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Mae hwn yn brawf swab i wirio a oes gennych chi'r 
coronafeirws (COVID-19) nawr. Gwnewch y prawf yma cyn 
gynted â phosib. Dychwelwch y prawf ar yr un diwrnod ag 
yr ydych yn ei gwblhau. Cadwch y llyfryn yma fel cofnod 
o'ch prawf. 
 
Cyn i chi ddechrau 
Mae'n bwysig iawn eich bod yn darllen y cyfarwyddiadau 
ac yn dilyn y camau yn y drefn gywir. Mae 7 adran, 
darllenwch bob adran yn llawn ac wedyn mynd drwy'r 
camau ym mhob adran. 
 
Mae'r cyfarwyddiadau hyn yn cynnwys canllawiau ar 
agweddau gweledol ar y pecyn i helpu pobl sydd â 
rhywfaint o olwg gweddillol. Darperir gwybodaeth hefyd 
am elfennau cyffyrddol y pecyn ar gyfer pobl nad ydynt yn 
gallu gweld yr wybodaeth brint. 
 

COVID-19
Cyfarwyddiadau 
prawf cartref
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Mae'r llyfryn hwn ar gael ar-lein ac mewn fformatau eraill 
gan gynnwys darllen hawdd yn 
www.gov.uk/government/publications/testing-for-
coronavirus-at-home 
 
Addasrwydd 
Mae'r prawf yn addas ar gyfer y bobl ganlynol: 
 
• Oedolion 18 oed a hŷn: hunan-brawf (oni bai nad ydynt 

yn gallu gwneud hynny) 
• Pobl ifanc rhwng 12 ac 17 oed: Hunan-brawf gyda 

goruchwyliaeth oedolyn 
• Plant 11 oed ac iau: Oedolyn i brofi (edrychwch ar adran 

4 am gyngor ar sut i brofi plentyn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 3 

Adran 1: Gwirio cynnwys y pecyn profi 
 
 
Cam 1 
Golchwch eich dwylo (gyda sebon a dŵr cynnes) am  
20 eiliad. 
 
Cam 2 
Glanhewch a sychu arwyneb a rhoi cynnwys y pecyn prawf 
cartref arno. 
 
Cam 3 
Gwiriwch gynnwys y pecyn prawf. Os oes unrhyw beth 
wedi torri neu ar goll, ffoniwch y ganolfan cyswllt 
cwsmeriaid (Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon, ffoniwch 
119, yr Alban ffoniwch 0300 303 2713) i ofyn am becyn 
newydd. 
 
Cynnwys 
• Llyfryn cyfarwyddiadau wedi'i argraffu 
• Cynhwysydd wedi'i selio sy'n cynnwys ffon 20cm gyda 

swab cotwm ar y pen. Peidiwch â'i agor nes cewch 
gyfarwyddyd i wneud hynny. 

• Tiwb plastig, sy'n cynnwys ychydig o hylif. 
• Pad amsugno gwyn 
• Bag plastig sy'n dal hylif a phapur ar y top a sêl. 
• Bocs dychwelyd gyda label y Post Brenhinol wedi'i dalu 

ymlaen llaw wedi'i osod arno eisoes, mae angen rhoi'r 

1 Gwirio cynnwys y pecyn profi
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bocs yma at ei gilydd ar ddiwedd y prawf, felly nid yw 
wedi'i roi at ei gilydd i ddechrau. 

• Sêl Diogelwch, ar gyfer y bocs dychwelyd (label gludiog 
glas a gwyn). Sticer petryal yw hwn a rhaid tynnu'r cefn 
oddi arno ar ôl rhoi'r bocs at ei gilydd. 
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Adran 2: Gwirio amseroedd casglu blwch 
postio blaenoriaeth 
 
 
Pwysig 
• Postiwch eich pecyn prawf wedi'i gwblhau mewn blwch 

postio blaenoriaeth, ar yr un diwrnod ag yr ydych yn 
cwblhau'r prawf, dim hwyrach nag un awr cyn y casgliad 
olaf. 

