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Atodiad 1 – Asesiadau Meddygol ar gyfer Darpar Ofalwyr Maeth – Siart Lif  

Mae'r ffurflen hunanddatganiad ar gael yn y ddolen atodedig 

https://corambaaf.org.uk/coronavirus/health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cais i ddechrau asesiad o berson 

cysylltiedig 

Ymholiad gan ymgeisydd sy'n 

dymuno cael ei asesu fel gofalwr 

maeth  

Holir am iechyd a llesiant cyffredinol ymgeiswyr yn ystod ymholiadau 

cychwynnol a gynhelir gan ymarferydd gwaith cymdeithasol cymeradwy 

addas  

Datgelir pryderon iechyd a 

fyddai'n cael effaith amlwg ar y 

gallu i ddarparu gofal maeth  

 

Oedir y broses ymgeisio er mwyn 

aros am asesiad iechyd llawn 

*EITHRIAD* Gellid rhoi 

cyfarwyddyd i barhau ag 

Asesiadau Pobl Gysylltiedig er 

gwaethaf pryderon o ran iechyd* 

Mae asesiad cynhwysfawr a thrylwyr yn dechrau  

Ni ddatgelir unrhyw bryderon sylweddol o ran iechyd a 

bodlonir yr holl feini prawf cymhwysedd eraill 

Ymgeiswyr yn cwblhau Rhan B o Ffurflen Hunanddatgan 

Iechyd CoramBAAF 

Panel Maethu yn ystyried y wybodaeth a gyflwynwyd yn yr asesiad ac yn darparu argymhelliad 

mewn perthynas â chymeradwyo i'r Sawl sy'n Gwneud Penderfyniadau er mwyn gwneud ei 

benderfyniad.  Ni ellir cymeradwyo achosion yn amodol 

Dylid ystyried bod amodau cymeradwyo ar gyfer asesiadau a gwblheir heb Asesiad Iechyd 

Oedolyn llawn yn rhai byrdymor yn unig i adlewyrchu cyfyngiadau presennol y broses asesu 

arferol 

Darparwr y Gwasanaeth Maethu yn cwblhau Rhan A o Ffurflen Hunanddatgan Iechyd CoramBAAF 

ac yn anfon y ddogfen at y Cynghorydd Meddygol ar gyfer y gwasanaeth er mwyn iddo lenwi'r 

crynodeb 

 Os caiff cyfyngiadau COVID-19 eu codi cyn i asesiad gael ei 

gwblhau, rhaid cael Adroddiad Iechyd Oedolyn llawn cyn 

cyflwyno'r achos i banel 

Bydd yr holl ymgeiswyr a gaiff eu cymeradwyo gan ddefnyddio'r Ffurflen Hunanddatgan Iechyd 

yn destun adolygiad blynyddol cynnar.  Dylai'r adolygiad blynyddol hwn ddechrau cyn gynted 

ag y bo'n rhesymol ymarferol (o fewn chwe mis ar yr hwyraf) ar ôl i'r cyfyngiadau gael eu codi, 

a rhaid iddo gynnwys cwblhau Adroddiad Iechyd Oedolyn llawn.  

 Dylid cyflwyno'r adolygiad i banel a chynnwys argymhelliad mewn perthynas â 

chymeradwyaeth barhaus ac amodau cymeradwyo yn dilyn canlyniad ac effaith yr Adroddiad 

Iechyd Oedolyn. 
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