydd gyrwyr a Chynorthwywyr Teithwyr yn 
gwisgo gorchuddion wyneb pan fyddant yn y cerbyd cludiant i'r ysgol ac o'i amgylch. 

 Dylid cynnal ymbellhau cymdeithasol rhwng staff cerbydau a disgyblion yn ystod y 
daith.  Mewn sefyllfaoedd lle  nad yw hyn yn bosibl, bydd cyswllt yn cael ei gadw i 
gyfnod byr gymaint â phosibl a bydd Cyfarpar Diogelu Personol (CDP) priodol yn 
cael ei wisgo. 

 Bydd angen i ddisgyblion barhau i gadw at 'Gôd Ymddygiad Cludiant Rhwng y 
Cartref a'r Ysgol' Cyngor Abertawe 

 Ni chaniateir bwyta unrhyw fwyd na diod ar gerbydau cludiant i'r ysgol. 
 Bydd y gyrrwr yn monitro ymddygiad disgyblion, yn gwirio tocynnau bws ac yn 

cyfathrebu â disgyblion o sedd y gyrrwr i ailddatgan ymddygiad da. Os oes angen 
cyfathrebu, gwneir hynny drwy'r gyrwyr ar radio llaw. 

 Cynghorir disgyblion i orchuddio eu ceg a'u trwyn â hances neu eu penelin wrth 
besychu neu disian. 

 Bydd y gyrrwr yn sicrhau bod awyru da o fewn y bws yn ystod y daith. 
 Os bydd disgybl yn mynd yn sâl ar y daith i'r ysgol bydd y gyrrwr yn cynghori'r ysgol 

fel y gellir gwneud trefniadau ar gyfer ei gasglu gan rieni.  
 Os bydd disgybl yn mynd yn sâl ar y daith adref, yn dibynnu ar yr amgylchiadau bydd 

y gyrrwr yn sicrhau diogelwch y disgyblion wrth y man gollwng. 
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c. Codi a gollwng yn yr ysgol 
 

 Bydd y Contractwr Cludiant yn sicrhau y glynir wrth y trefniadau i ollwng a chasglu yn 
yr ysgol. 

 Gall ysgolion amrywio eu horiau agor a chau yn raddol er mwyn osgoi torf. 
 Wrth gyrraedd ysgol: 

 
o Dylid gadael y cerbyd yn drefnus 
o Bydd y disgyblion agosaf at y ffrynt yn gadael y cerbyd yn gyntaf gyda disgyblion 

eraill yn gadael yn eu trefn. Y disgybl sy'n eistedd yn y cefn fydd y person olaf i 
adael y bws.  

 Wrth adael yr ysgol : 
 

o Dim ond teithwyr sydd â phas bws dilys ar gyfer y siwrnai fydd yn cael teithio fel bod 
manylion cywir disgyblion sy'n teithio ar gael at ddibenion POD. 

o Gofynnir i ddisgyblion eistedd gyda disgyblion eraill yn yr un grŵp blwyddyn ysgol lle 
bynnag y bo modd i leihau nifer y grwpiau cyswllt. 

 
 
3. Glanhau 
 
Bydd y contractwr cludiant i'r ysgol yn sicrhau bod y gwaith glanhau'n digwydd yn unol â 
Chanllawiau Llywodraeth Cymru: 

 Nodi ardaloedd risg uchel yn y cerbyd sy'n debygol o gael eu cyffwrdd yn rheolaidd 
e.e. rheiliau llaw; dolenni drysau; botwm gwthio ar gyfer agor drysau, gwregysau 
diogelwch. 

 Cynyddu'r gwaith o lanhau/diheintio pwyntiau 'Cyffwrdd' a nodwyd. Dylid gwneud hyn 
o leiaf cyn ac ar ôl pob taith. 

