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Rhagair  
 

Lluniwyd Canllawiau Atal a Rheoli Heintiau (ARhH) Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) ar 
gyfer Lleoliadau Gofal Plant yng Nghymru am y tro cyntaf gan y Nyrsys Diogelu Iechyd 

yn 2014 i gymryd lle dogfen Llywodraeth Cynulliad Cymru ‘Gwyliwch y germau. 
Canllawiau ynghylch rheoli haint ar gyfer meithrinfeydd, grwpiau chwarae a sefydliadau 
gofal plant eraill’ (2006). Roedd y canllawiau ar gyfer lleoliadau gofal plant oedd yn 

darparu gofal dydd i blant iau na phump oed. Er mai meithrinfeydd oedd y brif 
gynulleidfa, gallai gwarchodwyr plant, grwpiau chwarae a lleoliadau gofal plant eraill 

addasu’r canllawiau hefyd at eu defnydd penodol eu hunain.        

Cafodd Gweithgor gan ICC ei sefydlu yn 2018 i adolygu’r canllawiau ARhH hyn gyda’r 

nod yn y pen draw o sicrhau bod y rhai oedd yn ymwneud â darparu gofal ym mhob 
Lleoliad Gofal Plant (0-5 oed) yng Nghymru yn gallu gweld polisïau/canllawiau cyson, 

diweddar a safonol i gefnogi eu harferion ARhH. Cwblhawyd yr adolygiad hwn yn Haf 

2019. 

Drwy gydweithio â Health Protection Scotland (HPS), sydd wedi cwblhau’r adolygiad 
cynhwysfawr ‘IP&C in Childcare Settings (Day Care and Childminding Settings)’ yn 2018: 
https://www.hps.scot.nhs.uk/resourcedocument.aspx?id=6606, mae Gweithgor ICC 

wedi bod yn ffodus o gael caniatâd llawn gan HPS i ddefnyddio eu canllawiau yng 
Nghymru. Sylwer fodd bynnag, er bod y canllawiau canlynol yn seiliedig i raddau helaeth 

ar HPS ‘IP&C in Childcare Settings (Day Care and Childminding Settings) (2018)’, mae 
Gweithgor ein Tîm Diogelu Iechyd (TDI) wedi newid rhai adrannau am wybodaeth ac 

uwchddolenni perthnasol i Gymru ac nid i’r Alban.                     

At ddiben cyfeirio hwylus, bydd y term “lleoliad gofal plant” yn cael ei ddefnyddio drwy 

gydol y ddogfen ac mae’n cyfeirio at unrhyw leoliad gofal plant sy’n darparu gofal dydd i 

blant dan bump oed (gweler yr adran Geirfa). 

Ceir canllawiau eraill ar gyfer lleoliadau addysgol i ddysgwyr dros 5 oed:  

https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/ 

Mae priodoldeb a’r addasu ar y canllawiau hyn yn dibynnu ar faint a safle’r lleoliad gofal 

plant a’r asesiadau risg lleol sydd wedi’u cynnal gan y sefydliadau dan sylw.  

Cydnabyddiaeth    

Hoffem ddiolch i Health Protection Scotland am eu haelioni yn rhannu eu dogfen 
gyfarwyddyd ddiweddar gyda’n Gweithgor ARhH yn TDI ICC a hefyd i gydweithwyr o’r 

sefydliadau canlynol am eu cyfraniad at adolygu’r canllawiau hyn ar gyfer eu defnyddio 

yng Nghymru: 

 Y Gymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar Cymru 
(PACEY Cymru)  

 Blynyddoedd Cynnar Cymru   
 Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs  
 Y Mudiad Meithrin 

 Panel Arbenigwyr Awdurdodau Lleol Cymru  

Ar gyfer ymholiadau am y ddogfen hon, cysylltwch â Thîm Ymateb Brys Cymru Gyfan 
(AWARe) y Tîm Diogelu Iechyd (TDI) ar 0300 003 0032 neu anfon e-bost i 
AWARe@wales.nhs.uk (D.S. nid yw’r e-bost hwn yn cael ei fonitro y tu allan i oriau 

swyddfa). 

https://www.hps.scot.nhs.uk/resourcedocument.aspx?id=6606
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/
mailto:AWARe@wales.nhs.uk
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Byrfoddau      

 

 

AWARe Ymateb Brys Cymru Gyfan  

 
BS Safon Prydain  

 
BSI Sefydliad Safonau Prydain 

 

CE Nid yw’r blaenlythrennau ‘CE’ yn sefyll am unrhyw eiriau 
penodol ond yn ddatganiad gan y gwneuthurwr bod y 

cynnyrch hwn yn bodloni gofynion y cyfarwyddebau 
Ewropeaidd perthnasol.            
 

COSHH Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd        
 

AGC Arolygiaeth Gofal Cymru (Arolygiaeth Gwasanaethau Gofal a 

Chymdeithasol Cymru – AGGCC – gynt) 
 

GIA Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd 

 
HACCP Dadansoddi Peryglon a Phwynt Rheoli Critigol 

 

HPS Health Protection Scotland  

 
TDI Tîm Diogelu Iechyd  

 

ARhH Atal a Rheoli Heintiau          

 

TDDD Taflenni Data Diogelwch Deunyddiau 

 
SGC Safonau Gofal Cenedlaethol  

 
GIG Gwasanaeth Iechyd Gwladol  

 

PHE Public Health England  

 
ICC Iechyd Cyhoeddus Cymru 

 
NSS National Services Scotland  

 

OGP Offer Gwarchodol Personol  

 
SCMA Scottish Childminding Association  

 

SICPs Rhagofalon Rheoli Heintiau Safonol     
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Geirfa    

 

Gwaed a hylifau’r corff Gall gwaed a hylifau’r corff fel iwrin, 
ysgarthion (symudiadau’r bowel), chŵd 

neu ddolur rhydd achosi haint i gyd. Dim 
ond wrth wisgo offer gwarchodol personol 
(OGP) ddylech chi eu trin (er enghraifft, 

menig tafladwy). 
 

Cadwyn o haint     Cyfres o gamau sy’n disgrifio sut mae 
haint yn lledaenu. 
 

Lleoliadau gofal plant Unrhyw leoliad, ac eithrio ysgolion, lle 
mae plant yn cael gofal, er enghraifft 

meithrinfeydd, canolfannau gofal dydd a 
chanolfannau plant, grwpiau chwarae, 
crèches, gwarchodwyr plant, gofal cyn yr 

ysgol, gofal ar ôl ysgol.  
 

Plant agored i niwed o haint Mae rhai cyflyrau meddygol yn gwneud 
plant yn fwy agored i heintiau na fyddent 
yn ddifrifol fel rheol i’r rhan fwyaf o blant. 

Mae plant agored i niwed o haint yn 
cynnwys y rhai sy’n cael eu trin am 

lewcemia neu ganserau eraill, ar ddosys 
uchel o steroids drwy’r geg, a gyda 
chyflyrau sy’n lleihau eu himiwnedd yn 

ddifrifol.  
 

Clefyd trosglwyddadwy Clefyd y gellir ei ledaenu o un person i 
berson arall.  

 
Rheoliadau COSHH  Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd 

(COSHH) – Gall defnyddio cemegau neu 

sylweddau peryglus eraill yn y gwaith 
achosi risg i iechyd pobl. Yn ôl y gyfraith, 

rhaid i gyflogwyr sefydlu mesurau rheoli 
er mwyn atal eu staff rhag dod i gysylltiad 
â sylweddau peryglus, gan gynnwys 

asiantau heintus (er enghraifft, germau). 
Gweler www.hse.gov.uk/coshh. 

 
Dolur rhydd Tri neu fwy o symudiadau yn y bowel sy’n 

rhydd iawn neu fel hylif mewn cyfnod o 24 

awr neu’n amlach na sy’n arferol i’r 
unigolyn (o leiaf dair gwaith mewn cyfnod 

o 24 awr).                        
 

Diheintydd   Cemegyn a fydd yn lleihau nifer y germau 

i lefel lle nad ydynt yn niweidiol.   
 

http://www.hse.gov.uk/coshh
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Rôl orfodi       Y cyfrifoldeb am ddefnyddio pwerau 

cyfreithiol (gan gynnwys casglu tystiolaeth 
am droseddau, cyflwyno hysbysiadau, 
cymryd samplau ac ati) i warchod iechyd 

y cyhoedd.   
 

Cyfnod/meini prawf eithrio Y cyfnod o amser pryd mae’n rhaid i 
berson sydd â chlefyd heintus gadw draw 
o leoliad, er enghraifft lleoliad gofal plant, 

i gyfyngu ar y risg o drosglwyddo’r haint i 
bobl eraill.   

 
Busnes bwyd   Unrhyw fusnes, boed er elw ai peidio, a 

boed breifat neu gyhoeddus, sy’n cyflawni 
gweithgareddau perthnasol i unrhyw gam 
mewn cynhyrchu, prosesu neu ddosbarthu 

bwyd. Hefyd mae bwyd yn cynnwys 
diodydd, gwm cnoi ac unrhyw sylwedd, 

gan gynnwys dŵr, sy’n cael ei gynnwys yn 
fwriadol yn y bwyd pan mae’n cael ei 
wneud, ei baratoi neu ei drin.  

 
Person Trin Bwyd Rhywun sy’n cyffwrdd yn uniongyrchol â 

bwyd neu arwynebau a fydd yn dod i 
gysylltiad uniongyrchol â bwyd.           
 

Meddyg teulu  Y meddyg yn eich meddygfa leol – GP yn 
Saesneg, sy’n cyfeirio at ‘General 

Practitioner’. 
 

HACCP Mae Dadansoddi Peryglon a Phwynt Rheoli 

Critigol (HACCP) yn system a ddefnyddir i 
ganfod a dileu risgiau o brosesu bwyd er 

mwyn gwarchod y rhai sy’n bwyta’r bwyd.  
 

Hylendid dwylo  Y broses o lanhau eich dwylo drwy eu 

golchi’n drwyadl gyda sebon hylif a dŵr 
cynnes ac wedyn eu sychu’n drwyadl neu 

ddefnyddio sylwedd rhwbio dwylo seiliedig 
ar alcohol. 
 

Tîm Diogelu Iechyd (TDI) Y tîm o weithwyr iechyd proffesiynol sy’n 
gyfrifol am diogelu iechyd y boblogaeth 

leol – gan gynnwys staff a phlant mewn 
lleoliadau gofal plant — a chyfyngu ar y 
risg y byddant yn dod yn agored i haint a 

pheryglon amgylcheddol.   
 

Achosion  Pan mae dau neu fwy o achosion 
cysylltiedig o’r un salwch neu pan mae 

mwy o achosion na’r nifer disgwyliedig. 
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Gall achosion ddigwydd yn unrhyw le, gan 
gynnwys meithrinfeydd, ysbytai, ar longau 

pleser, ac ati. 
 

Offer Gwarchodol Personol (OGP) Offer y mae person yn ei wisgo i warchod 

ei hun rhag un neu fwy o risgiau i’w  
iechyd neu ei ddiogelwch, gan gynnwys  

cyswllt â heintiau. Mewn meithrinfa,  
byddai hyn yn cynnwys menig tafladwy 
defnydd sengl a ffedogau tafladwy. 
 

Dafnau anadlol       Gronynnau bychain o hylif a ryddheir wrth 

besychu, siarad, tisian ac ati. Gall rhai 
germau e.e. y ffliw, gael eu trosglwyddo o 

un person i berson arall drwy ddafnau sy’n 
teithio pellter bychan ac yn glanio ar geg, 
trwyn neu lygaid pobl eraill neu yn eu 

hamgylchedd.    
 

Cnofilod 
 

Mamaliaid a nodweddir gan barau uchaf 
ac isaf o flaenddannedd di-wraidd sy’n 
tyfu’n gyson yw cnofilod.   

 
Rhagofalon Rheoli   

Heintiau Safonol (SICPs) 

Cyfres o fesurau rheoli sy’n lleihau neu’n 

cael gwared ar ledaenu germau i bobl neu 
mewn amgylchedd. Maent yn cynnwys 
hylendid dwylo effeithiol, gan ddefnyddio 

OGP, sut i lanhau’r amgylchedd ac offer, 
sut i lanhau gwaed a hylifau’r corff sy’n 

cael eu tywallt a sut i ddelio â gwastraff a 
dillad budr yn ddiogel.  
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1. Am y Ddogfen Hon    
Mae’r ddogfen hon yn darparu canllawiau sylfaenol ar atal a rheoli heintiau i staff sy’n 
gweithio mewn meithrinfeydd, canolfannau gofal dydd, grwpiau chwarae, crèches, 

canolfannau plant, gwarchodwyr plant, clybiau ar ôl ysgol a chlybiau gwyliau. Hefyd 
dylai’r canllawiau hyn gael eu defnyddio gan staff sy’n ymwneud â gweithgareddau awyr 

agored ar gyfer plant.  
 

Mae gan staff sy’n gweithio gyda phlant mewn lleoliadau gofal plant yng Nghymru 

‘ddyletswydd o ofal’ i ddarparu amgylchedd diogel i blant.        
 

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (Rhif Ffôn: 0300 7900 126) yn darparu Safonau 

Cenedlaethol Gofynnol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir ar gyfer plant hyd at 12 oed 
(2016), sy’n cynnwys atal a rheoli heintiau (Safon 10 – Gofal Iechyd), y gellir eu 
lawrlwytho o: https://careinspectorate.wales/regulations NEU 

https://careinspectorate.wales/sites/default/files/2018-01/160411regchildcareen.pdf 
NEU https://careinspectorate.wales/regulations-and-national-minimum-standards-child-

minders Mae’r ddogfen hon yn cymryd lle’r Safonau Cenedlaethol Gofynnol ar gyfer Gofal 
Plant a Reoleiddir a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2012. Bydd y safonau hyn yn cael eu 

defnyddio i benderfynu a yw lleoliadau gwarchod plant a gofal dydd yn darparu gofal 
digonol i blant hyd at ddeuddeg oed. Dylid eu darllen yng nghyd-destun Rhan 2 
(Gwarchod Plant a Gofal Dydd ar gyfer Plant) Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010, 

fel y diwygiwyd gan Orchymyn Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2016; a rheoliadau 
cysylltiedig. Y corff rheoleiddiol sy’n gyfrifol am sicrhau bod y safonau hyn yn cael eu 

cyrraedd yw Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) (Arolygiaeth Gwasanaethau Gofal a 
Chymdeithasol Cymru (AGGCC) gynt). 
 

Gweler Atodiad 1 ar gyfer defnyddio’r canllawiau ARhH hyn mewn Lleoliadau Gofal Plant 
fel eich polisi lleol.               
 

Aelodaeth o’r Grŵp Datblygu Canllawiau yn yr Alban 
Datblygwyd ‘IP&C in Childcare Settings (Day Care and Childminding Settings) (2018)’ yr 

HPS gan weithgor o dan arweiniad Grŵp Canllawiau Rhwydwaith Diogelu Iechyd yr Alban 
(SHPN-GG) a’i ffurfio gan gynrychiolwyr o Health Protection Scotland (HPS), y gymuned 
diogelu iechyd yn yr Alban, y Gymdeithas Gwarchod Plant yn yr Alban ac Education 

Scotland, rhanddeiliaid a defnyddwyr allweddol, a ystyriodd dystiolaeth wyddonol 
benodol a barn arbenigol. Mae tîm Rheoli Heintiau HPS (aelodaeth Grŵp Adolygu’r 

Canllawiau 2015) yn cadw’r nodiadau tystiolaeth y mae’r ddogfen hon yn seiliedig 
arnynt. Hefyd sicrhaodd y gweithgor gyfraniad y cyhoedd drwy ymgynghori â rhieni yr 

oedd eu plant yn mynychu lleoliadau gofal dydd. Mae Grŵp Canllawiau Rhwydwaith 
Diogelu Iechyd yr Alban wedi hwyluso a chydlynu camau terfynol eu datblygiad, sut 
maent yn cadw at feini prawf dilysu y cytunwyd arnynt, a’u cwblhau. Gweler: 

https://www.hps.scot.nhs.uk/web-resources-container/infection-prevention-and-control-
in-childcare-settings-day-care-and-childminding-settings/ am aelodaeth o’r Grŵp 

Datblygu Canllawiau yn yr Alban.           
 

