
Mae'r rhestr wirio hon yn darparu'r prif gamau sydd angen iddynt fod ar waith i    

sicrhau ei bod yn ddiogel i ddisgyblion a staff fod yn yr ysgol. Mae UNSAIN yn ei 

darparu i chi ei defnyddio wrth asesu a ydych chi'n teimlo'n hyderus bod mesurau 

wedi'u cymryd i leihau a rheoli risgiau yn eich ysgol. Mae’n bosib na fydd popeth ar 

y rhestr yn berthnasol i'ch lleoliad, ond os oes gennych unrhyw ymholiadau, 

codwch y rhain gyda'ch Pennaeth,cynrychiolydd Iechyd a Diogelwch neu eich      

Cangen*.                                            

Mae'n ofynnol yn ôl deddfwriaeth iechyd a diogelwch i gyflogwyr amddiffyn eich iechyd 

a'ch diogelwch; mae hyn yn berthnasol i COVID-19 yn yr un modd ag y byddai yn achos 

unrhyw berygl arall.  

Mae angen cymryd rhai mesurau cyn i ysgolion agor, gan gynnwys diheintio systemau 
dŵr, gwirio cyflenwadau nwy, goleuadau argyfwng a larymau tân, a bydd eraill yn mynd 
rhagddynt gydol gweddill y tymor hwn a thu hwnt. 

* Os ydych chi’n ansicr ynghylch sut i gysylltu â’ch Cangen, ewch i’n safle Canfod 
Cangen: https://branches.unison.org.uk/ 

STAFFIO 

  A oes digon o staff ar y safle i gymryd rhan yn ddiogel yn yr holl weithgareddau, 

 gan gynnwys goruchwyliaeth yn ystod amser egwyl a darparu cymorth i        

 ddisgyblion ag ADY? 

  A yw’r rota ar gyfer staff wedi cael ei llunio’n deg i pob grŵp staff?  

  A oes seibiannau rheolaidd yn ystod y dydd wedi’u cynnwys ar yr amserlen?  

PELLHAU CYMDEITHASOL 

  A oes digon o le ar gael i gynnal pellter o 2 fetr rhwng pobl lle bo hynny'n bosibl? 

  A oes arferion ar waith sy’n caniatáu i garfannau o bobl gyrraedd ac ymadael ar 

 wahanol amseroedd? 

  A oes systemau un-ffordd ar waith i atal gormod o ddisgyblion rhag ymgynnull ger 

 mynedfeydd ac mewn coridorau? 

  A oes marciau ar y llawr i gynorthwyo gyda mesurau pellhau cymdeithasol? 

  A ellir paratoi a gweini prydau bwyd yn ddiogel? 

  A yw’n bosib cynnal mesurau pellhau cymdeithasol yn ystafelloedd y staff? 

 

Rhestr Wirio Dychwelyd i’r Gwaith 

 Staff Ysgolion  
 

https://branches.unison.org.uk/


OFFER AMDDIFFYNNOL - PPE 

 A oes digon o PPE ar gael pan fo angen, ac a ydych chi wedi cael yr hyfforddiant 

 angenrheidiol i ddefnyddio PPE? 

HYLENDID 

 A oes cyfleusterau golchi dwylo wrth fynedfeydd ac allanfeydd yr ysgol ac mewn 

 lleoliadau allweddol ? 

 A oes sebon hylif ar gael mewn gorsafoedd golchi dwylo ac yn y toiledau? 

 A yw plant dan oruchwyliaeth pan fyddant yn golchi eu dwylo?  

 A yw plant yn golchi eu dwylo wrth gyrraedd ac wrth ymadael, ac ar adegau pe

 nodol yn ystod y dydd? 

 A ddarperir hancesi papur ym mhob ystafell ddosbarth? 

 A oes bin â chaead ym mhob ystafell ddosbarth? 

ARWAHANU 

 A ydych wedi cael cyngor ar beth i'w wneud pe bai rhywun yn mynd yn sâl yn ystod 

 y dydd ? 

 A oes ystafell wedi'i dynodi fel Ystafell Arwahaniad? 

ASESIADAU RISG 

  A yw asesiadau risg wedi'u diweddaru neu eu cyflwyno ar gyfer disgyblion unigol lle 

 bo angen, gan gynnwys disgyblion sydd angen gofal penodol, na ellir ei ddarparu 

 gan sicrhau pellter cymdeithasol? 

 A ydych chi wedi cael cyngor ar fesurau newydd pe bai ymddygiad disgyblion yn 

 annerbyniol? 

 A yw Adesiad Risg Covid-19 yr ysgol ar gael i staff gyfeirio ato?  

GLANHAU 

 A yw’r cynghorion newydd ynghylch glanhau wedi cael eu hegluro, ac a ydych chi’n 

 hyderus bod glanhau rheolaidd a phriodol yn cael ei gynnal? 

 A oes glanhawyr ar y safle drwy gydol y diwrnod ysgol os oes angen? 

 A yw’r biniau ym mhob dosbarth yn cael eu gwagio bob dydd? 

 A yw pob ystafell ddosbarth / ffreutur yn cael eu glanhau'n drylwyr ar ôl i bob grŵp 
 o ddisgyblion ddefnyddio'r lle? 

 A yw'r toiledau'n cael eu glanhau'n rheolaidd? 
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