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Absenoldebau disgyblion yn gysylltiedig â Covid-19 - Canllaw cyfeirio cyflym i rieni 
 

D.S Mae systemau gwahanol ar waith ar gyfer y rhai sy'n arddangos symptomau o’u  
cymharu â'r rhai y mae TTP yn cysylltu â nhw.  

 
  

Beth i'w wneud os....  
 

 

Camau sydd eu hangen 
 

 

Dychwelyd i'r ysgol pan... 
 

… mae gan fy mhlentyn unrhyw un o 

symptomau Covid-19. 
 

Prif symptomau coronafeirws yw: 

• tymheredd uchel 
• peswch newydd, parhaus – mae hyn 

yn golygu pesychu llawer, am fwy nag 
awr, neu 3 pennod neu fwy o besychu 

mewn 24 awr 
• colled neu newid i ymdeimlad o arogl 

neu flas – mae hyn yn golygu na allant 

arogli neu flasu unrhyw beth, neu mae 
pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol 

i’r cyffredin  

- PEIDIWCH Â DOD I'R YSGOL.  

- CYSYLLTWCH Â'R YSGOL I'N 
HYSBYSU. 

 - Hunan-ynysu'r aelwyd GYFAN. 

 - Cael prawf. 
 - Hysbysu'r ysgol ar unwaith o 

ganlyniad. 
 

... daw'r prawf yn ôl yn negyddol a 

phan fydd y tymheredd wedi bod 
yn ôl i normal am 48 awr.  

 

Os na chaiff eich plentyn ei brofi, 
rhaid iddo aros i ffwrdd o’r ysgol 

am o leiaf 10 diwrnod a bydd 
angen i unrhyw frodyr a chwiorydd 

aros i ffwrdd o’r ysgol am 14 
diwrnod. Os bydd brodyr a 

chwiorydd wedyn yn dangos 

symptomau, maent yn dechrau 
cyfnod ynysu 10 diwrnod arall. 

Os yw eich plentyn wedi cael 
symptomau COVID19 neu brawf 

cadarnhaol, yna gall ddod â'i 

hunan-ynysu i ben ar ôl 10 diwrnod 
(yn dilyn y prawf) a dychwelyd i'w 

drefn arferol os nad oes ganddo 
symptomau ar wahân i beswch neu 

golli ymdeimlad o arogl neu flas. Os 
oes gan eich plentyn dymheredd 

uchel o hyd, cadwch ef yn hunan-

ynysu nes bydd ei dymheredd yn 
dychwelyd i normal a gofynnwch  

am gyngor meddygol. 

mae fy mhlentyn yn profi'n gadarnhaol 
ar gyfer Covid-19. 

 

- PEIDIWCH Â DOD I'R YSGOL. 
- CYSYLLTWCH Â'R YSGOL I'N 

HYSBYSU. 
- Cytuno ar ddyddiad cynharaf ar 

gyfer dychwelyd posibl. O leiaf 10 
diwrnod.  

- Hunanynysu yr aelwyd gyfan.  

 

Ar ôl 10 diwrnod, gall eich plentyn 
ddychwelyd pan fydd yn teimlo'n 

well. Hyd yn oed os oes ganddynt 
beswch neu golli blas/arogl o hyd, 

gall y symptomau hyn barhau am 
sawl wythnos. Os oes tymheredd 

uchel gyda’ch plentyn o hyd, 

cadwch ef yn hunan ynysu nes 
bydd y tymheredd yn dychwelyd i'r 

arfer gofynnwch am gyngor 
meddygol. 

... mae fy mhlentyn yn profi'n 

negyddol. 

 - CYSYLLTWCH Â'R YSGOL I'N 

HYSBYSU. 
- Trafodwch pryd y gall eich 

plentyn ddod yn ôl. 

... daw'r prawf yn ôl yn negyddol a 

phan fydd y tymheredd yn ôl i'r 
arfer am 48 awr 

 
... mae fy mhlentyn yn sâl gyda 

symptomau nad ydynt yn gysylltiedig â 
Covid-19. 