Aelodaeth o Weithgor ARhH TDI ICC yng Nghymru 
Cydnabyddir yr unigolion canlynol am adolygu ac addasu ‘IP&C in Childcare Settings 
(Day Care and Childminding Settings) (2018)’ Health Protection Scotland ar gyfer ei 
ddefnyddio yng Nghymru: Sue Morgan, Janet Purton, Jessica Davies, James Crocker, 

Louise Griffiths-Richard, James Hughes, Christine Jeffrey, Gail Lusardi, Jill Bonney a 

Darren Beynon. 

https://careinspectorate.wales/regulations
https://careinspectorate.wales/sites/default/files/2018-01/160411regchildcareen.pdf
https://careinspectorate.wales/regulations-and-national-minimum-standards-child-minders
https://careinspectorate.wales/regulations-and-national-minimum-standards-child-minders
https://www.hps.scot.nhs.uk/web-resources-container/infection-prevention-and-control-in-childcare-settings-day-care-and-childminding-settings/
https://www.hps.scot.nhs.uk/web-resources-container/infection-prevention-and-control-in-childcare-settings-day-care-and-childminding-settings/
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2. Cyflwyniad 
 

2.1 Asesu Risg   

Mae atal a rheoli heintiau mewn lleoliadau gofal plant yn cynnwys cynnal asesiadau risg 
a rhoi mesurau yn eu lle i reoli unrhyw risgiau a ganfyddir. Wedyn dylid adolygu’r rhain 
a’u diweddaru’n rheolaidd (gweler Adran 2.2). Am fwy o wybodaeth am asesiadau risg, 

ewch i http://www.hse.gov.uk/pubns/raindex.htm 

Mae Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 yn deddfu bod rhaid i gyflogwyr 
ddarparu gwarchodaeth ddigonol rhag y risgiau cysylltiedig â’r dasg a wneir (er 
enghraifft, rhaid darparu Offer Gwarchodol Personol (OGP) i ddelio â gwaed a hylifau’r 

corff). Am fanylion am hyn ewch i http://www.hse.gov.uk/legislation/hswa.htm 

 2.2 Risg o Heintio   

Gellir lleihau’r risg o haint mewn lleoliad gofal plant drwy wneud y canlynol: 

 
• Hyfforddi’r holl staff mewn Rhagofalon Rheoli Heintiau Safonol (SICPs) (Adran 4) 

• Goruchwylio plant pan maent yn dod i gysylltiad ag anifeiliaid anwes. Rhaid i 
anifeiliaid anwes fod yn lân ac yn iach. Ni ddylid cadw anifeiliaid ecsotig (annomestig 
ac anarferol), fel ymlusgiaid, fel anifeiliaid anwes mewn meithrinfa oherwydd y risg 

uchel o salmonela maent yn ei chario. Hefyd nid yw cnofilod (e.e. bochdew, mochyn 
cwta, gerbil, llygoden fawr, llygoden fach) yn cael eu hargymell. Os oes gan leoliad 

gwarchod plant gnofilod anwes, mae’n bwysig cadw at ganllawiau penodol er mwyn 
lleihau’r risg o haint i bobl ac i gynnal lles yr anifeiliaid: 
https://www.gov.uk/government/publications/pet-rats-mice-hamsters-reducing-the-

risk-of-infection  
• Cynllunio ymlaen wrth drefnu tripiau neu weithgareddau arbennig e.e. gweler Atodiad 

2 — Ymweliadau â ffermydd neu gyswllt ag anifeiliaid  
• Sicrhau nad yw staff a/neu blant sydd â symptomau/diagnosis o glefyd heintus yn 

mynychu’r lleoliad gofal plant - mae ‘Yr amser a argymhellir ar gyfer cadw unigolion o 

leoliadau oherwydd heintiau cyffredin’ (y cyfeiriwyd ato’n flaenorol fel cyfnod/meini 
prawf eithrio) ar gael yn Atodiad 3 y canllawiau hyn neu gellir ei lawrlwytho o’r wefan 

ganlynol: https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-
control/ (cliciwch ar ‘Canllawiau’, wedyn ‘Gosodiadau’) NEU: 
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-

control/guidance/ (cliciwch ar ‘Gosodiadau’) 
• Gofyn am gyngor gan dîm Ymateb Brys Cymru Gyfan (AWARe) TDI ar atal a rheoli 

heintiau os oes amheuaeth o achosion o haint.   
• Defnyddio adnodd archwilio priodol yn rheolaidd i fesur cydymffurfiaeth sylfaen 

(gan ddefnyddio meini prawf seiliedig ar dystiolaeth) gyda safonau i nodi unrhyw 

waith gwella/arferion angenrheidiol i atal/lleihau’r risg o heintio yn y lleoliad gofal 
plant:  

https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/ 
(cliciwch ar ‘Canllawiau’, wedyn ‘Gosodiadau’) NEU: https://phw.nhs.wales/services-

and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/ (cliciwch ar 
‘Gosodiadau’) Gall cadw plentyn o leoliad gofal plant pan nad oes angen fod yn faich 
ar rieni neu warcheidwaid. Fodd bynnag, gallai methu cadw plentyn (sydd ag 

arwyddion neu symptomau o haint) draw arwain at achosion o’r haint yn y lleoliad 
gofal plant (gweler Adran 6).  

 
Mae canllawiau ar ‘Yr amser a argymhellir ar gyfer cadw unigolion o leoliadau oherwydd 

http://www.hse.gov.uk/pubns/raindex.htm
http://www.hse.gov.uk/legislation/hswa.htm
https://www.gov.uk/government/publications/pet-rats-mice-hamsters-reducing-the-risk-of-infection
https://www.gov.uk/government/publications/pet-rats-mice-hamsters-reducing-the-risk-of-infection
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/


 

Canllawiau Atal a Rheoli Heintiau (2019) ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant (0-5 oed) yng Nghymru 
 8 
 

heintiau cyffredin’ (y cyfeiriwyd ato’n flaenorol fel cyfnod/meini prawf eithrio) ar gael yn 
Atodiad 3 y canllawiau hyn neu gellir ei lawrlwytho o’r wefan ganlynol:  

https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/ 
(cliciwch ar ‘Canllawiau’, wedyn ‘Gosodiadau’) NEU https://phw.nhs.wales/services-and-
teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/ (cliciwch ar ‘Gosodiadau’). 

 

2.3 Camau gweithredu i atal lledaenu haint  

Mae’n bwysig eich bod yn adnabod y plant yn eich gofal, ac a ydynt yn cael eu hystyried 
fel plant â mwy o risg o ddal neu ledaenu haint. Mae rhai cyflyrau meddygol yn golygu 

bod plant yn wynebu risg uwch o haint na fyddai’n ddifrifol fel rheol i’r rhan fwyaf o 

blant.         

Felly mae’n bwysig eich bod yn gofyn i rieni/gwarcheidwaid a oes gan eu plant 
broblemau iechyd penodol a chofnodi hyn yn briodol ac yn sensitif yng nghynllun neu 
gofnod gofal eu plentyn. Ceir esiampl o lythyr y gallwch ei anfon at rieni/gwarcheidwaid 

pan mae plentyn yn ymuno â’ch lleoliad gofal plant yn Atodiad 4. Hefyd mae cefnogaeth 
ar gael gan y sefydliadau gofal plant amrywiol canlynol ar gyfer canllawiau ar bolisïau a 

gweithdrefnau cysylltiedig â’r mater hwn: 

 Cymdeithas Broffesiynol Cymru ar gyfer Gofal Plant a Blynyddoedd 

Cynnar (PACEY Cymru)  
Gwefan: https://www.pacey.org.uk/partnerships/pacey-in-wales/ 

Rhif Ffôn: 02920 351407 
E-bost: paceycymru@pacey.org.uk 
 

 Blynyddoedd Cynnar Cymru 
Gwefan: https://earlyyears.wales/ 

Rhif Ffôn: 029 2045 1242 
E-bost: info@earlyyears.wales 
 

 Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs  
Gwefan: https://www.clybiauplantcymru.org/ 
Rhif Ffôn: 029 2074 1000 

E-bost: info@clybiauplantcymru.org 
 

 Y Mudiad Meithrin 
Gwefan: https://www.meithrin.cymru/ 
Rhif Ffôn: 01970 639639 (Prif Swyddfa)  

E-bost: post@meithrin.co.uk 

Ymhlith y plant sy’n wynebu risg uwch o haint mae’r rhai sy’n cael eu trin ar gyfer 
lewcemia neu ganser, ar ddosys uchel o steroids, a gyda chyflyrau sy’n lleihau eu 
himiwnedd yn ddifrifol. Maent yn hynod agored i niwed o heintiau fel brech yr ieir neu’r 

frech goch. Os daw plentyn i gysylltiad â’r rhain, dywedwch wrth y rhiant neu’r gofalwr 

yn gyflym, er mwyn iddynt allu cael cyngor meddygol.  

I lawrlwytho taflenni a gwybodaeth am imiwneiddio ar gyfer rhieni/gwarcheidwaid a 
staff, ewch i Galw Iechyd Cymru ar: 

https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/LiveWell/vaccinations/.  

Os daw aelod beichiog o staff i gysylltiad â phlentyn neu oedolyn yn y lleoliad gofal plant 

sydd â chlefyd heintus (fel brech yr ieir, y frech goch, clefyd y foch goch (parfofeirws) 
neu frech goch yr Amlaen), neu os bydd yn datblygu brech nad oes posib ei hesbonio, 

https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/
https://www.pacey.org.uk/partnerships/pacey-in-wales/
mailto:paceycymru@pacey.org.uk
https://earlyyears.wales/
mailto:info@earlyyears.wales
https://www.clybiauplantcymru.org/
mailto:info@clybiauplantcymru.org
https://www.meithrin.cymru/
mailto:post@meithrin.co.uk
https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/LiveWell/vaccinations/
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dylid ei chynghori i gysylltu â’i bydwraig neu ei meddyg teulu cyn gynted â phosib.  

3. Lledaenu haint   
 

3.1 Sut mae germau’n lledaenu  

Mae’n bwysig iawn eich bod yn gwybod sut mae germau’n gallu lledaenu er mwyn i chi 
allu helpu i atal plant a staff rhag mynd yn sâl. Dylid dysgu plant sut mae germau’n 

lledaenu a sut i atal hyn e.e. drwy olchi eu dwylo.       
 
Mae gwybodaeth ddefnyddiol, posteri a DVD addas i blant ar gael yn: 

http://www.washyourhandsofthem.com/the-campaign/childrens-pack.aspx.  
 

Mae www.e-bug.eu yn wefan adnoddau addysgol am ddim ledled Ewrop y gall plant 
oedran ysgol ei defnyddio fel ffordd hwyliog o ddysgu am ficro-organebau ac atal a thrin 
heintiau. 

 

3.2 Rhai ffeithiau sylfaenol am germau  

• Nid yw pob germ yn niweidiol  
• Mae’r rhan fwyaf o germau yn byw heb wneud unrhyw niwed arnom ni nac ynom ni 

ac yn ein helpu i dreulio bwyd ac atal germau mwy niweidiol rhag ein gwneud yn sâl 

• Gall rhai germau niweidiol dyfu’n gyflym ar arwynebau nad ydynt yn cael eu cadw’n 
lân ac yn sych.           

 
Gellir torri’r gadwyn o haint mewn sawl ffordd e.e. drwy gadw plant sydd â symptomau o 

haint o’ch lleoliad gofal plant, hylendid dwylo effeithiol a glanhau amgylcheddol. Mae’r 
adrannau canlynol yn darparu mwy o wybodaeth.  
 

Sut mae germau’n lledaenu?  

Er mwyn i germau achosi clefyd, rhaid i chwe cham mewn cadwyn ddigwydd. Yr enw ar 

hyn yw ‘cadwyn o haint’ (gweler Diagram 1 dros y dudalen – Y Gadwyn o Haint). 
 

http://www.washyourhandsofthem.com/the-campaign/childrens-pack.aspx
http://www.e-bug.eu/
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4. Rhagofalon Rheoli Heintiau Safonol (SICPs)  
 

4.1 Hylendid dwylo   

Bydd golchi dwylo yn drwyadl, ar yr amser priodol, gan ddefnyddio cyfleusterau a 
chynhyrchion priodol, yn helpu i atal lledaeniad heintiau cyffredin fel annwyd, ffliw, 

edeulyngyr a salwch stumog.          
 

Yn ogystal â staff ac oedolion sy’n ymwneud â gofalu am blant, rhaid i blant ddeall pam 

mae’n bwysig golchi eu dwylo a chael eu dysgu sut i olchi a sychu eu dwylo’n gywir.                           

Mae gan Ymgyrch Hylendid Dwylo Genedlaethol yr Alban becyn wedi’i gynllunio’n 

benodol ar gyfer plant rhwng tair a chwech oed. Mae cynnwys y pecyn ar gael i’w weld 
a’i lawrlwytho ar gyfer ei ddefnyddio yn http://  
www.washyourhandsofthem.com/the-campaign/childrens-pack.aspx.  
 

Ar gyfer plant oed ysgol, mae adnoddau addysgol ar gyfer addysgu hylendid dwylo ar 

gael hefyd yn https://e-bug.eu/ 

 
Yn ogystal, yn 2017, cynhaliodd ICC gystadleuaeth poster 

golchi dwylo ar gyfer plant oedran cynradd. Mae’r posteri 
buddugol ar gael i’w lawrlwytho a’u harddangos wrth fasnau 
ymolchi i annog plant i olchi eu dwylo yn gywir: 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/93629  

 
Arferion hylendid dwylo da:  

• Defnyddiwch ddŵr cynnes  
• Peidiwch byth â rhannu dŵr mewn bowlen gyffredin wrth 

olchi dwylo  

• Defnyddiwch sebon hylif (does dim angen defnyddio 
sebonau sydd wedi’u hysbysebu fel rhai gwrthfacteria neu 

wrthseptig)     
• Sychwch eich dwylo’n drwyadl gan ddefnyddio tyweli papur 

(gall gwarchodwyr plant ddefnyddio papur cegin neu dywel llaw penodol, y dylid ei 

olchi bob dydd neu’n amlach os yw’n amlwg yn fudr). Dylai bin arbennig, gyda leinin, 
y mae’r plant yn gallu ei ddefnyddio’n hawdd gael ei ddarparu ar gyfer taflu’r tyweli 

llaw 
• Pan rydych yn mynd o’r cyfleuster gofal plant, ac os nad oes dŵr yn rhedeg ar gael, 

mae posib defnyddio hancesi dwylo gwlyb (dylai’r plant a’r staff olchi eu dwylo ar y 

cyfle cyntaf sydd ar gael)  
• Dylid gorchuddio pob briw a thoriad sydd i’w gweld gyda dresin sy’n dal dŵr  

• Dylai sylwedd rhwbio dwylo seiliedig ar alcohol fod ar gael i’w ddefnyddio gan y staff 
(dylid golchi dwylo gyda sebon hylif a dŵr os ydynt yn amlwg yn fudr). Mae rhagor o 
wybodaeth am ‘Defnyddio sylweddau rhwbio dwylio seiliedig ar alcohol’ ar gael ar 

dudalen 13 
• Edrychwch ar Ganllawiau Sefydliad Iechyd y Byd am hylendid dwylo/arferion mewn 

gwahanol grefyddau a diwylliannau: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44102/9789241597906_eng.pdf;js
essionid=6B73118DFDBD6DF8B4EDB62E44C51F2A?sequence=1 

 
Nid yw gwisgo gemwaith garddwrn (gan gynnwys oriawr), ewinedd ffug na chynhyrchion 

ewinedd yn cael ei argymell ar gyfer staff sy’n cyflawni hylendid dwylo.   

http://www.washyourhandsofthem.com/the-campaign/childrens-pack.aspx
https://e-bug.eu/
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/93629
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44102/9789241597906_eng.pdf;jsessionid=6B73118DFDBD6DF8B4EDB62E44C51F2A?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44102/9789241597906_eng.pdf;jsessionid=6B73118DFDBD6DF8B4EDB62E44C51F2A?sequence=1
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Tabl 1: Pryd ddylech chi olchi eich dwylo?  

Dylai plant a staff/oedolion olchi eu dwylo:                      

 Cyn ac ar ôl bwyta neu drin bwyd neu ddiod           

 Ar ôl defnyddio’r toiled, y poti neu newid clwt      

 Ar ôl chwythu eu trwyn, pesychu neu disian      

 Ar ôl cyffwrdd anifeiliaid/anifeiliaid anwes neu wastraff, offer neu wely anifeiliaid/anifeiliaid 
anwes    

 Ar ôl cyffwrdd ag arwynebau wedi’u llygru (e.e. arwynebau wedi’u llygru â bwyd, biniau 
sbwriel, cadachau glanhau)   

 Wrth ddychwelyd o chwarae allan neu egwyl e.e. chwarae gyda thywod  

 

Gweler Atodiad 5 — Sut i Rwbio Dwylo’n Lân? (sylwedd seiliedig ar alcohol); Sut i Olchi 

Dwylo? (gyda sebon a dŵr) 

Defnyddio sylwedd rhwbio dwylo seiliedig ar alcohol   
Gall sylweddau rhwbio dwylo seiliedig ar alcohol fod yn ddefnyddiol ar gyfer dadlygru 

dwylo’n gyflym rhwng rhyngweithio byr â phlant, yn enwedig lle nad oes cyfleusterau 
golchi dwylo ar gael efallai. Fodd bynnag, rhaid cofio na ddylid defnyddio sylweddau o’r 
fath i gymryd lle golchi dwylo effeithiol fyth. Mae’n bwysig nodi nad asiantau glanhau 

i’w defnyddio yn lle golchi dwylo yw sylweddau rhwbio dwylo seiliedig ar alcohol ac y 
gall eu gweithgarwch gael ei ddadweithredu gan faw/sylwedd organig. Rhaid i ddwylo 

sy’n amlwg yn fudr neu wedi’u llygru’n ddrwg o bosib gyda baw neu sylwedd organig 
(h.y. ar ôl tynnu menig, ar ôl cyffwrdd ag anifeiliaid) gael eu golchi gyda 
sebon hylif a dŵr poeth.   

