
 

Canllawiau Covid-19 Athrofa Padarn Sant - Dysgwyr 

Mae diogelwch pobl yn bwysig iawn i ni a daw’r canllawiau canlynol o’n hasesiad risg er mwyn 

sicrhau ein bod yn lleihau’r risg gael ein heintio â’r coronafeirws i’r eithaf.  Gofynnwn i chi ddilyn 

y rhain er budd eraill yn ogystal â’ch diogelwch chi eich hun. 

Y camau pwysig i’w cofio, er mwyn osgoi dal yr haint yw: 

• Cadw pellter. 

• Golchi dwylo/defnyddio diheintydd dwylo yn rheolaidd. 

• Gwisgo masg wyneb yn unol â mesurau diogelwch Athrofa Padarn Sant. 

• Sicrhau bod ystafelloedd wedi’u hawyru’n dda bob amser. 

Profion, symptomau ac ynysu 

1. Rydym yn eich annog yn gryf i gymryd prawf llif unffordd cyn mynychu unrhyw un o 

weithgareddau Athrofa Padarn Sant. 

2. Os ydych wedi cael canlyniad positif i brawf Covid, cadwch draw o weithgareddau wynebyn 

wyneb Athrofa Padarn Sant nes bydd eich cyfnod ynysu wedi dod i ben. 

3. Os yw rhywun sy’n byw gyda chi wedi cael canlyniad positif i brawf Covid ac nid ydych 

wedi cael brechiad ddwbl bydd rhaid i chi hunan ynysu am 10 diwrnod. Dylech wneud 

prawf PCR ar ddiwrnod 2 a 8 o’ch cyfnod ynysu.  

4. Os yw rhywun sy’n byw gyda chi wedi profi’n bositif â Covid a’ch bod wedi gael eich 

brechiad dwbl, mae gofyn i chi drefnu prawf PCR cyn gynted a phosib a chadw draw o 

weithgaredd wyneb yn wyneb Athrofa Padarn Sant nes eich bod wedi cael y canlyniad.Os 

ŷd’r canlyniad yn negyddol gallwch ddychwelyd i weithgareddau wyneb yn wyneb ond 

fe’ch cynghorir chi i wneud prawf llif unffordd am 5 diwrnod yn dilyn eich canlyniad.   

5. Bydd yn ofynnol i unrhyw un sydd yn gyswllt agos i achos wedi ei chadarnhau neu achos 

tebygol o’r amrywolyn Omicron o Covid i hunan ynysu am 10 diwrnod, beth bynnga yw 

eu hoed neu statws frechu. 

6. Os byddwch yn dod i gysylltiad â rhywun sy’n cael canlyniad positif i brawf Covid nad 

ydych yn byw gyda nhw, a’ch bod wedi cael y ddau frechiad o leiaf 14 diwrnod cyn hynny, 

yna nid oes angen i chi gadw draw.  Os nad ydych wedi cael y ddau frechiad, bydd angen 

i chi ynysu. 

7. Os oes gennych unrhyw symptomau coronafeirws ewch i gael prawf PCR a dim ond os 

yw’r canlyniad yn negatif y dylech fynychu.  Y symptomau mwyaf cyffredin yw tymheredd 

uchel, peswch newydd parhaus neu golli neu newid yn eich gallu i arogli neu flasu.  Fodd 

bynnag, mae’n bosibl y bydd gan amrywiolion newydd a haint ar ôl cael eich brechu ystod 

eang o symptomau, 

 

8. Os byddwch yn datblygu symptomau yn ystod eich cyfnod yn Athrofa Padarn Sant, dylech 

ynysu ar unwaith a rhoi gwybod i Arweinydd y Rhaglen ar unwaith. Os ydych yn lleol i’r 

digwyddiad bydd angen i chi fynd gartref. Os yw’n ddigwyddiad preswyl byddwn yn eich 



 

helpu i drefnu prawf PCR yn y ganolfan agosaf a bydd angen i chi ynysu tan i chi gael eich 

canlyniad. Os bydd y canlyniad yn negatif gallwch ymuno â’r rhaglen breswyl unwaith eto, 

os bydd yn bositif byddwn yn trafod y camau gorau i’w cymryd gyda chi, ond byddwn yn 

sicrhau y gofelir amdanoch. 