 Cerbyd yn lân bob dydd yn ôl y weithdrefn arferol. 
 Cerbyd yn lân iawn - bob wythnos.  
 Pecyn gollyngiad i'w gadw ar y cerbyd i helpu i lanhau hylifau'r corff e.e. chwydu 
 Hylif diheintio / ‘wipes’ a gedwir ar y cerbyd.  
 Glanhau pympiau tanwydd cyn ac ar ôl eu defnyddio. 
 Glanhau allweddi’r cerbyd cyn ac ar ôl eu trin.  
 Sicrhau bod darpariaeth storio gwastraff ar gyfer gwastraff CDP ar y cerbyd. 
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Atodiad B 

 

Canllawiau i Rieni a Disgyblion - Gwasanaethau Cludiant i'r Ysgol ar gyfer 
Disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (Anghenion Arbennig) 

1. Mesurau i osgoi Lledaeniad Covid 19 

• Ni fydd rhieni/gofalwyr yn anfon eu plentyn i'r ysgol os ydynt yn datblygu symptomau 
Covid19.  Bydd rhieni/gofalwyr yn dilyn y protocol absenoldeb ysgol 

• Os yw eu plentyn neu aelod o'r un cartref yn arddangos symptomau COVID dylent 
hunan ynysu yn unol â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru neu'r GIG.  

• Os bydd eu plentyn yn datblygu symptomau yn yr ysgol, bydd rhieni/gofalwyr yn 
casglu eu plentyn ac yn mynd â hwy adref cyn gynted â phosibl ac yn hunan ynysu 
yn unol â Chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru neu'r GIG 

• Bydd disgyblion yn parhau i gadw at 'God Ymddygiad Cludiant Rhwng y Cartref a'r 
Ysgol’ Cyngor Abertawe   

• Gall rhieni/Gofalwyr, os ydynt yn dymuno gwneud hynny, optio allan dros dro o 
gontract cludiant yr ysgol a mynd â'u plentyn i'r ysgol ac oddi yno eu hunain. 

• Dim ond disgyblion awdurdodedig fydd yn cael teithio ar y cerbyd fel bod manylion 
cywir disgyblion sy'n teithio ar gael at ddibenion Profi ac Olrhain. 

• Bydd disgyblion sy'n mynychu gwahanol ysgolion yn cael eu cludo ar wahân lle 
bynnag y bod modd. 

• Bydd disgyblion yn eistedd yn ôl eu grŵp oedran lle bynnag y bod modd ac eithrio 
brodyr a chwiorydd sy'n gallu eistedd gyda'i gilydd. 

• Mae gwisgo gorchudd wyneb gan ddisgyblion yn orfodol i ddisgyblion dros 11 oed ar 
gludiant penodedig i'r ysgol.  Penderfyniad i rieni/gofalwyr ei wneud yw gwisgo 
gorchuddion wyneb gan ddisgyblion iau. Ni fydd angen i ddisgyblion ag eithriadau 
meddygol wisgo gorchuddion wyneb. Nid yw gorchuddion wyneb yn addas i bawb 
e.e. plant ifanc iawn; y rhai ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau e.e. 
nam ar eu clyw fel y bydd disgyblion ag ADY dros 11 oed yn cael eu hasesu mewn 
perygl ar sail unigol i weld a fydd gwisgo gorchuddion wyneb yn briodol iddynt. 

• Mae'n bwysig bod rhieni; disgyblion a staff ysgol yn deall bod mesurau eraill fel 
ymbellhau cymdeithasol a golchi dwylo'n rheolaidd yn parhau'n bwysig ac na ddylid 
eu llacio wrth wisgo gorchudd wyneb.  

• Bydd gyrwyr a Chynorthwywyr Teithwyr yn gwisgo gorchuddion wyneb pan fyddant 
yn y cerbyd cludiant i'r ysgol ac o'i amgylch. 

• Lle bo modd i gynorthwyo dealltwriaeth, bydd rhieni a'r ysgol yn annog plant: 

o i orchuddio eu ceg a'u trwyn â hances neu eu penelin wrth besychu neu disian 
pan fyddant i ffwrdd o'r cartref e.e. yn yr ysgol, tacsi/bws mini 

o defnyddio meinwe neu benelin i beswch neu disian a defnyddio biniau ar gyfer 
gwastraff meinwe ('ei ddal, ei daflu, ei ddifa') 

o peidio â chyffwrdd â'u ceg, eu llygaid a'u trwyn 

o golchi eu dwylo wrth gyrraedd yr ysgol, cyn ac ar ôl bwyta, ac ar ôl disian neu 
besychu 
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• Yn yr ysgol, bydd staff yn cynorthwyo'r disgyblion hynny sy'n cael trafferth glanhau 
eu dwylo'n annibynnol. 

