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Covid-19: Profi Dyfais Llif Ochrol mewn ysgolion a Hysbysiadau Cadarnhaol Cymunedol Ysgolion 
 
Gyda dychweliad dysgu wyneb yn wyneb prif ffrwd mewn ysgolion o fis Chwefror / Mawrth 2021, mae 
staff ysgolion bellach yn gallu cael mynediad at brofion llif ochrol ddwywaith yr wythnos. Mae BCBC wedi 
cynghori bod Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i gynnal profion llif ochrol asymptomatig 
ar fore Llun a bore Iau ar gyfer staff amser llawn ac ar ddiwrnodau 1 a 4 o sifftiau wythnosol ar gyfer staff 
rhan-amser. 
 
Nod cyflwyno profion cyflym yw sicrhau bod achosion asymptomatig posibl o COVID-19 yn cael eu nodi 
cyn gynted â phosibl, er mwyn lleihau'r cyfle i drosglwyddo ymlaen ac i gadw ysgolion mor ddiogel ag y 
gallwn. Mae'r system hon yn rhedeg ochr yn ochr â'r system bresennol o brofi PCR a gynhelir gan 
ddisgyblion symptomatig a theuluoedd trwy linell bwcio’r  llywodraeth 119. 
 
Os bydd yr ysgol yn derbyn hysbysiad am ganlyniad positif gan unrhyw aelod o gymuned yr ysgol, bydd 
rhieni / gofalwyr yn parhau i gael gwybod am hyn cyn gynted â phosibl. Pan fydd yr hysbysiad hwn cyn 
oriau ysgol, bydd yr ysgol yn cyhoeddi neges (testun ac Ap Rhiant) erbyn 07:45, yn cynghori bod gofyn i 
ddisgyblion ynysu am y 48 awr canlynol. Ar ôl i Iechyd Cyhoeddus Cymru gadarnhau mwy o wybodaeth a 
grwpiau cyswllt, yna byddwch yn derbyn testun yn cynghori hyd y cyfnod ynysu angenrheidiol (hyd at 
ddeg diwrnod). Yn achos canlyniad LFT positif a chanlyniad PCR dilynol negyddol, mae'r canlyniad PCR yn 
cael blaenoriaeth a bydd disgyblion yn gallu dychwelyd i'r ysgol. Sylwch na fyddwn yn rhyddhau 
gwybodaeth bersonol am yr unigolyn sydd wedi profi'n bositif a bydd yn ofynnol yn ôl y gyfraith i bob 
cyswllt a nodwyd gan yr unigolyn ynysu. Bydd dysgu o bell yn digwydd trwy'r cyfnod ynysu ar gyfer 
grwpiau disgyblion sy'n ofynnol i ynysu. 
 
Anfonir negeseuon testun at y cyswllt blaenoriaeth cyntaf ar gyfer disgyblion ac anfonir negeseuon Ap 
Rhieni at bob rhiant sydd wedi cofrestru ar gyfer yr ap yn y grŵp cyswllt perthnasol. Byddem yn eich 
annog i adolygu eich manylion trwy'r Ap Rhiant SIMS, lle gallwch wirio'ch manylion a / neu ofyn yn 
ddiogel am i'r rhain gael eu diwygio. Os nad ydych eisoes wedi cofrestru ar gyfer yr ap neu os hoffech 

wirio'ch manylion â llaw, cysylltwch â swyddfa'r ysgol ar admin.broogwr@bridgend.gov.uk. 

 
Gobeithiwn fod y wybodaeth hon wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Diolch unwaith eto am eich cefnogaeth 
yn yr hyn sy'n amser digynsail i bawb. 
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