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        18th Chwefror, 2021 
 
Annwyl Riant/Ofalwr, 
 
Fel eich Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd lleol, roeddwn i’n teimlo ei bod yn bwysig fy 
mod yn ysgrifennu atoch wrth i’ch plentyn/plant ddychwelyd i’r ysgol, i ofyn am eich 
cymorth wrth weithio gyda ni i sicrhau bod y broses ddychwelyd hon yn llwyddiannus. 
 
Mae’r pandemig wedi cael effaith ar fywydau pob un ohonom ond rwy’n credu y 
byddwch yn cytuno ei fod wedi cael effaith fwy ar ein plant na’r rhan fwyaf ohonom.  
Rwy’n gwybod, fel rhieni, y byddwch wedi teimlo’r straen sy’n gysylltiedig â pheidio 
ag anfon eich plant i’r ysgol yn ystod y cyfnod hwn. Mae’n bosibl eich bod yn 
bryderus am eu llesiant, am eu cyfleoedd i dyfu a datblygu, am fethu cyfleoedd i 
wneud cyfeillgarwch ac i gael hwyl, neu am y posibilrwydd y byddant ar ei hôl hi 
gyda’u haddysg. 
 
Mae’r camau rydym wedi gorfod eu cymryd gyda’n gilydd wedi bod yn anodd, ond 
maent wedi achub bywydau, wedi diogelu’r bobl sy’n wynebu’r risg fwyaf, ac wedi 
helpu i sicrhau bod ein gwasanaethau iechyd a gofal yn gallu parhau i ofalu 
amdanom pan fydd eu hangen arnom.  Mae llwyddiant ein rhaglen frechu leol yn 
parhau i ddarparu mwy o amddiffyniad i’r rhai mewn perygl. Byddwn yn parhau i 
weithio’n galed i gyrraedd pawb cyn gynted ag y gallwn.  
 
Ni allwn ymlacio eto. Mae angen i ni fod yn ofalus o hyd a chadw lefelau’r haint mor 
isel â phosibl, ond gallwn gymryd y cam cyntaf a dechrau cael ein plant yn ôl i’r 
ysgol.  Wrth reoli’r pandemig yn lleol a diogelu’n poblogaeth, rwy’n gweithio’n agos 
gyda fy nghydweithwyr ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys, Cyngor Sir Powys, 
sefydliadau gwirfoddol a chymunedol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, ond ni allwn 
lwyddo heb eich cymorth.  
 
Mae ein penaethiaid a’u holl staff wedi gweithio’n hynod o galed i sicrhau bod ein 
hysgolion mor ddiogel â phosibl. Pan fydd eich plentyn yn dychwelyd i’r ysgol, 
gofynnwn i chi barhau i helpu i reoli lledaeniad yr haint drwy wneud y canlynol: 
 

• Peidio ag anfon eich plentyn i’r ysgol os yw'n sâl, hyd yn oed os nad ydych yn 

siŵr ai Coronafeirws ydyw 

• Parhau i weithio gartref os yw hynny’n bosibl 

• Pan fyddwch yn mynd â’ch plentyn i’r ysgol, cadwch bellter o rieni eraill ar 

bob adeg a pheidiwch ag aros o gwmpas i siarad 

• Peidiwch â gwahodd plant eraill (na’u rhieni) i’ch cartref i chwarae neu i aros, 

hyd yn oed yn yr awyr agored a hyd yn oed os ydynt yn yr un swigen yn yr 

ysgol 

 
 
 
 
 
 
 



  

• Oni bai nad oes dewis gennych chi, peidiwch â rhannu lifft i’r ysgol na 

gwneud unrhyw weithgareddau eraill gyda theuluoedd eraill  

• Sicrhewch fod eich plentyn yn deall pwysigrwydd golchi ei (d)dwylo yn 

rheolaidd 

Diolch am eich cymorth wrth gadw’r feirws o dan reolaeth, ac am ein cynorthwyo i 
sicrhau bod ysgolion yn aros ar agor y tro hwn. 
 

Yn gywir 
 
 
 

     

Stuart Bourne 
Cyfarwyddwr lechyd Cyhoeddus 

Cadeirydd, Tîm rheoli digwyddiadau Covid-19 Powys 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


