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Annwyl Riant/Warcheidwad 
 
Fel eich Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd lleol, ysgrifennaf atoch wrth i'ch plentyn/plant 
ddychwelyd i ddysgu wyneb yn wyneb, i ofyn am eich help i weithio gyda ni i wneud hyn yn 
llwyddiant. 
 
Mae'r pandemig wedi effeithio ar ein bywydau i gyd, ac fel rhieni, byddwch wedi bod yn poeni 
am yr effaith y mae wedi’i chael ar les eich plentyn, ei gyfeillgarwch â ffrindiau a'i gyfle i dyfu 
a datblygu drwy ddefnyddio'r amrywiaeth arferol o weithgareddau, yn yr ysgol a’r tu allan 
iddi. 
 
Mae'r camau y bu’n rhaid inni eu cymryd fel cymdeithas i amddiffyn y rheiny sy'n wynebu'r 
perygl mwyaf, a sicrhau y bydd ein gwasanaethu iechyd a gofal yn parhau i'n gwarchod pan 
fydd  eu hangen arnom, wedi bod yn anodd ond yn angenrheidiol. 
 
Nid ydym yn gallu ymlacio eto; mae angen i ni fod yn ofalus o hyd, er mwyn cadw lefelau'r 
haint mor isel ag sy'n bosibl. Mae llwyddiant y rhaglen frechu leol yn darparu amddiffyniad 
ychwanegol i'r rheiny sy'n wynebu’r perygl mwyaf, a byddwn yn parhau gyda'n hymdrechion 
i gyrraedd pawb mor gyflym ag sy'n bosibl. 
 
Mae rheoli’r pandemig yn lleol a diogelu ein poblogaeth yn ymdrech bartneriaeth, ac rwy'n 
gweithio'n agos gyda'm cydweithwyr yn y Bwrdd Iechyd, yr Awdurdod Lleol, sefydliadau 
gwirfoddol a chymunedol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, ond ni allwn lwyddo heb eich help 
chi. 
 

Mae ein penaethiaid, staff yr ysgol a chydweithwyr yn yr Awdurdod Lleol wedi gweithio ddydd 
a nos i sicrhau bod ein hysgolion mor ddiogel â phosibl. Rwy'n gofyn i chi nawr barhau i 
chwarae eich rhan wrth reoli lledaeniad y feirws pan fydd eich plentyn yn mynychu'r ysgol 
unwaith eto: 
 

 Cadwch eich plentyn gartref os yw’n sâl,  hyd yn oed os nad ydych yn sicr a yw'r 
coronafeirws ganddo.  

 Parhewch i weithio gartref os yw'n bosibl. 
 Peidiwch â chael plant eraill i’ch cartref i chwarae, hyd yn oed yn yr awyr agored, neu 

hyd yn oed os ydynt yn yr un swigen yn yr ysgol. 
 Peidiwch â rhannu ceir wrth deithio i'r ysgol neu ar gyfer gweithgareddau gyda rhieni 

eraill oni bai bod hynny’n gwbl angenrheidiol. 



 
 
 

 Cadwch eich pellter wrth rieni eraill, ac osgoi siarad ymysg eich gilydd wrth fynd â'ch 
plentyn i'r ysgol. 

 Sicrhewch fod eich plentyn yn deall pwysigrwydd golchi dwylo'n rheolaidd. 

Diolch am eich help wrth i ni geisio cadw golwg ar y feirws ac wrth i ni geisio dychwelyd i ryw 
fath o normalrwydd cyn gynted ag y bo modd. 
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