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Profi COVID-19 ar  
gyfer staff cartrefi  
gofal yng Nghymru

Mae’r canllaw hwn yn rhoi cyfarwyddiadau i chi 

brofi ar gyfer y coronafeirws (COVID-19).

• Darllenwch y canllaw hwn yn ei gyfanrwydd 

• Sicrhewch eich bod wedi archebu gwasanaeth cludo erbyn 7pm y diwrnod cyn 
dechrau profi. Gellir trefnu hyn trwy www.carehomecollect.co.uk

Cyn i chi wneud unrhyw brofion

Cafodd y ddogfen hon ei diweddaru ym Mehefin 2020.

http://www.carehomecollect.co.uk/


2

Tabl Cynnwys

Cyflwyniad

Amserlen ar gyfer profi yn eich cartref gofal

Pwy ddylai gael ei brofi 

Archebu eich gwasanaeth cludo

Cyfarwyddiadau casglu sampl 

Y broses brofi:

1. Paratowch ar gyfer profi

2. Cynnal profion

3. Cofnodi a chofrestru’ch prawf 

4. Cofrestru profion wedi’u cwblhau ar-lein

5.  Pecynnu’n ddiogel a rhoi y profion 
wedi’u cwblhau i’r cludwr 

Cyngor Pellach 

Canllawiau ar gyfer canlyniadau 
profion cartrefi gofal 

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch 

119 
Mae’r llinellau ar agor rhwng 7am ac 11pm bob dydd

Ar gyfer pobl sydd â phroblemau  

clyw neu leferydd, ffoniwch  

18011 119 

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15 

16



Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch 

119 
Mae’r llinellau ar agor rhwng 7am ac 11pm bob dydd

Ar gyfer pobl sydd â phroblemau  

clyw neu leferydd, ffoniwch  

18011 119 3

Cyflwyniad

Bydd darparu profion ym mhob cartref gofal yn helpu i 
amddiffyn eich preswylwyr a staff, ac mae’n rhan bwysig 
o’r ymdrech genedlaethol i fynd i’r afael â’r coronafeirws. 
Diolch am bopeth rydych chi’n ei wneud i helpu’r wlad 
i atal lledaeniad y feirws dros y cyfnod heriol hwn.

Archebwch becynnau profi trwy’r porth ar-lein ar 
gyfer cartrefi gofal: llyw.cymru/coronafeirws

Paratowch eich cartref gofal ar gyfer profi
Gallwch ddechrau cynllunio ar gyfer sut y byddwch yn cynnal profion yn eich cartref 
gofal trwy gymryd y camau canlynol. Bydd hyn yn helpu i sicrhau eich bod yn barod 
i ddechrau cyn gynted ag y bydd y pecynnau profi yn cyrraedd.

• Ymgyfarwyddo â’r arweiniad a’r cyfarwyddiadau a chynorthwyo’ch tîm i baratoi trwy 
wylio’r fideo cyfarwyddiadau yma, a chwblhau’r hunanasesiad ar-lein.

• Trafod y dull profi gyda’ch staff. 

• Sicrhau eich bod yn cael caniatâd.

• Adolygu eich cyflenwad cyfarpar diogelu personol a sicrhau bod gennych yr offer cywir i gynnal profion. 

• Sicrhau bod gennych leoliad addas ar gyfer paratoi a phacio’r profion.

• Cadw llygad am e-bost yn cadarnhau bod y pecynnau wedi eu hanfon, ac yn 
rhoi gwybod i chi pryd fydd y profion yn cael eu cyflwyno.

• Sicrhau eich bod wedi archebu gwasanaeth cludo erbyn 7pm y diwrnod cyn 
dechrau profi. Gellir trefnu hyn trwy www.carehomecollect.co.uk.

https://llyw.cymru/sut-i-brofi-staff-cartrefi-gofal-am-covid-19
https://www.genqa.org/carehomes
http://www.carehomecollect.co.uk
http://llyw.cymru/coronafeirws
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Amserlen ar gyfer profi yn eich cartref gofal

Beth i’w ddisgwyl:

Ar ôl Byddwch yn derbyn e-bost gan: 

cartref.portal.for.coronavirus.

archebu testkits@notifications.service.

gov.uk i gadarnhau bod eich 

archeb yn llwyddiannus.

Bydd oedi rhwng gosod eich archeb a chadarnhau pryd y byddwch yn derbyn y  
pecynnau gan ein bod yn blaenoriaethu archebion cartrefi gofal. 

Defnyddiwch yr amser i baratoi’ch cartref gofal ar gyfer profi.

Diwrnod 1-2 Byddwch yn derbyn ail e-bost 

sy’n cadarnhau bod y pecynnau 

profi ar eu ffordd. Defnyddiwch 

yr amser hwn i baratoi.

