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Mae'r papur hwn yn cyfuno’r cyngor yn ymwneud â phlant ac addysg o'r Grŵp Cynghori 

Gwyddonol ar Argyfyngau (SAGE) ac y cytunwyd arno gan Grŵp Cynghori Technegol 

COVID-19 Llywodraeth Cymru (TAG). Mae'n cynrychioli ein dealltwriaeth ddiweddaraf o 

COVID-19 mewn perthynas â phlant ac addysg. Bydd y cyngor i Lywodraeth Cymru'n newid 

wrth i ragor o wybodaeth a thystiolaeth ddod i'r amlwg. Mae adolygiadau diweddar eraill o 

ysgolion yn ddefnyddiol a gellid eu hystyried ochr yn ochr â'r cyngor hwn12. Dylid hefyd 

ystyried y dystiolaeth ar effaith COVID-19 ar boblogaethau BAME3. Mae angen canllawiau 

pellach ar blant a warchodir.  

 

                                                           
1 http://www.independentsage.org/wp-content/uploads/2020/05/Independent-Sage-Brief-Report-on-Schools-5.pdf 
2 https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-schools-early-learning-and-childcare-settings---scientific-evidence/ 
3 https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-covid-19-chymunedau-pobl-dduon-ac-asiaidd-lleiafrifoedd-ethnig-bame 

http://www.independentsage.org/wp-content/uploads/2020/05/Independent-Sage-Brief-Report-on-Schools-5.pdf
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Cyngor cyffredinol y Grŵp Cynghori Technegol 

 

Cyffredinol 

 Ni ddylid ond gwneud newidiadau sylweddol i bolisïau a fydd yn debygol 

arwain at fwy o gymysgu ymhlith y boblogaeth: 

o pan fo system olrhain cysylltiadau gadarn yn ei lle sy'n gallu profi, olrhain 

a diogelu unigolion sydd wedi'u heintio4, 

o pan fo'r gwerth Rt wedi'i ddeall a bod dangosyddion dibynadwy yn eu lle 

i'w amcangyfrif, 

o pan fo polisïau wedi'u modelu, ar wahân a gyda'i gilydd, er mwyn deall yr 

effaith debygol ar y gyfradd heintio, 

o pan fo system sensitif yn ei lle i gadw gwyliadwriaeth ac ymateb i iechyd 

y cyhoedd. 

 Nid yw'r coronafeirws yn goroesi’n hir iawn mewn mannau lle ceir digon o 

awyr iach a heulwen. Mae'r feirws yn goroesi am gyfnod hirach mewn 

amgylcheddau dan do. 

 Dylid cynnal asesiadau risg strwythuredig sy'n ystyried y dulliau trosglwyddo 

yn erbyn hierarchaeth rheoli risg. Argymhellir defnyddio hyn i ystyried risg yn 

ystod gwahanol weithgareddau i nodi pwyntiau allweddol i liniaru risg. Mae'n 

hanfodol bod ymyriadau lleihau risg yn defnyddio dull "lliniaru, monitro, 

addasu". 

 Ym mhob sefyllfa, mae angen i'r negeseuon a'r canllawiau fod yn glir iawn a 

chynnwys pwyslais ar ofal, cyfrifoldeb, iechyd cyhoeddus a hylendid. 

Plant ac ysgolion 

 Mae caniatáu i blant y blynyddoedd cynnar ddychwelyd yn cael llai o effaith 

ar y gwerth Rt na'r senarios ar gyfer plant hŷn. 

 Mae'r senarios lle mae dosbarthiadau’n dychwelyd bob yn dipyn gyda 

hanner y dosbarth yn dychwelyd gyntaf a’r hanner arall yr wythnos wedyn 

yn lleihau trosglwyddiadau os nad yw’r grwpiau'n cymysgu (gan gynnwys 

staff), ond mae angen mwy o waith dadansoddi ar hyn.  

 Efallai bod plant ifanc yn llai tueddol o gael clefyd clinigol (lefel gymedrol i 

uchel o hyder) nag oedolion; nid oes digon o dystiolaeth i benderfynu a yw 

hynny hefyd yn wir yn achos plant hŷn. 

 Nid yw’n glir a yw’r haint yn llai tueddol o gael ei drosglwyddo gan blant nag 

oedolion, ond dengys rhywfaint o dystiolaeth newidiol y gallai hynny fod yn 

wir yn achos plant iau (hyd at 11-13 oed) (lefel isel o hyder).    

 Am amryfal resymau, mae’r risg sy’n gysylltiedig â’r opsiynau ailagor yn is 

ar gyfer plant iau nag ar gyfer plant hŷn. 

 Mae’r effeithiau anuniongyrchol a fyddai’n gysylltiedig ag ailagor ysgolion 

(pa opsiwn bynnag a ddewisir) yn debygol o gael mwy o effaith ar 

                                                           
4 Fel y diffiniwyd yng nghyngor TAG/SAGE dyddiedig 20 Mai 2020 



NID POLISI LLYWODRAETH CYMRU  SWYDDOGOL SENSITIF 
 

3 
 

drosglwyddo’r haint na’r ysgolion eu hunain (e.e. ailagor yng nghyswllt pobl 

yn dychwelyd i’r gwaith, newid ymddygiad). 

 Nid yw mesurau cadw pellter cymdeithasol yn debygol o fod yn bosibl i 

blant ifanc. 

 Mae angen gwaith pellach i ddeall effeithiau ehangach COVID-19 ar blant a 

staff. 

 Mae teidiau a neiniau plant oed ysgol gynradd yn parhau i fod mewn mwy o 

berygl o salwch difrifol. Mae gan gyfran sylweddol o bobl yn y grwpiau risg 

uchel un neu ragor o wyrion oed ysgol gynradd. 

 

 

1. Grŵp Gorchwyl a Gorffen Plant SAGE: Sylwadau ar ddilyniant 

mesurau cadw pellter cymdeithasol (ysgolion) (SAGE 20 Mai 2020)  

 Mae'r papur hwn yn sôn am yr elfennau'n ymwneud ag ysgolion, a dylid ei ddarllen ar y 

cyd â'r datganiadau SPI-M ac SPI-B eraill567.  

 

 Roedd y grŵp yn cefnogi'r egwyddor o lacio’r mesurau un ar y tro, gyda digon o amser 

rhwng newidiadau i allu asesu'r effaith.   

 

 Cyn llacio'r trefniadau cau ysgolion ymhellach, mae angen sicrhau negeseuon a 

chyfathrebu clir, a ddatblygir mewn partneriaeth â rhieni a gofalwyr, plant a gweithwyr 

addysg proffesiynol.  

 

 Mae'n hanfodol bod systemau profi ac ymateb cryf yn eu lle, sy'n sicrhau darpariaeth o 

80% neu fwy ac yn rhoi canlyniadau cyflym (gweler Ffigur 1). Dylai'r protocolau gynnwys 

cynlluniau penodol ar gyfer ysgolion, gan gynnwys meini prawf ar gyfer cau ysgolion. 

Mae angen cyfathrebu'r rhain yn glir i rieni a gofalwyr, plant, a gweithwyr addysg 

proffesiynol.    

 

 Gall profi, tracio ac olrhain plant fod yn fwy heriol oherwydd materion preifatrwydd a 

diogelwch yn ymwneud ag apiau (a'r ffaith bod lai o ddefnydd o ffonau symudol ymhlith 

plant), a'i bod yn anodd swabio plant ifanc. Yn ogystal, mae angen ystyried y trothwyon 

ar gyfer profi plant - gan fod twymyn dros dro yn gyffredin iawn mewn plant ifanc. 

