Brech
hau a heintiau
u croen
Tarwden y traed

Cyfnod argymhelliad ar gyfer aross i
ffwrdd o’r ysgol
D
Dim

Do
olur rhydd a salwch
s
chwydu
Dollur rhydd a /neu chwydu
c

Cyfnod argyymhelliad ar gyfe
er aros
i ffw
wrdd o’r ysgol
48 awr ar ôl yr achos diwethaaf o’r
dolur rhydd neu chwydu
Dylid ei wah
hardd am 48 awr o’r
o
achos diwethaf o’r Dolur Rhydd
Gallai fod an
ngen gwahardd peellach
ar gyfer rhaii plant hyd nes naad
ydynt yn aild
daflu mwyach

Brech yr ieir

5 diwrnod o ddechrau’r frech

Doluriau an
nnwyd(herpes sim
mpex)

D
Dim

Brech goch
h yr Almaen(rwbela)

6 diwrnod o ddechrau’r frech

Llaw,traed a’r geg

D
Dim

Impetago

Y Frech Goch

Hyd nes bod y clw
H
wyfau’n grofennogg
a wedi gwella,neeu 48 awr ar ol
ac
d
dechrau
cael triniaaeth wrthfiotig.
4 diwrnod ar ol deechrau’r frech

Y Ffliw

Cyfnod argymh
helliad ar gyfer arros i ffwrdd
o’r ysgol
Hyd nes bod gw
wellhad

Molluscwm
m contagioswm

D
Dim

Twberciwlosis

Ymgynghorwch
h a’ch UDI bob am
mser

Tarwden

N oes angen gw
Nid
wahardd fel arfer

Y Pas
P (pertussis)

Brech rosynnaidd (babanod)

D
Dim

5 diwrnod o dd
dechrau triniaeth wrthfiotig
w
neu 21 diwrnod
d o ddechrau’r salwch os nad
oes triniaeth wrthfiotig.

Clefyd crafu (scabies)

Gall y plentyn ddyychwelyd ar ôl y
G
d
driniaeth
gyntaf
G y plentyn ddyychwelyd ar ôll
Gall
d
dechrau
triniaeth wrthfiotig briodo
ol
D
Dim

E.co
oli 0157
Teifffoid

Y dwymyn goch
Y Foch Gocch (Parofeirws B19
9)
Yr Eryr

Dadfennau
u a ferwcau

Gwahard os oes rhedlif yn dod o’r
G
f
frech
ac nad oes m
modd ei gorchudd
dio
y unig
yn
D
Dim

Heintiau anadol
a

Llid pilen y llygaid
d

Cyffnod argymhelliaad ar gyfer
aros i ffwrdd o’rr ysgol
Dim

Llau pen

Dim

Clwy’r pennau ( mumps)

5 diw
wrnod ar ôl dechrau’r
chwyyddo
Dim

Heiintiau eraill

Tosilitis

Seiliedig ar ddogfen gan yr “Health Protection Agen
ncy” –Ebrill 2010.

