
 

 

Canllawiau i ysgolion ar gyfer disgyblion sydd â Chynlluniau Gofal Iechyd 

Unigol (IHCP), Cynlluniau Gofal Personol (ICP) a Chynlluniau Gwacáu Argyfwng 

Personol (PEEP) yng nghyd-destun Cyfyngiadau COVID-19 

 
Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn nodi y dylid cymryd pob mesur rhesymol i gadw 

pellter corfforol. Serch hynny, yng nghwmni plant sydd angen gofal personol ac sydd 

â rhai anghenion gofal iechyd, dydy hyn ddim yn bosibl. Dylid cymryd camau cymesur 

lle mae'n ymarferol gwneud hynny. 

Bydd gan lawer o blant ag IHCP ac ICP gyflyrau meddygol sy'n cydfodoli sy'n golygu 

eu bod wedi cael eu cynghori i gysgodi ac i beidio â mynd i'r ysgol. Fodd bynnag, mae 

modd i nifer sylweddol o blant fynd i'r ysgol a ddylai darparu ar gyfer eu hanghenion 

iechyd a gofal personol ddim eu rhwystro rhag bod yn bresennol yn yr ysgol. Serch 

hynny, rydyn ni'n cydnabod o ganlyniad i oedran a gofynion personol rhai o'r disgyblion 

y bydd hi'n anodd cyflawni hyn bob amser, ac felly, dyw cadw pellter corfforol ddim yn 

fesur rhesymol yn yr achosion yma. 

Dylai ysgolion adolygu eu polisïau a phob cynllun unigol ar y cyd â gweithwyr gofal 

iechyd proffesiynol (os oedden nhw'n rhan o greu'r cynllun), gan ystyried canllawiau 

Covid-19 ar ddefnydd Cyfarpar Diogelu Personol (PPE).   

Dylai cynlluniau diwygiedig gael eu trafod a'u cytuno gyda rhieni.  Dylai'r rhieni dderbyn 

copi a dylai'r ysgol gadw copi wedi'i lofnodi. 

Wrth ymgymryd â gofal personol, gan gynnwys gofal ymarferol fel ymolchi, 
defnyddio’r toiled, rhoi cymorth cyntaf a rhai gweithdrefnau clinigol fel cymorth 
bwydo, dylai'r cyfarpar diogelu personol canlynol gael ei ddefnyddio: 

 Dylid gwisgo menig a ffedogau wrth ddarparu gofal personol i blentyn neu 
berson ifanc. Mae modd i hyn gynnwys gofal ymarferol personol fel ymolchi, 
defnyddio’r toiled neu gymorth cyntaf a rhai gweithdrefnau clinigol fel 
cymorth bwydo. 

 Dylid hefyd gwisgo masg meddygol gwrth hylif a chyfarpar diogelu’r llygaid 
os bydd asesiad risg yn pennu bod risg y bydd rhywbeth yn sblasio i’r llygaid 
megis drwy beswch, poeri neu daflu i fyny. 

 Dylid defnyddio menig, gŵn gwrth hylif, masg FFP3 a chyfarpar diogelu’r 
llygaid wrth ymgymryd â gweithdrefnau sy’n cynhyrchu aerosolau megis 
sugnedd. 

 Dylid defnyddio menig a ffedogau wrth lanhau cyfarpar neu arwynebau y 
mae’n bosibl eu bod wedi'u halogi gan hylifau o’r corff fel poer neu 
secretiadau anadlol. 



Bydd yr Awdurdod Lleol yn rhoi cyfarpar diogelu personol i bob ysgol. Dylai staff sy'n 
defnyddio cyfarpar diogelu personol ddilyn Canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru o 
ran y gweithdrefnau cywir ar gyfer gwisgo cyfarpar diogelu personol a'i dynnu i 
ffwrdd. 
Bydd angen i ysgolion hefyd ystyried argaeledd staff sydd wedi'u hyfforddi i ddarparu 
gofal, a sicrhau bod ganddyn nhw gynlluniau wrth gefn i sicrhau bod plentyn ddim yn 
cael ei rwystro rhag dod i'r ysgol am fod yr aelod o staff arferol ddim ar gael o ganlyniad 
i gysgodi neu salwch.   
 
Cyfeiriwch ar Atodiad 4 – Canllawiau Cyffredinol ar Weithio i Staff Ysgolion – 
Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) a Chadw Pellter Cymdeithasol am wybodaeth 
bellach. 