 

 Ni ddylid ystyried agor ysgolion heb ystyried yr effaith ar fesurau eraill (gweler Ffigur 1). 

Mae'r effaith ar drosglwyddo’r haint pe bai sawl mesur yn cael eu llacio ar yr un pryd yn 

debygol o fod yn fwy na chyfanswm effaith llacio pob mesur yn unigol.  

 

 Mae'n hollbwysig nodi nad yw ysgolion yn effeithio ar blant yn unig. Bydd effaith 

uniongyrchol ar staff a rhieni hefyd. Mae'n debygol y bydd agor ysgolion yn cynyddu'r 

trosglwyddiad yn y grwpiau hyn. Byddai'n rhaid i unrhyw gynlluniau i ailagor ysgolion 

ystyried hefyd sut i leihau'r risg yn sgil y posibilrwydd o gymysgu rhwng oedolion wrth 

                                                           
5 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886994/s0257-sage-sub-

group-modelling-behavioural-science-relaxing-school-closures-sage30.pdf  
6 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886996/s0259-spi-b-
scenarios-input-sage30.pdf  
7 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/887014/s0300-tfc-
modelling-behavioural-science-relaxing-school-closures-sage31.pdf  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886994/s0257-sage-sub-group-modelling-behavioural-science-relaxing-school-closures-sage30.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886994/s0257-sage-sub-group-modelling-behavioural-science-relaxing-school-closures-sage30.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886996/s0259-spi-b-scenarios-input-sage30.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886996/s0259-spi-b-scenarios-input-sage30.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/887014/s0300-tfc-modelling-behavioural-science-relaxing-school-closures-sage31.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/887014/s0300-tfc-modelling-behavioural-science-relaxing-school-closures-sage31.pdf
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giatiau'r ysgol, yn yr ystafell athrawon etc, a rhoi protocolau yn eu lle ar gyfer grwpiau 

agored i niwed.  

 

 Mae’n bosibl y gallai canlyniadau newid i ymddygiad neu gysylltiadau y tu allan i'r ysgol 

yn sgil ailagor ysgolion gael mwy o effaith ar drosglwyddo’r haint nag agor yr ysgolion: er 

enghraifft, galluogi mwy o rieni i ddychwelyd i'r gwaith.  

 

 Mae effaith agor ysgolion yn rhannol ar drosglwyddo’r haint yn dibynnu’n rhannol ar 

gyfran y plant sydd yn ysgol. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi nad yw hyn gysylltiad 

llinol, a bydd y mesurau eraill sydd ar waith yn cael effaith hefyd ynghyd â’r manylion 

ynghylch sut y caiff y broses o agor ysgolion yn rhannol ei gweithredu, oedran y plant 

etc.  

 

 Ni ellir cymhwyso canfyddiadau gwaith modelu blaenorol ar agor ysgolion yn 

uniongyrchol i'r cynigion presennol, gan fod y gwaith hwnnw wedi ystyried y mater ar ei 

ben ei hun, neu ochr yn ochr â newidiadau bach mewn cysylltiadau eraill (gweler Ffigur 

3). 

   

 Ni all y gwaith modelu ar 4 Mai 2020 gan SPI-M ond roi safbwyntiau cyffredinol yn unig. 

Fodd bynnag, gan fod y mesurau a weithredwyd ar 13 Mai 2020 nad ydynt yn ymwneud 

ag ysgolion a'r mesurau a gynigiwyd ar gyfer Cam 2 (agor safleoedd manwerthu nad 

ydynt yn hanfodol; grwpio) (yn Lloegr) yn llawer mwy eang na'r rheini a ystyriwyd yn y 

gwaith modelu hwn, mae effaith yr un mesurau ysgol wedi’u modelu yn debygol o fod yn 

fwy nag yr amcangyfrifwyd yn flaenorol.   

 

 Ni ellir deall effaith agor ysgolion yn nhermau’r risg y caiff pobl eu heintio a’r risg o 

drosglwyddo’r haint yn unig. Dylid hefyd ystyried effaith gronnol cau ysgolion: hira'n byd 

y mae’r ysgolion ar gau, mwya'n byd y bydd yr anawsterau ynghyd â'r gost a'r her o'u 

goresgyn – mae cydbwysedd anodd i’w daro ac mae angen ystyried yr effeithiau eilaidd 

yn ofalus.  

   

2. Brif y Grŵp Cyngor Technegol a'r Prif Swyddog Meddygol: Newidiadau i 

fesurau (30 Mai 2020) 

 

 Nid yw'n bosibl eto i asesu'n gywir effaith y newidiadau a wnaed eisoes i 

ymyriadau anfferyllol e.e. dwy aelwyd yn cwrdd y tu allan. Nid yw’r newidiadau 

mewn trosglwyddiadau yn y ddwy i dair wythnos ddiwethaf wedi'u hadlewyrchu 

yn y data clinigol eto.  

 

 Roedd yn anodd iawn rhagweld yr ymateb ymddygiadol i fwy nag un newid i'r 

cyfyngiadau ar yr un pryd, ac roedd posibilrwydd uchel o ganlyniadau negyddol 

mawr ac anfwriadol mewn cysylltiad â chadw at y mesurau sy'n parhau yn eu lle.  

 

 Mae cyflwyno'r opsiynau ar gyfer ailagor ysgolion o dan senarios Profi, Olrhain, 

Diogelu gwahanol a chyda lefelau amrywiol o gysylltiadau gwaith a hamdden 

(e.e. ailagor safleoedd manwerthu nad ydynt yn hanfodol) yn dangos sut mae 

effeithiau mwy nag un newid ar wahân yn cronni. 
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 Mae Ffigur 1 yn ddangosol yn hytrach nag yn feintiol ac ni ddylid ei ddefnyddio i 

ragweld effaith pecynnau o fesurau. Mae’r gwaith modelu'n dangos cysylltiad clir 

rhwng llacio mesurau ac ailagor ysgolion a lleoliadau addysgol a’r gwerth Rt. Mae 

system gadarn ar gyfer olrhain cysylltiadau (80%) yn cael effaith sylweddol ar Rt 

o gymharu â senarios lle na cheir system o'r fath.   

 

Ffigur 1. Newidiadau i Rt wrth agor ysgolion a llacio ymyriadau anfferyllol eraill gyda lefel o 0, 20% a 80% o ran olrhain 
cysylltiadau.   

 Mae Ffigur 2 o fodelau Rt gwahanol yn dangos tueddiadau amrywiol ar gyfer 

ailagor ysgolion (dim olrhain cysylltiadau). 

 

Ffigur 2. Modelau R gwahanol ar gyfer ailagor ysgolion a llacio ymyriadau anfferyllol 

 

 Gyda'r ysgolion ar gau a’r gyfradd drosglwyddo R rhwng 0.7 a 1.0, fel ar hyn o 

bryd, nid oes llawer o le heb system olrhain cysylltiadau ar waith.  

 

 Mae llai o risg i'r opsiynau ailagor mwy cymedrol, ond mae lefel y risg yn 

dibynnu ar berfformiad y system Profi, Olrhain, Diogelu. Bydd yn bwysig 

gwybod yn union beth yw perfformiad gwirioneddol a phrofedig y system ar yr 

adeg pan fydd newidiadau’n cael eu gwneud. 
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3. Modelu opsiynau ar gyfer ailagor ysgolion (modelu heb unrhyw 

lacio ychwanegol cysylltiedig) (SAGE 04 Mai 2020)  

 

Ffigur 3. Modelu senarios gwahanol ar gyfer ailagor ysgolion. 

