
Mae profi cyflym 
rheolaidd bellach  
ar gael i rieni, eu cartrefi 
a'u swigod. 
Mae profi cyflym rheolaidd yn ffordd gyflym 
a hawdd o ddarganfod a oes gennych 
goronafeirws a helpu i amddiffyn eich 
anwyliaid a'ch cymuned. Mae'n rhad ac am 
ddim ac yn cymryd oddeutu 30 munud.

Pam cyflwyno profi 
cyflym rheolaidd? 
Nid oes gan hyd at 1 o bob 3 o bobl sydd 
â Covid-19 unrhyw symptomau a gallent fod 
yn ei ledaenu heb wybod.

Mae profi cyflym rheolaidd bellach ar gael 
i rieni plant sy'n derbyn addysg feithrin, 
plant ysgol a myfyrwyr coleg, yn ogystal 
ag oedolion yn eu cartrefi, swigod gofal  
plant a chymorth.

Mae profi rheolaidd ar gyfer pobl heb 
symptomau eisoes yn digwydd ledled y wlad. 
Mae miloedd o bobl nad oeddent yn gwybod 
bod y feirws ganddynt wedi gallu gweithredu 
i atal y clefyd rhag lledaenu.

Wrth i gyfyngiadau symud lacio, bydd mynd i'r 
arfer rheolaidd o brofi ddwywaith yr wythnos  
yn chwarae rhan bwysig wrth ddod yn ôl 
i normal, ochr yn ochr â'r brechlyn, dilyn 
y canllawiau ynghylch dwylo, wyneb a gofod, 
a mesurau ar gyfer cadw pellter cymdeithasol.

Profi rheolaidd ar gyfer 
staff a myfyrwyr mewn 
ysgolion
Mae profi cyflym rheolaidd eisoes ar gael i'r 
holl staff mewn ysgolion meithrin, ysgolion 
cynradd ac uwchradd a cholegau. 

Bydd myfyrwyr ysgolion uwchradd a cholegau  
11 oed ac yn hŷn yn parhau i gael mynediad at 
brofion cyflym rheolaidd yn uniongyrchol trwy 
eu hysgol neu goleg. Ac rydym yn parhau i'w 
hannog i gael eu profi.

Ar ôl dychwelyd byddant yn cael eu goruch-
wylio ar y dechrau wrth brofi yn yr ysgol 
ac yna'n parhau i brofi eu hunain gartref 
â phecynnau profi y byddant yn eu cael o'r 
ysgol neu'r coleg. 

Ni ofynnir i blant sy'n derbyn addysg feithrin 
a phlant ysgolion cynradd gael eu profigan 
fod tystiolaeth yn parhau i ddangos bod plant 
a phobl ifanc mewn perygl isel o Covid-19 ac 
yn annhebygol iawn o fynd yn sâl difrifol.

Rhieni  
â phlant mewn 
meithrinfeydd, 
ysgolion  
a cholegau 

Canllaw i brofi cyflym 
rheolaidd Covid-19

Beth yw'r budd i chi? 
Trwy gymryd rhan mewn profi cyflym 
rheolaidd, byddwch yn amddiffyn eich 
hun a'ch anwyliaid, ac yn ein helpu i gyd 
i fynd yn ôl i ffordd fwy normal o fyw.



Os ydych yn profi'n negyddol, gallwch barhau  
i fynd i'r gwaith. Dylech barhau i ddilyn holl 
ganl lawiau eraill y llywodraeth ac osgoi pob 
cyswllt diangen. Os ydych chi, eich cartref neu'ch  
swigen yn profi'n bositif, dylech i gyd hunan-
ynysu ar unwaith. Ac yna dylai'r person sydd 
wedi profi'n bositif hefyd gael prawf PCR 
i gadarnhau a dilyn canllawiau diweddaraf 
y llywodraeth.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i gov.uk/
guidance/understanding-lateral-flow-antigen-
testing-for-people-without-symptoms

Cyflwyniad YouTube  
i brofi Llif Ochrol Cyflym

Sut mae'n gweithio?
Mae'n brawf syml â swab y gallwch ei wneud 
gartref, yn yr ysgol, yn y gwaith neu mewn 
safle profi, gan ddefnyddio Dyfais Llif Ochrol 
(LFD). Mae'n cymryd oddeutu 30 munud 
i ddarganfod a yw'r feirws gennych.

Mae'r prawf yn canfod proteinau firaol sy'n  
bresennol pan yw Covid-19 gan rywun.  
Mae ymchwil gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr 
a Phrifysgol Rhydychen yn dangos eu bod yn 
canfod y mwyafrif helaeth o bobl yng ngham 
mwyaf heintus y clefyd. Gan fod hyd at 1 o bob  
3 o bobl sydd â'r feirws yn dangos dim symp-
tomau, gallent fod yn ei ledaenu heb wybod.

Riportio'ch prawf 
Dylech  riportio'ch canlyniadau ar-lein yn syth, 
hyd yn oed os yw'ch canlyniad yn negyddol 
neu'n ddi-rym. Mae'n hawdd ei wneud yn:  
gov.uk/report-covid19-result

Gellir riportio canlyniadau hefyd  dros y ffôn 
trwy alw 119 (am ddim o ffonau symudol 
a llinellau tir). Mae'r llinellau ar agor bob dydd, 
7am i 11pm.

Os ydych wedi profi'n bositif, gallwch hefyd 
wirio i weld a ydych yn gymwys i gael y £500 
o'r Cynllun Taliadau Cymorth Profi ac Olrhain.

Ble alla i gael fy mhrofi?
Os ydych yn rhiant neu'n oedolyn mewn cartref 
neu swigen gofal plant neu gymorth, gallwch 
naill ai:

1.  Trefnu prawf â chymorth yn y gwaith os yw 
ar gael.

2.  Mynychu safle profi i gael eich profi  
(lle byddwch y'n gallu gweld sut i gymryd 
y prawf) neu gasglu profion i'w gwneud 
gartref.

3.  Archebu prawf ar-lein i'w wneud gartref.

Dylai'r profion gael eu cynnal 
ddwywaith yr wythnos, bob tri –  
pum niwrnod, yn ddelfrydol 
yn y bore. Beth am ychwanegu  
hyn at eich trefn foreol?

I ddysgu sut i gael prawf cyflym Covid-19 
am ddim, ewch i gov.uk/coronavirus-
school-household-testing

Mae profion cyflym rheolaidd ar gyfer 
y rhai heb symptomau Coronafeirws. 
Os oes gennych symptomau, dylech barhau 
i archebu prawf trwy nhs.uk/coronavirus
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