• Peidiwch â chwblhau na phostio eich prawf ar ŵyl y 
banc. 

 
Am gyfarwyddiadau ar gyfer ble i bostio'r pecyn ewch i 
www.royalmail.com/services-near-you 
 
• Cliciwch ar y bocs ticio 'Dangos fy mlwch postio 

blaenoriaeth agosaf'. 
• Nodwch y cod post ble rydych chi'n aros a dewis y 

cyfeiriad. 
• Edrychwch ar y blychau postio blaenoriaeth yn eich ardal 

chi. 
 
Methu cyrraedd blwch postio blaenoriaeth? 
Ffoniwch y ganolfan cyswllt cwsmeriaid (Lloegr, Cymru a 
Gogledd Iwerddon, ffoniwch 119, yr Alban ffoniwch  
0300 303 2713) am gyfarwyddyd ynghylch pryd i gwblhau 
eich prawf a sut i drefnu casgliad os ydych chi: 
 
 

2 
Gwirio amseroedd casglu blwch     

 postio blaenoriaeth
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• Yn methu cyrraedd blwch postio blaenoriaeth heb 
ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. 

• Yn methu dilyn canllawiau pellter cymdeithasol y 
Llywodraeth. 

• Yn gwarchod eich hun, yn agored iawn i niwed neu'n rhy 
sâl i adael eich cartref. 
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Adran 3: Cofrestru'r pecyn prawf ar-lein 
 
 
Pwysig: 
• Cofrestrwch y pecyn cyn i chi gwblhau'r prawf. 
• Rhaid i chi gofrestru'r pecyn prawf ar-lein i gael 

canlyniadau'r prawf. 
• Os ydych chi'n profi mwy nag un person yn eich tŷ, rhaid 

i chi gofrestru pecyn pob person. 
 
I gofrestru ar-lein, ewch i:  
www.gov.uk/register-home-test 
 
Bydd arnoch chi angen yr wybodaeth ganlynol, gan 
gynnwys y rhifau cod bar felly efallai y bydd arnoch chi 
angen cymorth gan rywun â golwg, neu ap ar eich ffôn 
clyfar fel darllenydd cod bar, i weld yr wybodaeth hon: 
 
• Cyfeirnod archeb 10 rhif (edrychwch ar yr e-bost yn 

cadarnhau archeb eich prawf cartref). 
• Cod bar pecyn prawf - 11 nod (y sticeri ar y tiwb 

plastig, y llyfryn a'r bag plastig). Gwnewch yn siŵr bod y 
cod bar yma'r un fath â'r un ar eich llyfryn, y tiwb plastig, 
y bag plastig a'r bocs dychwelyd. 

• Cod bar 13 nod y Post Brenhinol ar y label 
dychwelyd sydd wedi'i dalu amdano (nodwch y 
rhifau a'r llythrennau yn unig ac nid y symbol hashnod #). 

 
  

3 Cofrestru’r pecyn prawf ar-lein
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Adran 4: Paratoi i gwblhau'r prawf arnoch 
chi'ch hun neu rywun arall 
 
 
Paratoi i gymryd y sampl 
Gall cwblhau'r prawf deimlo ychydig yn anghyfforddus ac 
yn anarferol. Os yw'n bosib, ewch ati i ymarfer heb 
ddefnyddio unrhyw rai o'r deunyddiau profi. 
 
Os ydych chi'n cwblhau prawf ar blentyn neu rywun arall, 
siaradwch drwy'r camau gyda'ch gilydd. Peidiwch â 
chynhyrfu a byddwch yn hyderus wrth fynd drwy'r broses. 
 
Gwyliwch sut i gwblhau prawf swab yn 
http://youtu.be/zCqo7MhQT6U  
(ar gyfer pecynnau prawf cartref y DU. Gall yr union 
fodelau amrywio.) 
 
