
 

Cannlawiau Covid-19 Athrofa Padarn Sant-Staff 

Rydym yn cymryd dioglewch pobl o ddifrif ac mae’r canllawiau canlynol wedi eu cymryd o’n asesiad risg a ddatblygwyd mewn 

ymgynghoriad â grŵp ffocws o staff. Rydym yn gofyn eich bod yn dilyn y canllawiau er gofal eraill a diogelwch eich hun. 

Y pethau allweddol i’w cofio er mwyn osgoi gael eich heintio: 

• Cadw pellter 

• Golchi dwylo  / defnyddio diheintydd dwylo yn aml 

• Sicrhau bod awyru da mewn ystafelloedd yn gyson. 

• Er nad yw’n ofynnol bellach i wisgo mwgwd mewn rhan fwyaf o adeiladau cyhoeddus, mae Llywodraeth Cymru dal i annog pobl 

i’w defnyddio i leihau gael eich heintio.  

 

Profion, symptomau ac ynysu 

1. Gwnewch prawf llif unffordd oleiaf dwywaith yr wythnos os ydych yn gweithio wyneb yn wyneb. 

2. Os oes gennych unrhyw symptomau coronafeirws arhoswch I ffwrdd o waith wyneb yn wyneb. Gwnewch brawf PCR a dim odn 

dod i’r gwaith os yw’ canlyniad y PCR yn negyddol. Mae symptomau cyffredin coronafeirwas yn parhau i fod, tymheredd uchel, 

peswch parhaus newydd neu golled neu newid yn eich synnwyr blasu neu arogli. Serch hyn mewn amrywiadau newydd o’r haint 

yn dilyn derbyn brechiadau, gall bod amrywiaeth mawr o symptomau. Os ydych digon iach, gallwch weithio o aref os yn bosib. 

3. Os ydych wedi cael canlyniad positif arhoswch I ffwrdd o gwaith wyneb yn wyneb nes bod eich cyfnod ynysu ar ben. Rhowch 

wgybod I’ch rheolwr llinell. Os ydych ddigon iach, ac ame’n bosib gwneud, mi ddylech weithio o adref. Mae Atodiad A yn rhoi 

canllaw I chi o rheoliadau presennol hunanynysu. Gellir gweld y rheolaiadau yma 

4. Os ydych yn gyswllt agos  i rywun gyda Covid ond wedi eich brechu yn llawn, nid ydych angen hunanynysu, ond mi ddylech fod 

yn ofalus i beidio cymysgu gyda phobl fregus. Argymhellir eich bod yn gwneud prawf llif unffordd am 7 diwrnod yn dilyn y 

cyswllt. Mae’r rheiny nad sydd wedi eu brechu ond sy’n gyswllt agos yn gorfod hunanynysu am 10 diwrnod. Rhowch wybod i’ch 

rheolwr llinell. Heblaw eich bod yn sâl, mi ddylech weithio o adref os yw hynny’n bosib. Gelir gweld siart llif yn esbonio’r 

rheoliadau hunan ynysu presennol yn Atodiad A. Gelir gweld y rheoliadau llawn fan hyn The full regulations can be found yma    

 

 



 

 

Diffinir cyswllt agos fel isod: 

• Cyswllt wyneb yn wyneb gan gynnwys rhywun yn peswch arnoch neu gael sgwrs o fewn 1 metr. 

• Cyswllt croen wrth groen neu gyswllt corfforol am unrhyw hyd. 

• Cyswllt o fewn 1 metr am 1 munud neu fwy heb gyswllt wyneb yn wyneb 

• Cyswllt o fewn 2 metr o rywun am fwy na 15 munud (fel cyswllt unigol, neu wedi ei ychwanegu at ei gilydd dros 

gyfnod o ddiwrnod) 

• Teithio yn yr un car neu awyren 

5. Os ydych yn datblygu symptomau yn ystod eich amser ym Mhadarn Sant mae rhaid i chi hunanynysu yn syth a rhoi gwybod i 

Arweinydd y Rhaglen. Os ydych yn byw yn lleol i’r digwyddiad bydd rhaid i chi fynd adref. Os yw yn gyfnod preswyl, byddwn yn 

eich helpu i drefnu prawf PCR, ac mi fydd rhaid i chi hunanynysu nes eich bod yn cael eich canlyniad. Os yw canlyniad eich prawf 

yn negyddol gallwch ymuno yn y cyfnod preswyl unwaith eto. Os yw’r canlyniad yn bositif byddwn yn trafod gyda chi beth yw’r 

cam nesaf, mi fyddwn yn sicrhau eich bod yn cael eich gofalu amdano. 

