
Cam 1: 
Asesu’r sefyllfa bresennol

Ydy nifer yr achosion o COVID-19 
ymhlith staff a dysgwyr eich ysgol 

wedi cynyddu, yn sefydlog neu  
wedi lleihau?

* Nid yw achosion ymhlith staff neu ddysgwyr o reidrwydd yn golygu bod yr haint wedi’i 
drosglwyddo yn yr ysgol. Mae angen gwybodaeth leol i asesu p’un a yw’n debygol ei fod 
wedi’i drosglwyddo o fewn yr ysgol, a dylid ystyried y cyd-destun lleol.

Cynyddu:  
Ydy’r trothwyon sydd wedi 

eu cytuno wedi’u cyrraedd?

Lleihau:  
Symudwch i 

Gam 2 

YDYN 
Symudwch i 

Gam 2

YDYN 
Symudwch i 

Gam 2

NAC YDYN 
Parhewch â’r 
ymyriadau 

presennol. Ystyriwch 
sut y gallwch 
annog pobl i 

gydymffurfio’n 
well â’r ymyriadau 

presennol.

NAC YDYN 
Parhewch â’r 
ymyriadau 

presennol. Ystyriwch 
sut y gallwch 
annog pobl i 

gydymffurfio’n 
well â’r ymyriadau 

presennol. 

Sefydlog:  
Ydy’r trothwyon sydd wedi 

eu cytuno wedi’u cyrraedd?

#DiogeluCymru

YDYN 
Symudwch i 

Gam 3

YDYN 
Symudwch i 

Gam 3



YDYM  
Symudwch i 

Gam  3

Cam 2: 
Adolygu’r ymyriadau presennol

Ydy achosion o COVID-19 yn eich  
ysgol wedi cynyddu, yn sefydlog neu  

wedi lleihau? 

Cynyddu/sefydlog: 
Ydych chi eisoes wedi gweithredu 

ymyriadau ychwanegol ar wahân i’r 
ymyriadau craidd a’r ymyriadau 
wedi’u teilwra ar gyfer y lefel risg isel 

a amlinellir yn y Fframwaith?

Lleihau:  
Ydych chi eisoes wedi gweithredu 

ymyriadau ychwanegol ar wahân i’r 
ymyriadau craidd a’r ymyriadau 
wedi’u teilwra ar gyfer y lefel risg isel 

a amlinellir yn y Fframwaith?

NAC YDYM 
Ystyriwch sut y gellir 
addasu’r ymyriadau 

presennol i 
adlewyrchu’r sefyllfa 

ddiweddaraf. Os 
cyflwynir ymyriadau 

ychwanegol neu 
uwch:

• blaenoriaethwch 
gweddill yr 

ymyriadau ar eich 
lefel risg gyfredol, 

wedyn yr ymyriadau 
ar y lefel risg nesaf

• canolbwyntiwch ar 
ymyriadau y gellir 
eu gweithredu’n 
gyflym ac sy’n 

effeithio leiaf ar 
ddysgwyr

• cytunwch ar y 
meini prawf i’w 

defnyddio i asesu 
pryd y dylid cael 
gwared â nhw.

NAC YDYM 
Parhewch â’r 
ymyriadau 
presennol a 

chanolbwyntiwch 
ar bwysleisio 
pwysigrwydd 

ymyriadau craidd 
– gan gynnwys 

atgoffa dysgwyr 
a staff na ddylai’r 

rheini sydd â 
symptomau 

fynychu’r ysgol, 
pwysigrwydd 
parhau i olchi 

dwylo’n rheolaidd 
a dilyn arferion 

anadlol.

YDYM 
Ydych chi’n teimlo bod yr 
ymyriadau ychwanegol 

hyn wedi cael effaith 
bositif ar ddarpariaeth 

addysg a rheoli COVID-19 
ar draws yr ysgol?

YDYM 
Ystyriwch gael 
gwared â rhai 

ymyriadau, gan 
roi blaenoriaeth i’r 
ymyriadau hynny 

sy’n effeithio fwyaf 
ar les dysgwyr.

NAC YDYM 
Cyn ystyried gwneud 

newidiadau i’r ymyriadau 
presennol, ystyriwch sut 
y gallwch annog pobl i 
gydymffurfio’n well â’r 

ymyriadau presennol. Yna 
ystyriwch p’un a ddylid 

cyflwyno ymyriadau 
ychwanegol, gan roi 

blaenoriaeth i’r rheini y 
gellir eu gweithredu’n 

gyflym ac sy’n effeithio 
leiaf ar ddysgwyr, a 

chytuno ar y meini prawf 
i’w defnyddio i asesu pryd 

y dylid cael gwared â 
nhw.

YDYM  
Symudwch i 

Gam  3

YDYM  
Symudwch i 

Gam  3

YDYM  
Symudwch i 

Gam  3

https://llyw.cymru/fframwaith-penderfyniadau-rheoli-heintiau-covid-19-lleol-ar-gyfer-ysgolion-o-hydref-2021-html#section-78647
https://llyw.cymru/fframwaith-penderfyniadau-rheoli-heintiau-covid-19-lleol-ar-gyfer-ysgolion-o-hydref-2021-html#section-78649
https://llyw.cymru/fframwaith-penderfyniadau-rheoli-heintiau-covid-19-lleol-ar-gyfer-ysgolion-o-hydref-2021-html#section-78649
https://llyw.cymru/fframwaith-penderfyniadau-rheoli-heintiau-covid-19-lleol-ar-gyfer-ysgolion-o-hydref-2021-html#section-78647
https://llyw.cymru/fframwaith-penderfyniadau-rheoli-heintiau-covid-19-lleol-ar-gyfer-ysgolion-o-hydref-2021-html#section-78649
https://llyw.cymru/fframwaith-penderfyniadau-rheoli-heintiau-covid-19-lleol-ar-gyfer-ysgolion-o-hydref-2021-html#section-78649


Cam 3: 
Adolygu ac adborth  

(awgrymir gwneud hyn bob 21 diwrnod, 
ond bydd amgylchiadau’r ysgol yn pennu’r 

union gylch)

Ydych chi’n teimlo bod yr ymyriadau 
presennol yn gweithio’n dda, yn 

helpu i leihau’r achosion a gofnodir o 
COVID-19 ymhlith dysgwyr a staff ac 

yn lleihau’r tarfu ar ddysgu?

YDYM 
Parhewch â’r ymyriadau presennol. 

NAC YDYM  
Trafodwch gyda’ch cyswllt proffesiynol 

p’un a oes angen dull gweithredu 
gwahanol.

Ewch yn ôl i Gam  1  
(ar ôl y cyfnod adolygu y 

cytunwyd arno)

Ewch yn ôl i Gam  1  
(ar ôl y cyfnod adolygu y 

cytunwyd arno)
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