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Annwyl Gyfeillion 
 
Canllawiau ar gyfer Ymweld â Llety Cartref Gofal 
 
Mae cyflymder cynyddol lledaeniad y coronafeirws yn ein cymuned wedi arwain at gyhoeddi'r 

cyngor hwn ynglŷn â threfniadau ar gyfer ymweld â chartrefi gofal. 

Mae angen inni gymryd rhagor o gamau i ddiogelu pawb, gan gynnwys pobl agored i niwed 

sy'n byw mewn cartrefi gofal a staff ymroddedig sy'n gweithio mewn cartrefi gofal, gan 

ddefnyddio'r rhwydwaith cymorth sy’n cynnwys teuluoedd a ffrindiau. Ni ellir tanbrisio 

pwysigrwydd y dasg o ddiogelu'r bobl fwyaf agored i niwed yng Nghymru sy'n byw yn ein 

cartrefi gofal. Rhaid rhoi mesurau diogelu cadarn ar waith nawr er mwyn lleihau effaith 

drychinebus y coronafeirws.  

Dylai ymweliadau â chartrefi gofal ond ddigwydd nawr os ydynt yn gwbl hanfodol, ac nid fel 

rhan o drefniadau ymweld arferol y cartref. Dylai darparwyr gwasanaethau nad ydynt yn 

hanfodol, fel pobl trin gwallt a diddanwyr, roi'r gorau i ymweld â'r cartref gofal. Dylai 

contractwyr a darparwyr gwasanaethau nad ydynt yn hanfodol roi'r gorau i ymweld hefyd.  

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cysylltiadau gyda theulu a ffrindiau o ran sicrhau lles 

emosiynol. Ni allwn bwysleisio digon pa mor hanfodol yw'r rôl y gall ymwelwyr ei chwarae nawr 

wrth ddiogelu eu teuluoedd a'u ffrindiau drwy beidio ag ymweld â nhw. Gallant barhau i 

gefnogi eu lles emosiynol mewn ffyrdd eraill. 

Rhaid cyflwyno unrhyw gais i ymweld â chartref gofal am reswm penodol, os credir ei fod yn 

gwbl hanfodol, i reolwr y cartref gofal. Bydd y rheolwr wedyn yn gwneud penderfyniad. Os 

cytunir i’r ymweliad, dim ond un person ddylai ymweld â'r unigolyn ac ni ddylai ddod ag unrhyw 

blant gydag ef. Rydym yn sylweddoli y bydd angen cynnal sgyrsiau sensitif ynglŷn â 

phreswylwyr sy'n cael gofal diwedd oes. 

   



 

 

 

 

Dylai unrhyw ymweliad y credir ei fod yn gwbl hanfodol gael ei gynnal ar adeg benodol o'r 

dydd ac am gyfnod penodol o amser, pan all staff sicrhau ei bod yn ddiogel ymweld â'r 

unigolyn. 

Dylai'r cartref gofal arddangos rhybudd clir ar bob mynedfa i'r safle sy'n nodi'r disgwyliadau i 

gael mynd i mewn i'r adeilad: 

Wrth gyrraedd y cartref gofal, rhaid i ymwelwyr gadarnhau: 

 nad ydynt yn teimlo'n anhwylus mewn unrhyw ffordd 

 nad oes ganddynt unrhyw un o symptomau COVID-19 

 nad ydynt yn hunanynysu  

 nad ydynt yn byw mewn cartref gyda phobl sy'n hunanynysu, neu a ddylai fod yn 

hunanynysu  

 nad ydynt wedi dod i gysylltiad ag unrhyw un sydd â symptomau COVID-19 ar hyn o 

bryd, neu sydd wedi cael cadarnhad eu bod yn dioddef o COVID-19 

 y byddant yn golchi eu dwylo gyda dŵr a sebon am 20 eiliad wrth fynd i mewn i'r cartref 

gofal  

 y byddant yn defnyddio hances bapur neu eu llawes i ddal eu tisian a'u peswch, ac nid 

eu llaw 

 y byddant yn dilyn mesurau rheoli'r cartref gofal 

 eu bod yn cytuno i aros yn ystafell y person y maent yn ymweld ag ef  

 

Ni ddylai ymwelwyr ymweld ag ardaloedd cymunedol yn y cartref gofal ee yr ystafell fwyta a'r 

lolfa. Rhaid i'r cartref gofal ddilyn arferion glanhau cadarn.  

Rydym yn sylweddoli y gall y cyfyngiadau hyn gyflwyno heriau i chi fel darparwyr Cartrefi 

Gofal, eich staff, eich ymwelwyr ac yn arbennig i'ch preswylwyr. Fodd bynnag, mae'r 

cyfyngiadau hyn yn angenrheidiol ar hyn o bryd er mwyn diogelu lles pawb yn y sector gofal 

cymdeithasol a'n partneriaid yn y gwasanaeth iechyd. 

Mae hanfodol bod y newid hwn i gynnal ymweliadau hanfodol yn unig yn cael ei ategu gyda 

chyfleoedd i gymdeithasu yn y cartref gofal, yn enwedig pan fo preswylwyr yn treulio amser yn 

eu hystafelloedd unigol. Dylid annog sgyrsiau ffôn rheolaidd gyda theulu a ffrindiau a gellid 

ystyried defnyddio dulliau gweledol fel galwadau fideo ee Skype neu FaceTime. 

Rydym yn gobeithio y bydd y cyfyngiadau hyn yn cael eu cyflwyno yn y modd mwyaf sensitif 

ac am y cyfnod byrraf posibl a thrwy ymgynghori’n gyson â'ch preswylwyr a'u ffrindiau a'u 

teuluoedd. 

Diolch am eich ymroddiad parhaus a'ch hyblygrwydd wrth inni geisio ymdopi â sefyllfa na 

welwyd mo'i thebyg o'r blaen i ddiogelu ein preswylwyr. 

Yn gywir 
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