 

 

Ffigur 4. Modelau Rt gwahanol gyda senarios amrywiol ar gyfer ailagor ysgolion. 

 Mae'r effeithiau gwahanol ar Rt yn dibynnu ar: 

o Oedran y plant 

o Nifer y plant sy'n dychwelyd 

o Systemau i leihau maint y rhwydwaith (sydd wedi'u rhannu'n ddau fecanwaith) 

 Systemau rota (senario 7) i leihau maint y rhwydweithiau 
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 Y graddau y bydd cael llai o blant yn yr ysgol yn lleihau nifer y cysylltiadau yn 

eu rhwydwaith (mae hyn yn ansicr) 

 Y gwaith modelu ar gyfer senario 7 yw'r un lleiaf cadarn o'r senarios i gyd, ac mae 

angen ymchwil pellach.  

 

 Mae casgliadau'r gwaith modelu'n sensitif i ragdueddiad plant i’r haint a’u 

heintusrwydd. 

 

 Bydd y deinameg a nodwyd yn yr adroddiad o ran gwyddoniaeth ymddygiadol yn 

gwneud pob dull gweithredu'n fwy neu'n llai effeithiol o ran atal lledaeniad yr haint a 

chefnogi neu danseilio'r effeithiau addysgol, datblygiadol, cymdeithasol a seicolegol 

ar fyfyrwyr. 

 

4. Papur yn adrodd ar adolygiad systematig o astudiaethau sy'n 

archwilio’r cyfraddau heintio a throsglwyddo ymhlith plant (SAGE 

21 Mai 2020) 

 Mae'r graddau y mae plant a phobl ifanc yn cael eu heintio gan y feirws SARS-

CoV-2 ac yn ei drosglwyddo i eraill yn aneglur. Mae cyfres glinigol a phrofi 

cohortau ar sail sgrinio achosion symptomatig yn darparu amcangyfrifon â thuedd 

o ba mor debygol i’w plant o gael eu heintio. Mae rôl plant a phobl ifanc yn 

nhrosglwyddiad SARS-CoV-2 yn dibynnu ar eu rhagdueddiad i'r haint, 

symptomau, llwyth feirysol, patrymau o ran cysylltiad cymdeithasol ac 

ymddygiad.  

 

 Gwnaeth SAGE gynnal adolygiad systematig cyflym o astudiaethau olrhain 

cysylltiadau ac astudiaethau sgrinio poblogaeth er mwyn ateb y cwestiwn 

ynghylch pa mor debygol yw plant a'r glasoed o gael SARS-CoV-2 a’i 

drosglwyddo o gymharu ag oedolion.  

 

 Cafwyd hyd i 6,327 o astudiaethau ar ôl chwilio PubMed a medRxiv ar 16 Mai 

2020, a nodwyd rhagor o astudiaethau drwy chwilio'r cyfeiriadau a grybwyllwyd a 

thrwy ddefnyddio cysylltiadau proffesiynol. Gwnaeth y tîm asesu eu hansawdd, 

crynhoi'r canfyddiadau a chynnal metaddadansoddiad ar sail effeithiau ar hap o’r 

astudiaethau olrhain cysylltiadau.   

 

 Dyma oedd y casgliadau: 

 

o Ceir tystiolaeth ragarweiniol bod plant a phobl ifanc yn llai tebygol o gael 

SARS-Cov-2; roeddent 56% yn llai tebygol o fod yn gyswllt heintiedig.   

 

o Ceir tystiolaeth wan fod plant a phobl ifanc yn llai tebygol o drosglwyddo 

SARS-CoV-2  ar lefel poblogaeth. 
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o Nid yw'r astudiaeth yn darparu gwybodaeth am heintusrwydd plant.  

 

 Bodlonodd 18 astudiaeth y meini prawf ar gyfer eu cynnwys; sef 9 astudiaeth 

olrhain cysylltiadau, 8 astudiaeth sgrinio poblogaeth ac 1 adolygiad systematig. 

Roedd ansawdd yr astudiaethau’n isel a chanolig yn bennaf. Dengys 

metaddadansoddiad o’r astudiaethau olrhain cysylltiadau mai'r gymhareb 

tebygolrwydd gyfunol ar gyfer bod yn gyswllt heintiedig sy’n blentyn o gymharu 

ag oedolion, ar gyfer pob astudiaeth, oedd 0.44 (0.29, 0.69) gyda heterogenedd 

sylweddol (63%). 

 

 Dengys canfyddiadau adolygiad systematig o glystyrau o aelwydydd â COVID-19 

fod 3 ym mhob 31 (10%) o ganlyniad i achos cyfeirio sy’n blentyn, a dengys 

astudiaeth olrhain cysylltiadau ysgol ar sail poblogaeth fod bach iawn o 

drosglwyddo gan achosion cyfeirio sy’n blant neu’n athrawon.   

 

 Roedd canfyddiadau'r astudiaethau sgrinio poblogaeth yn heterogenaidd, ac yn 

cynnwys astudiaethau o gyffredinolrwydd a serogyffredinolrwydd yr haint. 

 

 Dengys astudiaethau mawr o Wlad yr Iâ, yr Iseldiroedd a Sbaen ac astudiaeth 

drefol o'r Eidal fod tipyn llai o achosion ymhlith plant a phobl ifanc. Fodd bynnag, 

dengys astudiaethau o Stockholm, Lloegr a rhanbarthau dinesig yn y Swistir a'r 

Almaen nad oedd unrhyw wahaniaeth yn y cyffredinolrwydd rhwng plant ac 

oedolion.   

 

5. Nodyn Ymchwil SPI-B ar Effeithiau Ehangach Cau Ysgolion ar 

Blant (SAGE 21 Mai 2020) 

 Mae’r nodyn ymchwil hwn yn nodi’r dystiolaeth sydd ar gael ar hyn o bryd, a’r prif 

fylchau yn y sylfaen dystiolaeth, ac yn cynnig ffyrdd o ymdrin â’r bylchau hyn o 

safbwynt effeithiau ehangach ymyriadau ysgolion sy’n digwydd ar hyn o bryd, ac 

ymyriadau posibl, ar blant. Bydd yr wybodaeth hon yn cyfrannu at ddealltwriaeth 

fwy trylwyr o’r darlun llawn wrth ystyried effaith yr ymyriadau ar drosglwyddo 

COVID-19, yn ogystal ag ar ddeilliannau addysgol, cymdeithasol a seicolegol y 

plant.  

 

 Consensws bod y bylchau y gwyddom amdanynt yn ymwneud â deall:   

a. Amrywioldeb yr effeithiau (oedran, cyfnod, grwpiau agored i niwed); 

b. Yr effeithiau ar addysg; 

c. Yr effeithiau ar ddatblygiad cymdeithasol ac emosiynol plant; 

d. Yr effeithiau ar athrawon, rhieni a’r rhai sy’n rhoi gofal; ac 

e. Agweddau ymarferol ar gau ac ailagor.  
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A. Amrywioldeb yr effeithiau (oedran, cyfnod, grwpiau agored i niwed)  

Beth mae’r dystiolaeth sydd ar gael ar hyn o bryd yn ei ddweud?  

 Mae’r effeithiau’n debygol o amrywio yn dibynnu ar grwpiau oedran. Mae addysg 

ffurfiol yn dechrau’n gynnar iawn yn y DU o gymharu â’n cymdogion yn Ewrop – 

mae’n debygol y bydd hyn yn effeithio leiaf ar blant y dosbarth Derbyn a 

Blwyddyn 1 (4-5 oed). 