 

2. Mesurau i Sicrhau Ymbellhau Cymdeithasol 

a. Ar y Cerbyd  

Er mwyn cynorthwyo pobl i ymbellhau'n gymdeithasol, bydd y Cyngor yn: 

• Lle y bo'n bosibl, blaenoriaethu cerbydau mwy ar gyfer defnyddio cludiant i'r ysgol er 
mwyn caniatáu ymbellhau 2m rhwng y teithwyr a'r gyrrwr/cynorthwyydd teithwyr a 
rhwng y gyrrwr a'r cynorthwyydd teithwyr. 

• Defnyddio cerbydau â lifftiau cynffon e.e. bysiau mini, i gludo teithwyr sy'n defnyddio 
cadeiriau olwyn sy'n cael eu rhedeg gan fatri, sy'n tueddu i fod yn fwy ac yn drymach 
na chadeiriau olwyn safonol. 

• Cynyddu nifer y siwrneiau lle bo angen i gyd-fynd ag amseroedd agor/cau'r ysgol 
fesul cam. 

• Bydd disgyblion yn eistedd ac yn cael eu diogelu i seddi teithwyr cefn y cerbyd. Bydd 
seddau'n dibynnu ar ddyluniad y cerbyd; nifer y rhesi eistedd o fewn y cerbyd.  

• Rhaid i gynorthwywyr teithwyr fod yn eistedd yng nghefn y cerbyd gyda'r disgybl i 
gyflawni ei rôl gofalu/goruchwylio. Lle na ellir sicrhau 2m o ymbellhau cymdeithasol 
neu os oes angen i'r cynorthwyydd teithwyr ymyrryd â digwyddiad penodol yn y 
daith, bydd CDP priodol yn cael ei wisgo e.e. Masg Wyneb, menig tafladwy. 

• Ni ddylid bwyta unrhyw fwyd na diod yn y cerbyd. 

• Mae gwisgo gorchudd wyneb gan ddisgyblion yn orfodol i ddisgyblion dros 11 oed ar 
gludiant penodedig i'r ysgol.  Penderfyniad i rieni/gofalwyr ei wneud yw gwisgo 
gorchuddion wyneb gan ddisgyblion iau. Ni fydd angen i ddisgyblion ag eithriadau 
meddygol wisgo gorchuddion wyneb Nid yw gorchuddion wyneb yn addas i bawb 
e.e. plant ifanc iawn; y rhai ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau e.e. 
nam ar eu clyw fel y bydd disgyblion ag ADY dros 11 oed yn cael eu hasesu mewn 
perygl ar sail unigol i weld a fydd gwisgo gorchuddion wyneb yn briodol iddynt. 

b. Codi a gollwng yn yr Ysgol 

• Wrth godi o’r cartref gall y gyrrwr/cynorthwyydd teithwyr sefydlu gyda'r rhiant statws 
iechyd COVID y disgybl a'r teulu. Os yw'r disgybl yn dangos symptomau COVID 
bydd y gyrrwr yn hysbysu'r rhiant a'r ysgol na allant eu cludo. 

• I godi a gollwng yn y cartref, lle bo'n bosibl, bydd y rhieni'n gyfrifol am ddiogelwch eu 
plentyn wrth fynd i mewn ac allan o’r cerbyd.   

• Mae'r gyrrwr/cynorthwyydd teithwyr yn gyfrifol am ddiogelu cadeiriau olwyn o fewn y 
cerbyd ar wrth i ddisgyblion fynd i mewn ac allan o’r cerbyd.   