 
Hefyd, dylai staff fod yn ymwybodol mai cyfyngedig yw gwarchodaeth sylweddau 

rhwbio dwylo seiliedig ar alcohol rhag ambell salwch dolur rhydd a chwydu. Os oes 
symptomau o ddolur rhydd neu chwydu, ac os oes amheuaeth eu bod yn heintus 
(e.e. Norofeirws), mae’n bwysig bod y dwylo’n cael eu golchi gyda sebon hylif a dŵr 

poeth, a rhoi’r gorau i ddefnyddio sylweddau rhwbio dwylo seiliedig ar alcohol. Rhaid bod 
yn ofalus wrth ddefnyddio sylweddau rhwbio dwylo seiliedig ar alcohol mewn perthynas 

â fflamadwyedd a llyncu. Dylid cynnal asesiadau risg lleol a sefydlu gweithdrefnau i roi 
sylw i’r materion hyn os bydd sylwedd rhwbio dwylo seiliedig ar alcohol yn cael ei 
ddefnyddio. Rhaid bod yn ofalus hefyd i osgoi dafnau o’r sylwedd yn gollwng, am 

resymau iechyd a diogelwch (e.e. llithro neu godwm). Gweler Atodiad 5 — Sut i Rwbio 

Dwylo’n Lân? (gyda sylwedd seiliedig ar alcohol); Sut i Olchi Dwylo? (gyda sebon a dŵr) 

 

Cofiwch fod nifer o gwmnïau hylendid dwylo’n creu cynhyrchion addas i blant hefyd, fel 
peiriannau ar wal i annog golchi dwylo mewn lleoliadau gofal plant yng Nghymru. 
 

4.2 Hylendid Anadlol a Pheswch     

I atal germau anadlol rhag lledaenu, dylai plant ac oedolion orchuddio eu ceg a’u trwyn 
gyda hances bapur wrth besychu neu disian, a rhoi eu hances yn y bin yn syth ar ôl ei 

defnyddio ac wedyn golchi eu dwylo.   
 

4.3 Offer Gwarchodol Personol (OGP) 

Mae’r term ‘OGP’ yn cynnwys menig tafladwy defnydd sengl a ffedogau plastig tafladwy 
defnydd sengl. Dylai’r menig fod wedi’u marcio fel rhai defnydd sengl a chyrraedd Safon 

Brydeinig EN 455 (Normaleiddio Ewropeaidd). 
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Tabl 2: Pryd ddylid gwisgo OGP? 

Lefel y cyswllt â gwaed a hylifau’r corff     Yr OGP a argymhellir 

Dim cyswllt (er enghraifft, chwarae gyda 
phlentyn) 

Dim 

Cyswllt posib e.e. glanhau teganau ac offer      Menig tŷ e.e. Marigolds 

Risg o dasgu (er enghraifft, trwyn yn gwaedu, 
glanhau hylifau’r corff e.e. gwaed, chŵd, iwrin) 

Menig tafladwy heb fod yn blastig a 
ffedog dafladwy  

Golchwch eich dwylo bob amser cyn gwisgo OGP a’i dynnu.               

Gweler Atodiad 6 – Gwisgo a Thynnu OGP 

4.4 Glanhau’r Amgylchedd         

Ceir llawer o ardaloedd mewn lleoliadau gofal plant sydd â risg uchel o germau’n 
bresennol e.e. toiledau, ardaloedd newid clwt, ardaloedd bwyd a cheginau. I leihau 

lledaenu germau, rhaid cadw’r amgylchedd mor lân a sych â phosib a rhaid i staff ddeall 
eu cyfrifoldebau o ran sicrhau bod yr amgylchedd a’r offer yn ddiogel, yn lân ac yn barod 

i’w defnyddio.                       

Tabl 3: Glanhau’r amgylchedd           

1. Mae gan y lleoliad gofal plant amserlen/weithdrefn lanhau* yn ei lle sy’n:              
 rhestru pob ystafell yn yr adeilad sy’n cael eu defnyddio i ddarparu gwasanaeth 

gofal 
 enwi person sy’n gyfrifol am y glanhau            
 datgan sut a phryd mae’r amgylchedd, y gosodiadau a’r ffitiadau i gael eu 

glanhau                            
 cynnwys ardaloedd sy’n cael eu glanhau’n llai aml na phob dydd ac yn dweud 

pryd maent i gael eu glanhau  

2. Rhaid i ardaloedd lle mae clytiau’n cael eu newid neu botis yn cael eu defnyddio fod 

ar wahân i’r ardaloedd lle mae bwyd yn cael ei baratoi neu ei fwyta. Yn ddelfrydol, 
dylai’r ardaloedd newid clwt fod ar wahân i ardaloedd chwarae’r plant, neu mewn 
ardal benodol wedi’i neilltuo ar gyfer y defnydd hwn. Am ddisgrifiad llawn o sut i 

lanhau ardaloedd newid clytiau, potis a thoiledau, gweler Atodiad 7 — Toiledau, 
potis a newid clytiau. Hefyd, mae’r UK Nappy Network yn rhoi arweiniad 

cynhwysfawr ar olchi clytiau ailddefnyddiadwy yn  
http://www.uknappynetwork.org/wash.html 

3. Rhaid cynnal archwiliad glendid bob dydd cyn i’r plant gyrraedd  

4. Gwiriwch a glanhewch yr ardaloedd sy’n cael eu cyffwrdd yn aml (er enghraifft, 

toiledau, basnau golchi dwylo, tapiau, handlenni drysau) 

5. Cofiwch annog staff a rhieni i fynegi eu pryderon am lendid               

6. Rhaid sefydlu gweithdrefn ar gyfer beth i’w wneud os bydd gosodiadau / ffitiadau 
yn malu ac os nad oes posib eu glanhau mwyach  

 
*Am wybodaeth benodol am safonau glendid a hylendid ar gyfer lleoliad gofal plant a’i 
offer, edrychwch ar y Rheoliadau a’r Safonau Cenedlaethol Gofynnol ar gyfer Gofal Plant 

a Reoleiddir ar gyfer plant hyd at 12 oed: https://careinspectorate.wales/regulations; 
https://careinspectorate.wales/sites/default/files/2018-01/160411regchildcareen.pdf  

NEU https://careinspectorate.wales/regulations-and-national-minimum-standards-child-
minders NEU Cysylltwch ag Arolygiaeth Gofal Cymru ar 0300 7900 126  
 

Gweler Atodiad 8 — Esiampl o amserlen lanhau 

http://www.uknappynetwork.org/wash.html
https://careinspectorate.wales/regulations
https://careinspectorate.wales/sites/default/files/2018-01/160411regchildcareen.pdf
https://careinspectorate.wales/regulations-and-national-minimum-standards-child-minders
https://careinspectorate.wales/regulations-and-national-minimum-standards-child-minders
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Glanhau amgylcheddol rheolaidd          
 Mae defnyddio glanedydd pwrpas cyffredinol a dŵr poeth (a baratoir yn unol â 

chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr) yn ddigon fel rheol i sicrhau bod yr amgylchedd yn 
lân a diogel.      

 Ni ddylid defnyddio diheintyddion fel rhan o’ch trefn lanhau arferol, ac eithrio mewn 

toiledau ac ardaloedd paratoi bwyd. Efallai y bydd angen diheintydd pan geir achosion 
o haint, yn unol â chyfarwyddyd AWARe TDI neu Adran Iechyd yr Amgylchedd yr 

Awdurdod Lleol.     
• Rhaid cadw’r holl offer glanhau mewn cyflwr da e.e. gwirio a newid ffilteri peiriannau 

glanhau faciwm yn rheolaidd.    

 

4.5 Glendid offer           

Rhaid i bob tegan ac offer fod yn ddiogel ar gyfer eu defnyddio a chael eu cynnal a’u 

cadw’n dda er mwyn lleihau’r risg o ledaenu germau niweidiol. Rhaid i bob tegan fod â 
nod BS, BSI neu CE. Os yw hynny’n bosib, ewch ati i brynu teganau ac offer hawdd eu 

glanhau. Cadwch deganau mewn cynhwysydd glân a pheidiwch â gadael i blant fynd â 

theganau gyda hwy i’r toiledau. 

D.S. Dylid cadw offer ailddefnyddiadwy y mae’n rhaid ei lanhau ond nad yw’n cael ei 
ddefnyddio ar wahân i’r offer sy’n cael ei ddefnyddio ac o’r fan ble mae offer yn cael ei 

lanhau.  

Rhaid glanhau offer:        

• Rhwng pob defnydd  
• Ar ôl llygredd gan waed a/neu hylif y corff     

• Yn rheolaidd fel rhan o amserlen glanhau offer               

• Cyn gwasanaethu ac atgyweirio  

Gweler Atodiad 9 – Cadw Teganau ac Offer yn Lân am gyngor am gadw teganau ac 

offer yn lân. 

 

4.6 Delio â thywallt gwaed a hylifau’r corff  

Rhaid hyfforddi’r holl staff ar sut i lanhau unrhyw waed neu hylifau’r corff gaiff eu 

tywallt. Rhaid i staff wneud y canlynol:  

• Delio â thywallt gwaed a hylifau’r corff cyn gynted â phosib                  
• Cadw’r plant oddi wrth yr hylif 

• Gwisgo OGP (h.y. menig tafladwy a ffedog dafladwy) 
• Paratoi sylwedd o: 

o glanedydd niwtral pwrpas cyffredinol; a 

o toddiant o ddiheintydd clorin (a baratoir yn unol â chyfarwyddiadau’r 
gwneuthurwr) 

• Rhoi tyweli papur (neu bapur cegin) dros yr hylif i’w amsugno. Wedyn gosod y 
rhain yn ofalus mewn bag plastig tafladwy sy’n gallu dal pob hylif heb ollwng dim 

• Defnyddio’r toddiant diheintydd i lanhau gweddill yr hylif   

• Wedyn sychu’r ardal gyda thyweli papur (neu bapur cegin) wedi’u socian mewn 
toddiant glanedydd  

• Sychu’r ardal yn sych gyda thyweli papur (neu bapur cegin) 
• Tynnu’r OGP a’i roi yn y bag plastig, ei gau a’i selio’n dynn ac wedyn ei roi yn y 

bin gwastraff  
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• Golchi eu dwylo gyda sebon hylif a dŵr yn rhedeg   

D.S. Peidiwch â defnyddio diheintyddion seiliedig ar glorin e.e. cannydd yn uniongyrchol 
ar iwrin sydd ar lawr (oherwydd gall hyn ryddhau nwy clorin). Sychwch yr iwrin i 

ddechrau gyda thyweli papur cyn defnyddio toddiant diheintydd.  

Cofiwch wirio bob amser bod diheintyddion yn addas ar gyfer eu defnyddio ar garpedi a 

dodrefn meddal arall, oherwydd gallant achosi difrod neu dynnu’r lliw. O dan yr 
amgylchiadau hyn, ewch ati i lanhau gyda glanedydd niwtral a dŵr poeth ac wedyn 

gadael yr ardal i sychu.               

Rhaid defnyddio a storio’r holl gynhyrchion glanhau gan gydymffurfio â thaflenni COSHH, 

taflenni data diogelwch deunyddiau (TDDD) a chyfarwyddiadau’r gwneuthurwyr. 

Dylai’r holl staff gael eu hyfforddi yn y defnydd o’r cynhyrchion glanhau a dylai taflenni 

COSHH fod ar gael iddynt yn hwylus, taflenni data diogelwch deunyddiau (TDDD) a 
chyfarwyddiadau’r gwneuthurwyr er mwyn sicrhau bod yr holl gynhyrchion glanhau’n 

cael eu defnyddio a’u storio’n ddiogel.  

4.7 Rheoli gwastraff    

Dylai’r gwastraff sy’n cael ei greu yn eich lleoliad gofal plant gael ei reoli fel a ganlyn: 

• Gwnewch yn siŵr bod biniau pedal gyda leinin ynddynt ym mhob ardal ble mae 
gwastraff yn cael ei gynhyrchu e.e. ardaloedd bwyd, ardaloedd newid clwt.              

• Gellir defnyddio biniau gwastraff caead agored mewn ardaloedd chwarae dan do ar 

gyfer gwastraff heb fod yn beryglus yn unig.   
• Gwnewch yn siŵr nad yw biniau gwastraff yn cael eu gorlenwi o gwbl h.y. pan maent 

yn dri chwarter llawn, ewch ati i’w clymu a’u rhoi yn y prif fin gwastraff.  
• Lluniwch amserlen ar gyfer gwagio’r biniau ar ddiwedd y dydd, ac yn ystod y dydd os 

oes angen.  
• Cadwch y prif fin gwastraff mewn lle diogel oddi wrth y mannau chwarae (gwnewch 

yn siŵr nad yw anifeiliaid yn gallu mynd i’r ardal yma).  

• Dylid glanhau pob bin yn unol â’r amserlen lanhau benodol.                 
• Wrth gasglu gwastraff a gwagio biniau, gwisgwch OGP (h.y. menig tafladwy a ffedog 

dafladwy).    

• Ar ôl gorffen, tynnwch yr OGP a golchi eich dwylo gyda sebon hylif a dŵr yn rhedeg. 

Os ydych yn defnyddio gwrthrychau miniog h.y. nodwyddau, yn eich lleoliadau gofal 

plant, rhaid i chi wneud y canlynol:  

• Cael gwared arnynt mewn cynhwysydd sydd wedi’i gymeradwyo ar gyfer gwrthrychau 
miniog, sydd wedi’i greu yn unol â safonau UN3291. 

• Gwneud trefniadau arbennig ar gyfer casglu’r math yma o wastraff (trafodwch 
gyda’ch Cyngor Sir lleol) neu ei ddychwelyd i’r rhieni, os yw hynny’n briodol.  

• Cadw gwrthrychau miniog mewn cynwysyddion yn ddiogel oddi wrth y plant ac 

ymwelwyr.      

 

4.8 Dillad Gwely/Golchi Dillad 

Dylai staff newid unrhyw ddillad/gwisg neu dabard yn ddyddiol a’u golchi gan ddefnyddio 

glanedydd golchi arferol ar y tymheredd poethaf ar gyfer y dilledyn.  

Os yw’r lleoliad gofal plant yn defnyddio dillad gwely: 
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• Gwnewch yn siŵr bod y dillad gwely’n cael ei olchi bob wythnos o leiaf neu pan mae’n 
amlwg yn fudr. Dylid neilltuo dillad gwely i blentyn a enwir            

• Golchi gwlanenni wyneb ar ôl pob defnydd  
• Mynd a dillad gwely budr ac wedi’u defnyddio o’r ardaloedd sy’n agored i’r plant 
• Cael gwared yn ofalus ar unrhyw faw (ysgarthion) sydd ar ddillad/dillad gwely yn y 

toiled e.e. o glytiau ailddefnyddiadwy  
• Golchi’r holl ddillad gwely ar y tymheredd poethaf a nodir ar y defnydd  

• Cadw dillad gwely ffres mewn ardal sych a glân ar wahân i ddillad gwely wedi’u 

defnyddio. 

D.S. Peidiwch â dal dillad budr o dan ddŵr gyda llaw, gan gynnwys clytiau 
ailddefnyddiadwy. Rhowch hwy’n uniongyrchol mewn bag/cynhwysydd plastig gydag enw 

arno a’i selio i atal trin pellach, cyn i riant neu warcheidwad y plentyn ei gasglu.           

Dywedwch wrth y rhiant neu’r gwarcheidwad bod y dillad yn fudr ac y dylid eu golchi ar 

y tymheredd poethaf posib ar gyfer y defnydd.                        

 

4.9 Cyswllt ag anafiadau a brathiadau  

Cyswllt yw; 

• Anaf o nodwydd wedi’i defnyddio neu frath sy’n agor y croen; 
• A/neu gyswllt â gwaed a hylifau’r corff ar groen wedi torri; 

• A/neu gyswllt â gwaed a hylifau’r corff ar y llygaid, y trwyn neu’r geg.  

