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I rieni a gofalwyr disgyblion sy'n mynychu Ysgol Ardal yng Nghaerdydd 
 
 
Annwyl Riant/Gofalwr 
 
Rwy'n ysgrifennu atoch i roi gwybod am y trefniadau sydd ar waith ym mhob un o Ysgolion 
Ardal Caerdydd i reoli'r risg o COVID-19.  O ystyried y cynnydd a ragwelir yng nghyfradd 
trosglwyddo'r feirws yn y gymuned, mae'n bwysig ein bod yn cynghori rhieni a gofalwyr am y 
mesurau sydd ar waith i leihau'r risg i ddisgyblion, staff a theuluoedd yng nghymunedau'r 
Ysgolion Ardal.  Mae hyn yn ategu’r canllawiau a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru ac 
Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac mae'n unol â'r rheoliadau ymbellhau cymdeithasol ychwanegol 
a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar 7 Ebrill. 
 
Achosion o COVID-19 a amheuir/a gadarnhawyd sy'n effeithio ar aelwyd  
 
Petai aelod o'r teulu sy'n byw ar yr un aelwyd â disgybl yn arddangos symptomau neu'n 
profi'n bositif am COVID-19, rhaid i'r disgybl hunanynysu ar unwaith am 14 diwrnod cyn ail-
fynychu'r Ysgol Ardal.  Os yw’r disgybl ei hun yn arddangos symptomau COVID-19 yn ystod 
y cyfnod ynysu 14 diwrnod, dylid estyn y cyfnod ynysu gan 7 diwrnod ychwanegol. 
 
Achos o COVID-19 a amheuir/a gadarnhawyd yn effeithio ar ddisgybl neu aelod o staff 
yn yr Ysgol Ardal.  
 
Byddai angen i unrhyw ddisgybl sy'n arddangos symptomau, neu’n profi'n bositif am COVID-
19, hunanynysu yn syth am o leiaf 7 diwrnod neu gyhyd ag y pery’r symptomau, cyn ail-
fynychu'r Ysgol Ardal. 
 
Os yw disgybl yn arddangos symptomau COVID-19, hoffem sicrhau rhieni bod mesurau'n 
cael eu rhoi ar waith ar unwaith i lanhau'r ardaloedd a feddiannir yn drylwyr er mwyn lleihau'r 
risg o drosglwyddo.  Bydd staff yn wyliadwrus ac yn monitro lles disgyblion ym mhob Ysgol 
Ardal ac yn gweithredu'n rhagofalus pe bai disgyblion yn arddangos symptomau 
cydnabyddedig. Mae safonau hylendid ar waith ym mhob Ysgol Ardal ar gyfer disgyblion a 
staff, megis golchi dwylo'n rheolaidd a defnyddio diheintydd dwylo, yn ogystal â gofynion 
ymbellhau cymdeithasol.  Yn ogystal, mae trefnau glanhau gwell wedi'u sefydlu. 
 
Caiff mesurau rheoli heintiau eu cymhwyso'n gadarn ym mhob un o Ysgolion Ardal 
Caerdydd. Trwy weithio gyda'n gilydd, gallwn sicrhau bod y risg o drosglwyddo yn cael ei 
lleihau cymaint â phosibl.  
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