• Bydd codi a gollwng i'r ysgol yn ei gwneud yn ofynnol i'r cynorthwyydd teithwyr 
drosglwyddo neu gasglu'r disgybl yn uniongyrchol i aelod o staff ar safle'r ysgol. Yn 
dibynnu ar y cymorth sydd ei angen ar y disgybl e.e. dal ei law; gwthio eu cadair 
olwyn, bydd hylendid dwylo da yn cael ei wneud cyn ac ar ôl y dasg gollwng.  Golchi 
dwylo am o leiaf 20 eiliad; neu mae'r defnydd o ddiheintydd dwylo yn effeithiol. Bydd 
yr un hylendid dwylo yn berthnasol hyd yn oed os yw'r darparwr cludiant yn rhoi 
menig tafladwy i'w staff. 
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• Lle bo'n bosibl, bydd gyrwyr; cynorthwywyr teithwyr a staff ysgol yn cadw at y pellter 
cymdeithasol o 2m wrth godi a gollwng yn yr ysgol er mwyn lleihau cyswllt rhwng 
oedolion ac oedolion. Lle nad yw hyn yn bosibl, bydd CDP priodol yn cael ei wisgo 
e.e. gorchuddio wyneb 

• Lle bo'n bosibl, dylid annog disgyblion i fwclo a dadfwclo eu gwregys diogelwch eu 
hunain. Lle nad yw hyn yn bosibl, er enghraifft, wrth gludo disgyblion ADY ag 
anghenion cymhleth sydd angen cymorth i gael mynediad i'r cerbyd neu wregysau 
diogelwch cyflymaf, bydd y cynorthwyydd teithwyr yn cefnogi'r disgybl a bydd CDP 
priodol yn cael ei wisgo 

c. Ar y Daith i'r Ysgol ac oddi yno 

• Dylai ymbellhau cymdeithasol barhau gydag unrhyw ryngweithio rhwng y gyrrwr, y 
cynorthwyydd teithwyr a'r disgybl yn ystod y daith.  Mewn digwyddiadau lle nad yw 
hyn yn bosibl ac yn dibynnu ar yr amgylchiadau, cedwir cyswllt mor fyr â phosibl a 
bydd CDP priodol yn cael ei wisgo. 

• Rhaid i ddisgyblion barhau i gadw at 'God Ymddygiad Cludiant Rhwng y Cartref a'r 
Ysgol' Cyngor Abertawe  

• Cynghorir disgyblion i orchuddio eu ceg a'u trwyn â hances neu eu penelin wrth 
besychu neu disian. 

• Bydd gyrrwr yn sicrhau bod awyru da o fewn y cerbyd yn ystod y daith 

• Os bydd disgybl yn mynd yn sâl ar y daith i'r ysgol bydd y gyrrwr yn cynghori'r ysgol 
fel y gellir gwneud trefniadau ar gyfer casglu gan y rhieni. Os bydd disgybl yn mynd 
yn sâl ar y daith adref bydd y gyrrwr yn cynghori'r rhiant. Yn dibynnu ar yr 
amgylchiadau dylai ymbellhau cymdeithasol barhau lle bynnag y bod modd er mwyn 
atal lledaeniad yr haint neu os nad yw hyn yn bosibl dylai staff wisgo CDP addas e.e. 
menig tafladwy; ffedog; FRSM.  

• Ni ddylid bwyta unrhyw fwyd na diod ar y cerbyd. 

3. Glanhau 

• Bydd y contractwr cludiant i'r ysgol yn sicrhau bod y gwaith glanhau'n cael ei 
weithredu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru: 

 Dylai gyrwyr lanhau arwynebau sy'n debygol o gael eu cyffwrdd gan y 
teithiwr e.e. dolenni drws, dirwynydd ffenestri, gwregysau diogelwch, cefn 
y seddi blaen ac arwyneb arall y gallai'r teithiwr/teithwyr fod wedi cyffwrdd 
neu beswch/disian arno, ar ôl pob taith i deithwyr. Yna dylai'r gyrrwr 
olchi/ddiheintio ei ddwylo ei hun ar ôl glanhau. 

 Dylid cwblhau glanhau'r cerbyd yn drylwyr gyda chynhyrchion glanhau 
arferol ar ddiwedd pob sifft/diwrnod gwaith. 

 Pecyn gollyngiad i'w gadw ar y cerbyd i helpu i lanhau hylifau'r corff e.e. 
chwydu 

 Defnyddio ‘wipes’ diheintio i lanhau pympiau tanwydd cyn ac ar ôl eu 
defnyddio. 

 Glanhau allweddi’r cerbyd cyn ac ar ôl eu trin.  

 Sicrhau bod darpariaeth storio gwastraff ar gyfer gwastraff CDP ar y 
cerbyd. 
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