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Annwyl Gyfeillion, 

Crynodeb o’r newidiadau diweddar i bolisïau Profi Olrhain Diogelu 

Fel y gwyddoch, yn sgil ymddangosiad yr amrywiolyn Omicron, mae llawer o newidiadau 
wedi eu gwneud i bolisi, cyngor a rheoliadau Llywodraeth Cymru sy’n ymwneud â phrofi, 
hunanynysu a’r camau y dylai staff eu cymryd mewn ymateb i achosion a gadarnhawyd. 

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i gadarnhau’r newidiadau ac ateb rhywfaint o gwestiynau 
cyffredin.  

Newidiadau i’r gofyniad i gael prawf PCR dilynol  

O 6 Ionawr 2022 ymlaen, ni fydd y rheini sydd heb symptomau sy’n cael canlyniad positif 
i brawf llif unffordd yn cael eu cynghori mwyach i gymryd prawf PCR dilynol.   

Pan fo nifer yr achosion COVID-19 yn uchel, mae dibynadwyedd profion PCR a phrofion 
llif unffordd o ran canfod achosion positif yn debyg, ond mantais profion llif unffordd yw 
eu cyflymder, gyda chanlyniadau ar gael bron yn syth, o gymharu â phrofion PCR sydd 
angen eu prosesu mewn labordy. Bydd y sefyllfa yn cael ei hadolygu’n barhaus ac yng 
nghyd-destun unrhyw newid yn nifer yr achosion.  

Mae’n hanfodol bwysig o hyd bod y rheini sydd â phrif symptomau COVID yn parhau i 
wneud trefniadau i gael prawf PCR, ac nid dibynnu ar brawf llif unffordd yn unig. 

Yn ogystal â’r newid uchod, mae’r cyngor i bob cyswllt sydd heb ei frechu wedi newid. 
Fe’u cynghorir yn awr i hunanynysu am gyfnod o 10 diwrnod a defnyddio profion llif 
unffordd ar ddiwrnodau 2 ac 8 yn hytrach na phrawf PCR. Rhaid i’r unigolion hyn sydd 
heb eu brechu ynysu tan ddiwrnod 11 beth bynnag yw canlyniad eu prawf llif unffordd ar 
ddiwrnodau 2 ac 8. 

Datganiad Ysgrifenedig: Blaenoriaethu Profion PCR (5 Ionawr 2022) | LLYW.CYMRU 

 

Newid y cyfnod hunanynysu ar gyfer achosion a gadarnhawyd  

Rydym yn ymwybodol bod Lloegr wedi cyhoeddi newid yn ddiweddar i'w cyfnodau 
hunanynysu gan ei leihau ymhellach o 7 i 5 diwrnod.  Mae Gweinidogion Cymru wrthi'n 
ystyried sefyllfa’r polisi yng Nghymru.  Fodd bynnag, y sefyllfa bresennol yw, o 31 
Rhagfyr 2021 ymlaen, cafodd newidiadau eu gwneud i’r rheoliadau a’r canllawiau yng 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-blaenoriaethu-profion-pcr


Nghymru ar gyfer achosion positif. Dylai’r rheini sy’n profi’n bositif hunanynysu am 7 
diwrnod yn awr a dylent gymryd prawf llif unffordd ar ddiwrnodau 6 a 7 o’u cyfnod 
ynysu. Os yw’r naill brawf neu’r llall yn bositif, rydym yn cynghori y dylai staff Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol barhau i gymryd prawf llif unffordd yn ddyddiol hyd nes y byddant yn 
cael dau ganlyniad negatif ar ôl ei gilydd, a bod cyfnod o 24 awr rhwng y ddau ganlyniad 
hwnnw. Caiff staff ddychwelyd i’r gwaith 24 awr ar ôl yr ail brawf llif unffordd negatif, ac 
felly dim cynt na diwrnod 8.  