   

 Mae’n debygol o gael mwy o effaith ar ddisgyblion yn y cyfnod pontio ac mewn 

blynyddoedd arholiadau – disgyblion blwyddyn 6 sy’n symud i’r ysgol uwchradd 

a’r rhai ym mlynyddoedd uchaf yr ysgol uwchradd. Dim ‘diwedd’ ffurfiol i’w cyfnod 

yn yr ysgol, dim arholiadau, prom ac yn y blaen. 

 

 Bydd llawer o blant yn addasu ac yn ymdopi’n iawn. Bydd cyfleoedd i deuluoedd 

glosio a gwneud amryw o weithgareddau gyda’i gilydd. Mae’r prosiect Addysg 

Gyn-Ysgol, Gynradd ac Uwchradd Effeithiol yn dangos pa fathau o ryngweithio 

rhwng plant ac oedolion sy’n helpu plant i ddysgu ac yn dangos pa mor bwysig 

yw amgylchedd dysgu plant gartref. Mae addysg yn fwy o lawer na’r ystafell 

ddosbarth a’r cwricwlwm. 

 

 Ond mae’n debygol y bydd hyn yn effeithio fwyaf ar y plant mwyaf agored i niwed 

yn ein cymdeithas. Disgwylir y bydd hyn i’w weld ymysg amryw o grwpiau agored 

i niwed. Er enghraifft, mae’n debygol iawn y bydd yn effeithio’n andwyol ar y rhai 

sydd ag AAAA (anghenion addysgol arbennig ac anabledd). Gall plant a 

chanddynt Gynllun Addysg, Iechyd a Gofal fynd i leoliad o hyd – mae llawer o 

rieni’n dewis peidio ag anfon plant ag AAAA i’r ysgol. 

 

 Mae cyfnod o ddysgu gartref hefyd yn debygol o atgyfnerthu anghydraddoldebau 

rhwng plant, a gallai misoedd o beidio â mynd i’r ysgol olygu bod seicolegwyr 

addysg yn methu â sylwi ar broblemau dysgu wrth iddynt ddod i’r amlwg. Mae 

asesiadau datblygu a gynhelir o bell yn gyfyngedig. Gallai hyn olygu y bydd 

cyfleoedd i ymyrryd yn gynnar o ran unrhyw bryderon sy’n codi yn cael eu methu. 

 

 Mae AAAA yn derm eang, a bydd yn cynnwys plant sydd ag anghenion dysgu, 

anghenion synhwyraidd, anawsterau corfforol ac anawsterau iechyd 

cymdeithasol, emosiynol a meddyliol. Mae ymlyniad yn debygol o fod yn 

ystyriaeth arwyddocaol, yn enwedig i blant ag anawsterau iechyd cymdeithasol, 

emosiynol a meddyliol. I rai plant, yr ysgol yw’r rhan fwyaf sefydlog a diogel o’u 

bywydau. I rai plant, yn enwedig plant ag anawsterau iechyd cymdeithasol, 

emosiynol a meddyliol, gall ymlyniad emosiynol diogel at athro neu athrawes neu 

aelod o staff yr ysgol fod yn gryfach na’u hymlyniad at eu rhieni eu hunain – bydd 

diffyg ymlyniad emosiynol yn effeithio’n andwyol ar y plant hyn. Gwyddom fod 
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methu â chynnig cefnogaeth gadarnhaol o ran lles seicolegol yn debygol o arwain 

at oblygiadau negyddol mwy hirdymor o ran datblygiad plant (WHO, 2004; 

Norredam et al, 2018). Gwyddom hefyd fod ymlyniad at ysgol ac ymdeimlad o 

berthyn iddi yn gysylltiedig â chyrhaeddiad addysgol yn ddiweddarach (Wong et 

al., 2019). 

 

 Nid yw 94% o blant agored i niwed yn mynd i’r ysgol. Canfu adroddiad diweddar 

gan Adran Addysg Llywodraeth y DU (DfE) (2020) fod y risg i les plant agored i 

niwed wedi cynyddu’n sylweddol yn sgil cau ysgolion. Mae’n debygol iawn mai 

gartref y bydd plant agored i niwed nad ydynt yn yr ysgol. Mae’n debygol y bydd 

risg niwed a cham-drin yn y cartref yn uwch oherwydd bod pobl wedi’u hynysu 

neu o dan straen ariannol, ac ar sail profiadau mewn gwledydd eraill. Er 

enghraifft, bu tair gwaith yn fwy o achosion o drais domestig yn Tsieina yn ystod 

yr epidemig (a gwelwyd sefyllfa debyg yn yr Eidal). 

 

 Mae rhieni a gofalwyr yn dweud bod y gefnogaeth ffurfiol ac anffurfiol a arferai 

fod ar gael wedi lleihau oherwydd y coronafeirws. Yn ogystal, mae rhywfaint o 

dystiolaeth bod asesiadau o anghenion addysg, iechyd a gofal ynghyd â’r gwaith 

adolygu yn cael eu tynnu yn ôl. Gallai hynny beri i anghenion gynyddu.  

 

 Mae nifer yr atgyfeiriadau Gofal Cymdeithasol i Blant wedi gostwng i oddeutu’r 

lefelau a welir adeg gwyliau’r ysgol, ac nid yw Hysbysiadau am Ddigwyddiadau 

Difrifol i’r Panel Cenedlaethol ar gynnydd.  Mae pryderon nad yw pobl yn rhoi 

gwybod am achosion, ac y bydd hynny’n arwain at ymchwydd yn y galw yn y 

dyfodol. 

 

Beth yw’r prif fylchau yn ein sylfaen dystiolaeth? 

 Diffyg tystiolaeth fod plant anghenus ac agored i niwed yn mynd i’r ysgol mewn 

gwirionedd, er bod ysgolion yn dal i fod ar agor i blant ag AAAA a Chynlluniau 

Addysg, Iechyd a Gofal – ble mae’r plant hyn? Beth maen nhw’n ei wneud? Sut 

maen nhw’n cael cymorth, ac yn bwysig, yn cael eu diogelu?  

 

 Sut mae gwasanaethau diogelu plant yn gweithredu ar hyn o bryd o ran 

atgyfeiriadau, gwaith dilynol, ac yn y blaen, ac o ran plant agored i niwed?  

 

 Pwy sy’n mynd i’r ysgol ar hyn o bryd mewn gwirionedd – ydyn nhw’n targedu plant 

agored i niwed?  

 

 Sut mae ysgolion yn cyflawni swyddogaethau diogelu pan nad yw’r rhan fwyaf o 

blant yn yr ysgol?  

 

 Pam nad yw plant ag AAAA/Cynlluniau Addysg, Iechyd a Gofal yn mynd i’r ysgol? 
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 Effeithiau gwahaniaethol ar wahanol gategorïau o AAAA – anawsterau 

corfforol/synhwyraidd ac yn y blaen  

 

 A fyddai modd inni dargedu grwpiau o blant i fynd i’r ysgol?   

 

B. Addysg  

Beth mae’r dystiolaeth sydd ar gael ar hyn o bryd yn ei ddweud? 

 Mae risg ddifrifol i ddeilliannau addysgol, yn enwedig i ddisgyblion difreintiedig. 

  

 Mae ysgolion yn ei chael yn anodd addasu eu patrymau addysgu er mwyn ennyn 

diddordeb disgyblion mewn dysgu y tu allan i’r ysgol, yn enwedig mewn 

ardaloedd difreintiedig. Mae athrawon yn dweud eu bod yn disgwyl gweld effaith 

sylweddol ar astudiaethau’r disgyblion. 

