YSGOL GYNRADD BONTNEWYDD
POLISI : Dychwelyd i’r Ysgol yn dilyn Salwch (Disgyblion)
Mae’r ysgol yn derbyn y bydd disgyblion yn sâl o bryd i’w gilydd. Gofynnir i rieni hysbysu’r
ysgol o absenoldeb salwch ar ddiwrnod cyntaf yr absenoldeb unai drwy ffon neu e bost.
Disgwylir i rieni egluro natur y salwch fel bod yr ysgol yn gallu diogelu plant a staff gydag
imiwnedd isel.
Er mwyn sicrhau nad yw heintiau yn ymledu mae’r ysgol yn:
 hwyluso cynlluniau imiwneiddio cenedlaethol ee brechu rhag ffliw;
 annog safon uchel o lendid personol;
 sicrhau gofal glendid dwylo staff a disgyblion;
 sicrhau glendid cyffredinol o fewn yr ysgol.
Mae’r ysgol yn cyfarwyddo rhieni i gadw eu plant o’r ysgol tra maent yn heintus, yn unol â
chanllawiau'r Bwrdd Iechyd lleol. Darperir rhestr o’r gweithdrefnau hyn i bob rhiant.
Ymysg y prif heintiau yw:
Haint
Brech yr Ieir
Brech Goch
Brech Almaeneg
Impetigo
Slapped Cheek
Taflu Fyny/Diarrhoea
Ffliw
Conjunctivitis
Llau Pen
Tonsilitis

Gofynnir i rieni gadw disgyblion adref
am:
5 diwrnod o gychwyn y ‘rash’
4 diwrnod o gychwyn y ‘rash’
6 diwrnod o gychwyn y ‘rash’
Pan mae’r briwiau wedi sychu neu 48 awr
ar ôl gwrthfiotig
Dim awgrym gan y Bwrdd Iechyd disgresiwn y Rhiant/Gwarchodwr
48 awr ar ôl y symptom olaf
Hyd nes bod y plentyn yn well
Dim awgrym gan y Bwrdd Iechyd disgresiwn y Rhiant/Gwarchodwr
Dim (Dylid archwilio gwallt eich plentyn yn
rheolaidd)
Dim awgrym gan y Bwrdd Iechyd disgresiwn y Rhiant/Gwarchodwr

Am restr lawn gweler ‘Guidance on infection control in schools and other childcare
settings’ (Gellir gweld copi yn yr ysgol).
Er bod yr ysgol yn annog presenoldeb uchel, nid yw’n briodol i blentyn sy’n sâl fynychu’r
ysgol.

Gall blentyn sydd yn gwisgo cast yn dilyn toriad fynychu’r ysgol gyda pheth addasiadau i
drefn y dydd yn ôl yr angen. Awgrymir trafod y mater gyda’r Pennaeth er mwyn sicrhau
diogelwch y plentyn ac eraill.
Bydd Cynllun PEEP (Personal Evacuation Plan) unigryw yn cael ei greu i gwrdd ag angen
disgyblion mewn cast neu ddisgyblion anabl.
Mae’r ysgol yn derbyn bod rhaid rhoi moddion i ddisgyblion mewn amgylchiadau arbennig
e.e. gwrthfiotig, calpol, drops clefyd gwair neu feddyginiaeth at gyflyrau penodol.
Ni roddir unrhyw foddion oni bai bod rhiant wedi llenwi ffurflen caniatâd fydd yn nodi
enw’r plentyn, enw’r moddion, dos ac amser. Disgwylir i’r feddyginiaeth fod yn ei
focs/potel wreiddiol.
Rhaid i riant labelu pob potel/paced yn glir.
Cedwir pob ffisig mewn cwpwrdd dan glo wrth y swyddfa. Mae’r cwpwrdd yn ardal
waharddedig i ddisgyblion.
Gall staff rhoi ffisig i blant yn unol â’u swydd ddisgrifiadau.
Rhaid i staff wirio'r moddion yn erbyn y ffurflen caniatâd gan ddilyn y cyfarwyddiadau
perthnasol. Rhaid i staff lofnodi’r ffurflen berthnasol wedi iddynt roi moddion i blentyn.
Cedwir pympiau asthma mewn bocs pwrpasol ger y swyddfa. Bydd plant hŷn yr ysgol yn
cario eu pympiau gyda hwy.
Cesglir gwybodaeth am alergeddau ar ffurflen mynediad yr ysgol a throsglwyddir y
wybodaeth yma i’r staff perthnasol gan gynnwys cogyddes yr ysgol.
Mewn unrhyw argyfwng dylid cyfeirio at aelod o staff sydd â chymhwyster Cymorth
Cyntaf.
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