Gwyliwch sut i brofi plentyn yn 
https://youtu.be/Xaw8DsF2Igc 
 
Awgrymiadau ar gyfer profi plentyn 
• Peidiwch â gwneud y prawf hwn os nad ydych yn 

teimlo'n hyderus neu os oes gan y plentyn unrhyw boen 
neu os yw'n gofyn am stopio. Os na allwch wneud y 
prawf, daliwch ati i hunanynysu fel aelwyd a dilyn 
canllawiau diweddaraf y llywodraeth. 

• Ceisiwch esbonio'r prawf i'r plentyn mewn geiriau y gall 
eu deall. 

4 
Paratoi i gwblhau’r prawf arnoch   

 chi’ch hun neu rywun arall
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• Efallai y bydd rhai plant yn teimlo'n fwy cyfforddus yn 
eistedd ar lin gofalwr. 

• Edrychwch ar yr adran Help a Manylion Cysylltu ar y 
diwedd am sut i gael rhagor o gyngor am y coronafeirws 
mewn plant. 
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Adran 5: Cymryd sampl swab 
 
 
Mae 7 cam. Darllenwch yr holl gamau i ddechrau. Mae 
gwybodaeth ar gael hefyd am beth i'w wneud os ydych chi 
wedi cael niwed wrth ddefnyddio'r pecyn prawf yma. 
 
Cam 1 
Os gallwch chi ddefnyddio drych chwyddo a fflachlamp, 
gall hyn eich helpu i ddod o hyd i'ch tonsiliau. Edrychwch y 
tu mewn i'r geg a dod o hyd i'r tonsiliau (neu'r ardal lle 
byddent os nad oes gennych chi rai) yng nghefn y gwddw. 
Mae'r tonsiliau wedi'u lleoli yng nghefn y gwddw ar yr ochr 
chwith a'r ochr dde. Dyma lle byddwch yn cymryd y sampl 
swab pan gewch gyfarwyddyd i wneud hynny. 
 
Os ydych chi'n profi rhywun arall, gofynnwch iddyn nhw 
ddweud 'aaaaaa' yn uchel am 5 eiliad, fel eich bod yn gallu 
gweld eu tonsiliau. 
 
Awgrymiadau ar gyfer plentyn: Os na allwch roi swab 
ar ei donsiliau, rhowch swab yn nau dwll ei drwyn am 10 i 
15 eiliad yn lle'r tonsiliau. Sylwer: Gall y canlyniad fod yn 
llai cywir. 
 
Cam 2 
Chwythwch y trwyn a phesychu'n ysgafn i hances bapur fel 
nad ydych yn difetha'r prawf. Taflwch yr hances i fin wedi'i 
gau. 
 

5 Cymryd sampl swab
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Cam 3 
Golchwch eich dwylo'n fanwl am 20 eiliad gan ddefnyddio 
sebon a dŵr cynnes cyn cyffwrdd ym mhecyn y prawf, i 
osgoi ei lygru. 
 
Cam 4 
Estynnwch y cynhwysydd wedi'i selio gyda'r swab ynddo. 
Lleolwch flaen ffabrig y swab drwy'r plastig (y pen tewaf 
yw hwn), ac wedyn agor y pecyn o'r pen arall fel nad ydych 
yn cyffwrdd blaen y ffabrig. Tynnwch y swab allan yn 
ofalus. Byddwch yn ei ddefnyddio ar gyfer y tonsiliau 
a'r trwyn. 
 
Pwysig: Ceisiwch beidio â chyffwrdd eich tafod, dannedd, 
bochau, gweflau nac unrhyw arwyneb arall gyda ffabrig y 
swab, oherwydd gall hyn ddifetha eich sampl. Os bydd hyn 
yn digwydd, cwblhewch y prawf a'i ddychwelyd beth 
bynnag. 
 
Cam 5 
Gan ddal y swab yn eich llaw, agorwch y geg yn llydan a 
rhwbio blaen ffabrig y swab yn ysgafn dros y tonsiliau yng 
nghefn y gwddw am 10 eiliad (os gallwch chi weld, 
defnyddiwch fflachlamp a/neu ddrych i'ch helpu). 
 