 

 Y rhagdybiaeth yw fod dyfeisiau a’r rhyngrwyd ar gael i’r rhan fwyaf o ddisgyblion, 

er nad yw hynny’n wir i leiafrif pwysig.  

 Mae annhegwch yn beth cyffredin, ac roedd y rhan fwyaf o’r athrawon a holwyd 

gan DfE o’r farn fod disgyblion Blwyddyn 8 yn debygol o wneud llai o waith bob 

dydd nag y dylent. Y gred yw felly fod 14% yn gwneud llai nag awr y dydd mewn 

ardaloedd cefnog, o gymharu â 43% mewn ardaloedd llai breintiedig. 

 

Beth yw’r prif fylchau yn ein sylfaen dystiolaeth? 

 Faint o addysgu sy’n digwydd gartref mewn gwirionedd?  

 

 Rhieni yw prif addysgwyr eu plant, a gallai amser i helpu eu plant i ddatblygu 

gartref fod yn beth cadarnhaol. Ond ni ellir rhagdybio bod gan bob rhiant yr 

wybodaeth, yr hyder, yr adnoddau a’r amser i helpu i roi cyfleoedd dysgu i’w 

plant. Mae gan ysgolion a lleoliadau ran i’w chwarae yn hyn o beth.  

 

 Mae angen inni ddeall y sylfaen dystiolaeth ar gyfer gwahanol ddulliau o ddysgu 

o bell ymhlith plant oedran ysgol er mwyn ceisio sicrhau bod y ddarpariaeth yn 

fwy effeithiol a theg nawr. Mae’n bosibl y gellid gwneud hynny drwy adolygiad 

cyflym gan Ganolfan EPPI y Sefydliad Addysg yn UCL. Mae’n debyg bod gan 

ysgolion preifat systemau rhyngweithiol rhagorol – allwn ni ddysgu ganddyn nhw 

ac efallai ei gwneud yn ofynnol rhannu adnoddau?  

 

 Beth yw’r ffordd orau o helpu a chefnogi’r ysgolion sydd ar agor a’u staff i fodloni 

anghenion datblygu a dysgu eu disgyblion pan nad ydynt yn yr ysgol – mae 

angen meithrin cydnerthedd yn y system ysgolion. 
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 A oes gennym ddata da ynghylch cyfran y plant a’u teuluoedd sydd yn ymarferol 

yn gallu cynnal dysgu ar-lein gartref? 

 

C. Datblygiad cymdeithasol ac emosiynol  

Beth mae’r dystiolaeth sydd ar gael ar hyn o bryd yn ei ddweud? 

 Dywedodd bron i 7 o bob 10 (67%) o’r rhai a ymatebodd fod cau ysgolion wedi 

effeithio ar iechyd meddwl eu plentyn a dywedodd bron i 3 o bob 10 (26%) ei fod 

wedi effeithio ar iechyd corfforol y plentyn. 

  

 Bydd llawer o blant yn gweld eisiau’r cyfleoedd i ryngweithio mewn modd 

cymdeithasol fuddiol â’u cyfoedion. 

 

 Bydd effaith negyddol hefyd ar y rhai mwyaf agored i niwed yn sgil trallod teuluol 

sy’n bodoli eisoes, materion tai, tlodi, diffyg lle y tu allan a chyfleoedd i chwarae a 

gwneud ymarfer corff, sy’n hanfodol ar gyfer iechyd meddwl cadarnhaol a 

datblygiad ehangach.  

 

 Gall ystod yr effeithiau eilaidd ar ddatblygiad cymdeithasol ac emosiynol plant fod 

yn annisgwyl. Mae’n debygol y bydd yr effeithiau hyn yn gwaethygu po hiraf y 

bydd ysgolion yn aros ar gau, a pho hiraf y bydd y wlad o dan gyfyngiadau 

symud. Er enghraifft, diweithdra ymhlith rhieni, ynghyd ag effaith hynny ar iechyd 

meddwl y rhieni ac effaith hynny yn ei dro ar eu plant – unwaith eto, mae 

materion yn ymwneud ag ymlyniad yn codi.  

 

 Mae’r amser nad yw plant yn ei dreulio yn yr ysgol hefyd yn creu 

anghydraddoldebau seicolegol sylweddol i blant. Y ffordd orau o geisio deall hyn 

yw drwy edrych ar wyliau’r haf, lle mae cyswllt rhwng safle cymdeithasol-

economaidd a lles meddyliol y rhieni ac unigrwydd, diffyg cymdeithasu, diffyg 

gweithgarwch corfforol a newyn. Mae’n rhesymol disgwyl bod mecanweithiau 

tebyg ar waith yma (Morgan et al., 2019). 

 

 Wrth ystyried lles meddyliol ar lefel y boblogaeth (h.y. ymhlith plant), bydd 

symptomatoleg a lles ar sbectrwm lle mae’r dosraniad yn debygol o fod yn un 

siâp cloch, yn hytrach nag ar sail achosion ar wahân (e.e. nifer yr achosion o 

anhwylderau iselder).   

 

Beth yw’r prif fylchau yn ein sylfaen dystiolaeth? 

 Mae diffyg tystiolaeth ynghylch effeithiau hyn ar iechyd meddwl yn y tymor 

canolig i’r tymor hwy. Ychydig iawn o astudiaethau sydd wedi eu cynnal, ac mae 

hynny’n ddealladwy – dywed Sprang et al (2013) fod plant sydd wedi’u hynysu 

neu sydd dan gwarantin yn ystod clefydau pandemig yn fwy tebygol o ddatblygu 
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anhwylder straen acíwt, anhwylder ymlyniad a galar. Roedd tua 30% o’r plant a 

oedd wedi’u hynysu neu dan gwarantin yn bodloni’r meini prawf clinigol ar gyfer 

anhwylder straen ôl-drawmatig. Mae amser yn ystyriaeth bwysig – po hiraf y bydd 

hyn yn para, mwyaf difrifol y bydd yr anawsterau a mwyaf y gost a’r her o’u 

goresgyn – mae’n ffin denau ac mae angen ystyried yr effeithiau eilaidd yn 

ofalus.  

 

 Yn gysylltiedig â hynny, beth yw’r effeithiau sy’n creu annhegwch ar les meddyliol 

plant yn sgil y pandemig hwn (a’r ymatebion iddo), a pha mor serth yw’r 

graddiannau hyn? A yw ymatebion cryf gan gymunedau/gwirfoddolwyr/ysgolion 

neu allu’r rhieni i ymdopi yn cymedroli hyn?  

 

 I ba raddau y gall ysgolion roi gwahanol ymyriadau ar waith er mwyn cefnogi 

iechyd a lles meddyliol? A yw ysgolion yn rhag-weld y bydd y system yn cael ei 

gorlwytho, o ran gwaith a gollwyd a gwaith dal i fyny â’r dysgu a hefyd o ran 

ymdrin ag anghenion dybryd sydd wedi cronni ymhlith disgyblion? 

 

 Y meysydd brys y mae arbenigwyr yn mynegi pryder yn eu cylch, ond y mae 

angen data arnynt er mwyn deall yr effaith yw: a. Cynnydd mewn hunanladdiadau 

ymhlith plant. b. Effaith diffyg cymdeithasu ar blant cyn-ysgol. 

 

D. Yr effeithiau ar athrawon, rhieni a’r rhai sy’n rhoi gofal  

Beth mae’r dystiolaeth sydd ar gael ar hyn o bryd yn ei ddweud? 

