Annwyl Rieni,
Oherwydd bod aelod o staff yn dioddef o alergedd i gnau sy'n peryglu ei bywyd, fe'n
cynghorwyd i fod yn YSGOL DI-GNAU. Gall adwaith alergaidd (sioc anaffylactig)
ddigwydd trwy amlyncu cynhyrchion cnau, traws-halogi ac anadlu llwch cnau yn yr
awyr.
Gan y gall y cyflwr hwn fygwth bywyd, rydym yn gofyn i bob aelod o gymuned yr
ysgol am eu cymorth i leihau'r risg drwy:
a) Osgoi rhoi cnau neu gynhyrchion cnau i blant yn eu pecyn cinio.
b) Osgoi rhoi cnau neu gynhyrchion cnau neu fyrbrydau / bariau sy'n cynnwys cnau
ar gyfer byrbrydau amser cinio
c)
Osgoi darparu cacennau neu eitemau bwyd sy'n cynnwys cnau i'r ysgol ar gyfer
digwyddiadau
d) Osgoi anfon cynwysyddion fel blychau grawnfwyd ar gyfer gwersi DT / Celf i'r
ysgol a allai fod wedi cynnwys cynnyrch wedi'i wneud â chnau
Rydym yn cydnabod yn ein polisi Alergeddau bod llawer o fwydydd wedi’u labelu fel
‘efallai eu bod wedi’u cynhyrchu mewn ffatri sy’n trin cnau ac na ellir gwarantu eu
bod yn rhydd o gnau’. Caniateir eitemau o'r fath yn yr ysgol gan y byddai'n afresymol
disgwyl i'r rhain gael eu cadw y tu allan i'r ysgol.
Pan fydd aelod o staff yn sylwi ar ddisgybl yn bwyta cynnyrch cnau, bydd y cynnyrch
yn cael ei waredu a bydd yr aelod o staff yn esbonio pam mae'n rhaid gwneud hyn.
Yna anfonir neges at y rhiant i egluro beth sydd wedi digwydd fel eu bod yn cael eu
hysbysu'n llawn ac i'w hatgoffa o'r polisi Alergeddau.
Oherwydd difrifoldeb y broblem, mae'n bwysig bod pob rhiant yn cyflawni'r mesurau
a awgrymir ac yn lleihau'r risg o adwaith alergaidd. Rwy'n sylweddoli bod hwn yn
newid sylweddol ym mholisi'r ysgol ond fe'i cyflwynwyd ar argymhelliad y Sir i
alergeddau penodol ac fe'i mabwysiadwyd gan Lywodraethwyr fel bod yr ysgol yn
cymryd pob cam rhesymol i gadw pawb yn ddiogel.
Rydym yn diolch ichi ymlaen llaw am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth ynglŷn â'r
mater hwn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, mae croeso i chi
gysylltu â mi.
Marie Langabeer

