
Canllawiau i staff mewn darpariaeth addysg 
arbennig yn dilyn cysylltiad posib gyda COVID-19 
 
Trosolwg 
 

Dylai’r canllawiau hyn gael eu darllen ochr yn ochr gyda Plant a phobl ifanc sy'n 

wynebu mwy o risg glinigol ac oedolion sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol: 

canllawiau ar gyfer lleoliadau addysg.  

 

Mae'r canllawiau hyn bellach wedi'u diwygio i gynnwys: 

 Newidiadau i’r rheoliadau hunanynysu ar gyfer achosion positif a gyhoeddwyd ar 
30 Rhagfyr 2021. 

 Newidiadau i’r canllawiau hunanynysu ar gyfer cysylltiadau a gyhoeddwyd ar 22 
Rhagfyr 2021 sy’n cynnwys cyflwyno profion dyddiol i bob person sy’n dod i 
gysylltiad ag achos positif a dileu ynysu penodol ar gyfer Omicron. 

 Staff asymptomatig sy’n byw gydag unigolyn sydd â symptomau COVID-19 neu 
sydd wedi profi'n bositif am COVID-19, i ddychwelyd i'r gwaith.  

 

Pwrpas y ddogfen hon yw darparu cyngor a chanllawiau ychwanegol pwrpasol ar 

gyfer arweinwyr a staff mewn: 

 ysgolion arbennig 

 darparwyr ôl-16 arbenigol 

 ysgolion arbennig a phreswyl annibynnol 

 canolfannau adnoddau neu unedau arbenigol sy'n darparu ar gyfer dysgwyr sy'n 

wynebu mwy o risg glinigol 

 

Byddwn yn parhau i adolygu’r canllawiau hyn er mwyn sicrhau bod y mesurau 

ychwanegol yn: 

 parhau i fod yn gyfiawn 

 cymesur â’r risg bresennol 

 

Os yw staff yn cael eu nodi fel cyswllt i rywun sydd â COVID-19, dylid eu symud i rôl 

lle nad yw’n ofynnol iddynt gael cyswllt dyddiol gyda’r grwpiau canlynol o unigolion 

neu raid iddynt beidio â mynd i’r gwaith os nad yw hyn yn bosibl: 

 Unigolion sydd â’u himiwnedd wedi’i atal  

er enghraifft unigolion mewn gwasanaethau oncoleg neu drawsblannu  

 Unigolion sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol 

 

Dylid symud staff i weithio gyda dysgwyr nad yw eu himiwnedd wedi’i atal a/neu nad 

ydynt yn agored iawn i niwed yn glinigol a gofynnir iddynt gymryd y profion 

angenrheidiol neu ofyn iddynt beidio â mynychu gwaith. 

 

Gofynion y cynllun profi 
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Er mwyn darparu lefel ychwanegol o ddiogelwch i unigolion sydd â risgiau clinigol 

uwch, dylai'r aelod o staff sydd wedi’i nodi fel cyswllt gytuno i ddilyn cynllun profi fel y 

nodir yn y cyngor i blant a phobl ifanc sy'n wynebu mwy o risg glinigol ac oedolion 

sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol. 

 

Camau allweddol ar gyfer gweithwyr mewn darpariaeth addysg 

arbennig ar ôl cael eu nodi fel cyswllt COVID-19 
 

Er mwyn i staff sy'n gweithio gydag unigolion sydd â risgiau clinigol uwch allu mynd 

i’r gwaith ar ôl cael eu nodi fel cyswllt o rywun sydd â COVID-19, dylid bodloni 

gofynion penodol, a nodir isod: 

 Mae'r aelod o staff wedi cael ei frechu'n llawn o leiaf bythefnos cyn dychwelyd i'r 

gwaith ac nid oes ganddo symptomau. Os yw’r aelod o staff heb ei frechu, rhaid 

dilyn y canllawiau ar hunanynysu ar gyfer pobl heb eu brechu. Mae’r aelod o staff 

yn rhoi gwybod i'r lleoliad cyn gynted ag y bydd yn ymwybodol bod aelod o'r 

cartref â symptomau neu wedi profi'n bositif neu wedi'i nodi fel cyswllt drwy’r 

gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu neu drwy ap COVID-19 y GIG. 

 Mae’r aelod o staff wedi cael prawf PCR ac wedi cael canlyniad negatif cyn 

dychwelyd i'r gwaith. 

 Ar ôl cael canlyniad negatif i’r prawf PCR, dylai’r aelod o staff wneud prawf llif 

unffordd dyddiol am 7 ddiwrnod (gan gynnwys penwythnosau); dylid parhau â’r 

rhaglen brofi reolaidd ar ôl hynny. Dylai canlyniadau’r profion llif unffordd hyn gael 

eu cofnodi ar y porth ar-lein, a dylid hefyd rhoi gwybod amdanynt i’r lleoliad. 

 Os yw’r aelod o staff wedi profi’n bositif drwy PCR yn ystod y 90 diwrnod 

blaenorol, yn dilyn asesiad risg, mae modd hepgor elfen PCR y cynllun profi a 

defnyddio’r profion llif unffordd yn unig am 7 diwrnod (gan gynnwys 

penwythnosau)/yn ôl y gofyn. 

 Dylid ystyried y dysgwyr y mae'r aelod staff yn dod i gysylltiad â hwy'n rheolaidd. 

Gweler y canllawiau i gael rhagor o wybodaeth. 