Os ydych chi'n profi rhywun arall, gofynnwch iddyn nhw 
ddweud 'aaaaaa' yn uchel wrth i chi gymryd y sampl. 
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Pan fydd y swab yn cyffwrdd â'r tonsiliau, gall achosi 
rhywfaint o gyfogi neu anesmwythyd byr, ond ni ddylai 
frifo. 
 
Cam 6 
Rhowch yr un pen o'r un swab yn nhwll y trwyn yn ofalus i 
ryw 2.5cm (1 modfedd) neu nes eich bod yn ei deimlo'n 
rhwbio yn erbyn rhywbeth. Cylchdrowch y swab am 10 i 
15 eiliad cyn ei dynnu'n araf. Os oes gennych chi/rywun 
arall dwll gemau yn eich trwyn, defnyddiwch y twll trwyn 
arall. 
 
Pwysig: Gall hyn deimlo'n anghyfforddus. Peidiwch â 
rhoi'r swab i mewn yn ddyfnach os byddwch yn teimlo 
poen neu rywbeth sy'n eich atal. Peidiwch â rhoi'r swab i 
lawr na gadael iddo gyffwrdd unrhyw beth gymaint â 
phosib. 
 
Cam 7 
• Dadsgriwiwch gaead y tiwb plastig a'i gadw ar i fyny fel 

bod yr hylif yn aros tu mewn. 
• Rhowch y swab yn y tiwb gyda'r blaen ffabrig yn wynebu 

ar i lawr. Ceisiwch beidio â chyffwrdd y swab ffabrig. 
Torrwch ben y ffon i ffwrdd, fel ei fod yn ffitio yn y tiwb 
heb blygu. Mae man torri i'w weld hanner ffordd ar hyd 
y ffon, wrth ei phlygu bydd yn torri'n naturiol i ffitio yn y 
tiwb. 

 
Pwysig: Rhaid i'r hylif aros yn y tiwb. Sgriwiwch y caead yn 
ei le yn ddiogel fel nad yw'r hylif yn gallu dianc ohono. 
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Adran 6: Pecynnu'r pecyn prawf 
 
 
Mae 4 cam. Darllenwch yr holl gamau cyn dechrau. Bydd 
rhaid i chi roi bocs cardfwrdd at ei gilydd. Mae hyn yn 
debygol o fod yn anodd i rai pobl ac efallai y bydd angen 
rhywfaint o amynedd. Mae gan y bocs wedi'i gwblhau 
ymylon ar ogwydd. 
 
Cam 1 
Golchwch eich dwylo'n drwyadl am 20 eiliad gyda sebon a 
dŵr cynnes. 
 
Cam 2 
• Os yw'n bosib, gwnewch yn siŵr bod y codau bar ar y 

tiwb plastig a'r bag plastig sy'n dal hylifau yn cyfateb, fel 
arall rhaid tybio bod hyn yn gywir. 

• Agorwch y bag plastig sy'n dal hylifau. Mae stribed 
plastig melyn i ddiogelu'r rhan ludiog. Peidiwch â 
thynnu'r stribed gwarchodol yma ar hyn o bryd. Mae 
agoriad y bag ar yr ochr lle mae'r stribed plastig melyn. 

• Rhowch y pad amsugno yn y bag plastig sy'n dal hylifau. 
• Rhowch y tiwb wrth ymyl y pad amsugno yn yr un bag. 
• Gosodwch y bag yn wastad gyda'r stribed melyn gludiog 

yn wynebu i fyny. Gadewch rywfaint o aer allan o'r bag a 
thynnu'r stribed gorchudd plastig melyn oddi ar y papur i 
ddatgelu'r sêl gludiog. Plygwch hwn drosodd ar ben y 
bag i selio'r bag. Bydd y papur yn aros ar y bag. 

 

6 Pecynnu’r pecyn prawf
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Cam 3 
Rhowch y bocs dychwelyd at ei gilydd. Os gallwch chi, 
sychwch y bag a'r bocs gyda hances gwrthseptig. 
 
Mae angen plygu'r bocs mewn ffordd benodol felly 
cofiwch ddarllen a dilyn y cyfarwyddiadau gam wrth gam. 
Mae tri cham yn fras; yr ochrau i ddechrau, wedyn y blaen 
ac wedyn y cefn sy'n plygu drosodd i greu'r caead. 
 
