Ysgol Pentreuchaf
128. Polisi Rhoi Moddion
Canllawiau
1. Mewn achosion gall staff yr ysgol roi moddion ar gais ysgrifenedig.
2. Yn arferol, ni fydd plentyn sydd angen moddion yn ddigon iach i fod yn yr ysgol.
3. Os yw plentyn i gael moddion, dylent gael eu cadw o dan glo yn Swyddfa’r Pennaeth bob amser.
4. Mae croeso i riant / gwarcheidwad ddod i'r ysgol ar amser chwarae neu amser cinio i roi moddion i'w
plant.
5. Ni roddir unrhyw foddion i blentyn gan staff yr ysgol oni bai bod rhiant yn llenwi’r ffurflen ganiatâd yn
cadarnhau y canlynol:
‘Ni fydd yr ysgol yn rhoi meddyginiaeth i’ch plentyn oni bai eich bod wedi cwblhau a llofnodi’r ffurflen hon a
bod y Pennaeth wedi cytuno i’r staff roddi’r feddygyniaeth.’
‘Deallaf fod rhaid i mi ddod a’r feddyginiaeth mewn bag (yn cynnwys llwy) ac enw fy mhlentyn yn glir arno
a’i drosglwyddo’n bersonol i aelod o staff. Derbyniaf mai gwasanaeth yn unig ydy hwn ac nad yw’n orfodol
i’r ysgol ymgymryd ag ef, na derbyn unrhyw gyfrifoldeb amdano.’

Adolygir: Chwefror 2017
Arwyddwyd:____________________________________, Cadeirydd y Llywodraethwyr
Dyddiad:____________________________________

CAIS I’R YSGOL WEINYDDU MEDDYGINIAETH
REQUEST FOR SCHOOL TO ADMINISTER MEDICATION
Ni fydd yr ysgol yn rhoi meddyginiaeth i’ch plentyn oni bai eich bod wedi cwblhau a llofnodi’r ffurflen hon a
bod y Pennaeth wedi cytuno i’r staff roddi’r feddygyniaeth.
The school will not give your child medication without this form being completed and signed and the
Headteacher’s permission given for staff to administer such medication.
ENW’R DISGYBL/PUPIL’S NAME :
DYDDIAD GENI/DATE OF BIRTH:
DOSBARTH/CLASS:
MATH AC ENW’R MODDION/:
TYPE AND NAME OF MEDICATION:
DOS/DULL:
DOSAGE/METHOD:
AMSER EI RHOI:
TIME OF ADMINISTRATION:
DYDDIAD GWEINYDDU:
DATE ADMINISTERED:
HYD Y DRINIAETH (DIWRNODAU):
LENGTH OF TREATMENT (DAYS):
RHAGOFALON ARBENNIG:
SPECIAL PRECAUTIONS:
SGIL EFFEITHIADAU:
SIDE EFFECTS:
CYSWLLT, ENW A RHIF FFÔN MEWN
ARGYFWNG:
EMERGENCY CONTACT AND NUMBER:
DOCTOR A RHODDODD Y PRESGRIPSIWN:
PRESCRIBING GP:
Deallaf fod rhaid i mi ddod a’r feddyginiaeth mewn bag (yn cynnwys llwy) ac enw fy mhlentyn yn glir arno
a’i drosglwyddo’n bersonol i aelod o staff. Derbyniaf mai gwasanaeth yn unig ydy hwn ac nad yw’n orfodol
i’r ysgol ymgymryd ag ef, na derbyn unrhyw gyfrifoldeb amdano.
I understand that I must personally deliver the medicine to a member of staff clearly labelled with my
child’s name in a bag (enclose spoon). I understand that this is a voluntary service which the
school is not obliged to undertake and for which it takes no responsibility.
ARWYDDWYD / SIGNED:______________________________
DYDDIAD / DATE:__________________________