Diwrnod 3 Byddwch yn derbyn eich pecynnau profi 

gan gludwr ar ôl 10am.  

 

Sicrhewch bod yr holl becynnau 

profi yn cael eu storio’n ddiogel 

ar dymheredd addas. Peidiwch 

â’u rhoi yn yr oergell na’u gadael 

mewn golau haul uniongyrchol.

Cyn profi Archebwch wasanaeth cludo o leiaf 

ddiwrnod cyn profi (erbyn 7pm fan bellaf)*

Diwrnodau Diwrnodau profi, ar ddiwrnod(au)  

profi o’ch dewis:

Cynnal eich profion rhwng 6am – 3pm. 

Dewch â’r profi i ben am 3pm i 

ganiatáu amser ar gyfer pecynnu 

cyn i’r cludwr eu casglu.

Bydd y pecynnau yn cael eu casglu 

rhwng 4pm a 10pm ar y dyddiau yr 

ydych wedi trefnu gwasanaeth cludo.

Canlyniadau Byddwch yn derbyn canlyniadau’r 

profion trwy e-bost o fewn 72 awr ar ôl 

i’r pecynnau profi gyrraedd y labordy

4

Beth i’w wneud:

Dechreuwch gynllunio ymlaen llaw fel eich bod yn barod i 

ddechrau profi pan fydd y pecynnau profi yn cyrraedd trwy:

• Ddarllen y cyfarwyddiadau a gwylio’r fideo(s) cyfarwyddiadau

• Baratoi llif gwaith a lleoliadau penodol ar gyfer profi

• Sicrhau fod gennych ddigon o gyfarpar diogelu personol priodol

Gwnewch yn siŵr eich bod yn:

• Cyfathrebu â’ch holl staff am y cynllun i ddechrau profi

• Cael cytundeb gan staff i wneud profion, ac yn llunio 

amserlen profi staff, gan ystyried patrymau sifft

Dechreuwch baratoi ar gyfer profi

• Ymgyfarwyddwch eich hun a’ch staff gyda’r 

cyfarwyddiadau profi unwaith eto, gan gasglu a 

phecynnu’r sampl ar gyfer pob person sy’n cael prawf

• Paratowch eich templed cofnodi profion a lleoliad y profion, er 

mwyn sicrhau bod y broses a’r gwaith papur yn syml a threfnus

Gallwch archebu’ch holl wasanaethau cludo ar unwaith neu gallwch 

archebu gwasanaeth cludo unigol pan fyddwch yn bwriadu gwneud  

y profion. 

Sicrhewch bod eich gwasanaeth cludo wedi’i gadarnhau 

ar gyfer y diwrnod yr ydych am ddechrau profi. 

Am BOB diwrnod o brofi:

• Cymerwch eich amser i baratoi eich staff a’ch safle profi 

• Dilynwch gyfarwyddiadau’r profion i baratoi, casglu a phecynnu’r 

sampl ar gyfer pob aelod o staff rhwng 6am a 3pm 

• Nodwch rif cod bar ac amser pob prawf yn erbyn enw’r  

person a brofwyd 

• Cofrestrwch y prawf gorffenedig ar-lein cyn gynted â phosibl ar  

ôl i’r prawf gael ei wneud 

• Bydd cludwr yn casglu samplau profi sydd wedi’u gwneud rhwng 

4pm a 10pm

• Rhowch wybod i’r aelod o staff beth yw canlyniad y prawf 

• Cymerwch gamau priodol os yw canlyniad y prawf yn  

bositif neu’n amhendant

mailto:cartref.portal.for.coronavirus.testkits%40notifications.service.gov.uk?subject=
mailto:cartref.portal.for.coronavirus.testkits%40notifications.service.gov.uk?subject=
mailto:cartref.portal.for.coronavirus.testkits%40notifications.service.gov.uk?subject=
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Enghraifft o gyfarwyddiadau

Os ydych chi’n swabio eich hun

Dilynwch y cyfarwyddiadau sydd wedi’u cynnwys ar ddiwedd y canllawiau 
hyn. Anwybyddwch y cyfarwyddiadau postio os gwelwch yn dda. 

Yn hytrach dilynwch ganllawiau’r gwasanaeth cludo 
ar gyfer cartrefi gofal (gweler tudalen 15). 
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Pwy ddylai gael eu profi?

Staff heb symptomau 
Dylid profi holl staff cartrefi gofal (gan gynnwys gweithwyr 
asiantaeth) heb symptomau yn wythnosol, hyd yn 
oed os ydyn nhw wedi profi’n negyddol o COVID-19 
yn flaenorol. Mae profion wythnosol yn dechrau o 15 
Mehefin a bydd adolygiad ar ôl cyfnod o bedair wythnos.

