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Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg. Rhowch wybod i ni os yw eich dewis iaith yw’r Gymraeg  
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Annwyl rieni/gofalwyr 
 
Gwisgo gorchuddion wyneb mewn ysgolion  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru’r canllawiau ar ddefnyddio gorchuddion wyneb mewn 
ysgolion. Mae hyn yn seiliedig ar gyngor newydd gan Grŵp Cyngor Technegol Llywodraeth 
Cymru.  
 
Er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo COVID-19, dylai rhieni a gofalwyr wisgo gorchudd wyneb 
pan fyddan nhw’n ymweld ag unrhyw ysgol ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae hyn yn cynnwys 
pob man yn yr awyr agored a dan do, gan gynnwys y rhai hynny a ddefnyddir i ollwng a 
chasglu plant. 
 
Cynghorir rhieni/gofalwyr i gadw pellter cymdeithasol clir bob amser, yn enwedig wrth gatiau’r 
ysgol, i leihau’r risg o drosglwyddo a gosod esiampl dda i’r disgyblion. 
 
Mae’n ofynnol i ddisgyblion blwyddyn 7 neu hŷn wisgo gorchudd wyneb ym mhob man y tu 
allan i'r ystafell ddosbarth. Mae hyn yn cynnwys ar iard yr ysgol, yn ystod amser egwyl, amser 
cinio ac adegau eraill o’r dydd pan fo disgyblion yn ymgasglu yn y mannau hynny (e.e. wrth 
aros i fynd i mewn i’r ysgol.) 
 
Fe’ch atgoffir ei bod yn ofynnol i ddisgyblion Blwyddyn 7 neu hŷn wisgo gorchudd wyneb ar 
unrhyw gludiant ysgol penodedig. 
 
Ni fydd gwisgo gorchudd wyneb yn berthnasol i unrhyw ddisgybl sydd wedi’i eithrio, neu na 
fydd o bosibl yn gallu ymdopi â gwisgo gorchudd wyneb, e.e. disgyblion ag anghenion 
addysgol arbennig neu anableddau. 
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Ynghyd â golchi/diheintio dwylo yn rheolaidd a chadw pellter cymdeithasol, bydd y mesurau 
ychwanegol hyn yn helpu i leihau'r risg o ledaenu COVID-19 mewn ysgolion. 
 
Diolch i chi am eich cymorth i wneud popeth y gallwn – gyda'n gilydd – i gadw ein hunain ac 
eraill yn ddiogel. 
 
Yn gywir 
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