Os bydd plentyn, oedolyn neu ymwelydd yn cael anaf, dilynwch y canllawiau yn Atodiad 

10 — Cyswllt ag anaf neu frath. Gellir lawrlwytho canllawiau penodol ar reoli 
brathiadau dynol mewn lleoliadau cymunedol, fel lleoliadau gofal plant, o: 

https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-

control/guidance/ (cliciwch ar ‘Senarios’) 

5. Hylendid Bwyd a Dŵr Yfed 
Wrth ystyried y risgiau cysylltiedig â chynhyrchu/darparu bwyd ar gyfer plant, dylech 

wneud defnydd llawn o arbenigedd eich Adran Iechyd yr Amgylchedd leol. Bydd 
Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd a Swyddogion Diogelwch Bwyd yn gallu eich cynghori 

chi ar sut i gydymffurfio â deddfwriaeth diogelwch bwyd. Hefyd gallant roi cyngor i chi ar 
weithredu gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd (yn seiliedig ar egwyddor HACCP) ac ar 

hyfforddiant diogelwch a hylendid bwyd i chi a’ch staff, sy’n ofynion cyfreithiol. 

I gydymffurfio â rheoliadau diogelwch a hylendid bwyd os ydych chi’n darparu bwyd a 
diod i blant neu fabanod, gan gynnwys prydau bwyd, byrbrydau, diodydd (ar wahân i 
ddŵr tap o’r prif gyflenwad), bwyd sy’n cael ei ailgynhesu a ddarperir gan riant/ 

gofalwr a bwyd rydych chi’n ei dorri a’i baratoi, edrychwch ar y pecynnau gwybodaeth 
niferus sydd ar gael ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd: 

https://www.food.gov.uk/business-guidance/safer-food-better-business; NEU ar gyfer 
gwarchodwyr plant: https://www.food.gov.uk/business-guidance/safer-food-better-
business-for-childminders 

Ceir canllawiau penodol ynghylch a oes angen i leoliad gofal plant, hyd yn oed os yw ond 
yn darparu byrbrydau, gofrestru fel busnes bwyd ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd 

yn: https://www.food.gov.uk/business-guidance/register-a-food-business 

https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/
https://www.food.gov.uk/business-guidance/safer-food-better-business
https://www.food.gov.uk/business-guidance/safer-food-better-business-for-childminders
https://www.food.gov.uk/business-guidance/safer-food-better-business-for-childminders
https://www.food.gov.uk/business-guidance/register-a-food-business
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5.1. System Rheoli Diogelwch Bwyd seiliedig ar HACCP   

Mae Dadansoddi Peryglon a Phwynt Rheoli Critigol (HACCP) yn canolbwyntio ar nodi’r 

holl gamau mewn proses lle mae peryglon diogelwch bwyd yn bodoli a sut gellir dileu 
neu reoli’r peryglon hyn. Gall peryglon diogelwch bwyd fod yn ficrobiolegol, cemegol neu 

ffisegol eu natur a rhaid i chi gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod y bwyd rydych yn 
ei storio, ei baratoi a’i weini yn ddiogel i’w fwyta. Mae canllawiau sylweddol ar gael, a 
fydd yn eich helpu i adnabod y peryglon diogelwch bwyd yn eich busnes a sut i reoli neu 

ddileu’r risg o achosi niwed. Fodd bynnag, fe’ch cynghorir yn gryf i siarad â’ch Adran 

Iechyd yr Amgylchedd leol i ddechrau.   

Mae gwybodaeth am HACCP ar gael i’w lawrlwytho hefyd o: 
https://www.food.gov.uk/business-guidance/hazard-analysis-and-critical-control-point-

haccp NEU am weithdrefnau rheoli diogelwch bwyd a rheoliadau hylendid bwyd ar gyfer 

busnesau bach: https://www.food.gov.uk/business-guidance/safer-food-better-business 

 

5.2 Hyfforddiant 

Mae’n ofyniad cyfreithiol i bawb sy’n trin bwyd gael goruchwyliaeth a chyfarwyddyd 

a/neu hyfforddiant mewn materion hylendid bwyd sy’n cyfateb i’r gwaith maent yn ei 
wneud. Mae cyrsiau hyfforddi amrywiol ar gael yn berthnasol i hylendid a diogelwch 

bwyd, ac fe’ch cynghorir yn gryf i siarad â’ch Adran Iechyd yr Amgylchedd leol am 

gyngor cyn dechrau ar unrhyw hyfforddiant.   

Am wybodaeth am ddiogelwch bwyd i leoliad gofal plant yng Nghymru: 

 
 Siaradwch ag Adran Iechyd yr Amgylchedd eich Cyngor Lleol    

 Ewch i:     
o Gwefan y Sefydliad Siartredig ar gyfer Iechyd yr Amgylchedd yn: 

https://www.cieh.org/cieh-for-business/training-programmes/food-safety-

training/ 
o Gwefannau’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn:  

 https://www.food.gov.uk/business-guidance/safer-food-better-
business-for-childminders 

 https://www.food.gov.uk/business-guidance/safer-food-better-

business 
 https://www.food.gov.uk/safety-hygiene/food-hygiene-resources-for-

school-children-in-wales 

 

5.3 Rheoli Tymheredd a Diogelwch Bwyd       

Rhaid i’r holl fwyd gael ei storio’n briodol i leihau’r risg o salwch mewn bwyd.  

Am wybodaeth gyffredinol am ddiogelwch bwyd cyffredinol a chyngor ar hylendid, ewch i 

wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn: https://www.food.gov.uk/   

Am gyfarwyddyd penodol ar y canlynol: 

 Coginio bwyd, gan gynnwys tymheredd coginio:   

https://www.food.gov.uk/safety-hygiene/cooking-your-food 
 Oeri, rhewi a dadrewi bwyd yn ddiogel: https://www.food.gov.uk/safety-

hygiene/chilling 

https://www.food.gov.uk/business-guidance/hazard-analysis-and-critical-control-point-haccp
https://www.food.gov.uk/business-guidance/hazard-analysis-and-critical-control-point-haccp
https://www.food.gov.uk/business-guidance/safer-food-better-business
https://www.cieh.org/cieh-for-business/training-programmes/food-safety-training/
https://www.cieh.org/cieh-for-business/training-programmes/food-safety-training/
https://www.food.gov.uk/business-guidance/safer-food-better-business-for-childminders
https://www.food.gov.uk/business-guidance/safer-food-better-business-for-childminders
https://www.food.gov.uk/business-guidance/safer-food-better-business
https://www.food.gov.uk/business-guidance/safer-food-better-business
https://www.food.gov.uk/safety-hygiene/food-hygiene-resources-for-school-children-in-wales
https://www.food.gov.uk/safety-hygiene/food-hygiene-resources-for-school-children-in-wales
https://www.food.gov.uk/
https://www.food.gov.uk/safety-hygiene/cooking-your-food
https://www.food.gov.uk/safety-hygiene/chilling
https://www.food.gov.uk/safety-hygiene/chilling
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 Dadlygru ardaloedd/arwynebau paratoi bwyd, offer a dysglau/llestri 
gweini: https://www.food.gov.uk/safety-hygiene/cleaning 

 

5.4 Darparu dŵr yfed glân                

Dylai yfed dŵr yn y lleoliad gofal plant fod yn brofiad pleserus i bob plentyn ifanc, yn 

hytrach nag un i’w ddioddef neu ei osgoi. Hefyd, mae hydradiad priodol yn sylfaenol 
bwysig i iechyd a lles plant: https://bwca.org.uk/water-matters-children/ NEU 
https://bwca.org.uk/wp-

content/uploads/2017/08/BWCA_hydration_fact_sheet_children_WEB.pdf. Bydd faint 
mae plant ifanc yn ei yfed yn y lleoliad yn dibynnu ar fath, lleoliad, nifer, atyniad, 

blasusrwydd a hygyrchedd y cyfleusterau yfed dŵr. Does dim un dull addas ar gyfer pob 
lleoliad. Gall mwy nag un dull neu fath o gyfleuster fod yn briodol yn y lleoliad gofal 
plant, er enghraifft, dŵr o’r prif gyflenwad, oeryddion dŵr safle defnydd, ac oeryddion 

dŵr mewn potel. Mae dadansoddi’r lleoliad, y defnydd a’r strategaethau rheoli posib yn 
bwysig wrth ddewis a bydd rhaid i gyfleusterau newydd ategu neu gymryd lle’r rhai sydd 

yn eu lle eisoes. Rhaid ystyried y ffactorau hyn gan feddwl am eich polisi darparu dŵr.   
 
Os defnyddir tapiau i gyflenwi dŵr yfed, dylai’r rhain fod fel a ganlyn:  

 Cyflenwad uniongyrchol o’r prif gyflenwad  
 Wedi’u labelu’n glir fel dŵr addas i’w yfed  

 Mewn cyflwr glân               
 Dim mewn toiledau. Rhaid labelu’r tapiau mewn toiledau fel dŵr anaddas i’w yfed  
 Sicrhau bod cyflenwad digonol o gwpanau/poteli yfed ar gael fel nad yw unigolion 

yn yfed yn uniongyrchol o’r un tap.                
 

Os defnyddir poteli dŵr mewn lleoliad gofal plant, rhaid sicrhau rheolaeth effeithiol ar 

lenwi, glanhau a newid y poteli. Gwnewch yn siŵr bod y canlynol ar waith:  

 Poteli dŵr ailddefnyddiadwy wedi’u gwneud o blastig clir ac yn hawdd eu glanhau 
 Pob potel wedi’i labelu gydag enw’r plentyn ac ‘ar gyfer dŵr yfed yn unig’           

 Poteli’n cael eu llenwi gyda dŵr ffres bob bore      
 Dim rhannu poteli    
 Unrhyw jygiau dŵr a ddefnyddir yn cael eu cadw’n lân a’u gorchuddio pan nad 

ydynt yn cael eu defnyddio  
 Bod poteli dŵr:      

o Sy’n cael eu cadw yn y lleoliad gofal plant: yn cael eu dadlygru naill ai drwy 
eu golchi’n ddyddiol gyda dŵr sebon cynnes, rhoi dŵr drostynt ac wedyn eu 
gadael i sychu yn yr awyr ben i waered, NEU drwy ddefnyddio peiriant 

golchi llestri neu asiant steryllu. I sicrhau diheintio trwy wres yn y peiriant 
golchi llestri, dewiswch gylch 65 gradd am 10 munud neu 71 gradd am 3 

munud.  
o Anfon gartref: Cynghori rhieni i olchi’r botel yn ddyddiol gan ddefnyddio dŵr 

sebon cynnes, rhoi dŵr drosti ac wedyn ei gadael i sychu yn yr awyr ben i 

waered. Dylid agor blaen caead chwaraeon a gyrru dŵr drwyddo i’w olchi. 
Hefyd gellir golchi’r poteli (fel uchod) mewn peiriant golchi llestri gan gofio 

gwahanu’r caead oddi wrth y botel.            
 

 Am daflenni ar ‘Essential Care of your Water Cooler’ a ‘Cooler Care in Schools’, 
cysylltwch â’r British Water Cooler Association ar info@bwca.org.uk neu 
www.bwca.org.uk. Am ddogfen benodol - ‘Guidelines for the Location, Use and 

Servicing of Bottled Water & Plumbed-in (POU) Water Coolers in Schools’, ewch i 

https://www.food.gov.uk/safety-hygiene/cleaning
https://bwca.org.uk/water-matters-children/
https://bwca.org.uk/wp-content/uploads/2017/08/BWCA_hydration_fact_sheet_children_WEB.pdf
https://bwca.org.uk/wp-content/uploads/2017/08/BWCA_hydration_fact_sheet_children_WEB.pdf
mailto:info@bwca.org.uk
http://www.bwca.org.uk/
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https://www.bwca.org.uk/members/files/guidelines_for_schools_bw_and_pou.pdf   
 

5.5 Llefrith i fabanod 

Fel bwydydd eraill, gall llefrith, gan gynnwys llefrith y fron, gael ei lygru gyda germau.  

Efallai y bydd rhieni/gwarcheidwaid yn darparu llefrith y fron neu lefrith fformiwla mewn 
poteli wedi’u labelu sydd wedi’u paratoi ar gyfer eu cadw yn y lleoliad gofal plant. Bydd 

rhai lleoliadau gofal plant yn gwneud poteli llefrith i fabanod ar y safle.   

Dyma gyfarwyddyd ar gyfer paratoi/storio llefrith fformiwla i fabanod:        

• Dilynwch gyfarwyddiadau’r gwneuthurwyr ar gyfer gwneud y llefrith fformiwla  

• Defnyddiwch ddŵr sydd wedi’i ferwi’n ffres a gadael iddo oeri   
• Os yw’n bosib, os yw rhiant/gwarcheidwad wedi cyflenwi’r fformiwla sych ar gyfer ei 

greu, gwnewch bob potel cyn ei defnyddio neu annog rhieni i ddarparu fformiwla 

parod sydd wedi’i brynu mewn pecynnau tetrapak   
• Rhaid cael gwared ar unrhyw lefrith sydd ar ôl ar ôl gorffen rhoi’r botel 

• Golchwch y poteli, y tethi, llwyau plastig a chelfi eraill yn drwyadl a’u dychwelyd i’r 

rhiant/gwarcheidwad ar ddiwedd y dydd.                

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-

baby/pages/making-up-infant-formula.aspx#close 

Cyngor ar gyfer paratoi/storio bwydydd llefrith y fron yn ddiogel ar gyfer babanod 

• Dylid labelu’r holl lefrith y fron gydag enw’r plentyn a dyddiad ei dynnu o’r fron 
• Rhaid defnyddio’r llefrith ar ddiwrnod ei dynnu o’r fron, o fewn 24 awr   
• Gellir storio llefrith y fron mewn oergell rhwng 1°C a 4°C cyn ei ddefnyddio, ond ni 

ddylid ei storio yn nrws yr oergell. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-

baby/expressing-storing-breast-milk/#close 

Llefrith y fron heb ei ddefnyddio  

• Rhaid cael gwared ar unrhyw lefrith sydd ar ôl ar ôl rhoi potel a golchi’r poteli, y tethi, 

llwyau plastig a chelfi eraill yn drwyadl, fel y disgrifir yn nes ymlaen. 
• Dylid dychwelyd unrhyw lefrith sydd heb ei ddefnyddio i’r rhiant ar gyfer cael gwared 

arno ar ddiwedd y dydd.  

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-

baby/pages/expressing-storing-breast-milk.aspx#close 

Gellir lawrlwytho canllawiau penodol ar fwydo llefrith y fron a llefrith fformiwla i fabanod 

yn y lleoliad gofal plant drwy glicio ar y tab ‘Eich Babi Newydd’ yn unrhyw un o’r 
gwefannau canlynol gan Galw Iechyd Cymru:  

https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/bottlemakinginfantformula/  
https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/doityourself/pregnancy/breastfeedingexpressing/ 

https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/bottlefeedingadvice/ 

6. Achosion o heintiau mewn lleoliadau gofal plant  
Gall achosion o Ddolur Rhydd a/neu Chwydu effeithio ar nifer fawr o blant a staff gan 

achosi tarfu sylweddol ar y lleoliad gofal plant. Y diffiniad o achosion yw “digwyddiad lle 

https://www.bwca.org.uk/members/files/guidelines_for_schools_bw_and_pou.pdf
http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/making-up-infant-formula.aspx#close
http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/making-up-infant-formula.aspx#close
https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/expressing-storing-breast-milk/#close
https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/expressing-storing-breast-milk/#close
http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/expressing-storing-breast-milk.aspx#close
http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/expressing-storing-breast-milk.aspx#close
https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/bottlemakinginfantformula/
https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/doityourself/pregnancy/breastfeedingexpressing/
https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/bottlefeedingadvice/
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mae dau neu fwy o bobl sy’n profi salwch tebyg yn gysylltiedig o ran amser neu leoliad”. 