NI DDYLAI staff sydd â 
symptomau gael eu profi 
yn y cartref gofal
Dylid cyfeirio staff sydd â symptomau i gael prawf 
mewn Canolfan Brofi Torfol/Uned Brofi Gymunedol 
neu yn eu cartref eu hunain. Ewch i gov.uk/apply-
coronavirus-test-essential-workers i drefnu prawf.

Symptomau COVID-19
Symptomau mwyaf cyffredin COVID-19 yw:

Peswch parhaus, newydd   NEU   Dymheredd uchel   NEU   Golli/newid yn y gallu i arogli neu flasu.

Gall preswylwyr oedrannus fod â symptomau annodweddiadol neu amhenodol. Gweler ganllawiau clinigol 
COVID-19 ar gyfer preswylwyr cartrefi nyrsio a gofal preswyl Llywodraeth Cymru am fwy o wybodaeth  
ar gyflwyniad clinigol. 

http://gov.uk/apply-coronavirus-test-essential-workers
http://gov.uk/apply-coronavirus-test-essential-workers
https://llyw.cymru/canllawiau-profi-cartrefi-gofal-html
https://llyw.cymru/canllawiau-profi-cartrefi-gofal-html
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Archebu eich gwasanaeth cludo

Darllenwch y cyfarwyddiadau isod sy’n nodi sut i drefnu gwasanaeth cludo cyn i chi ddechrau profi. 
 

Archebwch eich gwasanaeth cludo trwy carehomecollect.co.uk

Trefnu gwasanaeth  
cludo eich pecyn profi:

1 Ar ôl i chi gynllunio pryd i wneud 
profion archebwch eich gwasanaeth 
cludo trwy carehomecollect.co.uk

2 Sicrhewch fod gennych eich cyfeirnod 
SIN a chyfeiriad e-bost y cartref gofal yn 
barod a dilynwch y camau ar y sgrin i 
drefnu eich gwasanaeth cludo.  
Sylwch: mae gennych tan 7pm i 
drefnu gwasanaeth cludo drannoeth

3 Derbyn e-bost yn cadarnhau 
trefniadau eich gwasanaeth cludo

4 Cynnal profion rhwng 6am a 3pm ar 
y diwrnod y mae eich gwasanaeth 
cludo wedi’i drefnu (gweler tudalen 
8 am fwy o wybodaeth am brofi) 

5 Paciwch eich pecynnau profi cyn 
4pm gan ddefnyddio un o’r blychau 
gwag y byddwch wedi eu derbyn 
gyda’ch dosbarthiad, ac ychwanegu 
label UN3373 yn y blwch

6 Bydd y cludwr yn casglu pecynnau 
wedi’u cwblhau gennych rhwng 4pm a 
10pm ar y diwrnod rydych wedi’i ddewis

Rhaid casglu’r profion ar yr  
un diwrnod y maent yn cael  
eu gwneud 

Pam bod amseru y gwasanaeth cludo yn bwysig?: 
Mae ffenestr 48 awr i gael sampl o’r swab i’r labordy 
ar gyfer prosesu. Os collir y ffenestr hon, mae siawns 
uchel na fydd yr unigolyn yn cael ei ganlyniad ac 
efallai y bydd angen ail-brofi yn ddiweddarach.

Byddwch yn gallu archebu casgliadau ar gyfer nifer 
o brofion, ond gwnewch yn siŵr mai dim ond ar 
ddiwrnod y mae gennych wasanaeth cludo wedi’i 
gadarnhau rhwng 4pm a 10pm yr ydych yn profi. 

Os ydych wedi derbyn pecynnau profi i’w defnyddio 
yn eich cartref gofal gan unrhyw ffynhonnell arall 
(er enghraifft yn uniongyrchol o Iechyd Cyhoeddus 
Lloegr neu’ch Grŵp Comisiynu Clinigol lleol), 
cadwch y profion hyn ar wahân a pheidiwch â 
dychwelyd y profion hyn gyda’r un cludwr.

Profwch ar ddiwrnod pan fo’r gwasanaeth 

cludo wedi’i drefnu a’i gadarnhau yn unig.

Pwysig

http://www.carehomecollect.co.uk
http://www.carehomecollect.co.uk
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1 Paratowch ar gyfer profi

Dysgu sut i gynnal y prawf 
Er mwyn sicrhau bod profion yn cael eu cynnal yn ddiogel, rhaid i chi sicrhau bod staff cymwys, addas yn gwneud 
y profion. RHAID i bawb sy’n ymwneud â chynnal profion yn eich cartref gofal ddarllen manylion 
y cyfarwyddiadau a ddarperir a gwylio’r fideo cyfarwyddiadau hwn cyn cynnal y prawf swab.