• Agorwch y bocs fel ei fod yn gwbl fflat a gwnewch yn 

siŵr bod y label ar ochr isaf y bocs wrth osod y bocs ar y 
bwrdd. 

• Gosodwch y bocs fel bod yr ochr hiraf, deneuaf bellaf 
oddi wrthych chi a'r ochr letaf/fwyaf, gyda'r ddwy ran yn 
gwthio allan, ar y chwith a'r dde, tuag atoch chi neu 
agosaf atoch chi. 

• Rhowch y bag plastig gyda'r tiwb ar dop y bocs fflat. 
Mae'r bag plastig yn fwy na'r bocs felly bydd angen ei 
blygu drosodd yn ei hanner. 

• Plygwch ochrau chwith a dde'r bocs cardfwrdd i fyny ac 
wedyn plygu hanner uchaf yr ochr chwith a dde drosodd 
fel ei fod yn llorweddol. Bydd yr ochrau nawr tua 1cm o 
uchder. 

• Plygwch ffrynt y bocs, yr ochr agosaf atoch chi, i fyny a 
throsodd fel ei fod yn gorchuddio rhan flaen y ddwy 
ochr. Bydd hyn yn creu ymyl ar ogwydd yn y blaen. Efallai 
eich bod wedi teimlo tri phlygiad y tu mewn yn y blaen, 
ond dim ond yr un canol ddylech chi ei ddefnyddio. 
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• Mae hollt sy'n gwthio allan ychydig yn y canol yn y blaen 
lle mae angen mewnosod rhan arall y caead. Daliwch y 
fflap blaen yn ei le. 

• Plygwch y fflap cefn tuag at y blaen, gan orchuddio'r top 
a'r ochrau i greu caead. Bydd hyn hefyd yn creu ymyl ar 
ogwydd yn y cefn. Unwaith eto, efallai eich bod wedi 
teimlo tri phlygiad y tu mewn yn y cefn, ond dim ond yr 
un canol ddylech chi ei ddefnyddio. 

• Plygwch y tab bach ar dop blaen y caead a rhowch hwn 
yn yr hollt ar dop blaen y bocs. 

• Gwnewch yn siŵr bod y bag plastig gyda'r tiwb yn 
ddiogel y tu mewn i'r bocs. 

• Rhowch y Sêl Diogelwch lle mae'r caead yn mynd i mewn 
i'r hollt blaen, fel bod y caead yn cael ei gadw'n  gadarn 
yn ei le. 

 
Cam 4 
Os oes gennych chi ddigon o olwg i weld y label ar y bocs, 
gwnewch nodyn o'r cod bar ar label dychwelyd y Post 
Brenhinol fel eich bod yn gallu tracio'r dosbarthu. Fel dewis 
arall, gallwch ddefnyddio ap ffôn clyfar fel darllenydd 
codau bar i wneud nodyn o'r rhif neu gallech dynnu llun. 
Os nad ydych yn gallu gwneud hyn, peidiwch â phoeni, dim 
ond os bydd arnoch chi angen olrhain eich pecyn fydd 
arnoch chi angen hyn. 
 
Rydych chi nawr yn barod i bostio pecyn eich prawf. 
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Adran 7: Postio'r pecyn prawf wedi'i 
gwblhau 
 
Postiwch y pecyn prawf wedi'i gwblhau ar yr un diwrnod 
ag yr ydych yn cwblhau'r prawf a dim hwyrach nag 1 awr 
cyn amser casgliad olaf y blwch postio blaenoriaeth (gall 
amseroedd y penwythnos fod yn wahanol i ddyddiau'r 
wythnos). Peidiwch â chwblhau'r prawf na phostio pecyn y 
prawf ar ŵyl y banc, cwblhewch y prawf y diwrnod 
canlynol. 
 
Defnyddiwch flwch postio blaenoriaeth y Post Brenhinol. 
Mae'r rhain i'w gweld ar y wefan ac mae label blaenoriaeth 
gweledol arnynt ac un o logos y GIG. 
 
