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I:rieni/gwarcheidwaid disgyblion Ysgol Dyffryn Aman, Rhydaman. SA18 2NW. 
 
Annwyl riant /warcheidwad, 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu bod Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cael gwybodaeth o 
achosion posib o ‘Mymps’ ymysg staff a disgyblion yn Ysgol Dyffryn Aman. 
 
Mae Mumps yn salwch feiral sy’n gallu cael ei basio ymlaen, sy’n dechrau gyda 
gwres, chwyddo a thymerach yn ardal y gwddf ac ambell dro, gall merched profi 
thynerwch yn y mynwes, a bechgyn yn eu ceilliau. Mae rhan fwyaf yn gwneud 
adferiad iechyd llawn. 
 
Gallwch ddiogelu’ch plentyn trwy sicrhau eu bod wedi derbyn y brechiad 
MMR.  Gwneir hyn yn arferol pan yn flwydd oed yn gyntaf, a’r ail frechiad tua 
tair mlwydd oed. 
 
Os nad yw’ch plentyn wedi derbyn dau frechiad o’r MMR, argymhellaf eich bod 
yn cysylltu ȃ’r doctor i wneud apwyntiad. 
 
Os nad ydych yn siwr os yw’ch plentyn wedi cael ei imiwneiddio’n llawn, cyslltwch 
ȃ’r doctor am gyngor.  Am gwybodaeth bellach ar ewch i: 
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/43790.   
Os ydych yn meddwl bod eich plentyn yn dioddef o’r mymps, cysylltwch ȃ’ch 
doctor.  Ein cyngor yw os oes gan eich plentyn ‘mymps’ yw aros i ffwrdd o’r ysgol 
am o leiaf 5 diwrnod o’r adeg pan fo’r chwyddo yn digwydd er mwyn osgoi 
lledaenu’r salwch  
 
 
Yn gywir 
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