 

 
 

 

  
- Peidiwch â dod i'r ysgol. 

- Cysylltwch â'r ysgol i'n hysbysu. 
- Ffoniwch yr ysgol yn ddyddiol  

 

 
 

... ar ôl 48 awr yn dilyn y symptom 
olaf o salwch neu ddolur rhydd. Yn 
unol â chanllawiau'r GIG ar gyfer 
clefydau heintus. 
https://www.nhs.uk/live-
well/healthy-body/is-my-child-too-ill-
for-school/ 
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... mae rhywun ar fy aelwyd yn dangos 

symptomau                         
 

Covid 19 
 

 

 

 
- PEIDIWCH Â DOD I'R YSGOL. - 

CYSYLLTWCH Â'R YSGOL I'N 
HYSBYSU. - Pawb yn y cartref i 

hunan ynysu 
 - Aelod o'r cartref i gael prawf. 

 - Hysbysu'r ysgol ar unwaith o 

ganlyniad y prawf 
 

 

 
... daw'r prawf yn ôl yn negyddol. 

 

   
                                                                                                                

  

 

... rhywun yn fy nghartref yn profi'n 

gadarnhaol am Covid-19.. 
 

  

- PEIDIWCH Â DOD I'R YSGOL. 

- CYSYLLTWCH Â'R YSGOL I'N 
HYSBYSU. 

- Pawb yn y cartref i hunan ynysu. 
- Cytuno ar ddyddiad cynharaf ar 

gyfer dychwelyd posibl. Bydd hyn 

yn isafswm o 14 diwrnod, yn 
dibynnu a yw'r plentyn yn mynd 

ymlaen i ddatblygu symptomau.  
 

 

... plentyn wedi cwblhau 14 

diwrnod o hunan ynysu ac nid yw 
wedi dangos unrhyw symptomau.  

 

... Mae prawf a thracio GIG wedi nodi 

bod fy mhlentyn wedi cael cyswllt agos 
â rhywun â symptomau neu wedi 

cadarnhau Covid-19 
 

- PEIDIWCH Â DOD I'R YSGOL. 

- CYSYLLTWCH Â'R YSGOL I'N 
HYSBYSU. 

- Cytuno ar ddyddiad cynharaf ar 
gyfer dychwelyd posibl. Bydd hyn 

yn isafswm o 14 diwrnod, yn 

dibynnu a yw'r plentyn yn mynd 
ymlaen i ddatblygu symptomau.  

 

... mae’r'r plentyn wedi cwblhau 14 

diwrnod o hunan ynysu heb i 
unrhyw symptomau ddatblygu.  

 

... rydym ni/fy mhlentyn wedi teithio ac 
mae'n rhaid i ni/iddo hunan ynysu fel 

cyfnod o cwarantin.  
 

 - Ystyried gofynion cwarantîn 
a chyngor y Swyddfa Dramor a 

Chymanwlad wrth fwcio i 
deithio 

- Dychwelyd o gyrchfan lle 
mae angen cwarantîn. 

- Cytuno ar ddyddiad cynharaf 

ar gyfer dychwelyd posibl. 
Bydd hyn o leiaf 14 diwrnod o 

ddyddiad dychwelyd 
Pawb yn y cartref I hunan 

ynysu.  

 

... mae'r cyfnod cwarantîn o 14 
diwrnod wedi'i gwblhau.  

.  
 

... mae swigod fy mhlentyn ar gau 

oherwydd achosion covid-19 yn yr 
ysgol.  

 

- - PEIDIWCH Â DOD I'R 

YSGOL  
- - Gartref, cefnogwch eich 

plentyn gyda dysgu o bell 

cystal ag y gallwch o dan 
eich amgylchiadau unigol. 

- - Bydd angen i'ch plentyn 
ynysu am 14 diwrnod. 

-  

-... ysgol yn eich hysbysu pryd y 

bydd y dosbarth yn ailagor.  
 

 



 


