
 

Canllawiau Covid-19 Athrofa Padarn Sant 

Rydym yn cymryd diogelwch pobl o ddifrif ac mae’r canllawiau isod yn dod o’n hasesiad risg a ddatblygwyd mewn ymgynghoriad gyda 

staff a dysgwyr. Rydym yn gofyn eich bod yn dilyn nhw er diogelwch eraill a diogelwch eich hun. 

1. Ymarfer da 

• Mae golchi /diheintio dwylo yn aml yn allweddol i leihau’r risg o bob haint, gan gynnwys Covid. Bydd hylif diheintio dwylo 

ar gael mewn mannau penodol o amgylch safle Athrofa Padarn Sant, Caerdydd ac yn ystod cyfnodau preswyl mewn 

lleoliadau eraill 

• Er nad oes bellach rheoliadau o ran ymbellhau, bydd cyswllt agos mewn ardaloedd lle mae llawer o bobl, yn cynyddu’r risg 

o haint, felly byddwch yn synhwyrol o ran cadw pellter. 

• Bydd awyru da yn helpu i leihau gwasgaru Covid, ac felly pan fydd grwpiau o bobl yn ymgynnull, yn enwedig yn agos at ei 

gilydd, dylid annog agor drysau / ffenestri. 

• Ni does rhaid gwisgo mwgwd / gorchudd gwyneb bellach yng Nghymru, heblaw mewn lleoliadau iechyd. Mae’r llywodraeth 

yn dal i annog pobl i’w defnyddio mewn lleoedd a nifer o bobl.  Dylai unrhyw un sydd ynghlwm ag Athrofa Padarn Sant 

deimlo yn ddigon cyffyrddus i wisgo mwgwd os ydyn nhw’n dymuno gwneud hynny. 

2. Symptomau, profi a hunanynysu 

Mae Athrofa Padarn Sant yn dilyn argymhellion Llywodraeth Cymru ar brofi a hunanynysu ar gyfer y rheiny sydd â Chovid. Dylai 

pobl sydd â symptomau Coronafeirws wneud prawf llif unffordd cyn ymgysylltu ac unrhyw weithgaredd Padarn Sant. 

Mae yna nifer gynyddol o symptomau Covid wedi eu nodi ond yn ôl y GIG y symptomau allweddol yw: 

• Tymheredd uchel 

• Peswch newydd parhaus 

• Colled o synnwyr blas ac arogl 

Mae profion llif unffordd am ddim i bobl sydd â symptomau Covid, gellir eu harchebu yma <https://www.gov.uk/order-coronavirus-

rapid-lateral-flow-tests>. Bydd pobl o’r rhannu eraill o’r Deyrnas Unedig yn medru dod o hyd i wybodaeth i weld os ydynt yn 

gymwys ar gyfer profion llif unffordd. Gellir hefyd brynu profion llif unffordd mewn fferyllfeydd. 

Os yw eich prawf llif unffordd yn negyddol gallwch barhau gyda gweithgareddau Athrofa Padarn Sant. 



 

Os yw eich prawf llif unffordd yn bositif mi ddylech chi hunanynysu o weithgareddau Padarn sant am 5 diwrnod llawn. Diwrnod 1 

yw’r diwrnod yn dilyn dechrau eich symptomau neu'r diwrnod wnaethoch wneud eich prawf, pa bynnag un sydd cynharaf. 

Ar ddiwrnod 5 dylech wneud prawf llif unffordd arall. Os yw’n negyddol dylech wneud prawf arall ar ddiwrnod 6. Os yw’r ddau yn 

negyddol ac rydych yn teimlo’n well gallwch ddychwelyd i weithgareddau Athrofa Padarn Sant. 

Os yw prawf llif unffordd diwrnod 5 a 6 yn bositif mi ddylech barhau i brofi nes eich bod yn cael dwy brawf negyddol yn ddilynol, 

wedi eu cymryd diwrnod ar wahân neu nes diwrnod 10 - pa bynnag un sydd gynt. 

Nid oes angen prawf negyddol ar ddiwrnod 10 er mwyn ail ymgysylltu a gweithgareddau Athrofa Padarn Sant. 

Os ydych yn cael canlyniad prawf llif  negyddol cyn diwrnod 10, fe’ch cynghorir i fod yn ofalus pwy rydych yn dod i gyswllt a hwy 

nes bod eich 10 diwrnod wedi dod i ben. 

Os nad oes gennych symptomau ond eich bod wedi profi’n bositif a Covid mi ddylech ddilyn y trefniadau uchod. 

Gall y rheiny sydd yn ddigon iach ac yn medru parhau i weithio / astudio o gartref tra’n hunanynysu o weithgareddau Athrofa 

Padarn Sant. 

Os ydych yn datblygu Covid tra ar gyfnod preswyl dylech roi gwybod i’ch Arweinydd Rhaglen a hunanynysu rhag eraill ar y cyfnod 

preswyl. Os ydych yn ddigon iach gallwch wneud trefniadau i fynd adref. Os ydych yn rhy sâl i deithiol cysylltwch â’ch Arweinydd 

Rhaglen neu’r Cydlynydd ac fe allan nhw wneud trefniadau i ofalu amdanoch. 

Dylai staff rhoi gwybod i’w rheolwr llinell os oes ganddyn nhw Covid. 

Dylai Rheolwyr Llinell ac Arweinwyr Rhaglenni rhoi gwybod i’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau am staff sydd â Covid, neu ddysgwyr 

sydd wedi datblygu Covid wrth fynychu digwyddiad a gynhelir gan Badarn Sant. 

Gellir gweld manylion llawn argymhellion Cymru ar gyfer hunanynysu fan hyn. 

Dylai ymgeiswyr Athrofa Padarn Sant ddilyn canllawiau eu lleoliadau ar hunanynysu ac ymgysylltu a gweithgareddau lleoliadau 

 

 

https://gov.wales/self-isolation


 

Amgylchiadau Arbennig 

1. Staff / dysgwyr / cyfranogwyr eithriadol o agored i niwed. Mae pobl yn y categori hwn yn rheiny a ofynnwyd i warchod ei 

hunain yn ystod y cyfnod clo. Gellir gweld rhestr o gyflyrau yma <https://llyw.cymru/canllawiau-ar-warchod-ac-amddiffyn-pobl-

ddiffinnir-ar-sail-feddygol-fel-rhai-eithriadol-o-agored-i-html?_ga=2.224752728.371415863.1649085071-

258152940.1625481289>. Os ydych yn syrthio i mewn i’r categori hwn rhowch wybod i ni ac fe allwn gyflawni asesiad risg unigol 

i weld oes yna fesurau ychwanegol y gallwn roi yn eu lle i sicrhau eich diogelwch 

2. Cyfrifoldebau dros eraill. Mae’n bosib y bydd sefyllfaoedd byr dymor yn codi yn eich bywyd megis perthynas sydd yn aros am 

lawdriniaeth bwysig sy’n golygu fod angen cymryd mesurau ychwanegol i leihau’r risg i chi. Neu efallai eich bod â chyfrifoldebau 

gofalu sy’n golygu fod angen bod yn fwy gofalus am y risg o gael eich heintio. Trafodwch hyn gyda’ch Rheolwr Llinell neu 

Arweinydd Rhaglen mewn sefyllfa o’r fath. 

 


