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Helo pawb! Rydym yn edrych ymlaen at eich 

croesawu yn ôl i'r ysgol ond mae angen i ni adael 

i chi wybod y bydd pethau'n edrych ychydig yn 

wahanol yma am gyfnod. Rydym wedi creu'r llyfryn 

hwn i helpu i egluro i chi rai o'r rheolau newydd 

a fydd gennym yn Ysgol Bodhfyryd.  
 

Mae'r rheolau newydd yma oherwydd y coronafirws. 

Os ddilynwn y rheolau hyn orau y gallwn, bydd yn 
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ein helpu i atal lledaeniad coronafirws yn yr 

ysgol. Rydyn ni'n gwybod y bydd pethau'n anodd 

a byddan nhw'n rhyfedd ond rydym yn gyffrous 

iawn i’ch gweld chi unwaith eto.  

Cyrraedd Yr Ysgol 
 Dewch i’r ysgol mewn dillad cyfforddus neu wisg 

ysgol. Cofiwch wisgo dillad addas oherwydd byddwn yn 

manteisio ar unrhyw gyfle i weithio yn yr awyr 

agored. Cofiwch eli haul a het haul os ydi hi’n braf 

a chôt law ac esgidiau glaw os nad yw hi’n braf.  

 

 Mi fydd gan bob dosbarth mynedfa benodedig. Byddwn yn 
rhannu’r wybodaeth yma gyda chi a bydd arwyddion clir 

tu allan i’r Ysgol.  

 

 Bydd gan bob dosbarth sinc penodol i’w 
defnyddio. Golchwch eich dwylo wrth gyrraedd 

yr ysgol.  

 

 Ewch yn syth i’r dosbarth a chewch 
gyfarwyddiadau clir ar ble i eistedd. Dyma 

fydd eich sedd ar gyfer y dydd.  

 

 Arhoswch yn eich dosbarth.  
 

 Chwifiwch, gwenwch a dywedwch ‘helo’ wrth eich 
ffrindiau o’ch desg!  

 

 Arhoswch o leiaf 2 fetr oddi wrth ddisgyblion 
eraill ac aelodau staff, e.e. pan mae rhywun 

yn golchi dwylo wrth y sinc, disgwylwch eich 

tro.  

 

 Codwch eich llaw os ydych eisiau cymorth.  

 

 



Amser Egwyl 

 Golchwch eich dwylo yn sinc eich dosbarth cyn 
bwyta eich bwyd bore.  

 

 Ewch allan o’r dosbarth gan ddilyn 
cyfarwyddiadau’r staff.  

 

 Arhoswch yn eich ardal gyda’ch grŵp yn ystod 
amser chwarae.  

 

 Arhoswch 2 fetr ar wahân wrth chwarae gydag 
eraill.  

 

 Gofynnwch i aelod o staff sydd ar ddyletswydd 
i gael defnyddio’r toiled. Bydd angen i chi 

ddefnyddio’r toiled penodedig ar gyfer eich 

dosbarth (un disgybl ar y tro).  

 

 Golchwch eich dwylo yn eich sinc ar ôl 
dychwelyd o amser egwyl.  

 

 Os fydd yna amser chwarae gwlyb. arhoswch am 
gyfarwyddiadau gan aelod o staff.  

 

 

Amser Cinio 
 Golchwch eich dwylo cyn bwyta.  
 

 Eisteddwch wrth eich desg yn y dosbarth i 
fwyta eich pecyn bwyd.  

 

 Bydd eich desg yn cael ei lanhau cyn ac ar ôl 
bwyta gan aelod o staff.  

 



 Rhowch eich sbwriel yn y bin / eich bocs bwyd.  
 

 Golchwch eich dwylo ar ôl bwyta.  
 

 Peidiwch â rhannu bwyd gydag eraill.  
 

 Peidiwch â gadael eich desg i fynd i chwarae 
tan gewch gyfarwyddiadau gan aelod o staff.  

 

 

Toiled 

 Defnyddiwch y toiled ar gyfer eich grŵp chi yn 
unig.  

 

 Gofynnwch i aelod o staff cyn i chi fynd i’r 
toiled.  

 

 Dim ond un plentyn ar y tro i ddefnyddio’r 
toiledau.  

 

 Golchwch eich dwylo yn syth ar ôl defnyddio’r 
toiled.   

 

 Mi fydd oedolyn yn goruchwylio’r toiledau er 
mwyn sicrhau hylendid.  

 
 

Golchi Dwylo 
• Golchwch eich dwylo gyda dŵr a sebon am 20 

eiliad. 

 

• Golchwch eich dwylo yn drylwyr. 

 



• Sychwch eich dwylo gyda hances bapur glas. 

Rhowch y hances bapur glas syth yn y bin.  

 

• Golchwch eich dwylo yn rheolaidd drwy gydol y 

dydd – ar ôl cyrraedd yr ysgol, cyn ac ar ôl 

bwyta ac ar ôl amser chwarae. 

 
 

Salwch 
• Os ydych yn teimlo’n sâl, gadewch i aelod o 

staff wybod yn syth.  

 

• Cofiwch i besychu a thisian mewn i’ch braich 

neu i hances bapur. Rhowch o syth yn y bin 

wedyn.  

 

• Golchwch eich dwylo ar ôl pesychu neu disian.  

Pryderon 
• Os oes gennych unrhyw bryderon, siaradwch ag 

aelod o staff.  

 

• Rydym ni yma i’ch helpu! 

 
 

 

Y Dosbarth 
• Defnyddiwch yr offer yn eich pecyn chi yn 

unig. 

 

• Peidiwch â rhannu eich offer gyda neb arall.  

 

• Cofiwch ofyn a chael caniatâd cyn defnyddio 

offer arall sydd yn y dosbarth. 



 

• Arhoswch wrth eich desg i wneud eich gwaith.  

 

• Cadwch 2 fetr ar wahân o’ch ffrindiau ac 

aelodau staff.  

 

• Gofynnwch i gael mynd i’r toiled.   

 

 

 

Amser mynd adref 
• Fe fydd aelod o staff yn eich tywys yn ôl at 

eich rhiant.  

 

• Ewch yn syth at eich rhiant.  

  

 

Cofiwch gallwch ddal i siarad, chwarae a chael hwyl 

gyda’ch ffrindiau o 2 fetr i ffwrdd! 



 

 

 