Os na chafwyd unrhyw symptomau, mae’r tebygolrwydd y ceir prawf llif unffordd positif 
ar ôl 10 diwrnod yn isel iawn. Fodd bynnag, os bydd aelod o staff yn cael canlyniad 
prawf llif unffordd positif ar ddiwrnod 10, dylent ailddechrau’r drefn brofi gan brofi cyn 
mynd i’r gwaith/ mynd ar shifft o ddiwrnod 11 ymlaen. Yn yr achos hwn, ni ddylai 
staff ddychwelyd i’r gwaith hyd nes y byddant yn cael un canlyniad prawf llif unffordd 
negatif.  

Bydd staff sy’n cael prawf llif unffordd positif ar ôl diwrnod 8 yn cael eu cofnodi fel 
achos newydd ar y system olrhain cysylltiadau ac felly bydd angen iddynt roi gwybod 
i’r tîm olrhain cysylltiadau bod y prawf llif unffordd o ganlyniad i brawf cysylltiedig ag 
achos presennol. 

Rhaid i breswylwyr sy'n profi'n bositif am COVID-19 ynysu a dylid dilyn cyngor 
Llywodraeth Cymru ar hunanynysu.  

Staff sy’n gysylltiadau a gadarnhawyd i rywun sydd â COVID-19 

Yn sgil y newidiadau a gafodd eu gwneud ar 21 Rhagfyr 2021, nid yw’n ofynnol mwyach 
i aelodau o’r cyhoedd sydd wedi’u brechu’n llawn hunanynysu os ydynt yn gyswllt i 
rywun sydd wedi profi’n bositif.  

Dylai staff Iechyd a Gofal Cymdeithasol barhau i ddilyn y canllawiau hyn os ydynt wedi 
cael eu hadnabod fel cyswllt agos i rywun sydd wedi profi’n bositif am COVID-19. 

I grynhoi: 

 Rhaid i staff sydd heb eu brechu hunanynysu am 10 diwrnod ac fe’u cynghorir i 
gymryd prawf llif unffordd ar ddiwrnodau 2 ac 8 o’u cyfnod hunanynysu.  

 Mae staff sydd wedi’u brechu’n llawn ac nad ydynt yn dod i gysylltiad agos â 
defnyddwyr gwasanaeth yn cael dychwelyd i’r gwaith a dylent gymryd prawf llif 
unffordd bob bore am 7 diwrnod. 

 Bydd rhaid i staff sydd wedi’u brechu’n llawn ac sy’n dod i gysylltiad agos â 
defnyddwyr gwasanaeth gysylltu â’u rheolwr a gall fod yn ofynnol iddynt gael 
canlyniad prawf PCR negatif cyn dychwelyd i’r gwaith. Dylai’r aelodau staff hyn 
hefyd barhau i gymryd prawf llif unffordd cyn dod i’r gwaith.  

 Ni fydd staff sydd wedi’u brechu’n llawn ac sy’n gweithio mewn cysylltiad agos â 
defnyddwyr gwasanaeth y mae’n hysbys eisoes eu bod yn imiwnoataliedig 
a/neu’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol yn parhau i weithio gyda’r 
defnyddwyr gwasanaeth hyn. Dylid adleoli staff i weithio gyda defnyddwyr 
gwasanaeth nad ydynt yn imiwnoataliedig a/neu’n eithriadol agored i niwed yn 
glinigol. Gofynnir iddynt gymryd y profion angenrheidiol neu gellid gofyn iddynt 
beidio â dod i’r gwaith.  

