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Profion Llif Unffordd mewn Ysgolion a Cholegau  
 
Ar 14 Rhagfyr 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd profion Coronafirws yn cael eu cyflwyno 
mewn ysgolion a cholegau o fis Ionawr 2021. Nid oes dyddiad nac amserlen wedi'u cadarnhau hyd 
yma, ac nid ydym wedi cael manylion am sut yr ymdrinnir â'r manylion logistaidd sy'n gysylltiedig ag 
ymarfer mor enfawr a hynod anodd.  
 
Mae ein holl sefydliadau yn gefnogol i'r cysyniad o ddefnyddio profion llif unffordd mewn ysgolion. 
Mae llawer o'n sefydliadau wedi bod yn galw'n frwd am brofion o'r fath ers cryn amser. Fodd 
bynnag, ein barn ni yw, oherwydd natur anhrefnus a brysiog y cyhoeddiad hwn, y diffyg arweiniad 
priodol, ac absenoldeb cefnogaeth briodol, y bydd cynigion Llywodraeth Cymru yn anweithredol i'r 
mwyafrif o ysgolion a cholegau. Yn syml, nid oes gan ysgolion a cholegau yng Nghymru'r gallu staffio 
nac adeiladau i wneud hyn eu hunain. O'r herwydd, ni fydd y mwyafrif mewn sefyllfa i wneud hyn 
mewn modd diogel ac effeithiol.  
 
Rydym yn deall bod y peilotiaid profi torfol y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cynnal mewn lleoedd 
fel Merthyr Tudful wedi'u cyflawni gyda chymorth Llywodraeth y DU, Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Merthyr Tudful, Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg a'r Weinyddiaeth Amddiffyn gyda chefnogaeth 
logistaidd gan bersonel y Lluoedd Arfog a staff hyfforddedig allanol eraill sy'n sefydlu ac yn rhedeg y 
profion. Ymddengys nad yw hyn yn wir am unrhyw gynnig sy'n ymwneud ag ysgolion a cholegau 
Cymru.  
 
Yn syml, nid yw unrhyw awgrym y gall ysgolion recriwtio, hyfforddi a threfnu tîm o wirfoddolwyr 
addas i staffio a rhedeg gorsafoedd profi ar eu safle erbyn dyddiad amhenodol hyd yma yn y tymor 
newydd yn realistig.  
 
Mae ein holl sefydliadau'n cytuno bod staff addysgol wedi cael eu rhoi mewn sefyllfa amhosibl 
unwaith eto o ganlyniad i'r cynnig annigonol diweddaraf hwn sydd hyd yn hyn yn anghyflawn.  
 
O ystyried y diffyg cynigion clir, arweiniad manwl neu gynllun cydlynol, nid ydym yn credu y bydd 
ysgolion neu golegau Cymru yn gallu dechrau gweithio ar hyn ar ddechrau'r tymor nesaf.  
 
Mae ysgolion a cholegau Cymru yn barod i gefnogi unrhyw ymdrech genedlaethol i gyflwyno profion 
torfol. Trwy gydol yr argyfwng mae staff ysgolion a cholegau wedi chwarae mwy na'u rhan. Mae 
ysgolion a cholegau wedi camu i'r adwy o ran iechyd y cyhoedd a hyd yn oed wedi cymryd 



cyfrifoldeb am olrhain cysylltiadau ar draws eu cymunedau. Fodd bynnag, ni allwn yn rhesymol 
ddisgwyl iddynt drefnu, rhedeg a staffio canolfannau profi Covid, tra hefyd yn darparu addysg a 
chefnogaeth fugeiliol hanfodol.  
 
Bydd disgyblion, staff a rhieni yn gywir yn disgwyl bod hyn yn cael ei wneud gan y rhai sydd ag 
arbenigedd a phrofiad priodol. Rydym yn gwahodd Llywodraeth Cymru i ymgysylltu â'n priod 
sefydliadau i drafod pa gefnogaeth fydd ei hangen i gyflwyno profion llif unffordd yn ysgolion a 
cholegau Cymru mewn modd llwyddiannus. 
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