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CYNGOR TAC YN UNIG   NID YW’N BOLISI LLYWODRAETH CYMRU 

Grŵp Cynghori Technegol COVID-19 Llywodraeth Cymru  

Datganiad consensws: Profion gwrthgyrff a ailadroddir ar gyfer staff 

ysgolion 
 

Cefndir 

 Ceir bwriad polisi i ailgynnal profion gwrthgyrff ar staff ysgolion. Gofynnwyd i'r 

Grŵp Cynghori Technegol am ei fewnbwn ar y ffordd orau o gyflawni hyn. 

Drafftiwyd y datganiad hwn gan is-grŵp profi'r Grŵp Cynghori Technegol a'i 

gymeradwyo gan y Grŵp ar 26 Mehefin. 

 

Consensws 

 Mae'r datganiad consensws yn ategu'r datganiad consensws a wnaed eisoes gan 

y Grŵp Cynghori Technegol ar brofi ar gyfer gwrthgyrff i'r feirws SARS-CoV-2, 

sy'n parhau'n berthnasol.  

 Mae'n werth ailadrodd y profion gwrthgyrff ar staff ysgol er mwyn deall y lefelau 

hanesyddol o haint yn y grŵp hwn dros amser. 

 Pe cynhelir y profion hyn, dylid defnyddio dull 'model cymysg', gan gynnwys 

ailbrofi unigolion a brofwyd eisoes a phrofi unigolion na chafodd eu cynnwys yn y 

cylch profi blaenorol. Drwy ailbrofi'r garfan wreiddiol ceir gwybodaeth am y cyfnod 

o amser y bydd unigolion a gafodd ganlyniad positif yn aros yn bositif, a'r gyfradd 

serodrosi ymhlith unigolion a gafodd ganlyniad negatif gynt. Bydd yr unigolion a 

gafodd ganlyniad negatif gynt yn darparu amcangyfrifon newydd ar gyfer 

cyffredinolrwydd pwynt dros amser, a gwybodaeth am y ffordd mae 

cyffredinolrwydd yn newid o fewn y garfan hon dros amser. 

 Mae'r cynnig presennol y dylid cynnal y cylch ailbrofi cyntaf ar ddiwedd mis Awst 

2020 yn synhwyrol ac mae'n werth i'r wybodaeth hon fod ar gael cyn i ddisgyblion 

ddychwelyd i ysgolion ym mis Medi. 

 Os bydd disgyblion yn dychwelyd yn gyffredinol ym mis Medi, awgrymir y dylid 

ystyried cylch ailbrofi arall ar ddiwedd mis Hydref. 

 Bydd angen cynllunio a gweithredu ffrâm samplu'n gywir er mwyn cynhyrchu 

tystiolaeth gadarn fel sail i benderfyniadau polisi a gweithredol yn y dyfodol. Mae 

manylion y cynllun hwn yn weithredol ac felly y tu allan i gylch gwaith y Grŵp 

Cynghori Technegol. 

 