 

6.1 Arwyddion rhybuddio cynnar a symptomau haint    

Rhaid i staff roi gwybod ar unwaith i’r person mewn gofal os oes gan unrhyw blentyn yr 

arwyddion neu’r symptomau canlynol wrth gyrraedd neu ar unrhyw adeg yn ystod y 
dydd: 

• Ymddangos yn sâl (teimlo’n boeth neu’n edrych yn goch) neu’n cwyno am deimlo’n 
sâl, er enghraifft, peswch, dolur gwddw, trwyn yn rhedeg, y cyhyrau’n boenus a chur 

pen 
• Dolur rhydd a/neu chwydu       
• Gwaed yn ei ysgarthion  

• Brech nad oes posib ei hesbonio  

 
Os oes gan unrhyw un plentyn unrhyw rai o’r arwyddion neu’r symptomau hyn, dylai’r 

staff wneud y canlynol: 

 
• Os yw’n bosib, cadw’r plentyn yn gyfforddus, yn ddiogel ac oddi wrth blant eraill  
• Gofyn i’r rhiant/gwarcheidwad gasglu’r plentyn ac awgrymu ei fod yn gofyn am 

gyngor gan feddyg teulu os bydd y symptomau’n parhau neu’n gwaethygu  
 

Rhaid sefydlu’r mesurau rheoli heintiau priodol fel y disgrifir yn Atodiad 11 — Esiampl 
o restr wirio o fesurau i’w defnyddio yn ystod achosion o haint (er enghraifft, 
chwydu neu ddolur rhydd).  

 
Os oes gan fwy nag un plentyn yr arwyddion neu’r symptomau hyn ac os yw’n 
achos pryder, dylai’r person mewn gofal gysylltu â thîm AWARe ar 0300 003 

0032 (Gweler Atodiad 12 am boster o fanylion cyswllt TDI i’w arddangos ar waliau) am 
gyngor. Cysylltwch â rhiant/gwarcheidwad unrhyw blentyn sy’n mynd yn sâl a gofyn iddo 
fynd â’r plentyn gartref cyn gynted â phosib.                   

 
Camau Gweithredu: 
1. Asesu’r sefyllfa mewn cydweithrediad â thîm AWARe TDI.  

2. Gwneud yn siŵr bod yr oedolion yn eich lleoliad gofal plant:  
• Yn gwybod am ac yn deall y rhagofalon rheoli haint sy’n briodol i reoli’r 

achosion a sut i’w rhoi ar waith   

• Yn cael yr adnoddau y mae arnynt eu hangen, er enghraifft, OGP (menig 
tafladwy a ffedogau tafladwy), cynhyrchion hylendid dwylo a chynhyrchion 

glanhau amgylcheddol  
• Llofnodi a dyddio dogfennau i gofnodi eu bod yn gwybod am ac yn deall y  

rhagofalon rheoli haint sydd yn eu lle.  

 
3. Mae’n hanfodol bod rhywun yn gyfrifol am wirio bod staff yn cadw at y mesurau hyn 
ac yn eu defnyddio’n gywir.        

 
Mae’n bwysig cadw rhestr ddiweddar o’r canlynol:                
• Enwau’r plant/staff sy’n sâl   
• Y symptomau, os yn hysbys (er enghraifft, chwydu a dolur rhydd)  

• Pryd aeth y plant/staff yn sâl a phryd sylwyd arno gyntaf, neu roi gwybod amdano 
(os yn hysbys)  

• Y dyddiad y bu yn y lleoliad gofal plant ddiwethaf 
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• Pryd cysylltwyd â’r rhieni  
• Faint o’r gloch y casglwyd y plentyn  

• Pwy gafodd wybod am yr achosion      
• Y cyngor a dderbyniwyd  

• Y cyngor a roddwyd i rieni/gwarcheidwaid  

Gweler Atodiad 13 am Esiampl o Gofnod o Achosion y gellir ei addasu ar gyfer eich 

lleoliad gofal plant.   

Os oes amheuaeth o wenwyn bwyd neu salwch yn deillio o fwyd, bydd tîm AWARe TDI 

neu Dîm Iechyd yr Amgylchedd y Cyngor Lleol yn eich cynghori ar y camau gweithredu 
angenrheidiol.    

 
Mae’r person cofrestredig yn y lleoliadau gofal plant yn gyfrifol am sicrhau bod: ‘rhieni 
eraill yn cael gwybod os yw plentyn sy’n mynychu’r lleoliad, neu unrhyw un arall yn yr 
eiddo (e.e. aelod o staff neu deulu), wedi cael diagnosis o glefyd heintus arwyddocaol 

(e.e. brech yr ieir, impetigo), gan gynnal cyfrinachedd unigol fel sy’n briodol’. Gellir 
cysylltu â thîm AWARe TDI am gyngor ynghylch y mater hwn.    

 
Mae’n ofynnol o dan Safon 21: Hysbysu am ddigwyddiadau arwyddocaol, y Rheoliadau 
a’r Safonau Cenedlaethol Gofynnol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir ar gyfer plant hyd at 
12 oed (2016, t.47) i’r Lleoliad Gofal Plant roi gwybod ar unwaith i Arolygiaeth Gofal 

Cymru am: 
 

“achosion yn yr eiddo perthnasol o unrhyw glefyd heintus sydd, ym marn unrhyw 
ymarferwr meddygol cofrestredig sy’n rhoi sylw i blentyn neu berson arall yn yr eiddo, â 
chyflwr sy’n ddigon difrifol i hysbysu yn ei gylch, neu unrhyw anaf difrifol i, neu salwch 

difrifol, neu farwolaeth, unrhyw blentyn neu berson arall yn yr eiddo.” 
 

Fel arfer da, efallai y bydd lleoliadau gofal plant eisiau ystyried ymarfer y gweithdrefnau 
hyn yn achlysurol, i sicrhau bod pawb yn gwybod beth i’w wneud ac unrhyw gamau 

gweithredu dilynol sy’n ofynnol, gyda dyddiadau ar gyfer eu gweithredu.   

7. Y Safonau Cenedlaethol Gofynnol yng Nghymru 
Bydd dilyn y cyngor yn y canllawiau hyn o help i chi leihau’r risg o heintiau i blant a staff, 
a chydymffurfio â’r ‘Rheoliadau a’r Safonau Cenedlaethol Gofynnol ar gyfer Gofal Plant a 

Reoleiddir ar gyfer plant hyd at 12 oed yng Nghymru’.  

Mae’r rheoliadau cyfredol ar gael gan Arolygiaeth Gofal Cymru ar 0300 7900 126 NEU: 

https://careinspectorate.wales/regulations. I ofalwyr plant, ewch i:  
https://careinspectorate.wales/regulations-and-national-minimum-standards-child-

minders 
 
Yn ychwanegol at Safon 21 sydd wedi’i chrybwyll eisoes, mae’r ‘Rheoliadau a’r Safonau 

Cenedlaethol Gofynnol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir ar gyfer plant hyd at 12 oed’ yn 

darparu safonau eraill sy’n berthnasol i arferion ARhH, er enghraifft:  

Safon 10 – Gofal Iechyd: 
Canlyniad: 

Nodir a rhoddir sylw i anghenion gofal iechyd plant fel sy’n briodol ac mae plant yn elwa 
o’r ffordd mae iechyd da’n cael ei hybu.   

 

https://careinspectorate.wales/regulations
https://careinspectorate.wales/regulations-and-national-minimum-standards-child-minders
https://careinspectorate.wales/regulations-and-national-minimum-standards-child-minders
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Safon 22: Yr Amgylchedd 
Canlyniad: 

Mae plant yn cael gofal mewn amgylchedd diogel ac addas ar gyfer eu pwrpas.   

8. Cyrff Cefnogi     
 

Timau Diogelu Iechyd   

Mae’r Tîm Diogelu Iechyd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gofalu am Gymru gyfan, drwy 

Dîm Ymateb Brys Cymru Gyfan (AWARe). I gysylltu â thîm AWARe, ffoniwch 0300 003 

0032 neu anfon e-bost i AWARe@wales.nhs.uk (Gweler Atodiad 12 am boster tîm 

AWARe y Tîm Diogelu Iechyd) 

Mae gwaith y TDI yn cynnwys y canlynol:  

• Monitro a rheoli clefydau trosglwyddadwy a pheryglon amgylcheddol heb fod yn 
heintus       

• Rhoi cyngor ar sut i atal a rheoli clefydau a heintiau trosglwyddadwy   

• Adnabod, ymchwilio i a rheoli achosion yn y gymuned; a                     
• Darparu gwybodaeth am imiwneiddio a chyngor i staff mewn meddygfeydd ac i 

weithwyr iechyd proffesiynol eraill.  
 

Gall y TDI ddarparu’r canlynol i’ch lleoliad gofal plant: 

• Cyngor cyffredinol am glefydau a heintiau trosglwyddadwy, a sut i’w hatal a’u rheoli                     
• Canllawiau ar yr ‘Amser a argymhellir i gadw unigolion o leoliadau oherwydd heintiau 

cyffredin’ - Gweler Atodiad 3 neu ewch i’n gwefan ni: https://phw.nhs.wales/services-
and-teams/harp/infection-prevention-and-control/ (cliciwch ar ‘Canllawiau’, wedyn 
‘Gosodiadau’) NEU: https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-

prevention-and-control/guidance/ (cliciwch ar ‘Gosodiadau’) 
• Cyngor ar salwch cyffredin mewn plant; a llythyrau at rieni a gwarcheidwaid os oes 

angen y rhain (er enghraifft, os oes gan blentyn sy’n mynychu’r lleoliad gofal plant lid 
yr ymennydd meningococol). 
 

Cysylltwch ag AWARe TDI: 
• Os oes gennych chi bryder am glefyd neu haint trosglwyddadwy, neu os oes arnoch 

angen cyngor ar ei reoli                  
• Os ydych chi’n bryderus bod nifer y plant sydd wedi datblygu symptomau tebyg yn 

uwch nag arfer   
• Os nad ydych chi’n sicr a ddylech gadw plentyn neu aelod o staff o’r lleoliad gofal 

plant; a    

• Cyn anfon llythyrau at rieni am fater cysylltiedig ag diogelu iechyd. Yn gyffredinol, os 
oes angen rhoi gwybod i rieni, bydd TDI yn rhoi cyngor i chi ac efallai y bydd yn 

darparu’r llythyr.             
 

Er mai meddyg y plentyn sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol am roi gwybod am salwch 

difrifol, dylech ffonio AWARe TDI ar 0300 003 0032 (Atodiad 12) os dewch yn 
ymwybodol bod gan blentyn neu aelod o staff salwch difrifol, er enghraifft llid yr 

ymennydd neu’r frech goch.  

 

 

mailto:AWARe@wales.nhs.uk
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/
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Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd  

Mae Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd yn weithwyr iechyd cyhoeddus proffesiynol y 
mae eu gwaith yn cynnwys amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys atal, 

ymchwilio i a rheoli clefydau trosglwyddadwy yn y gymuned.   

Hefyd bydd Adrannau Iechyd yr Amgylchedd yn gweithio gyda lleoliadau gofal plant a 
busnesau. Er ei bod yn bwysig i chi gydnabod rôl orfodi’r awdurdod lleol/cyngor sir 
(manylion ar gael yn yr eirfa), mae hefyd yn hanfodol eich bod yn ymwybodol y gall y  

Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd ddarparu cyngor e.e. wrth ystyried y risgiau 
cysylltiedig â chynhyrchu bwyd ar gyfer plant. Dylech wneud defnydd llawn o arbenigedd 

eich Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd a’ch swyddogion diogelwch bwyd sydd ar gael i 
roi cyngor ar sut i gadw at ddeddfau diogelwch bwyd. Hefyd gallant ddarparu cyngor ar 

sefydlu gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd (yn seiliedig ar egwyddorion HACCP). 

Os ydych eisiau cael gwybod beth yw manylion cyswllt Tîm Iechyd yr Amgylchedd eich 

cyngor lleol yng Nghymru, nodwch eich cod post yn y wefan ganlynol: 

https://www.gov.uk/find-local-council  

  

https://www.gov.uk/find-local-council
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9. Cyfeiriadau  
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http://www.food.gov.uk/business-industry/caterers/startingup/childminders
http://www.foodstandards.gov.scot/food-safety-standards/advicebusiness-and-industry/childminders
http://www.foodstandards.gov.scot/food-safety-standards/advicebusiness-and-industry/childminders
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Atodiad 1 — Defnyddio’r canllawiau hyn fel polisi lleol  

 
Rhif/e-bost cyswllt ar gyfer Ymateb Brys 

Cymru Gyfan y Tîm Diogelu Iechyd 
(AWARe TDI): 

Rhif Ffôn:  0300 003 0032 

E-bost: AWARe@wales.nhs.uk 
(D.S. nid yw’r e-bost hwn yn cael ei 
fonitro y tu allan i oriau swyddfa) 

Rhif cyswllt ar gyfer ein Swyddog Iechyd 
yr Amgylchedd:  

 

Rhif Ffôn:  
 

 

Rhif cyswllt ar gyfer Arolygiaeth Gofal 

Cymru: 

Rhif Ffôn: 0300 7900 126 NEU 

E-bost: ciw@gov.uk 
Ffacs: 0872 437 7301 

 
I ymweld â swyddfeydd lleol AGC yng 
Nghymru edrychwch ar:  

https://careinspectorate.wales/contact-
us/get-in-touch 

 

Gyda phwy ddylid cysylltu os oes 

achosion:  
 
 

AWARe TDI ar  

Rhif Ffôn: 0300 003 0032 NEU 
E-bost: AWARe@wales.nhs.uk 
 

Arolygiaeth Gofal Cymru ar 
Rhif Ffôn: 0300 7900 126 NEU 

E-bost: ciw@gov.uk 
Ffacs: 0872 437 7301 
 

 

  

mailto:AWARe@wales.nhs.uk
mailto:ciw@gov.uk
https://careinspectorate.wales/contact-us/get-in-touch
https://careinspectorate.wales/contact-us/get-in-touch
mailto:AWARe@wales.nhs.uk
mailto:ciw@gov.uk
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Atodiad 2 — Ymweliadau â ffermydd neu gyswllt ag anifeiliaid 

Gall gweithgareddau fel ymweliadau â ffermydd, dod ag anifeiliaid i leoliadau gofal plant, 
neu fod ag anifeiliaid anwes roi plant mewn cysylltiad â germau niweidiol posib, gan 
gynnwys E. coli O157. Dylid ystyried bod tail pob anifail yn heintus.          

 
Nid yw anifeiliaid iach yn dangos arwyddion o gario’r germau hyn yn aml, sy’n rhan o 

amgylchedd naturiol ffermydd, stablau, sŵ ac ati. I diogelu plant yn ystod ymweliad â 
fferm, mae’r ddogfen “Atal neu reoli salwch o gyswllt ag anifeiliaid mewn atyniadau i 
ymwelwyr" Cod Ymarfer y Diwydiant, fersiwn 2 diweddarwyd Mawrth 2015 (cyhoeddwyd 

i ddechrau ym mis Mehefin 2012), yn darparu’r holl wybodaeth berthnasol: 
http://www.visitmyfarm.org/component/k2/item/339-industry-code-of-practice 

 
• Rhaid osgoi cyswllt ag anifeiliaid sy’n edrych yn sâl. 
• Gall plant gael eu heintio heb gyffwrdd ag anifeiliaid. Er enghraifft, mae E. coli O157 

wedi’i ganfod ar esgidiau a chadeiriau gwthio ar ôl sioeau amaethyddol.       
• Hefyd gall ffensys, giatiau, cewyll, celfi a gwely anifeiliaid fod wedi’u llygru gan 

germau a dylai plant olchi eu dwylo ar ôl cyswllt â’r eitemau hyn.   
• Mae tail yn ffynhonnell arall o risg, a chaeau a arferai gael eu pori, a thail ar ffyrdd a 

llwybrau gwledig. (Gall E. coli O157 oroesi am fisoedd yn yr amgylchedd). 

• Rhaid adnabod risgiau a chynllunio sut i’w lleihau. 
• Ystyriwch a yw’r oedolion yn eich lleoliad gofal plant angen mwy o adnoddau neu 

hyfforddiant i’w helpu i reoli’r risgiau. Rhaid atgoffa’r plant o’r rheolau/rhagofalon pan 
maent yn cyrraedd.     

• Dewiswch sŵ anifeiliaid anwes neu barc gwledig sydd â chyfleusterau addas i blant 
olchi eu dwylo (golchi gyda sebon a dŵr sydd orau bob amser) – yn ddelfrydol, y rhai 
sy’n cydymffurfio â Chod Ymarfer y Diwydiant.  

• Rhaid i blant ac oedolion olchi eu dwylo cyn bwyta neu yfed, ar ôl cyswllt ag 
anifeiliaid ac wrth adael y safle (gweler adran 4.1). Rhaid llyncu llawer o’r germau 

niweidiol hyn cyn iddynt allu achosi haint, er enghraifft, tail gwartheg sy’n cynnwys E 
coli O157 yn mynd ar ddwylo plant wrth dynnu welingtyns wedi’u llygru ac os nad 
yw’r plentyn yn golchi ei ddwylo yn drwyadl gall lyncu’r germau wrth sugno’i fysedd.                     

• Peidiwch â bwyta ac yfed ond yn yr ardaloedd bwyta penodol sydd ar wahân i 
ardaloedd yr anifeiliaid.  