Detholiad o Atodiad 4 

CANLLAWIAU CYFFREDINOL AR WEITHIO I STAFF YSGOLION - CYFARPAR DIOGELU PERSONOL A CHADW PELLTER 

CYMDEITHASOL  

1. Cyfarpar Diogelu Personol - Cyngor Rhondda Cynon Taf - Matrics Canllawiau Offer Diogelu Personol Ysgolion COVID-
19 - V2 - 11-06-20 
 
Cyflwyniad 
  
Mae hi’n bwysig cofio bod tystiolaeth wyddonol yn dangos mai cadw pellter corfforol, hylendid dwylo a hylendid anadlol (dal peswch neu disian 
mewn hances bapur a chuddio’r geg a’r trwyn gyda phenelin neu lawes) yw’r ffyrdd mwyaf effeithiol o atal y coronafeirws rhag lledaenu. Mae 
hylendid dwylo yn hollbwysig cyn ac ar ôl bob cyswllt uniongyrchol gyda phlentyn neu berson ifanc, ac ar ôl glanhau cyfarpar a’r amgylchedd.  
Felly does dim angen defnyddio cyfarpar diogelu personol wrth gynnal gweithgareddau addysgol arferol mewn ystafell ddosbarth/lleoliadau 
ysgol. Mae'r rhestr isod yn cynnwys pryd y gallai fod angen offer diogelu personol. Mae arweiniad pellach ar gael yma: 
https://llyw.cymru/diolgeu-addysg-canllawiau-gweithredol-i-ysgolion-lleoliadau-addysg-covid-19 
 

Gweithgaredd / 
Tasg / 

Amgylchiadau 
 

Cyd-destun Menig 
tafladwy 

Ffedogau 
plastig 

tafladwy 

Masg meddygol 
gwrth hylif 

Cyfarpar diogelu'r 
llygaid  

Gweithgareddau 
Rheolaidd Arferol 
 

Does dim angen offer diogelu personol wrth ymgymryd â gweithgareddau addysgol arferol mewn ystafelloedd dosbarth neu 
ysgolion. 

Achos posibl o 
Goronafeirws  
(COVID-19) 

Os bydd plentyn neu berson ifanc yn mynd yn sâl gyda 
symptomau COVID-19 ac angen gofal personol 
uniongyrchol.  
 
 

√ 
Defnyddio 
unwaith 

 

√ 
Defnyddio 
unwaith 

 

√ 
Defnyddio 
unwaith 

 

X  - Asesu'r Risg 

Wrth lanhau’r ardaloedd lle mae rhywun y credir sydd 
â COVID-19 wedi bod. 
 

√ 
Defnyddio 
unwaith 

 

√ 
Defnyddio 
unwaith 

 

  

https://gov.wales/keep-education-safe-operational-guidance-schools-and-settings-covid-19


 

 

Gweithgaredd / 
Tasg / 

Amgylchiadau 
 

Cyd-destun Menig 
Tafladwy 

Ffedog 
Blastig 

Dafladwy 

Masg Meddygol 
Gwrth Hylif 

Gŵn 
Gwrth 
Hylif 

Masg 
FFP3 

Cyfarpar diogelu'r 
llygaid  

Gofal Personol Dylid gwisgo menig a ffedogau 
wrth ddarparu gofal personol i 
blentyn neu berson ifanc. Mae 
modd i hyn gynnwys gofal 
ymarferol personol fel ymolchi, 
defnyddio’r toiled neu gymorth 
cyntaf a rhai gweithdrefnau 
clinigol fel cymorth bwydo. 

√ 
Defnyddio 
unwaith 

 

√ 
Defnyddio 
unwaith 

 

X - Asesu'r Risg   
X - Asesu'r Risg 

 

Wrth ymgymryd â 
gweithdrefnau sy'n cynhyrchu 
aerosol megis sugnedd. 

√ 
Defnyddio 
unwaith 

 

  

√ 
Defnyddio 
unwaith 

 

√ 
Defnyddio 
unwaith 

 

√ 
Defnyddio 
unwaith 

(ei lanhau a'i 
ailddefnyddio) 

Wrth lanhau cyfarpar neu 
arwynebau y mae’n bosibl eu 
bod wedi'u halogi gan hylifau 
o’r corff fel poer neu 
secretiadau anadlol. 

√ 
Defnyddio 
unwaith 

 

√ 
Defnyddio 
unwaith 

 

    

 
 

X Asesu'r Risg = Os bydd asesiad risg yn pennu bod risg y bydd rhywbeth yn sblasio i’r llygaid er enghraifft drwy beswch, poeri neu 

daflu i fyny. 

Canllawiau  

Dylai'r defnydd o offer diogelu personol gan staff mewn lleoliadau addysg fod yn seiliedig ar asesiad clir o risg, gan ystyried pob lleoliad yn unigol 
ac anghenion y dysgwr unigol. Mae gan ysgolion, lleoliadau ac awdurdodau lleol eisoes brosesau asesu risg ar waith y dylid eu defnyddio i nodi'r 
angen i ddefnyddio offer diogelu personol. Yn dilyn unrhyw asesiad risg, lle mae'r angen am offer diogelu personol wedi'i nodi, dylai'r offer hwnnw 
gael ei ddarparu'n rhwydd. Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi darparu rhagor o wybodaeth:  

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.hse.gov.uk/pubns/indg174.pdf


 
 
 