Profion Llif Unffordd rheolaidd i unigolion heb symptomau 

https://llyw.cymru/cysylltiadau-covid-19-canllawiau-i-staff-iechyd-gofal-cymdeithasol
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O 17 Rhagfyr 2021, newidiodd ein canllawiau ar gyfer staff iechyd a gofal cymdeithasol 
sy’n gweithio gyda’r cyhoedd. Yn hytrach na phrofion llif unffordd ddwywaith yr wythnos, 
yr argymhelliad nawr yw y dylid cymryd prawf llif unffordd bob diwrnod y bydd staff yn 
mynd i leoliad iechyd neu ofal cymdeithasol i weithio. Y mae’n hanfodol bwysig bod staff 
yn cofnodi eu holl brofion llif unffordd gan ddefnyddio porth y llywodraeth, waeth beth fo’r 
canlyniad, er mwyn inni gael sicrwydd bod y lefelau disgwyliedig o brofion yn cael eu 
gwneud. 

Dileu profion ychwanegol ar gyfer staff sy’n dychwelyd o dramor  

Rydym yn dal i ddweud y dylid osgoi teithio dramor os nad oes wirioneddol angen. Fodd 
bynnag, yn sgil y newidiadau diweddar i’r rheolau ynghylch dychwelyd o deithio dramor, 
gallaf gadarnhau nad ydym yn cynghori mwyach ei fod yn ofynnol i staff iechyd a gofal 
cymdeithasol gael profion ychwanegol ar wahân i’r rheini sy’n cael eu cynghori ar gyfer y 
cyhoedd yn gyffredinol (nid oes rhaid i staff sydd wedi’u brechu ynysu, dim ond 
ailddechrau cymryd profion llif unffordd cyn y shifft. Rhaid i staff heb eu brechu ynysu am 
10 diwrnod a chymryd prawf PCR ar ddiwrnodau 2 ac 8).  

Teithio i Gymru: profi ac ynysu COVID-19 | LLYW.CYMRU  

Profi o fewn 90 diwrnod i brawf positif  

Mae wedi bod yn bolisi gennym ers amser erbyn hyn na ddylai rhywun sydd eisoes wedi 
profi’n bositif drwy brawf PCR gymryd prawf PCR arall am 90 diwrnod oni bai eu bod yn 
datblygu symptomau craidd COVID-19 newydd neu os yw’n ofynnol iddynt wneud hynny 
o dan ofynion teithio rhyngwladol.  

Gellir a dylid defnyddio profion llif unffordd – a hynny os yw unigolyn wedi cael ei heintio 
cyn hynny neu beidio – er mwyn profi’n rheolaidd gan gynnwys profi cyn gweithio, profi 
yn ystod cyfnod o ynysu fel achos positif a phrofi yn unol â’r polisi ar gyfer staff sydd 
wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd â’r feirws. 

Mae hyn yn hynod o bwysig oherwydd nad yw’r imiwnedd y bydd unigolyn yn ei feithrin 
ar ôl cael ei heintio yn flaenorol yn rhoi amddiffyniad cryf iddo rhag Omicron, ac mae 
achosion o unigolion yn cael eu heintio am yr ail waith yn dod yn fwyfwy cyffredin.   

Yn sgil y newidiadau uchod rydym yn diweddaru’r siartiau llif a gyhoeddwyd yn 
flaenorol a all helpu darparwyr a staff gofal cymdeithasol i ddeall y gwahanol 
bolisïau a phenderfyniadau’n ymwneud â phrofi.  

Cyflenwad profion llif unffordd  

Byddwch yn ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi cytuno i fenthyg profion llif 
unffordd i Loegr yn y tymor byr. Bydd y benthyciad hwnnw yn cael ei dalu nôl yn yr 
wythnos sy’n dechrau ar 17 Ionawr. Hoffwn eich sicrhau bod gan Gymru ei 
chyflenwad ei hun o brofion llif unffordd a bod cyfran o’r cyflenwad hwnnw wedi’i 
neilltuo i gynnal y polisïau profi sydd ar waith i brofi staff iechyd a gofal cymdeithasol. 
Cyn y bydd unrhyw newid i’r polisi yng Nghymru, mae’n cael ei ystyried a’i gynllunio 
yn gyntaf yng nghyd-destun ein dyraniad cyffredinol o brofion, er mwyn sicrhau bod 
modd cyflawni’r polisi yn llwyddiannus.  