• Dim ond eu bwyd eu hunain neu fwyd wedi’i brynu yn yr eiddo i’w fwyta gan bobl 
ddylai’r plant ei fwyta. Peidiwch a bwyta bwyd sydd wedi bod ar y llawr. Peidiwch 
byth â blasu bwyd anifeiliaid.  

• Gwnewch yn siŵr nad yw’r plant yn cusanu anifeiliaid, nac yn rhoi eu dwylo yn eu ceg 
ar ôl ymweld ag ardaloedd i anifeiliaid neu ar ôl cyffwrdd ag anifeiliaid, nes eu bod 

wedi golchi eu dwylo’n drwyadl.    
• Glanhewch esgidiau, cadeiriau gwthio ac ati eich grŵp ar ôl ymweliad â fferm neu 

gefn gwlad, i osgoi llygru ceir, teganau, lloriau’r feithrinfa neu arwynebau eraill. 

Wedyn golchwch eich dwylo. Dylid newid esgidiau awyr agored mewn amgylcheddau 
lle mae plant yn cropian.  

Mae’r canllawiau uchod yn berthnasol hefyd os daw anifeiliaid i’r lleoliad gofal plant. 
Dylech wirio ymlaen llaw bod yr anifeiliaid wedi bod yn iach. Ni ddylech adael i anifeiliaid 
sydd wedi bod yn sâl yn ddiweddar ddod i’ch lleoliad gofal plant. 

 
Am fwy o wybodaeth am E. coli O157 a germau a bacteria heintus arall, ewch i Galw 

Iechyd Cymru: 
https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/encyclopaedia/e/article/ecoliinfection 
a https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/encyclopaedia/. 

http://www.visitmyfarm.org/component/k2/item/339-industry-code-of-practice
https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/encyclopaedia/e/article/ecoliinfection
https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/encyclopaedia/
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Atodiad 3 - Yr Amser a Argymhellir gan y Tîm Diogelu Iechyd yn Iechyd 

Cyhoeddus Cymru ar gyfer Cadw Unigolion o Leoliadau oherwydd 

Heintiau Cyffredin (2019) 
 

Mae’r tabl isod yn ganllaw ynghylch a ddylai unigolyn gyda haint fynychu lleoliad e.e. ysgol neu weithle. Mae hyn yn 
seiliedig ar lefel/cyfnod yr heintusrwydd ac a yw’r unigolyn yn ddigon iach i fynychu. Os oes ansicrwydd, dylai unigolion 
aros gartref a dylid gofyn am gyngor gan Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 (GIG 111 os yw ar gael), eu fferyllfa 

gymunedol neu eu meddyg teulu. Os yw lleoliad angen cyngor ar heintiau a’r cyfnod o amser ar gyfer cadw unigolyn draw 
o’r lleoliad (y cyfeiriwyd ato’n flaenorol fel cyfnod ‘eithrio’), gofynnir iddo wneud y canlynol:                     

1. Edrych ar y tabl gwybodaeth isod      

2. Cysylltu â’u meddygfa neu weithwyr proffesiynol perthnasol eraill e.e. Ymwelydd Iechyd neu Nyrs Ysgol  

3. Yn achos salwch/cyswllt staff, cysylltu â’r Tîm Iechyd Galwedigaethol           

4. Cysylltu â’r Tîm Diogelu Iechyd (Ymateb Brys Cymru) ar 0300 00 300 32 

Pan geir achosion lleol/cenedlaethol o salwch, fel rheol bydd lleoliadau’n cael gwybod ac yn cael cyngor am unrhyw gamau 

gweithredu gofynnol gan y Tîm Diogelu Iechyd/Tîm Ymateb Brys Cymru Gyfan. Gofynnir i leoliadau gadw cofrestr o 

unigolion sâl a hefyd cael cofrestr o unigolion a ystyrir fel unigolion agored i niwed o haint. Os oes mwy na dau achos o 

haint, neu fwy na’r nifer arferol o haint cyffredin, dylai’r lleoliad ofyn am gyngor y Tîm Diogelu Iechyd (AWARe). 
Brech a heintiau ar y 

croen   

Y cyfnod o amser i gadw unigolyn o’r 

Lleoliad Sylwadau  

Dylid ystyried bod pob brech na ellir ei hesbonio yn heintus nes bod cyngor iechyd wedi’i sicrhau. 

Tarwden y traed Dim   Nid yw tarwden y traed yn gyflwr difrifol. Argymhellir triniaeth       

Brech yr ieir  
5 diwrnod ar ôl ymddangosiad y frech A 

nes bod pob pothell wedi cramennu    
Heintus am 2 ddiwrnod cyn i’r frech ymddangos. GWELER: Unigolion 

Agored i Niwed a Beichiogrwydd (isod) 

Briwiau annwyd 

(Herpes simplex)  
Dim   

Osgoi cusanu a chyswllt â’r briwiau. Nid yw briwiau annwyd yn ddifrifol 

yn gyffredinol a gellir eu rheoli eich hun  

Brech goch yr Almaen  

(rwbela)*  
Pedwar diwrnod ar ôl ymddangosiad y 

frech 

Ataliadwy trwy frechu ac yn rhan o’r amserlen imiwneiddio arferol 

(MMR x 2 ddos). GWELER: Beichiogrwydd (isod)    

Clefyd y dwylo, y traed 

a’r genau 
Dim 

Ni ddylid ei ddrysu â chlefyd y Traed a’r Genau mewn anifeiliaid 

Impetigo  

Nes bod yr ardaloedd sydd wedi’u 

heffeithio wedi cramennu a gwella, neu 

48 awr ar ôl dechrau cael triniaeth 

wrthfiotig                      

Mae triniaeth wrthfiotig yn cyflymu’r gwella ac yn lleihau’r cyfnod 

heintus      

  

Y frech goch*  
Pedwar diwrnod ar ôl ymddangosiad y 

frech 

Ataliadwy trwy frechu ac yn rhan o’r amserlen imiwneiddio arferol 

(MMR x 2 ddos). GWELER: Unigolion Agored i Niwed a Beichiogrwydd 

(isod) 

Molluscum contagiosum  Dim   Cyflwr y gellir ei reoli eich hun  

Tarwden  Dim  Rhaid ei orchuddio. Argymhellir triniaeth  

Y clefyd crafu 
Gall yr unigolyn sydd wedi’i effeithio 

ddychwelyd ar ôl y driniaeth gyntaf 
Cysylltiadau agos a theulu angen triniaeth ar yr un pryd   

Twymyn goch*  

Gall yr unigolyn ddychwelyd 24 awr ar ôl 

dechrau ar driniaeth wrthfiotig briodol            Argymhellir triniaeth wrthfiotig i’r unigolyn sydd wedi’i effeithio  

Boch goch/Pumed 

clefyd/parfofeirws B19  
Dim  GWELER: Unigolion Agored i Niwed a Beichiogrwydd (isod) 

Eryr  

Yr unigolyn i’w gadw o’r lleoliad os yw’r 

frech yn rhedeg ac os nad oes modd ei 

gorchuddio yn unig 

Gall achosi brech yr ieir mewn pobl heb imiwnedd h.y. heb gael brech 

yr ieir. Mae’n cael ei ledaenu drwy gyswllt a chyffyrddiad agos iawn. Os 

oes angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Diogelu Iechyd.  

GWELER: Unigolion Agored i Niwed a Beichiogrwydd (isod) 

Defaid a ferwcas Dim   
Dylid gorchuddio ferwcas mewn pyllau nofio, campfeydd ac 

ystafelloedd newid           

Salwch dolur rhydd a chwydu               

Dolur rhydd a/neu 

chwydu     

48 awr wedi’r dolur rhydd neu’r chwydu 

diwethaf 
Os oes mwy na dau achos mewn lleoliad, rhowch wybod i’r Tîm Diogelu 

Iechyd/Swyddog Iechyd yr Amgylchedd 

E. coli O157 VTEC*  

  

Teiffoid [a pharadeiffoid] 

(twymyn enterig)*  

  

Shigella* (dysenteri) 

 

Rhaid ei gadw draw o’r lleoliad am 48 

awr wedi’r dolur rhydd diwethaf. Efallai y 

bydd rhaid i rai unigolion gadw draw o’r 

lleoliad nes eu bod wedi stopio 

ysgarthu’r bacteria yn eu hysgarthion. 

Rhaid cysylltu â’r Tîm Diogelu 

Iechyd/Swyddog Iechyd yr Amgylchedd 

bob amser 

Rhaid cadw unigolion 5 oed neu iau, y rhai sy’n cael anhawster cynnal 

hylendid personol da, pobl sy’n trin bwyd a staff gofal o’r lleoliad nes 

bod tystiolaeth nad oes ganddynt y bacteria (clirio microbiolegol).   

Hefyd efallai y bydd angen clirio microbiolegol ar gyfer y rhai sy’n dod i 

gysylltiad agos ag achos o’r clefyd. Gall y Tîm Diogelu Iechyd/ 

Swyddog Iechyd yr Amgylchedd roi cyngor yn ôl yr angen.      

Cryptosporidiosis  
Cadw draw o’r lleoliad am 48 awr 

wedi’r dolur rhydd diwethaf.                       

Ni ddylid caniatáu i unigolion nofio am bythefnos ar ôl i’r dolur rhydd 

diwethaf ddod i ben.        
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Salwch anadlol  

Ffliw    Nes ei fod yn well  GWELER: Unigolion Agored i Niwed (isod) 

Twbercwlosis*  
Rhaid cysylltu â’r Tîm Diogelu Iechyd 

bob amser  
Angen cyswllt agos estynedig i’w ledaenu   

Y pas (pertwsis)*  

48 awr o ddechrau ar driniaeth 

wrthfiotig, neu 21 diwrnod o ddechrau’r 

salwch heb gael triniaeth wrthfiotig 

Ataliadwy trwy frechu ac yn rhan o amserlen imiwneiddio arferol y DU. 

Ar ôl triniaeth, gall peswch nad yw’n heintus barhau am wythnosau 

lawer.  

Heintiau eraill   

Llid pilen y llygaid  Dim Os ceir achosion/clwstwr, cysylltwch â’r Tîm Diogelu Iechyd  

Difftheria*  
Ni ddylai ddod i’r lleoliad. Rhaid cysylltu 

â’r Tîm Diogelu Iechyd bob amser 

Ataliadwy trwy frechu ac yn rhan o amserlen imiwneiddio arferol y DU. 

Rhaid cadw cysylltiadau teuluol o’r lleoliad nes cânt eu clirio i 

ddychwelyd gan y Tîm Diolgelu Iechyd. Bydd y Tîm Diogelu Iechyd yn 

ystyried y risg o unrhyw gyswllt mae’r unigolyn wedi’i gael gydag eraill, 

os oes angen.  

Heintiau’r llygaid a’r glust  

Dim. Gall y Tîm Diogelu Iechyd roi cyngor 

os oes angen cadw unigolyn sydd wedi’i 

heintio o’r lleoliad          

Gan fod y ddau feirws a’r bacteria yn gallu achosi heintiau yn y llygaid 

a’r clustiau, ni fydd angen triniaeth wrthfiotig.              

Twymyn y chwarennau  Dim Heintus am hyd at 7 wythnos cyn i’r symptomau ddechrau. Gall twymyn 

y chwarennau achosi i’r ddueg chwyddo felly rhaid osgoi chwaraeon 

neu weithgareddau a all gynyddu’r risg o gael codwm a gwneud 

niwed i’r ddueg.  

Llau pen    Dim 
Argymhellir triniaeth mewn achosion lle gwelwyd llau byw yn unig    

Hepatitis A* 

Dylid cadw’r unigolyn o’r lleoliad am 

saith diwrnod ar ôl i’r clefyd melyn 

ymddangos (neu saith diwrnod ar ôl i’r 

symptomau ymddangos os nad oes 

clefyd melyn) 

Os oes achosion o hepatitis A, bydd y Tîm Diogelu Iechyd yn rhoi 

cyngor ar y mesurau rheoli angenrheidiol   

Hepatitis B*, C*,  

HIV  
Dim   

Feirysau a gludir yn y gwaed yw Hepatitis B a C a HIV ac nid ydynt yn 

heintus drwy gyswllt achlysurol.   

Llid yr ymennydd 

meningococol* /  

septisemia*  

Nes ei fod wedi cael triniaeth wrthfiotig 

briodol. Rhaid cysylltu â’r Tîm Diogelu 

Iechyd bob amser 

Mae sawl math o glefyd meningococol yn ataliadwy trwy frechu. Nid 

oes unrhyw reswm i gadw brodyr a chwiorydd neu gysylltiadau agos 

eraill i’r unigolyn rhag mynychu’r lleoliad. Os ceir achosion, bydd y Tîm 

Diogelu Iechyd yn cynghori ar unrhyw gamau gweithredu gofynnol.  

Llid yr ymennydd 

oherwydd bacteria arall* 
Dim 

Mae Haemophilus influenzae math B (Hib) a llid yr ymennydd 

niwmococol yn ataliadwy trwy frechu. Does dim angen i’r Tîm Diogelu 

Iechyd ganfod y bobl mae’r unigolyn wedi bod mewn cysylltiad â hwy. 

Does dim rheswm i eithrio brodyr a chwiorydd neu gysylltiadau agos 

eraill i’r unigolyn o’r lleoliad. Gall y Tîm Diogelu Iechyd gynghori ar 

unrhyw gamau gweithredu gofynnol. 

Llid yr ymennydd feirol*  Dim 

Salwch llai ffyrnig. Does dim angen i’r Tîm Diogelu Iechyd ganfod y bobl 

mae’r unigolyn wedi bod mewn cysylltiad â hwy. Does dim rheswm i 

eithrio brodyr a chwiorydd neu gysylltiadau agos eraill i’r unigolyn o’r 

lleoliad.   

MRSA  Dim  
Mae hylendid da, golchi dwylo a glanhau amgylcheddol yn benodol, 

yn bwysig i leihau lledaenu.              

Clwy’r pennau*  
Pum diwrnod ar ôl i’r chwydd yn yr 

ên/gwddw ymddangos     
Ataliadwy trwy frechu ac yn rhan o’r amserlen imiwneiddio arferol 

(MMR x 2 ddos). 

Edeulyngyr  Dim   Argymhellir triniaeth i’r plentyn a’r cysylltiadau yn y cartref  

Tonsilitis  Dim 
Mae sawl achos, ond mae’r rhan fwyaf yn deillio o feirysau ac nid oes 

angen gwrthfiotigau. 

*yn dynodi clefyd/organeb hysbysadwy. Mae’n ofyniad statudol i feddygon roi gwybod am glefyd hysbysadwy i swyddog priodol yr 

awdurdod lleol (ymgynghorydd mewn rheoli afiechydon trosglwyddadwy/Diogelu Iechyd fel rheol).  

Unigolion Agored i Niwed 

Mae rhai cyflyrau meddygol yn gwneud pobl yn agored iawn i heintiau na fyddai’n ddifrifol i’r rhan fwyaf o bobl. Mae’r rhain yn cynnwys pobl 

sy’n cael eu trin am lewcemia neu ganserau eraill, ar ddosys uchel o steroids a gyda chyflyrau sy’n lleihau eu himiwnedd yn ddifrifol.  

Beichiogrwydd  

Os bydd menyw yn datblygu brech yn ystod beichiogrwydd neu’n dod i gysylltiad uniongyrchol â rhywun sydd â brech neu haint, dylai holi 

ei meddyg teulu/bydwraig a oes arni angen unrhyw archwiliad perthnasol e.e. prawf gwaed. Daw’r risg fwyaf yn ystod beichiogrwydd o 

heintiau sy’n dod gan eu plentyn/plant eu hunain, yn hytrach na’r gweithle.        

Imiwneiddio    

Anogir pob unigolyn i sicrhau eu bod wedi cael yr holl frechiadau a gynigir yn y DU. Os oes unrhyw un yn ansicr ynghylch pa frechiadau mae 

wedi’u cael, dylai gysylltu â’i feddygfa. Am ragor o wybodaeth am imiwneiddio, ewch i: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/43510   
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Atodiad 4 — Esiampl o lythyr i rieni pan mae eu plentyn yn ymuno â 

lleoliad gofal plant  

 
Nodwch Enw’r lleoliad gofal plant ac 

Enw cyswllt a rhif ffôn  
 

Nodwch y Dyddiad  
 
 

 
Annwyl Riant neu Warcheidwad  

 
Diolch i chi am ein dewis ni i ofalu am eich plentyn. Pan rydym yn croesawu teuluoedd 
newydd, rydym yn teimlo ei bod yn ddefnyddiol darparu rhywfaint o’r wybodaeth y 

gwnaethom ei thrafod gyda chi yn ysgrifenedig, oherwydd bydd hyn yn helpu i gyfyngu 
ar ledaenu heintiau. Rydym yn cadw at y canllawiau cenedlaethol ar gyfer diogelu iechyd 

yr holl blant sydd yn ein gofal ni.           
 