 Mae DfE (2020) yn amcangyfrif bod tua 24% o blant gweithwyr hanfodol yn byw 

ar aelwydydd lle mae pob oedolyn yn weithiwr hanfodol. 

 

 Mae tua 2%-4% o blant gweithwyr allweddol yn yr ysgol. Mae darpariaeth y 

Blynyddoedd Cynnar yn peri mwy o bryder, gydag adroddiadau gan y GIG ac yn 

y cyfryngau nad yw staff yn gallu gweithio oherwydd ymrwymiadau gofal plant.   

 

Beth yw’r prif fylchau yn ein sylfaen dystiolaeth? 

 Mae gallu DfE i fonitro effaith cau ysgolion ar allu gweithwyr hanfodol i fynd i’r 

gwaith yn gyfyngedig.  

 

 Pa negeseuon o gefnogaeth sy’n cael eu cynnig i rieni? I blant? Sut mae’r 

negeseuon yn cael eu cyfleu i deuluoedd a phlant?   

 

 Beth yw’r effeithiau o ran iechyd meddwl/straen cronig ar rieni sy’n gorfod 

gweithio a gofalu am eu plant ar yr un pryd?  



NID POLISI LLYWODRAETH CYMRU  SWYDDOGOL SENSITIF 
 

14 
 

 

 Beth yw effeithiau iechyd meddwl/straen cronig rhieni ar les eu plant?  

 

E. Ystyriaethau ymarferol  

Beth mae’r dystiolaeth sydd ar gael ar hyn o bryd yn ei ddweud? 

 Mae risgiau ynghlwm wrth agor yn rhy fuan – bydd iechyd athrawon a llwythi 

gwaith yn cael effaith – pryderon y gallai plant ledaenu’r feirws yn rhwydd gan 

heintio aelodau o staff ac felly eu teuluoedd. 

  

 Bydd cadw pellter cymdeithasol mewn ysgolion yn anodd iawn – os nad yn 

amhosibl, ar gyfer plant iau.  

 

 Hefyd, bydd angen ystyried effeithiau cyd-destunol pwysig wrth i blant 

ddychwelyd i’r ysgol. Mae hyn yn golygu y bydd effaith lles meddyliol gwael yn 

cael ei theimlo mewn ysgolion ar ben y dirywiad cronnol mewn lles meddyliol. 

Mae hyn yn bwysig gan ei bod yn golygu y bydd canlyniadau plant yn debygol o 

ddioddef baich dwbl, sef iechyd meddwl gwael ac effeithiau cyd-destunol iechyd 

meddwl gwael. 

 

 Eto, gallwn ddisgwyl i’r effeithiau cyd-destunol hyn fod yn anghyfartal yn eu 

heffaith, gan ganolbwyntio’n bennaf ar ysgolion lle mae beichiau trwm o ran 

amddifadedd a thlodi eisoes yn bodoli. 

 

 Mae hefyd effeithiau ehangach tebygol ar blant o ran mynediad at wasanaethau, 

e.e. amddiffyn plant – rhywbeth y mae’r ysgol yn ddull atgyfeirio allweddol ar ei 

gyfer.  

 

 Mae’n debyg mai’r ffordd orau o ddeall yr effeithiau cyffredinol yw yn nhermau 

newid y gromlin risg. Rydym yn gwybod bod risg o fewn poblogaethau ac is-

boblogaethau fel arfer wedi'i dosbarthu, felly mae ymyrraeth gyffredinol yn 

canolbwyntio ar symud y dosbarthiad risg i fyny neu i lawr, yn hytrach na 

thargedu'r mwyaf 'anghenus'.  

 

Beth yw’r prif fylchau yn ein sylfaen dystiolaeth? 

 Wrth baratoi ar gyfer ailagor ysgolion, mae angen inni ystyried goblygiadau'r 

cyfnod hwn pan maent wedi bod ar gau. Sut y bydd hyn yn newid y rôl y mae 

rhieni yn ceisio ei chwarae yn addysg eu plant? Pa gymorth cymdeithasol ac 

addysgol ychwanegol y bydd ar ein plant a'n hathrawon ei angen wrth iddynt 

geisio mynd yn ôl i drefn arferol?  
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 Beth yw sefyllfa ysgolion o ran bod yn barod pan fydd plant yn dychwelyd – 

mewn perthynas â mesurau iechyd a diogelu corfforol; iechyd meddwl a delio â 

thrallod plant; a phe bai ffactorau sy'n eu gwneud yn agored i niwed yn 

gwaethygu?  

 

 Pa ymyriadau ychwanegol yr hoffai ysgolion eu cael fwyaf i gefnogi’r broses o 

ddychwelyd i'r ysgol a heriau cysylltiedig? 

 

 Mae angen inni ddeall yr ymyriadau arfaethedig a'r heriau/datrysiadau o ran rhoi'r 

ymyriadau ar waith ar gyfer grwpiau oedran gwahanol o fewn lleoliadau ysgol a'r 

tu hwnt. Er enghraifft, annog a galluogi oedolion ifanc i ddilyn y rheolau cadw 

pellter cymdeithasol o'i gymharu â chadw plant y blynyddoedd cynnar rhag dod i 

gysylltiad â'i gilydd. Beth yw'r dystiolaeth/profiad o hyn?  

 

 Ymddygiad – sut mae oedran a'r math o leoliad yn effeithio ar ddealltwriaeth o 

fesurau cadw pellter cymdeithasol, ac ar gydymffurfiaeth â nhw. Yn yr un modd, 

amrywiadau yn ôl plant mewn angen/plant sy'n derbyn gofal/Cynllun Addysg, 

Iechyd a Gofal. 

  

 A oes rôl i'r cyfryngau cymdeithasol o ran deall sut mae grwpiau gwahanol yn 

cydymffurfio? A chanfyddiad o risg? 

  

 Os ymddygiad yw'r prif ddylanwad ar drosglwyddiad, beth yw'r risgiau cymharol 

ar gyfer; a. Cyn ysgol/y Blynyddoedd Cynnar – dim ymdeimlad o bellter 

cymdeithasol, lleoliadau dwysedd (gweddol) isel dan reolaeth oedolion. b. 

Cynradd – mwy o ymdeimlad o'u hunain ac eraill, eto dan reolaeth oedolion ond 

mwy fesul lleoliad. c. Uwchradd – mwy o annibyniaeth, niferoedd mawr, 

hunanreolaeth is. d. Ôl-orfodol – 18-24 yn gynyddol dan reolaeth "oedolion".  

 

 Mae angen inni ddeall mwy am ymddygiad plant cyn i ysgolion agor a phan fydd 

ysgolion yn agor. a. lleoliadau 5-16  i. Pwy sy'n dal i fynychu? Sut maent yn mynd 

i'r ysgol ac yn ôl adref? ii. Gwaith ysgol? iii. Mynd i siopau? iv. Beth maent yn ei 

wneud yn ystod eu hawr y tu allan? Dan oruchwyliaeth? v. A ydynt yn dilyn y 

rheolau?  b. Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar i. Pwy sy'n mynychu? Pa mor aml 

maent yn mynychu? ii. I ble maent yn mynd allan a pha mor aml? iii. Ble mae'r 

cydbwysedd risg o ran ystyried ailagor lleoliadau Blynyddoedd Cynnar; rydym yn 

gwybod bod plant iau yn chwarae’n agosach at ei gilydd, ond mae hefyd lai 

ohonynt mewn unrhyw leoliad penodol. 