O ganlyniad i’r cynnydd yn y galw am brofion llif unffordd, fel ymateb i’r cynnydd yn 
yr achosion a newidiadau i bolisïau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, cafwyd 
cyfnodau pan oedd yn anoddach i gael gafael ar brofion llif unffordd yn y gymuned. 
Cynyddu’r capasiti i ddosbarthu profion drwy sianeli cymunedol, ac nid prinder 
profion llif unffordd yng Nghymru, oedd y rheswm y tu ôl i hyn. 

https://llyw.cymru/teithio-i-gymru-profi-ac-ynysu-covid-19
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Mae gan awdurdodau lleol, byrddau iechyd, ymddiriedolaethau a lleoliadau gofal 
cymdeithasol system archebu sydd wedi’i hen sefydlu sy’n caniatáu iddynt dderbyn 
cyflenwadau wedi’u dosbarthu’n syth i leoliadau. Ar adegau pan fydd materion yn 
codi o safbwynt logisteg a dosbarthu, mae trefniadau i’w cael wrth gefn er mwyn 
sicrhau bod profion yn dal i allu cael eu dosbarthu mewn argyfwng o storfeydd sy’n 
cael eu rhannu gan wasanaethau.   

Cofrestru lleoliadau ar gyfer cael dosbarthiad uniongyrchol  

Erbyn hyn, bydd y rhan fwyaf o leoliadau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym mhob 
rhan o Gymru wedi cofrestru ar y porthol ar-lein ar gyfer archebu profion llif unffordd 
i’w dosbarthu’n syth i’r lleoliad. Os nad yw lleoliad iechyd wedi cofrestru hyd yma, 
gallant wneud hynny drwy gysylltu â Covid19.HealthTesting@llyw.cymru  

Dylai lleoliadau gofal cymdeithasol gysylltu â Covid19.SocialCareTesting@llyw.cymru  

Dosbarthu – materion ac ymholiadau  

Dylai unrhyw leoliad sydd â phryderon ynghylch dosbarthu profion neu bryderon sy’n 
ymwneud â logisteg gysylltu â 119.  

 

Y Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol COVID-19 

Cyflwynwyd y cynllun hwn ym mis Tachwedd 2020 i roi cymorth ariannol i weithwyr 
gofal cymdeithasol sydd angen hunanynysu neu aros i ffwrdd o’r gwaith yn unol â’r 
canllawiau presennol ar hunanynysu a chysylliadau COVID-19: canllawiau i staff 
iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r cynllun yn rhoi cyllid i gyflogwyr dalu tâl llawn i 
weithwyr os nad ydynt yn cael tâl salwch galwedigaethol. Mae’r cyllid yn dileu’r 
anfantais ariannol i weithwyr gofal cymdeithasol yn sgil cadw draw o'r gwaith yn unol 
â’r canllawiau presennol, er mwyn lleihau’r risg o drosglwyddiad.  

Rydym wedi adolygu geiriad canllawiau’r cynllun i adlewyrchu’r newidiadau yn y 
canllawiau a’r gofynion hunanynysu ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol sy’n cael 
eu hadnabod fel unigolion sydd wedi dod i gysylltiad agos â rhywun COVID positif. 
Mae’n bwysig eich bod yn darllen y canllawiau diweddaraf pan fyddwch yn gwneud 
cais fel rhan o’r Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol. Mae’r cynllun yn 
cefnogi’r gweithiwr i aros i ffwrdd o’r gwaith am yr isafswm cyfnod a ganiateir gan 
ganllawiau’r cynllun. 

Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol COVID-19 | LLYW.CYMRU 

Gwnewch yn siŵr bod eich staff yn gwybod am y cynllun hwn. Rwy’n ddiolchgar i’n 
cydweithwyr yn yr awdurdodau lleol sy’n gweinyddu’r cynllun ar ran Gweinidogion 
Cymru. 

 

 

Yn gywir 
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