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  Pennaeth / Headteacher 

 

Annwyl Rhiant / Gwarcheidwad, 

 

Parthed: Pryderon Coronafirws Newydd (COVID-19) 

Mae ymlediad coronafirws newydd (COVID-19) yn parhau i greu problemau cynyddol, fodd bynnag ar hyn o bryd nid oes 

achos pryder yn yr ysgol. Byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa ac i dderbyn arweiniad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a 

Chyngor Sir Ddinbych. Byddwn yn eich hysbysu am unrhyw ddatblygiadau. 

Fel mae pethau heddiw nid oes cyfarwyddyd wedi dod o unrhyw awdurdod bod angen i’r ysgol gau. Rydym yn parhau â’n 

gweithgareddau oni bai bod cyfarwyddyd awdurdodedig yn ein cyrraedd.  

Rydym yn ffodus o fewn yr ysgol i gael cyfleusterau toiled/golchi dwylo ardderchog ac rydym yn parhau i gynghori staff, 
disgyblion ac ymwelwyr i olchi eu dwylo yn rheolaidd. Mae'r tabl isod yn egluro yn gryno'r camau i’w cymryd i ni oll. 
 

 
Mae'r tabl canlynol wedi'i ddiweddaru ers i ni ei rannu gyda chi ar 26 Chwefror. 

Gallai'r tabl canlynol fod o gymorth i rieni / gwarcheidwaid o ran camau i'w cymryd yn dibynnu ar y gwledydd / ardaloedd yr 
ymwelwyd â nhw. Mae'n hollbwysig, os ydych chi'n teithio y tu allan i'r DU, eich bod yn gwirio'r wybodaeth fwyaf diweddar 
cyn i'ch plentyn ddychwelyd i'r ysgol. 
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CATEGORI 1 DIFFINIAD CATEGORI 2 DIFFINIAD 

 Dylai teithwyr hunan-ynysu ar unwaith, hyd yn oed os 

ydynt yn anghymesur, a ffonio GIG 111 i hysbysu am 

deithio diweddar  

Nid oes angen i deithwyr gymryd unrhyw fesurau 

arbennig, ond os ydynt yn datblygu symptomau 

dylent hunan-ynysu a ffonio GIG 111. 

Categori 1 Categori 2 

Dinas Wuhan a Thalaith Hubei (China) Cambodia 

Iran China 

Daegu neu Cheongdo (Republic of Korea) Hong Kong 

Yr Eidal** Japan 

  
Laos 

Macau 

Malaysia 

Myanmar 

Republic of Korea* 

Singapore 

Taiwan 

Thailand 

Vietnam 

 

**(i) Dylai teithwyr a ddychwelodd o ardaloedd yng Ngogledd yr Eidal a oedd o dan fesurau cyfyngu rhwng 19 Chwefror ac 8 

Mawrth 2020 hunan-ynysu am 14 diwrnod. Os ydynt yn datblygu symptomau dylent gysylltu â GIG111. (ii) Nid oes angen i 

deithwyr a ddychwelodd o weddill yr Eidal cyn 9 Mawrth 2020 gymryd unrhyw fesurau arbennig, ond os ydynt yn datblygu 

symptomau dylent hunan-ynysu a ffonio GIG 111. 

Mae’r wybodaeth yma yn gywir ar 11eg o Fawrth 2020.  

Diolch am eich cydweithrediad. 

Yr gywir, 

 

 

Elinor Wyn Ellis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