 

A. Cynigion i ddelio â'r materion a nodwyd  

Mae’r rhestr o gamau arfaethedig yn cynnwys: 

 Arolygon penaethiaid/ysgolion. 
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 Mae pob ysgol yn wahanol o ran manylder, gosodiad, math ac ansawdd yr 

adeilad a chefndiroedd cymdeithasol y plant. Mae angen rhyddid ar benaethiaid 

ac uwch aelodau o staff i roi'r canllawiau ar waith i weddu i sefyllfaoedd lleol ac 

anghenion cyfunol ac unigol y plant; dylid cydnabod na fyddai un ateb yn addas i 

bawb (TAG). 

 

 Arolygon o ymarfer seicolegwyr addysg – a'u barn ynglŷn ag effaith hyn ar eu 

hymarfer. 

  

 Data awdurdodau lleol ar ysgolion sydd ar agor.  

 

 Cynnwys gweithwyr proffesiynol – seicolegwyr addysg – wrth ymchwilio a 

chynllunio ar gyfer hyn.  

 

 Arolwg o seicolegwyr addysg (mae cydweithwyr yng Ngholeg Prifysgol Llundain 

eisoes wedi cynnig gwneud hyn). 

 

 Arolwg/porth ar y rheng flaen: Mae angen nodi'r materion o'r gwaelod i fyny 

hefyd. Mae angen inni gomisiynu gwaith i ddarganfod beth yw'r materion/heriau i 

athrawon, rhieni a phlant. Defnyddio athrawon a rhieni fel gwyddonwyr lleyg yn 

eu cymunedau.  

 

 Canfod datrysiadau i alluogi teuluoedd i gynnal addysg yn ymarferol? Beth sydd 

eisoes wedi'i ystyried? Er enghraifft, darparu offer i bob plentyn (llechi nad ydynt 

yn cael eu defnyddio mewn ysgolion) a sicrhau mynediad at Wi-Fi (am ddim/â 

chymhorthdal?) i bob plentyn?  

 

 Nodi ffyrdd o ganfod sectorau a galwedigaethau rhieni er mwyn deall y berthynas 

rhwng presenoldeb ysgol (yn enwedig gweithwyr allweddol) a phresenoliaeth/ 

absenoliaeth ar draws sectorau.  

  

 Mae angen inni ddeall effaith ymyriadau ar ymddygiad ar draws grwpiau oedran 

gwahanol o fewn yr ysgol a'r tu hwnt.  

 

 Mae angen inni ddeall sut mae oedran a'r math o leoliad yn effeithio ar 

ddealltwriaeth o fesurau cadw pellter cymdeithasol, ac ar gydymffurfiaeth â nhw.   

 

 Symud y tu hwnt i geisio nodi beth mae pobl (plant, athrawon, rhieni) yn ei wneud 

yn unig, tuag at ddeall beth sy'n ysgogi'r ymddygiad. 
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6. Deall llwybrau trosglwyddo er mwyn llywio strategaethau asesu a 

lliniaru risg 

 Mae is-grŵp Modelu Amgylcheddol SAGE wedi cynnig fframwaith i werthuso'r 

ffactorau ymddygiadol, feirysol ac amgylcheddol sy'n rheoli trosglwyddiad SARS-

CoV-2. 

 Gall hyn fod yn sail ar gyfer asesiad meintiol o'r risg drosglwyddo, ond nid oes 

data digonol ar gael i wneud hyn yn hyderus ar hyn o bryd.  

 Serch hynny, mae modd defnyddio'r dull hwn nawr i lywio asesiadau risg 

strwythuredig sy'n ystyried y mecanweithiau trosglwyddo yn erbyn hierarchaeth 

rheoli risg. Argymhellir defnyddio hyn i ystyried risg yn ystod gwahanol 

weithgareddau gwaith i nodi pwyntiau allweddol i liniaru risg. 

 Mae'n hanfodol bod ymyriadau lleihau risg yn defnyddio dull "lliniaru, monitro, 

addasu" gyda chymorth gwyliadwriaeth genedlaethol, profi-olrhain-ynysu, 

rhaglenni ymchwil wedi'u targedu a gwaith monitro lleol  

 

7. Papur gan Adran Diogelwch Cartref Llywodraeth UDA ar oroesiad 

y feirws ar arwynebau ac mewn aerosolau 

 Goroesiad ar arwynebau dan do. Mewn tymheredd o 24oC, hanner oes SARS-

CoV-2 a oedd wedi'i sychu ar ddur gwrthstaen mewn poer ffug oedd 14.5 awr 

mewn lleithder cymharol (RH) o 20%, 7.1 awr mewn RH o 60% ac 8.3 awr mewn 

RH o 80% sy'n dangos sefydlogrwydd y feirws mewn amgylcheddau dan do. 

Wrth gynyddu’r tymheredd a'r RH, lleihaodd yr hanner oes (1.1 awr pan oedd y 

tymheredd yn 35oC a'r RH yn 65%). Mae SARS-CoV-2 yn sefydlog ar arwynebau 

mewn amgylcheddau dan do sydd heb olau haul 

 

 Mae model yn yr adroddiad yn awgrymu cysylltiadau llinol â thymheredd a 

lleithder rhwng 20 a 35oC. Mae'n debygol y gall fod rhai manteision bach pan 

gedwir tymheredd cynhesach mewn adeiladau (e.e. cynyddu o 20-22oC i tua 

26oC) pan nad yw hynny'n achosi anghysur thermol sylweddol. Serch hynny, ni 

ddylid lleihau cyfraddau awyru i gyflawni hyn. Mae EMG yn credu bod y 

dystiolaeth dros wella cyfraddau awyru mewn adeiladau sydd ag awyru gwael er 

mwyn gwanhau a dileu bioaerosolau yn gryfach na'r dystiolaeth dros newid y 

tymheredd a'r lleithder. Felly, ni ddylid ystyried newid tymheredd neu leithder 

adeiladau ond pan fo modd gwneud hynny wrth barhau i sicrhau bod cymaint o 

awyr iach â phosibl yn dod i mewn i'r adeilad.  

 

 Goroesiad ar arwynebau y rhoddir golau haul artiffisial arnynt – Gwnaeth 

pelydriad solar leihau sefydlogrwydd y feirws yn gyflym ar arwynebau dur 

gwrthstaen. Dau funud oedd hanner oes y feirws mewn golau haul llawn ag 

arddwysedd uchel, 3 munud mewn hanner golau haul a 4 munud mewn chwarter 
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golau haul o'i gymharu ag oddeutu 10 awr yn yr amgylchedd dan do. Mae llai o 

risg o drosglwyddo'r feirws drwy arwynebau y tu allan sydd wedi cael golau haul 

arnynt, a gallai golau haul fod yn ddiheintydd effeithiol ar gyfer arwynebau 

difandwll sydd o bosibl wedi'u halogi. 

 

 Goroesiad mewn aerosolau dan do. Dim dirywiad o fewn awr mewn tymheredd o 

20oC mewn ystod o leithderau cymharol yn y tywyllwch. Peth tystiolaeth o fwy o 

ddirywiad mewn tymheredd o 30oC ac RH o 70%. Mae Dstl hefyd wedi cynhyrchu 

data cyfyngedig mewn amodau tywyll sy'n dangos ymddygiad tebyg. Mae SARS-

CoV-2 yn sefydlog mewn aerosolau mewn amgylcheddau dan do. 

 

 Goroesiad mewn aerosolau y tu allan. Gwnaeth golau haul ag arddwysedd llawn 

anactifadu SARS-CoV-2 yn gyflym mewn aerosolau (hanner oes 2-3 munud). 

