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CYNGOR I ATHRAWON AC ERAILL SY’N TREFNU
YMWELIADAU AR GYFER PLANT
Mae’r cyngor hwn ar gyfer athrawon ac eraill sy’n trefnu ymweliadau gan blant ar y gofal
angenrheidiol sydd ei angen i leihau’r risg o afiechyd sy’n deillio o gyswllt gydag anifeiliaid.
Mae pob anifail yn naturiol yn cario amrediad o ficro-organebau, a gall rhai ohonynt gael eu
trosglwyddo i bobl, lle y gallant achosi afiechyd. Mae rhai ohonyn nhw, fel Escherichia coli 0157
(E. coli 0157) neu cryptosporidium parvum (parasit microsgopig) yn peri perygl iechyd difrifol ac
mae ganddyn nhw’r gallu i achosi afiechyd difrifol a phroblemau iechyd a all fod yn arbennig o
ddwys mewn plant ifanc.
Fel gyda llawer o weithgareddau addysgiadol neu adloniadol, ni ellir ystyried ymweliadau’n rhydd
o bob risg. Fodd bynnag, tra mae’r peryglon yn wirioneddol, gellir rheoli’r risg o haint mewn plant
yn rhwydd gyda mesuriadau pob dydd syml. Bydd y camau ymarferol canlynol yn helpu i wneud
eich ymweliad hyd yn oed yn fwy diogel, iach a dymunol.

Cyn eich ymweliad, dylech:
• Ddarllen a deall y cyngor yng Nghôd Ymarfer y diwydiant, a thrafod y trefniadau ar gyfer yr
ymweliad gyda’r rheolwyr ar y safle.
• Gadarnhau bod y mesuriadau rheoli sydd wedi’u darparu ar y safle yr un fath â’r argymhellion
yn Nghôd Ymarfer y diwydiant.
• Ofyn am gyngor gan eich awdurdod lleol neu sefydliad ynglŷn â beth ddylai’r gymhareb briodol
o ddisgyblion i athrawon / arweinwyr / cynorthwy-wyr / rhieni fod.
• Drafod a chytuno gydag arolygwyr, rhieni neu staff yr ysgol, arweinwyr meithrinfa sefydliadau
ieuenctid ayyb eu rhan a’u cyfrifoldebau yn ystod yr ymweliad. Yn arbennig, maen rhaid iddyn
nhw ddeall yr angen i wneud yn siŵr bod y plant yn golchi eu dwylo, neu’n cael help i’w golchi,
yn drwyadl ar ôl bod mewn cyswllt gydag anifeiliaid a chyn bwyta. Dylai’r prif bwyntiau i’w
trafod gyda’r plant gynnwys:
- egluro’r rheolau ar gyfer yr ymweliad, gan bwysleisio na ddylen nhw fwyta, yfed na chnoi
dim (yn cynnwys melysion) y tu allan i’r ardaloedd lle rydych chi’n caniatáu iddyn nhw wneud
hynny;
- egluro pam mae’n rhaid iddyn nhw olchi eu dwylo’n drylwyr ar ôl cyswllt gyda’r anifeiliaid, a
chyn bwyta neu yfed;
- dangos iddyn nhw sut mae glanhau eu dwylo’n iawn;
- trafod yr anghenion ar gyfer dillad priodol, yn cynnwys esgidiau addas. Dylech drafod gyda’r
atyniad i sicrhau beth yw hyn;
- sicrhau bod toriadau, briwiau ayyb ar ddwylo plant wedi’u gorchuddio gyda rhwymiad sy’n
dal dŵr.

Yn ystod ac ar ôl yr ymweliad, gwnewch yn siŵr bod y plant:
• Yn cael eu hatgoffa ynglŷn â’r rheolau a’r rhagofalon a ddylid eu cymryd wrth gyrraedd y safle.
• Yn peidio â chusanu anifeiliaid.
• Yn golchi eu dwylo’n drylwyr bob amser cyn ac ar ôl bwyta, ar ôl cysylltiad gydag anifeiliaid ac
wedyn cyn gadael y safle.
• Yn bwyta bwyd maen nhw wedi dod gyda nhw yn unig neu fwyd sy’n addas i bobl ei fwyta maen
nhw wedi’i brynu ar y safle, mewn lleoedd penodedig.
• Byth yn bwyta bwyd sydd wedi syrthio ar y llawr.
• Byth yn blasu bwyd anifeiliaid.
• Ddim yn sugno bysedd nac yn rhoi’u dwylo, pinnau ysgrifennu, pensiliau neu greonau yn eu
cegau.
• Yn glanhau neu newid eu hesgidiau cyn gadael lle mae hyn yn ymarferol.
• Yn golchi eu dwylo ar ôl newid eu hesgidiau.

Gwiriwch bod y plant yn aros yn eu grwpiau penodedig yn ystod yr ymweliad, a’u
bod yn:
• Peidio â defnyddio a chodi offer (e.e. rhawiau a ffyrc) neu gyffwrdd ag unrhyw offer gwaith oni
bai eu bod yn cael caniatâd i wneud hynny gan staff y safle.
• Peidio â dringo ar waliau, ffensys, giatiau neu gorlannau anifeiliaid ayyb.
• Gwrando’n ofalus a dilyn y cyfarwyddiadau a’r wybodaeth a gyflwynir gan staff y safle.
• Mynd at yr anifeiliad a’u trin yn ddistaw ac yn dyner.
• Peidio â rhedeg ar ôl yr anifeiliaid na’u dychryn na’u poenydio.
• Peidio â cherdded i ffwrdd i ardaloedd heb eu harolygu ac sydd wedi’u gwahardd, e.e. tomenni
gwrtaith.

Cofiwch mae eich cyfrifoldeb chi ydi’r plant yn ystod yr ymweliad:
• Dylech eu harolygu yn ystod yr ymweliad, yn arbennig yn ystod golchi eu dwylo i wneud yn
siŵr bod pob plentyn yn ymolchi’n drwyadl. Efallai gall staff y safle gynorthwyo gyda’r arolygu
hwn.
• Caniatewch digon o amser ar gyfer golchi dwylo cyn bwyta neu adael y safle fel nad oes raid i’r
plant gythru.

Os yw aelod o’ch grŵp yn dangos arwyddion o afiechyd (e.e. tostrwydd neu ddolur rhydd) ar
ôl ymweliad, cynghorwch nhw neu’u rhieni/gwarchgeidwaid i ymweld â’r meddyg ac egluro eu
bod wedi cael cysylltiad diweddar gydag anifeiliaid. Cysylltwch hefyd gyda’r atyniad y buoch yn
ymweld ag ef a’u hysbysu ynglŷn â’r salwch, os gwelwch yn dda.

Cyngor ychwanegol
Mae cyngor pellach ar E. coli 0157 yn cynnwys fideo ar olchi dwylo ar gael ar
http://www.hse.gov.uk/campaigns/farmsafe/ecoli.htm
Mae cynghorion eraill ar gael o nifer o wefannau’r llywodraeth, yn cynnwys:
http://www.hse.gov.uk/
www.hpa.org.uk/
www.hps.scot.nhs.uk/
www.dh.gov.uk/en/index.htm
http://www.defra.gov.uk/
http://vla.defra.gov.uk/

