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30 Mawrth 2022 

Annwyl Jack, 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 9 Mawrth, yn rhinwedd eich swydd fel Cadeirydd y 
Pwyllgor Deisebau, ynglŷn â Deiseb P-06-1266: Profion COVID i blant sy’n addas i’r 
oedran.  

Rwy’n cydnabod pryder y deisebwr bod swabio yn brofiad annifyr i blant. Dyma pam y 
cytunais i ddod â phrofion rheolaidd i blant dan bump oed i ben ym mis Hydref 2021. Nid 
oes angen i blant dan bump oed gael prawf oni bai bod meddyg yn rhoi cyngor i wneud 
hynny. Rwyf hefyd yn agored i’r syniad o ddefnyddio technoleg newydd i wella 
gwasanaethau profion COVID-19.  

Rhaid i wneuthurwyr neu ddosbarthwyr sy’n cyflenwi profion COVID-19 wneud cais am 
gymeradwyaeth i’r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Rhaid i’w cynnyrch fodloni 
Rheoliadau Dyfeisiau Meddygol (Cymeradwyo Dyfeisiau Profi Coronafeirws) 2021. Yn 
anffodus, nid yw’r swab lolipop wedi cael ei gymeradwyo gan yr Adran.  

Mae gwybodaeth i wneuthurwyr a dosbarthwyr profion, sy’n dymuno gwneud cais am 
gymeradwyaeth ar gyfer eu profion er mwyn eu gwerthu ar farchnad y DU, ar gael o 
GOV.UK www.gov.uk/guidance/covid-19-test-approval-how-to-apply 

Rydym yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r byrddau iechyd i gyflwyno math 
gwahanol o swab, sef swab boch (buccal swab), ar gyfer plant. Mae’r swab hwn yn gallu 
casglu sampl o’r celloedd y tu mewn i fochau’r unigolyn, ac mae defnyddio swabiau boch yn 
ffordd gymharol hawdd a chyfforddus o gasglu samplau i’w profi. Rydym yn disgwyl i’r 
swabiau hyn fod ar gael erbyn yr haf. 
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Rwy’n gobeithio y bydd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol i’r Pwyllgor. 

Yn gywir,  

Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services 