Dilynwch ganllawiau pellter cymdeithasol y Llywodraeth, 
gwisgo masg a pheidio â mynd ar drafnidiaeth gyhoeddus. 
Ni ddylech fynd i mewn i unrhyw Swyddfa Bost gyda'ch 
pecyn. 
 
Mae gan rai blychau postio blaenoriaeth gasgliadau ar 
ddyddiau Sul. Bydd hyn i'w weld ar y label ac mae 
gwybodaeth am ddyddiau ac amseroedd casglu ar gael ar y 
wefan. 
 
Traciwch eich pecyn gan ddefnyddio cod bar label 
dychwelyd y Post Brenhinol yn  
www.royalmail.com/track-and-trace. 
 

7 Postio’r pecyn prawf wedi’i gwblhau
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Pryd byddwch yn cael canlyniadau eich prawf? 
Dylech gael canlyniadau eich prawf ar e-bost a thrwy neges 
destun o fewn 2 ddiwrnod ar ôl dychwelyd y pecyn.  Fodd 
bynnag, oherwydd nifer y profion, gall gymryd mwy o 
amser. Os nad ydych chi wedi derbyn y canlyniadau ar ôl 5 
diwrnod, ffoniwch y ganolfan cyswllt cwsmeriaid (Lloegr, 
Cymru a Gogledd Iwerddon, ffoniwch 119, yr Alban 
ffoniwch 0300 303 2713). 
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Help a manylion cysylltu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ydych chi wedi cael niwed neu adwaith wrth 
ddefnyddio'r pecyn yma? 
Os ydych chi yng Nghymru a Lloegr, rhowch wybod yma: 
 
https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk 
 
Dim ond i roi gwybod am anafiadau ac adweithiau ddylid 
defnyddio'r wefan hon. 
 
Os ydych chi yng Ngogledd Iwerddon, rhowch wybod 
gyda'r ffurflenni sydd ar gael yma: www.health-
ni.gov.uk/articles/reporting-adverse-incident 
 
Rhif Ffôn: 028 9052 3868 
 
E-bost: niaic@health-ni.gov.uk 
 
 

Help a manylion cysylltu
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Os ydych chi yn yr Alban, anfonwch e-bost i 
nss.iric@nhs.net i ofyn am gyfrif gwefan. 
 
Rhif Ffôn: 0131 275 7575 
 
Y coronafeirws mewn plant 
Mae posib cael mwy o gyngor am y coronafeirws mewn 
plant yn: 
 
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-
19/symptoms/coronavirus-in-children/ 
 
Cael help os ydych chi'n poeni 
Ewch i GIG 111 ar-lein yn www.111.nhs.uk neu ffonio 
111 os: 
• Byddwch chi, neu rywun sy'n byw gyda chi, yn 

gwaethygu yn ystod y dyddiau nesaf neu os nad yw eich 
symptomau'n gwella ar ôl 7 diwrnod. 

• Ydych chi'n poeni am fabi neu blentyn sy'n sâl. 
 
Ffoniwch 999 mewn argyfwng meddygol os: 
• Ydych chi'n meddwl bod rhywbeth o'i le'n ddifrifol. 
• Yw'r babi neu'r plentyn yn ymddangos yn sâl neu'n 

gwaethygu. 
 
Peidiwch ag oedi gyda chael help os ydych chi'n poeni. 
Dilynwch eich greddf. 
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Ewch i www.111.nhs.uk/service/COVID-19 i wirio a oes 
gennych chi symptomau'r coronafeirws ac i gael gwybod 
beth i'w wneud nesaf. 
 
Rhif y ganolfan cyswllt cwsmeriaid 
Mae'r llinellau ar agor rhwng 7 am ac 11 pm bob dydd. 
• Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon: ffoniwch 119 (am 

ddim o ffonau symudol a llinellau tir). 
• Yr Alban: ffoniwch 0300 303 2713 (cyfradd safonol y 

rhwydwaith yn berthnasol). 