Gwnaeth golau haul ag arddwysedd cymedrol hefyd anactifadu aerosolau feirysol 

yn gyflym gyda hanner oes ychydig hwy (4-6 munud). Dengys hyn y bydd llai o 

risg o drosglwyddo'r feirws drwy aerosolau yn yr amgylchedd awyr agored, ond 

dylid nodi na fydd y raddfa amser hon yn dylanwadu'n sylweddol ar y risg pan fo 

cysylltiad agos (llai na 2m). Caiff aerosolau SARS-CoV-2 y tu allan sydd wedi 

cael golau haul arnynt eu hanactifadu’n gyflym. Mae risg is o lawer o 

drosglwyddo'r feirws dros bellter drwy aerosolau yn yr amgylchedd awyr agored 

gan fod y feirws yn cael ei anactifadu a’i wanhau'n gyflym. 

 

 Arddwysedd golau'r haul. Ni ddarperir data ar y lefelau uwchfioled (UV) a 

ddefnyddiwyd ar gyfer golau haul ag arddwysedd cymedrol ac uchel. Y dybiaeth 

yw bod y gwerthoedd hyn yn cyfateb i'r graddfeydd arddwysedd UV a ddefnyddir 

yn y rhagolygon tywydd sy'n diffinio arddwysedd cymedrol fel darlleniad indecs 

UV rhwng 3 a 5 (sy’n golygu risg gymedrol o niwed o fod yng ngolau'r haul heb 

ddiogelwch) ac arddwysedd llawn fel darlleniad indecs UV rhwng 6 a 7 (gan 

olygu risg uchel o niwed o fod yng ngolau'r haul heb ddiogelwch).  

 

8. Risg o COVID-19 ymysg rhieni a neiniau a theidiau plant ysgolion 

cynradd (o dan 11 mlwydd oed) (SAGE 19 Mai 2020) 

 Mae'r risg o glefyd a marwolaeth ar ei huchaf ymysg yr henoed. Rydych yn fwy 

tebygol o farw o COVID-19 os ydych yn oedrannus, yn wryw ac eisoes â 

chyflyrau iechyd.  

 

 Mae rhieni plant oed ysgol gynradd yn iau na'r boblogaeth gyffredinol. Mae 93% 

o rieni plant oed ysgol gynradd o dan 50 mlwydd oed. Mae pobl o dan 50 

mlwydd oed rhwng 4 a 14 gwaith yn llai tebygol o farw o COVID-19 na grwpiau 

oedran hŷn. 
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 Mae risg uwch i rieni sydd â chydafiachedd. Mae neiniau a theidiau plant oed 

ysgol gynradd yn dal i fod â risg uwch o ganlyniadau difrifol. Ymysg pobl yn y 

grwpiau oedran risg uchel, mae gan gyfran sylweddol ohonynt un neu ragor o 

wyrion oed ysgol gynradd.  

 

9. Crynodeb o’r camau a gymerwyd yn rhai o wledydd Ewrop (TAG 01 

Mehefin 2020) 

Mae sawl gwlad yn Ewrop wedi agor ysgolion, rhai mor fuan â chanol mis Ebrill 

ond llawer ohonynt yn gynnar ym mis Mai. Mae’r gwledydd hyn wedi mynd ati i 

ailagor mewn ffyrdd tebyg ond gyda chryn wahaniaeth yn amseriad a manylder y 

mesurau rhyddhau. Er bod y dystiolaeth yn awgrymu nad yw agor ysgolion wedi 

cael llawer o effaith ar y gwerth trosglwyddo effeithiol R hyd yma, agorodd sawl 

gwlad rannau eraill o’u cymdeithas a’u heconomi ar yr un pryd felly nid oes modd 

priodoli unrhyw un mesur llacio i unrhyw newid yn y gwerth R. Ar ben hynny, er 

nad yw R wedi newid rhyw lawer yn y rhan fwyaf o’r gwledydd, mae’n rhy gynnar 

i ddweud a yw’r mesurau rhyddhau wedi cael effaith barhaus ar R, neu a fyddant 

yn cael effaith barhaus arno (h.y. cynnydd parhaus). Dyma grynodeb o’r camau 

nodweddiadol a gymerwyd mewn un neu ragor o’r gwledydd: 

 Dosbarthiadau llai i hwyluso cadw pellter cymdeithasol, uchafswm o 15 os yw 

maint yr ystafell ddosbarth yn caniatáu. 

 Uwchsgilio cynorthwywyr addysgu i gefnogi’r nifer uwch o ddosbarthiadau. 

 Myfyrwyr yn dychwelyd yn rhan-amser i hwyluso dosbarthiadau llai (dysgu 

Grŵp A o ddydd Llun tan amser cinio dydd Mercher, a dysgu’r un maes llafur i 

Grŵp B ond o brynhawn Mercher i ddydd Gwener). 

 Ni chaiff dosbarthiadau gymysgu. I hwyluso hyn, mae amseroedd egwyl a 

chinio penodol ar gyfer pob dosbarth unigol. 

 Os caniateir i flynyddoedd ysgol ddychwelyd yn raddol, dylid canolbwyntio ar 

blant sy’n pontio neu ar fin sefyll arholiadau terfynol (blwyddyn olaf TGAU, 

blwyddyn olaf Lefel-A, blwyddyn olaf ysgol gynradd a blwyddyn olaf dosbarth 

babanod). 

 Gan y bydd wythnos disgyblion yn yr ysgol yn fyrrach, dylid canolbwyntio ar y 

pynciau craidd yn unig (Mathemateg, Cymraeg, Saesneg a Gwyddoniaeth). 

 Caniatáu mis rhwng y camau dychwelyd yn raddol er mwyn monitro effaith y 

feirws. Dylai’r meini prawf ar gyfer symud ymlaen i’r cam rhyddhau nesaf fod 

wedi’u seilio ar nifer yr heintiadau newydd, derbyniadau i’r ysbyty a 

marwolaethau, a chyfraddau defnydd gwelyau ysbytai. 

 Dysgu digidol ar gyfer unrhyw un dros 16 mlwydd oed. Rhith-

ddarlithoedd/dosbarthiadau a sesiynau un wrth un ag athrawon drwy gyswllt 

fideo. 

 Cau llyfrgelloedd. 

 Addysg ar effaith y feirws a phwysigrwydd mesurau hylendid. 
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 Gorfodi mesurau hylendid gan gynnwys cadw pellter cymdeithasol a golchi 

dwylo’n rheolaidd. 

 Caniatáu i blant o dan 11 mlwydd oed chwarae gyda’i gilydd mewn grwpiau 

bach ond nid gyda phlant o ddosbarthiadau eraill. 

 Gan fod plant iau yn gallu gwrthsefyll y feirws yn well, grwpiau oedran iau sy’n 

dychwelyd gyntaf i’r ysgol. 

 

Mae’r graff isod yn dangos gwerth R yn yr Almaen hyd at 13 Mai. Dechreuodd 

ysgolion yn yr Almaen agor ar 4 Mai ond dechreuodd mesurau gofalus eraill i lacio’r 

economi a chymdeithas cyn hynny, sef o 20 Ebrill ymlaen. Mae’r graff yn dangos 

gwerth R ‘gwastad’ o dan 1 (ond â pheth amrywiad yng ngwerth R rhwng oddeutu 

0.7 a 0.9). Er bod R wedi bod yn ‘wastad’ ers diwedd mis Mawrth, sy’n galonogol, 

mae’n rhy gynnar i ddweud a yw’r camau rhyddhau wedi bod yn llwyddiannus; o 

ganlyniad, mae sawl gwlad wedi cyflwyno mesurau rhyddhau yn raddol. 

 

 

 

 

 

 