6. Bydd unrhyw un sydd wedi bod dramor yn gorfod dilyn y rheoliadau presennol hunanynysu cyn  ymgymryd ag unrhyw waith 

wyneb yn wyneb. Gellir gweld rheoliadau presennol am deithio fan hyn. Os ydych angen hunanynysu yn dilyn dychwelyd efallai 

bydd angen i chi ddefnyddio diwrnodau gwyliau neu wyliau di-dâl. Os ydych yn meddwk bydd angen I chi hunanynysu ar ôl 

dychwelyd o dramor, bydd angen trafod hyn gyda’ch rheolwr cyn I chi fynd. 

Os ydych fel arfer yn gweithio ym Mhadarn Sant, Caerdydd, gwnewch yn sicr eich bod yn dod mewn I’r arfer o mynd a’ch cluniadur 

adref gyda chi bob dydd, rhag ofn bod angen I chi hunanynysu. 

Gellir gweld fwy o wybodaeth am rheoliadau Cymru fan hyn  

Gellir gweld gwybodaeth am archebu profion llif unffordd fan hyn  

Mewn achos o un o’r uchod gwnewch yn sicr I rhoi gwybdo I’ch rheolwr llinell. 

 

 

https://llyw.cymru/canllawiau-hunanynysu?_ga=2.189129635.922146255.1643364917-258152940.1625481289
https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19?_ga=2.223733651.922146255.1643364917-258152940.1625481289


 

 

Mesurau Diogelu 

1. Bydd angen cadw 2m o belter mewn swyddfeydd sy’n cael eu rhannu gan fwy nag un person. Os nad oes lle I wneud hyn yna 

bydd angen I un neu fwy o bobl I ddefnyddio desgiau poeth. Y rheswm dros hyn yw, yr hiraf rydych yn treulio amser mewn un 

gofod gyda bobl eraill yr uwch yw’r posibilrwydd o gael eich heintio. 

2. Bydd ystafelloedd cyfarfod ac unrhyw ofod eraill a rhennir yn cael eu gosod er mwyn caniatau gymaint o ymbellhau ag sydd yn 

bosib. Defnyddiwch yr un gadair mewn cyfarfodydd. Os ydych yn addysgu, a fyddai modd annog dysgwyr I beidio symud 

cadaeiriau yn agosach at ei gilydd. 

3. Mae’n debygol y bydd ffenestri ar agor er mwyn sicrhau awryru da, peidiwch a chau nhw, neu adael I ddysgwyr eu cau. Mae’n 

bosib bydd angen haenau ychwanegol o ddillad! 

4. Yn dilyn newidiadau i rheoliadau Cymru nid yw bellach yn ofynnol i wisgo mwgwd / gorchudd gwyneb yn ystod gweithgareddau 

Padarn Sant nac wrth gerdded o gwmpas y safle. Mae Llwyodraeth Cymru dal i annog pobl i wisgo mwgwd ac mi ddylai bobl 

teimlo’n gyffyrddus i wneud hynny.  

5. Bydd di digonedd o ddiheintydd dwylo a chlytiau diheintio ar gael, felly gwnewch ddefnydd ohonynt. 

6. Ar safle Caerdydd, yn ddibynnol ar rifau, mae’n bosib ar adegau bydd angen cyfyngu ar y  staff sydd fel arfer yn ymuno a 

dysgwyr ar gyfer cinio, ond mi fyddwn yn gwneud hyn cyn lleied â phosib. 

7. Mae’n bosib bydd cyfyngiadau ar niferoedd pobl mewn rhai ystafelloedd, bydd y rhain yn cael eu harddangos ar ddrws yr 

ystafell. 