 

Beth y gall staff ei ddisgwyl gan eu cyflogwr 

 

 Caiff rhestr wirio'r gweithwyr ei chwblhau mewn trafodaeth â'r aelod o staff cyn i'r 

aelod o staff fynychu'r gwaith. Dylai hyn gofnodi statws brechu, canlyniadau PCR, 

nodi nad oes gan staff unrhyw symptomau COVID-19 a chofnodi bod pecynnau 

profion llif unffordd wedi cael eu darparu. 

 Bydd staff yn cael cymorth i gofnodi canlyniadau'r profion llif unffordd. 

 Rhoddir ystyriaeth i'r unigolion y mae'r aelod staff yn dod i gysylltiad â hwy fel 

arfer. 

 Os yw'n briodol, ystyrir symud yr aelod o staff i rôl addas arall. 

 

Beth y dylai cyflogwyr ei ddisgwyl gan staff 

 

 Bydd staff wedi darllen y ddogfen hon ac wedi ymgyfarwyddo â’r polisi a chytuno 

i’r cynllun profi. 
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 Caiff rhestr wirio'r gweithwyr ei chwblhau mewn trafodaeth â'r aelod o staff cyn i'r 

aelod o staff fynychu'r gwaith.  

 Bydd yr aelod staff yn trefnu prawf PCR trwy’r camau uchod ac yn dangos y 

canlyniad i’r cyflogwr cyn dychwelyd i’r gwaith. 

 Bydd yr aelod staff yn cytuno i wneud profion llif unffordd, yn hysbysu’r cyflogwr 

am y canlyniadau ac yn eu cofnodi ar y porth ar-lein am 7 diwrnod (gan gynnwys 

penwythnosau). Yna, dylid parhau â’r rhaglen brofi reolaidd. 

 Bydd yr aelod staff yn cadw draw o’r gwaith, hysbysu’r cyflogwr ac yn trefnu 

prawf PCR os bydd yn datblygu symptomau neu yn cael canlyniad positif mewn 

prawf llif unffordd. 

  



Rhestr Wirio i’r cyflogwr ei llenwi gyda’r aelod staff 
 

Dylid defnyddio'r asesiad hwn os yw aelod o staff mewn darpariaeth addysg 

arbennig wedi'i nodi fel cyswllt i achos positif o COVID-19 (gan gynnwys cyswllt yn yr 

aelwyd). Dylai gael ei gwblhau cyn i’r aelod o staff ddychwelyd i’r lleoliad, felly dylid 

trafod dros y ffôn neu alwad fideo. 

 

1. Oes gan yr aelod o staff symptomau 
COVID-19? 
Symptomau – 

 Tymheredd uchel 

 Peswch cyson, newydd 

 Colli neu newid yn eich synnwyr 
arferol o flas neu arogl 

Oes – dylai drefnu prawf PCR ac 
hunanynysu 
 
Na - symudwch i Gwestiwn 2 
 

2. Ydy’r aelod o staff wedi cael gwybod 
ei fod yn gyswllt agos o achos posib 
neu debygol? 

Do – dylai’r aelod staff gymryd profion 
llif unffordd  am 10 diwrnod 
Na – symudwch i Gwestiwn 3 

3. A yw'r gweithiwr wedi'i frechu'n llawn 
(o leiaf 14 diwrnod ers yr ail frechiad 
yn y DU)? 

Nac ydy – dylai’r aelod o staff ddilyn y 
canllawiau ar hunanynysu ar gyfer pobl 
heb eu brechu. 
Ydy – symudwch i Gwestiwn 4 

4. A yw'r aelod o staff yn gweithio 
gydag unigolion o'r grŵp/grwpiau a 
amlinellir uchod? 

Nac ydy – Symudwch i Gwestiwn 5 
Ydy – Cyfyngu ar gyswllt gydag 
unigolion a symud i rôl arall neu beidio 
mynd i’r gwaith. 

5. A yw eu statws PCR yn hysbys? PCR negatif 
A yw’n cytuno i ddilyn y broses brofi 
ofynnol? 
Ydy - symudwch i Gwestiwn 6 
Na - Os nad yw'r aelod o staff yn 
cytuno â'r cynllun profi, dylid naill ai ei 
symud i rôl lle nad yw’n gweithio gydag 
unigolion sydd â risgiau clinigol uwch 
neu ei gyfarwyddo i beidio â mynd i’r 
gwaith. 
PCR positif 
Bydd angen iddynt hunanynysu am 7 
diwrnod. 
Statws anhysbys – Angen trefnu 
prawf PCR. Os yn negatif, gall 
ddychwelyd i'r gwaith a chychwyn y 
cynllun profi 
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6. A yw’r aelod o staff yn gwybod ble i 
gael gafael ar ddyfeisiau llif unffordd ac 
yn gallu eu defnyddio'n briodol? 

Ydy – dylai wneud prawf llif unffordd 
bob dydd am 7 diwrnod (gan gynnwys 
penwythnosau) a chael canlyniad 
negatif bob dydd cyn mynd i'r gwaith. 
Dylai adrodd pob canlyniad ar-lein a 
hysbysu’r cyflogwr. Yna, dylid parhau 
â’r rhaglen brofi reolaidd. 
Nac ydy - Dylai lleoliadau ei gwneud 
yn hawdd i staff gael gafael ar brofion 
llif unffordd cyn dychwelyd i'r gwaith. 

 

https://www.gov.uk/cofnodi-canlyniad-covid19