9. Rhaid i unrhyw un sydd wedi bod dramor ddilyn y rheoliadau cyfredol ar ynysu cyn 

rhyngweithio ag Athrofa Padarn Sant.  Mae gwybodaeth am y rheoliadau ynysu presennol 

yn ymwneud â theithio ar gael yma. 

Mae rhagor o wybodaeth am reoliadau Cymru ar ynysu ar gael yma. 

Mae gwybodaeth am archebu profion llif unffordd neu drefnu profion PCR yng Nghymru ar gael 

yma. 

Yn achos unrhyw un o’r uchod, rhowch wybod i Arweinydd y rhaglen gynted â phosibl. 

 

Mesurau diogelwch 

1. Bydd ystafelloedd cyfarfod a gofod arall a rennir yn cael eu trefnu er mwyn cadw cymaint 

o bellter â phosibl. Defnyddiwch yr un gadair bob amser gan osgoi symud cadeiriau yn 

agosach at eraill. 

2. Bydd ffenestri’n debygol o fod ar agor er mwyn sicrhau awyru da, felly peidiwch â’u cau.  

Efallai y bydd angen i chi wisgo haenau ychwanegol o ddillad! 

3. Rhaid gwisgo masg yn y dderbynfa, y coridorau, y llyfrgell, y capel1 ac ar unrhyw achlysur 

arall pan fyddwch yn symud o amgylch safle Athrofa Padarn Sant.  Gallwch eu tynnu yn y 

ffreutur, yr ystafelloedd addysgu neu’r lolfa. Bydd yr un mesurau’n berthnasol yn y gwestai 

a ddefnyddiwn. Fodd bynnag, os byddai’n well gennych beidio â thynnu eich masg dylech 

allu parhau i’w wisgo.   

4. Bydd llawer o ddiheintwyr dwylo a chlytiau diheintio gwrthfacterol ar gael, felly gwnewch 

ddefnydd da ohonynt. 

5. P’un a fydd eich digwyddiad yn Athrofa Padarn Sant yng Nghaerdydd neu’n rhywle arall, 

bydd gennym drefniadau ar gyfer arlwyo a fydd yn helpu i leihau’r risg. 

6. Ar safle Athrofa Padarn Sant yng Nghaerdydd ceir cyfyngiadau ar y niferoedd mewn rhai 

ystafelloedd a bydd hyn yn cael ei arddangos ar y drysau. 

7. Bydd ardaloedd sy’n cael eu cyffwrdd yn aml yn cael eu glanhau’n rheolaidd. 

Amgylchiadau Arbennig 

1. Dysgwyr sy’n eithriadol o agored i niwed. Dysgwyr sy’n eithriadol o agored i niwed yw’r 

rhai y byddent wedi cael cyfarwyddyd i warchod eu hunain yn ystod y cyfyngiadau symud.  

Mae rhestr o gyflyrau ar gael yma. Os ydych yn y categori hwn, rhowch wybod i ni a 

 
1 Er y gellir tynnu masgiau yn ystod y sesiynau addysgu, rydym yn dilyn canllawiau’r Eglwys yng Nghymru ar gyfer 
eglwysi ac yn parhau i ddefnyddio masgiau yn y capel. 

https://llyw.cymru/teithio-i-gymru-profi-ac-ynysu-covid-19
https://llyw.cymru/canllawiau-hunanynysu
https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19
file:///C:/Users/Rhian/Dropbox/2017/Athrofa%20Padarn/%3chttps:/llyw.cymru/canllawiau-ar-warchod-ac-amddiffyn-pobl-ddiffinnir-ar-sail-feddygol-fel-rhai-eithriadol-o-agored-i-html%3e


 

byddwn yn cynnal asesiad risg unigol i weld a oes mesurau ychwanegol y gallwn eu rhoi 

ar waith i sicrhau eich diogelwch. 

2. Cyfrifoldebau i eraill. Mae’n bosibl y bydd sefyllfa dros dro yn eich bywyd e.e. perthynas 

ar fin cael llawdriniaeth ddifrifol sy’n golygu y byddai angen i ni gyflwyno mesurau 

ychwanegol i leihau’r risg i chi.  Yn yr amgylchiadau hynny, siaradwch ag Arweinydd y 

Rhaglen. 

 

 

 

 