8. Bydd glanhau rheolaidd o ardaloedd a gyffyrddir yn aml. 

9. Mi ddylai fod cyflenwad o glytiau diheintio a diheintydd ar ddesgiau. Os ydy rhai chi wedi diflannu neu redeg allan rhowch 

wybod I Siân 

10. Bydd y capel yn dilyn canllawiau’r Eglwys yng Nghymru. Mae Jordan wedi lluni’r canllawiau hyn. 

11. Os oes gennych ymwelwyr, danfonwch y canllawiau i ymwelwyr atyn nhw fel eu bod yn gwybod beth i ddisgwyl. Nid yw’n 

bleserus iawn cyrraedd rhywle heb wybod pa reolau sydd mewn lle. 

12. Sicrhewch fod ymwelwyr / dygwyr/ cyfranwyr yn cael y canllawiau perthnasol cyn ymgysylltu a Phadarn Sant. 

13. Os ydych yn bwcio digwyddiad preswyl mewn lleoliad arall gofynnwch iddyn nhw am ei asesiad risg Covid fel ein bod yn medru 

sicrhau mae’n ateb ein gofynion o ran mesurau diogelu priodol. 

 



 

Amgylchiadau arbennig 

1. Staff sydd yn agored i niwed clinigol.  Staff sy’n agored i niwed clinigol yw'r rheiny a ofynnwyd i hunan warchod yn ystod y 

cyfnod clo.  Mae rhestr o gyflyrau fan hyn . Os ydych yn cwympo mewn i’r categori yma, rhowch wybod i ni ac fe allwn drefnu 

asesid risg unigol i chi, i weld os oes angen rhoi mesurau ychwanegol mewn lle i sicrhau eich diogelwch. 

2. Cyfrifoldebau ar gyfer eraill. Mae’n bosib y bydd sefyllfa dros dro yn eich bywyd megis perthynas yn gorfod cael llawdriniaeth 

sy’n golygu y bydd angen  i ni roi mesurau ychwanegol mewn lle i leihau’r risg i chi. Trafodwch hyn gyda’ch rheolwr llinell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atodiad 1 Siart Llif ( dilynwch y linc uchod I wirio canllawiau hunanynysu os ydych wedi dychwelyd o dramor) 

Hunanynysu ar gyfer canlyniadau positif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hunanynysu ar gyfer cyswllt 

Canlyniad Positif ar 

Brawf Llif Unffordd 

Oes gennych chi 

symptomau? 

Oes 

Hunanynysu a bwcio 

prawf PCR –ydy’r prawf 

yn bositif? 

Hunanynysu ar gyfer lleiafrif 

o 5 diwrnod ar ddechrau 

symptomau. Os nad oes 

symptomau yn dilyn 

canlyniad positif. Gwneud 

profion llif unffordd ar 

ddiwrnod 5 & 24 awr yn 

hwyrach ar ddiwrnod 6 o 

hunanynysu - ydy’r canlyniad 

yn bositif?   

Nac ydy 

Gorffennwch 

hunanynysu a 

dychwelyd i’r gwaith 

ond byddwch yn 

ofalus pwy rydych yn 

cymysgu gyda tan 

ddiwrnod 10 

y

d

y 

Gwnewch brofion llif unffordd ar 

y diwrnodau sy’n dilyn gallwch 

stopio hunanynysu ar ôl gael dau 

brawf negatif 24 awr ar ôl ei 

gilydd. Neu hunanynysu am 10 

diwrnod pa bynnag un sy’n gynt. 

Nac

oes 

 

Rydych wedi bod yn gyswllt 

agos i rhywun sydd wedi 

profi’n bositif am Covid neu 

wedi eich adnabod fel cyswllt 

agos gan y cynllun olrhain. 

Ydych chi wedi eich brechu yn 

llawn? 

Nac 

ydw 

Nac  

ydy 

Stopiwch hunanynysu 

heblaw eich bod yn gael 

cyngor arall gan y GIG sydd 

yn dweud yn wahanol. 

Ydy 

Hunanynysu am 10 diwrnod a 

gwneud profion llif unffordd ar 

ddiwrnod 2 a 8 

Ydw 

Nid oes rhaid I chi 

hunanynysu heblaw bod 

gennych symptomau os oes 

gallwch bwciwch brawf PCR 

Fe’ch cynghorir i wneud 

profion  llif unffordd am 7 

diwrnod a bod yn ofalus pwy 

rydych yn cymysgu gyda hwy 