Cofiwch ddweud wrthym am y canlynol:  
 Os yw eich plentyn yn mynychu unrhyw leoliadau gofal dydd eraill  
• Os yw eich plentyn yn sâl gartref, peidiwch â dod ag ef i’r lleoliad nes eich bod wedi 

trafod ei gyflwr gyda ni a chael ein caniatâd     
• Os bydd eich plentyn yn mynd yn sâl yn ein gofal ni, byddwn yn eich ffonio i gytuno 

ar amser i chi ei gasglu         
• Dywedwch wrthym os yw eich plentyn wedi bod yn sâl tra mae wedi bod i ffwrdd o’r 

lleoliad gofal plant 

• Os yw eich plentyn wedi cael symptomau o chwydu neu ddolur rhydd (neu’r ddau), 
mae’n hanfodol nad yw’n dod i’r lleoliad gofal plant am 48 awr ar ôl i’w symptomau 

stopio       
• Os oes ganddo gyflwr meddygol sylfaenol e.e. canser neu’n cymryd moddion e.e. 

cemotherapi, steroids dos uchel, sy’n ei wneud yn fwy agored i ddal heintiau                    

• Os ydych yn ansicr, ffoniwch ni cyn dod â’ch plentyn i’r lleoliad gofal plant.  
 

 
Imiwneiddio  
 

Gan y bydd eich plentyn yn cymysgu gyda phlant eraill nawr, mae’n bwysig ei fod wedi’i 
diogelu ac wedi cael pob brechiad diweddar. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr 

amserlen imiwneiddio yn:http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/59487 
 
Os ydych chi’n meddwl bod eich plentyn wedi colli unrhyw frechiadau, cysylltwch â’ch 

meddygfa i drefnu apwyntiad. Hefyd gallwch ofyn am gyngor eich ymwelydd iechyd.                  

 

Yn gywir             

 

 

Nodwch enw Rheolwr y lleoliad gofal plant   

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/59487
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Atodiad 5 – Sut i Rwbio’r Dwylo’n Lân? (gyda sylwedd seiliedig ar 

alcohol); Sut i Olchi’r Dwylo? (gyda sebon a dŵr) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
Lluniwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd:  https://www.who.int/gpsc/tools/GPSC-HandRub-Wash.pdf (mynediad 

ar 27ain Awst 2019) 

Sut i rwbio dwylo? 

GYDA SYLWEDD SEILIEDIG AR 

ALCOHOL 

Sut i olchi dwylo? 

GYDA SEBON A DŴR 

 
Defnyddio llond llaw o’r cynnyrch mewn llaw wedi’i 

chwpanu a gorchuddio pob arwyneb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwlychu’r dwylo 

gyda dŵr 

 

rhoi digon o sebon i 

orchuddio holl 

arwynebau’r dwylo 

  

Rhwbio’r dwylo cledr wrth 

gledr 

cledr dde dros gefn y llaw chwith 

a rhyngblethu’r bysedd, ac i’r 

gwrthwyneb  

cledr wrth gledr a 

rhyngblethu’r bysedd 

 

cefn y bysedd i’r gledr gyferbyn 

a rhyngblethu’r bysedd 

rhwbio cylchdro, yn ôl ac ymlaen 

gyda bysedd caeedig y llaw dde yn 

y gledr chwith, ac i’r gwrthwyneb 

rhoi dŵr dros y dwylo 

 
sychu’n drwyadl gyda 
thywel defnydd sengl 

 

defnyddio’r tywel i 
droi’r tap i ffwrdd 

...ar ôl eu sychu mae eich 
dwylo yn ddiogel 

      ... ac mae eich dwylo yn ddiogel 

 

40-60 eiliad 

 

 

  20-30 eiliad 

 

rhwbio cylchdro ar y bawd chwith yng 

nghledr y llaw dde, ac i’r gwrthwyneb 

 

 

 

https://www.who.int/gpsc/tools/GPSC-HandRub-Wash.pdf
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Atodiad 6 — Gwisgo a thynnu OGP    

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Defnyddiwch arferion gwaith diogel i warchod eich hun a chyfyngu ar ledaeniad haint 
- Cadw eich dwylo oddi wrth yr wyneb a gwisgo OGP. 
- Newid menig pan maent wedi rhwygo neu wedi’u llygru’n drwm.  
- Cyfyngu ar yr arwynebau a gyffyrddir yn amgylchedd y claf. 
- Cyflawni hylendid llaw yn rheolaidd.  
- Glanhau dwylo bob amser ar ôl tynnu menig. 

 

DS Nid yw masgiau a gogls yn cael eu hargymell fel mater o drefn ar gyfer rhagofalon cyswllt. Ystyriwch ddefnyddio’r rhain o dan y rhagofalon rheoli haint 
safonol neu os oes llwybrau trosglwyddo eraill.  
 

Bydd y math o OGP a ddefnyddir yn amrywio yn seiliedig ar y math o gyswllt a ddisgwylir, ac ni fydd angen pob eitem o OGP.  
Y drefn ar gyfer gwisgo OGP yw Ffedog neu Gown, Masg Llawfeddygol, Gwarchodaeth Llygaid (os oes angen) a Menig.  
Y drefn ar gyfer tynnu OGP yw Menig, Ffedog neu Gown, Gwarchodaeth Llygaid, Masg Llawfeddygol. 
 

2. Gwisgo Offer Gwarchodol Personol (OGP).  

 Cyflawni hylendid llaw cyn gwisgo OGP  

 

 

 

  
 

 

   

 Cyflawni hylendid llaw yn syth ar ôl tynnu OGP. 

 Dylid tynu’r holl OGP cyn gadael yr ardal a’i daflu fel gwastraff gofal iechyd.  

 

Rhan o’r Llawlyfr Atal a Rheoli Heintiau Cenedlaethol (NIPCM) sydd ar gael yn 
http://www.nipcm.hps.scot.nhs.uk/. 

Cynhyrchwyd gan: Health Protection Scotland, Gorffennaf 2018. 
 

Ffedog 
Tynnu dros y pen ac wedyn ei 
chau yng nghefn y wasg.  

 

Gown/Ofyrôl atal hylif 
Gorchuddio’r torso yn llawn o’r 
gwddw i’r pengliniau, y brechiau i ben 
y garddyrnau a lapio rownd y cefn. 
Cau yn y cefn. 

 

Masg llawfeddygol (neu anadlydd) 
Gosod y clymau neu’r bandiau elastig 
yng nghanol y pen a’r gwddw a’u cau. 
Gosod band hyblyg ar bont y trwyn. Ei 
osod yn dynn ar yr wyneb ac o dan yr 
ên. Ffitio/gwirio’r anadlydd os yw’n 
cael ei wisgo.  

 

Gwarchodaeth Llygaid (Gogls/Tarian 
Wyneb)  
Rhowch dros yr wyneb a’r llygaid a’i 
addasu i ffitio. 
 

Menig 
Dewiswch yn ôl maint y llaw. 
Ymestyn i orchuddio’r garddwrn.  

 

1. Tynnu Offer Gwarchodol Personol (OGP) 

 

Mae tu allan menig wedi llygru. 
Cydiwch yn nhu allan y faneg 
gyda’r llaw arall sydd mewn 
maneg a’i philio i ffwrdd.  

 

Dal y faneg sydd wedi’i thynnu yn 
y llaw â maneg arni. Llithro bysedd 
y llaw heb faneg o dan y faneg 
sydd ar ôl wrth y garddwrn. Pilio’r 
ail faneg i ffwrdd dros y faneg 
gyntaf. Taflu i fin gwastraff priodol 
gyda leinin.  

 

Ffedog 
Mae blaen y ffedog wedi llygru. 
Tynnwch neu dorri’r clymau. Tynnwch y 
ffedog oddi ar y gwddw a’r ysgwyddau 
gan gyffwrdd y tu mewn yn unig. 
Plygwch a’i rholio’n fwndel. Taflu i fin 
gwastraff priodol gyda leinin. 

 

Gown/Ofyrôl atal hylif 
Mae blaen a llewys y Gown/Ofyrôl 
atal hylif wedi’u llygru. Agorwch y 
gwddw ac wedyn y clymau gwasg.  

 

Tynnwch drwy bilio; tynnwch y 
gown/ofyrôl atal hylif oddi ar 
bob ysgwydd tuag at yr un llaw.  

 

Bydd y gown/ofyrôl atal hylif yn 
troi tu chwith allan. Daliwch y 
gown/ofyrôl atal hylif oddi wrth y 
corff, ei rholio mewn bwndel a’i 
thaflu i fin gwastraff priodol gyda 
leinin neu gynhwysydd dillad 
budron. 

 

Gwarchodaeth Llygaid (Gogls/Tarian Wyneb)  
Mae tu allan y gogls neu darian yr wyneb 
wedi llygru. Cydiwch ynddynt gyda’r band 
pen neu’r ochrau yn unig. Taflwch i fin 
gwastraff priodol gyda leinin neu eu rhoi 
mewn cynhwysydd ar gyfer 
ailbrosesu/dadlygru. 

 

Masg llawfeddygol (neu anadlydd) 
Mae blaen y masg/anadlydd wedi’i 
lygru – peidiwch â chyffwrdd 
ynddo. Agorwch y clymau – y 
gwaelod yn gyntaf, wedyn y top. 
Tynnwch oddi wrth yr wyneb heb 
gyffwrdd blaen y masg/ anadlydd. 
Taflwch eitemau tafladwy mewn 
bin gwastraff priodol gyda leinin. 
Ar gyfer anadlydd 
ailddefnyddiadwy, rhowch ef 
mewn cynhwysydd penodol ar 
gyfer ailbrosesu/ dadlygru. 

  

http://www.nipcm.hps.scot.nhs.uk/
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Atodiad 7 - Toiledau, potis a newid clytiau         

 

Newid clytiau yn ddiogel  
 
 

 
Beth sydd 

arnoch ei 
angen 

 Mat newid glân sy’n dal dŵr. Peidiwch â defnyddio matiau sydd wedi 
rhwygo neu dorri.  

 Clwt glân (tafladwy neu ailddefnyddiadwy). 
 Dŵr cynnes a sebon neu hancesi papur gwlyb tafladwy.  

 Twb neu diwb y plentyn o eli gwarchod croen. Peidiwch â rhannu 
tybiau na thiwbiau o eli gwarchod croen.  

 Bag plastig (neu sach clwt) i gael gwared ar y clwt sydd wedi’i 
ddefnyddio.  

 OGP i staff — ffedog blastig dafladwy defnydd sengl a menig 
tafladwy (ar y ddwy law).  

 Bin gwastraff ar gyfer cael gwared ar glytiau tafladwy neu 
gynhwysydd arall, os oes angen, ar gyfer clytiau ailddefnyddiadwy. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sut 
rydych yn 

ei wneud 

• Gwisgo OGP.  
• I Newid: 

• Clwt tafladwy:  
o Tynnu’r clwt.  

o Rhoi’r clwt budr mewn bag plastig, clymu’r bag a’i roi mewn 
bin wedi’i leinio ar gyfer clytiau wedi’u defnyddio.  

o Rhaid i’r bin fod â chaead ac ni ddylai fod mewn ardaloedd 
sy’n cael eu defnyddio ar gyfer paratoi neu fwyta bwyd, na 

lle mae plant yn chwarae.  
 Clwt ailddefnyddiadwy  

o Rhoi’r leinin clwt tafladwy a’r ysgarthion yn y toiled (os 
ydych chi’n byw mewn ardal wledig ac yn defnyddio tanc 
septig, rhowch y leinin a’r cynnwys mewn bag plastig, 

clymu’r bag a’i roi mewn bin gyda leinin a ddefnyddir ar 
gyfer clytiau).  

o Rhaid i’r bin fod â chaead ac ni ddylai fod mewn ardal lle 
mae bwyd yn cael ei baratoi neu ei fwyta neu lle mae plant 

yn chwarae.  
o Peidiwch â golchi’r clwt o dan ddŵr cyn ei roi yn y bag.  

o Clymwch y bag a’i labelu gydag enw’r plentyn cyn ei roi 
mewn cynhwysydd wedi’i selio ar gyfer y pwrpas hwnnw, 

ble gellir ei adael yn ddiogel ar gyfer ei gasglu gan riant/ 
gwarcheidwad y plentyn.  

• Glanhau ac ailwisgo’r plentyn:     
o Glanhau pen ôl y plentyn yn ofalus gyda dŵr sebon cynnes 

neu hancesi papur gwlyb tafladwy (golchi unrhyw sebon i 
ffwrdd).  

o Sychu’r croen yn ofalus ond yn drwyadl ac edrych am frech 

clwt. Os oes gan y plentyn frech, dywedwch wrth y rhiant 
neu’r gwarcheidwad ar ddiwedd y dydd.  

o Taflu’r menig a rhoi pâr glân am eich dwylo.  
o Rhoi eli gwarchod croen y babi ei hun ar ei groen.  

o Tynnu a thaflu’r menig.          
o Rhoi clwt glân am y plentyn cyn ei wisgo.        
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o Golchi dwylo’r plentyn.  
o Mynd â’r plentyn yn ôl i’r man chwarae.  

o Glanhau’r mat newid babi gyda glanedydd a dŵr (os oes 
hylif corff yn bresennol, gwisgwch OGP).  

o Golchi eich dwylo.  

Defnyddio poti  

 
Beth sydd 

arnoch ei 
angen 

 

• OGP i staff 
• Poti glân  

• Sinc ar wahân ar gyfer glanhau’r poti os oes un ar gael. Os nad 
oes, rhaid diheintio’r sinc yn unol â’r cyfarwyddyd blaenorol yn 
Adran 4.4 Glanhau’r Amgylchedd 

• Basn golchi dwylo ar gyfer golchi’r dwylo, gyda dŵr cynnes yn 
rhedeg, sebon hylif a thyweli. 

 

 
Sut 

rydych yn 

ei wneud 

• Ar ôl i’r plentyn ddefnyddio’r poti, gwisgo OGP a rhoi cynnwys y 

poti yn y toiled yn ofalus, gan osgoi unrhyw dasgu.         
• Cael gwared ar unrhyw weddillion gyda phapur toiled a’i roi i lawr 

y toiled.  

• Glanhau’r poti gyda glanedydd a dŵr neu dyweli papur gyda 
glanedydd pwrpas cyffredinol a dŵr poeth.   

• Sychu gyda thyweli papur (neu bapur cegin). 
• Tynnu’r OGP ac wedyn golchi eich dwylo, wedyn helpu’r plentyn i 

olchi ei ddwylo.  
• Rhoi’r poti mewn lle glân, sych. Peidiwch â chadw/stacio potis un y 

tu mewn i’r llall.  
 

Defnyddio toiled  
 

Beth sydd 

arnoch ei 
angen 

 

• Toiled glân a basn golchi dwylo     
 

 

Sut 
rydych yn 

ei wneud 

• Rhaid archwilio’r toiled bob amser (gan gynnwys sedd y toiled) cyn 

ei ddefnyddio, ac yn ystod y dydd, i wneud yn siŵr ei fod yn lân.  
• Os oes angen, helpu plant i ddefnyddio’r toiled a golchi a sychu eu 

dwylo wedyn.   
• Golchi eich dwylo ar ôl helpu’r plant i ddefnyddio’r toiled.  
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Atodiad 8 – Esiampl o Amserlen Lanhau   

(Hefyd ar gael fel dogfen Word yn: https://phw.nhs.wales/services-and-

teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/ ) 

 

 

Amserlen Lanhau       Dyddiad Dechrau:  

 
 

Eitemau ac 

ardaloedd 
i’w 

glanhau   

Pa mor aml 

ddylid glanhau 
  

Dull glanhau 

(gan gynnwys a oes 
angen gwanio’r 

cemegyn) 

Monitro a chofnodi 

(llofnodwyd gan y  
person cyfrifol am y 

glanhau) 

   

L
lu

n
  
  
  

M
a
w

r
th

 

M
e
r
c
h

e
r
 

I
a
u

 

G
w

e
n

e
r
 

S
a
d

w
r
n

 

S
u

l 

 

 
 

   

 
 
 

   

 
 

 

   

 

 
 

   

 
 

 

   

 

 
 

   

 
 
 

   

 

  

https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/
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Atodiad 9 – Cadw Teganau ac Offer yn Lân 

Eitem Sut i Lanhau Amledd Sylwadau  

Pwll peli   

 

Glanedydd pwrpas cyffredinol 

a dŵr poeth. Mae’r peli’n cael 

eu glanhau fel arfer mewn 

bag llinyn. Glanhau’r pwll peli 

ar yr un pryd gyda  

glanedydd pwrpas cyffredinol 

a dŵr poeth. Sychu gyda 

thyweli papur neu dywel 

glanhau rydych yn ei olchi ar 

ôl ei ddefnyddio.     

