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Cyfathrebu ac asedau. 

 Fel rhan o’r cymorth cyfathrebu a gytunwyd ar gyfer profion mewn lleoliadau 

gofal plant a gwaith chwarae, rydym wedi diweddaru’r Platfform Dogfennau 

Ar-lein i gynnwys: 

o Dogfen Darllenwch yn Gyntaf  

o Cwestiynau Cyffredin wedi’u diweddaru 

o Canllaw wedi’i ddiweddaru  

o Fideo o gyfarwyddiadau  

o Taflenni a thempledi 

o Canllawiau ynghylch gwastraff profion llif unffordd  

o Gweithdrefnau safonol 

 

 Bydd rhagor o ddogfennau yn cael eu hychwanegu dros yr ychydig 

ddiwrnodau nesaf felly cadwch lygad yn rheolaidd.  

 Sylwch y bydd y pecynnau profi yn cynnwys cyfarwyddiadau ar sut i’w 

defnyddio yn y blwch, ac fe fydd y rheini yn Saesneg yn unig. Mae fersiwn 

Gymraeg o’r cyfarwyddiadau ar gael yma: https://wales.assetbank-

server.com/assetbank-wales/images/assetbox/8b9f2efc-5dd6-497f-8dde-

3822223ec356/asset3509.html.  

 

Cyflenwi ac archebu profion. 

 Rydym wedi sefydlu trefniadau cyflenwi ar gyfer lleoliadau gofal dydd 

cofrestredig sydd ar agor ar hyn o bryd.   

 Bydd cyflenwad cychwynnol o werth 3 wythnos o becynnau profi yn cael eu 

hanfon yn uniongyrchol i’r lleoliadau gofal dydd cofrestredig sydd heb optio 

allan o’r trefniadau.  

 Mae partneriaid cyflenwi Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth y 

DU, Brakes /Bidfoods, wedi ymrwymo i ddyddiadau cyflenwi yn cychwyn o 22 

Chwefror ar gyfer y lleoliadau gofal dydd hynny.  

 Os na fydd unrhyw leoliad gofal dydd wedi derbyn eu cyflenwadau yn unol â’r 

amserlen neu erbyn diwedd yr wythnos yn cychwyn ar 22 Chwefror, 

cysylltwch ag eduandcctesting@gov.wales a fydd yn uwchgyfeirio’r mater at 

yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Llywodraeth y DU. 

 Mae system ddigidol a fydd yn caniatáu i leoliadau archebu cyflenwadau eu 

hunain yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Rydym yn disgwyl iddi gychwyn 

ddiwedd mis Mawrth, felly tan hynny bydd y lleoliadau yn derbyn cyflenwad 

rheolaidd o becynnau. 
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 Ar hyn o bryd, nid oes modd trefnu anfon cyflenwadau yn syth at warchodwyr 

plant neu leoliadau heb eu cofrestru. Nid oes modd trefnu cyflenwadau i 

leoliadau gofal dydd sydd ar gau ar hyn o bryd chwaith.   

 Rydym yn gweithio gydag awdurdodau lleol i roi trefniadau ar waith i helpu 

gofalwyr plant a lleoliadau heb eu cofrestru i gael gafael ar brofion. Gall y 

trefniadau lleol amrywio ac fe fydd rhagor o fanylion yn dilyn cyn hir.  

 Os bydd lleoliad gofal dydd sydd ar gau ar hyn o bryd yn hysbysu Arolygiaeth 

Gofal Cymru o'i fwriad i ailagor, neu os bydd lleoliad gofal dydd sydd newydd 

ei sefydlu yn agor, gallwn ddiweddaru ein cofnodion i drefnu cyflenwad 

cychwynnol (anfonwch gopi o'r neges i eduandcctesting@llyw.cymru hefyd). 

Gallai'r cyflenwad cychwynnol gymryd hyd at 3 wythnos i gyrraedd yn dibynnu 

ar y cyflenwadau sydd gennym. Byddai'r lleoliadau hynny wedyn yn gallu 

defnyddio'r system ddigidol i ailarchebu stociau yn ôl yr angen. 

 

Polisi 

 Mae trosolwg o’r polisi lefel uchel ar y profion i’w weld yma: 

https://llyw.cymru/profi-ar-gyfer-coronafeirws-asymptomatig-mewn-ysgolion-

addysg-bellach-lleoliadau-gofal-plant   

 Mae'n bwysig tynnu sylw at y ffaith nad yw'r polisi ar gyfer cynnig profion 

mewn lleoliadau gofal plant a gwaith chwarae, yn ogystal â Chyngor Iechyd y 

Cyhoedd, yn gysylltiedig yn uniongyrchol ag ailagor lleoliadau. Ni ddylid 

ystyried cynnig profion llif unffordd fel ffordd o 'brofi i alluogi' er mwyn caniatáu 

ailagor lleoliadau.  

 Mae hefyd yn bwysig pwysleisio mai'r mesurau sydd eisoes ar waith, megis 

cadw pellter cymdeithasol a hylendid dwylo da, yw'r prif amddiffyniad rhag 

trosglwyddo'r haint. Mae'r profion yn cynnig mesur ychwanegol yn unig, a 

dylid eu defnyddio ochr yn ochr â'r mesurau eraill hynny – a hynny oherwydd 

mewn rhai achosion gallai'r rheini sy'n profi'n negyddol fod yn heintus o hyd 

am nad yw'r prawf wedi canfod y clefyd. Yn ogystal, nid yw cael prawf yn 

orfodol, ac felly mae'n bosibl na fydd pob aelod o staff yn cael eu profi. 
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