Archwilio’r peli 

a’r pwll cyn eu 

defnyddio a 

glanhau yn ôl 

yr angen, neu 

ddilyn 

cyfarwyddiada

u’r 

gwneuthurwr.  

 

Peidiwch â gadael i blant fwyta 

nac yfed yn y pwll peli. Peidiwch â 

gadael i blant sy’n teimlo’n sâl 

fynd i mewn i’r pwll peli. Tynnwch 

unrhyw sbwriel neu beli sydd wedi 

difrodi allan o’r pwll. Os caiff 

plentyn ddamwain toiled yn y pwll 

peli, rhaid cael y plant i gyd allan 

ac wedyn glanhau’r peli a’r pwll 

peli i gyd ar yr un pryd. Os ydych 

yn defnyddio contractwr, cofiwch 

wneud cofnod ysgrifenedig i 

ddangos bod y glanhau wedi’i 

wneud.   

Doliau  Glanedydd pwrpas cyffredinol 

a dŵr poeth yn ôl yr angen. 

Sychu’n drwyadl gyda thyweli 

papur neu dywel glân a’i olchi 

ar unwaith ar ôl ei 

ddefnyddio.  

Archwilio cyn 

defnyddio a 

glanhau yn ôl 

yr angen.  

Tynnu unrhyw ddoliau sydd 

wedi’u difrodi a’u taflu.  

Toes a chlai 

chwarae  

Golchi’r holl gelfi torri gan 

ddefnyddio glanedydd pwrpas 

cyffredinol a dŵr poeth. 

Sychu’n drwyadl gyda thyweli 

papur neu dywel glân y 

gallwch ei olchi ar unwaith ar 

ôl ei ddefnyddio. Os nad oes 

darnau pren ar y celfi, eu 

golchi mewn peiriant golchi 

llestri.  

Unwaith yr 

wythnos o 

leiaf. 

Cyn ac ar ôl defnyddio toes neu 

glai chwarae, rhaid i blant a staff 

olchi a sychu eu dwylo. Ni ddylid 

defnyddio toes neu glai chwarae 

yn ystod unrhyw achosion o 

haint. Dylech newid y toes a’r clai 

chwarae yn rheolaidd, yn unol â 

chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr. 

Cadwch does chwarae cartref 

mewn cynhwysydd sy’n dal aer. 

Newidiwch y toes bob wythnos ac 

os yw’n amlwg yn fudr.  

Teganau meddal  Golchi, pan maent yn amlwg 

yn fudr, gyda glanedydd 

pwrpas cyffredinol a dŵr 

poeth, rhedeg o dan ddŵr a 

sychu. Os oes modd rhoi’r 

tegan yn y peiriant i gael ei 

olchi, ei olchi gan ddilyn 

cyfarwyddiadau’r 

gwneuthurwr.  

Archwilio cyn 

defnyddio. 

Gwirio bod posib golchi’r tegan 

mewn peiriant golchi cyn ei 

brynu. 

Bocs teganau a 

bocs storio  

Glanhau gyda glanedydd 

pwrpas cyffredinol a dŵr 

poeth os yw’n amlwg yn fudr.    

Archwilio cyn 

defnyddio. 

 

‘Basged 

drysorau’ 

(cregyn môr, 

pren, dail ac ati). 

Sychu’n lân gyda glanedydd 

pwrpas cyffredinol a dŵr 

poeth os yw’n fudr.         

Archwilio cyn 

defnyddio. 

Golchi dwylo ar ôl chwarae. 

Teganau pren  Sychu’n lân gyda glanedydd 

pwrpas cyffredinol a dŵr 

poeth os ydynt yn fudr.   

Archwilio cyn 

defnyddio.  

 

Cyfrifiaduron a 

gemau electronig 

Sychu gyda hancesi glanhau 
priodol, gwrth-facteria a 
defnyddio yn unol â 
chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr.  

Archwilio cyn 

defnyddio. 
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Eitem Sut i Lanhau Amledd Sylwadau  

Dillad gwisgo i 

fyny  

Golchi, pan maent yn amlwg 

yn fudr, mewn peiriant golchi 

neu ddefnyddio glanedydd 

pwrpas cyffredinol a dŵr 

poeth, wedyn eu sychu. 

Archwilio cyn 

defnyddio. 

Gwirio bod posib golchi’r dillad 

mewn peiriant golchi cyn eu 

prynu. 

Pyllau padlo  Dilyn cyfarwyddiadau 

glanhau’r gwneuthurwr neu 

ddefnyddio  

glanedydd pwrpas cyffredinol 

a dŵr poeth rhwng pob 

defnydd.        

 Ar ôl defnyddio’r pwll padlo, 

gollwng y gwynt ohono a’i sychu 

cyn ei storio.  

  

Matiau chwarae 

(defnydd) 

Glanhau yn unol â  

chyfarwyddiadau’r 

gwneuthurwr / golchi mewn 

peiriant.  

Archwilio cyn 

defnyddio. 

Gwirio bod posib glanhau’r matiau 

chwarae cyn eu prynu. 

  

Matiau chwarae 

(plastig)  

Glanhau gyda glanedydd 

pwrpas cyffredinol a dŵr 

poeth yn ôl yr angen, a 

sychu’n drwyadl gyda thyweli 

papur neu dywel glân y 

gallwch ei olchi ar unwaith ar 

ôl ei ddefnyddio.  

 

Bob dydd a 

phan maent 

yn amlwg yn 

fudr.  

  

Archwilio bod y matiau mewn 

cyflwr da. Taflu matiau sydd wedi 

difrodi.  

 

Matiau neu 

fatresi cysgu  

  

Glanhau gyda glanedydd 

pwrpas cyffredinol a dŵr 

poeth yn ôl yr angen, a 

sychu’n drwyadl gyda thyweli 

papur neu dywel glân y 

gallwch ei olchi ar unwaith ar 

ôl ei ddefnyddio.  

 

Ar ôl defnydd 

gan bob 

plentyn 

unigol.  

  

Archwilio bod y matiau mewn 

cyflwr da. Taflu unrhyw fatiau/ 

matresi sydd wedi difrodi. Eu 

cadw mewn ardal sych a glân.  

  

Pramiau a 

chadeiriau 

gwthio  

Glanhau gyda glanedydd 

pwrpas cyffredinol a dŵr 

poeth bob wythnos, neu pan 

maent yn fudr. Sychu’n 

drwyadl gyda thyweli papur 

neu dywel glân y gallwch ei 

olchi ar unwaith ar ôl ei 

ddefnyddio.  

 

Archwilio bob 

dydd am 

lendid 

gweladwy.      

Gwneud yn siŵr bod yr harneisi’n 

lân ac mewn cyflwr da.   

Pyllau a 

chynwysyddion 

tywod mewnol  

Glanhau’r pwll tywod a’r 

cynhwysydd gyda glanedydd 

pwrpas cyffredinol a dŵr 

poeth. Cyn eu ail-lenwi, eu 

sychu’n drwyadl gyda thyweli 

papur neu dywel glân y 

gallwch ei olchi ar unwaith ar 

ôl ei ddefnyddio. 

 

Archwilio cyn 

defnyddio. 

Newid ar 

ddiwedd pob 

tymor neu pan 

maent yn 

amlwg yn 

fudr.  

Os yw’r pwll tywod y tu allan, ei 

orchuddio yn ystod y nos a phan 

nad yw’n cael ei ddefnyddio, a’i 

archwilio cyn ei ddefnyddio.  

Llithrenni, 

siglenni, fframiau 

dringo ac offer 

awyr agored arall  

Os ydynt wedi’u baeddu gan 

adar neu blâu gardd, 

dadlygru fel y disgrifir yn 

‘Delio gyda thywallt hylifau’r 

corff’ yn adran 4.6. 

Cyn 

defnyddio, 

archwilio am 

faeddu gan 

adar neu blâu 

gardd.  

 

Os yw’n bosib, ei orchuddio yn 

ystod y nos.  
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Eitem Sut i Lanhau Amledd Sylwadau  

Teclyn cysur/ 

tawelu/’Dymi’ 

Os caiff ei ollwng neu ei 

dynnu, glanhau o dan ddŵr 

yn rhedeg gyda glanedydd 

pwrpas cyffredinol, ei olchi 

dan y dŵr wedyn a’i sychu.  

Archwilio cyn 

defnyddio. 

Defnydd un plentyn yn unig.  

Stepiau/seddau 

bach toiled 

Glanhau stepiau/seddau bach 

toiled gyda glanedydd pwrpas 

cyffredinol a dŵr poeth neu 

dyweli papur gyda glanedydd 

pwrpas cyffredinol a dŵr 

poeth.    

Archwilio cyn 

ac ar ôl pob 

defnydd. 

Glanhau os 

wedi baeddu’n 

amlwg, ac ar 

ddiwedd pob 

diwrnod.  

Tynnu a newid stepiau/seddau 

bach toiled sydd wedi difrodi. 

Brwshys 

dannedd 

Ar ôl glanhau dannedd, 

golchi’r brwshys dannedd o 

dan dap yn rhedeg ac wedyn 

eu cadw mewn ffordd sy’n eu 

hatal rhag dod i gysylltiad 

uniongyrchol ag unrhyw frwsh 

dannedd arall neu aerosols o 

doiledau/ sinciau.  

Archwilio cyn 

defnyddio. 

Rhaid i blant fod â’u brwsh 

dannedd eu hunain. Dylid 

goruchwylio plant wrth iddynt 

lanhau eu dannedd. Dylai staff 

olchi eu dwylo ar ôl helpu plant i 

lanhau eu dannedd. Gweler y 

wefan ‘Cynllun Gwên’: 
https://www.designedtosmile.org/wel
come-croeso/welcome/ 

Offer chwarae â 

dŵr 

Golchi gyda glanedydd 

pwrpas cyffredinol a dŵr 

poeth, ar ôl pob sesiwn. 

Sychu’r offer yn drwyadl gyda 

thyweli papur neu dywel glân 

y gallwch ei olchi ar unwaith 

ar ôl ei ddefnyddio.  

Archwilio am 

lendid 

cyffredinol.   

Taflu unrhyw offer chwarae sydd 

wedi difrodi.  

 

Byrddau chwarae 

sy’n troi’n 

fyrddau bwyta  

Glanhau arwynebau gyda 

chynnyrch glanhau ‘diogel i 

fwyd’. Mae glanedydd pwrpas 

cyffredinol a dŵr poeth yn 

foddhaol.     

Glanhau cyn 

eu defnyddio 

ar gyfer bwyd.  

Dylai’r byrddau fod mewn cyflwr 

da.  

Gweithgareddau 

garddio a 

chompost   

Dylid gwisgo menig a golchi 

dwylo ar ôl gweithgareddau 

garddio.  

Dylid plannu yn yr awyr 

agored neu ar arwynebau 

gyda gorchudd papur 

tafladwy. Dylid glanhau 

compost rhydd a dylai 

unrhyw arwynebau neu gelfi 

wedi’u llygru gael eu glanhau 

gyda glanedydd.  

  

  

https://www.designedtosmile.org/welcome-croeso/welcome/
https://www.designedtosmile.org/welcome-croeso/welcome/
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Atodiad 10 – Cael Anaf neu Frath   

 

 

 

Timau Diogelu Iechyd 

Enw: ......................................................................... 

Dynodiad: ................................................................  

Rhif Cyswllt: ............................................................. 

Rhoi gwybod am ddigwyddiad cyswllt 

Enw: ......................................................................... 

Dynodiad: ................................................................. 

Rhif Cyswllt: ............................................................. 

 

Cyswllt ag anaf neu frath 

 

 Annog yr ardal i waedu  

 Peidiwch â sugno’r croen neu’r meinwe sydd 
wedi cael anaf 

 Golchi/rhoi dŵr cynnes yn rhedeg dros yr 
anaf a defnyddio sebon gwrthficrobaidd  

 Os nad oes dŵr yn rhedeg ar gael,  defnyddio 
toddiant mewn pecyn parod e.e. dŵr wedi’i 
steryllu/halen ar gyfer golchi  

 

 Rhoi llawer o ddŵr dros yr anaf 

 Defnyddio citiau golchi llygaid/ceg os oes rhai 
ar gael 

 Os yn gwisgo lensys cyffwrdd, eu tynnu wedyn 
golchi gyda dŵr 

 Rhoi gwybod am/cofnodi’r digwyddiad yn unol â’r gweithdrefnau lleol 
a sicrhau bod unrhyw gamau gweithredu neu ymyriadau cywiro’n cael 
eu rhoi ar waith  

 Sicrhau bod yr eitem a achosodd yr anaf yn cael ei thaflu’n ddiogel 

Rhoi cymorth cyntaf ar unwaith i’r ardal sydd wedi’i heffeithio 

 

Croen/meinwe sydd wedi’i effeithio Llygaid/ceg sydd wedi’i heffeithio 

D.S. Am ganllawiau penodol ar reoli brathiadau dynol ewch i: 
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/95507 

 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/95507


 

Canllawiau Atal a Rheoli Heintiau (2019) ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant (0-5 oed) yng Nghymru 
 42 
 

Atodiad 11 — Esiampl o restr wirio o fesurau i’w defnyddio yn ystod 

achosion o haint (er enghraifft, chwydu neu ddolur rhydd) 

(D.S. Y diffiniad o achosion yw “digwyddiad lle mae dau neu fwy o bobl sy’n profi salwch 

tebyg yn gysylltiedig o ran amser neu leoliad”) 

(Hefyd ar gael mewn dogfen Word yn: https://phw.nhs.wales/services-and-

teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/) 

Beth i’w wneud os bydd achosion  
 

Llofnodi Dyddiad ac 
Amser 

Rhoi gwybod i AWARe y Tîm Diogelu Iechyd ar 
0300 003 0032 cyn gynted ag yr ydych yn 
amau bod achosion o haint.   

  

Atgoffa staff i roi gwybod am eu salwch eu 
hunain a salwch mewn plant yn eu gofal, cyn 

gynted â phosib. 

  

Enwi person a fydd yn cadw cofnodion o’r plant 

a’r staff sy’n gysylltiedig â’r achosion a rhoi 
gwybod am y rhain i’r Tîm Diogelu Iechyd. 

  

Dylai’r rhain gynnwys y canlynol:   
 Symptomau, gyda’r dyddiadau pryd 

gwnaethant ddechrau a gorffen (os yn 
hysbys) 

 Absenoldebau, gyda’r dyddiadau pryd 

gwnaethant ddechrau a gorffen  
 

Enw .............................................. 

  

Enwi person a fydd yn gwneud y canlynol: 

 Cysylltu â’r rhiant neu’r gwarcheidwad a 
gofyn iddo gasglu ei blentyn;  

 Cofnodi’r amser pryd gofynnir i’r rhiant 

gasglu ei blentyn, a’r amser mae’n casglu’r 
plentyn; 

 Cadw plant sâl oddi wrth blant eraill nes eu 
bod yn cael eu casglu; a 

 Gwneud yn siŵr bod y rhiant neu’r 

gwarcheidwad yn gwybod na ddylai’r 
plentyn ddychwelyd nes ei fod wedi bod heb 

ei symptomau am 48 awr 
 

Enw: ................................................ 

  

Enwi person sy’n rhoi’r wybodaeth rydych chi 
wedi’i chael gan eich TDI i’r rhieni (er 

enghraifft, drwy lungopïo’r wybodaeth a’i 
dosbarthu yn ôl yr angen).  

 
Enw: ................................................ 

  

Rhoi gwybod i Arolygiaeth Gofal Cymru ar 

unwaith. 

  

 

  

https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/
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Atodiad 12 — Y Tîm Diogelu Iechyd 

 

 

 

Tîm Diogelu Iechyd 

Iechyd Cyhoeddus Cymru   

 

Tîm Ymateb Brys Cymru Gyfan 

(AWARe)  

ar 

Rhif Ffôn: 0300 003 0032  

NEU 

E-bost: AWARe@wales.nhs.uk 

(D.S. nid yw hwn yn cael ei fonitro y tu allan i oriau 

swyddfa) 

 

 

  

mailto:AWARe@wales.nhs.uk
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Atodiad 13 – Esiampl o Gofnod o Achosion    

(Hefyd ar gael fel dogfen Word yn: https://phw.nhs.wales/services-and-

teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/ ) 

Enw’r 

Plentyn/ 

Aelod o 

Staff  

Dyddiad 

Geni   

Dyddiad 

dechrau’r 

symptomau 

Dyddiad 

diwedd y 

symptomau  

  

Symptomau Camau 

gweithredu     

Dyddiad 

hysbysu 

SIY / 

AWARe 

TDI  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/