Os nad yw’r prawf yn cael ei wneud yn gywir, gall arwain at ganlyniadau anghywir.

Fideo 
https://llyw.cymru/sut-i-brofi-staff-

cartrefi-gofal-am-covid-19

Cyfarpar Diogelu Personol
Mae’r fideo hyfforddi ar wefan HPS uchod yn darparu gwybodaeth am Gyfarpar Diogelu Personol priodol. 

Cael caniatâd 
Nid oes angen caniatâd ysgrifenedig ffurfiol gan staff ond dylid sicrhau bod pob aelod o staff yn cytuno i gael prawf. 

https://llyw.cymru/sut-i-brofi-staff-cartrefi-gofal-am-covid-19
https://www.hps.scot.nhs.uk/web-resources-container/covid-19-obtaining-an-upper-respiratory-tract-diagnostic-sample/
https://llyw.cymru/sut-i-brofi-staff-cartrefi-gofal-am-covid-19
https://llyw.cymru/sut-i-brofi-staff-cartrefi-gofal-am-covid-19
https://llyw.cymru/sut-i-brofi-staff-cartrefi-gofal-am-covid-19
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2 Cynnal profion

Dylid cymryd swab rhwng 6am a 3pm  
i’w gasglu gan gludwr rhwng 4pm a 10pm yr un diwrnod. 
Mae hyn yn sicrhau y gellir profi staff sydd ar ddyletswydd dros nos ar ddiwedd eu sifft, ac yn 
sicrhau bod profion yn cael eu hanfon i’r labordy o fewn 48 awr ar ôl casglu’r sampl.

Cyn profi

7pm

Archebwch 
eich 
gwasanaeth 
cludo erbyn 
7pm y dydd 
cyn profi 
fan bellaf

1

Diwrnod profi

6am

2

Cymerwch 
samplau swab

3pm

3

Pecynnu 
pecynnau 
profi

4pm

4

Casgliad gan gludwr

Cofrestru profion wedi’u cwblhau

10pm

Os na allwch brofi 
pawb mewn un 
diwrnod gallwch 
drefnu gwasanaethau 
cludo eraill.

Pecynnau profi heb eu defnyddio a phrofion pellach 
Dylai’r cartref gofal gadw unrhyw becynnau profi dros ben ar gyfer profi staff yn y dyfodol. 
Peidiwch â dychwelyd pecynnau profi heb eu defnyddio gyda’r cludwr. 

Storiwch becynnau profi mewn man diogel mewn tymheredd rhwng 5 a 22 gradd Celsius. 

Nid oes modd archebu profion pellach ar gyfer eich cartref gofal ar hyn o bryd, 
wedi i’r cartref gofal gwblhau profion cychwynnol ar ei holl staff. 

Os oes gennych becynnau profi sydd heb eu defnyddio gallwch eu defnyddio i brofi eto yn y dyfodol. 
Archebwch wasanaeth cludo trwy www.carehomecollect.co.uk. Gwnewch yn siŵr eich bod yn 
archebu gwasanaeth cludo yn gyntaf ac yna’n profi ar yr un diwrnod â’r gwasanaeth cludo. Mae’n 
bwysig profi ar yr un diwrnod â’r casglu. Unwaith y bydd prawf wedi cael ei ddefnyddio rhaid iddo 
gael ei brofi gan y labordy o fewn 48 awr ar ôl cymryd y swab neu bydd y prawf yn annilys.

http://www.carehomecollect.co.uk
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2 Cynnal profion

Swabio cyfun trwyn a gwddf 

Lle bo modd, dylid cymryd swab cyfun trwyn a gwddf.  
Mae cymryd swab gwddf yn fwy ymledol na chymryd swab trwyn, a gall fod yn anghyfforddus. 

Lle nad yw swab cyfun trwyn a gwddf yn bosibl, dylid cymryd swab trwyn o’r ddwy ffroen, os yw hyn yn 
ymarferol. Dylai hwn fod yn sampl o swab sengl o’r ddwy ffroen. Nid oes angen gwthio’r swab ymhell i’r ffroen. Mae 
angen cymryd gofal ychwanegol wrth ddehongli canlyniadau swab trwynol o’i gymharu â swab gwddf a thrwyn cyfun.
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Enw 
preswylydd

Dyddiad 
geni

Rhywedd Symptomau 
OES/NA

URN neu 
God Bar y 
pecyn profi

Dyddiad y 
prawf swab

Amser y 
prawf swab

Amser 
cofrestru 
ar-lein

Amser 
casglu gan 
gludwr

Canlyniad 
y prawf

Dyddiad rhoi 
gwybod i’r 
preswylydd 
(neu deulu) am 
ganlyniad y prawf

Dyddiad rhoi 
gwybod i 
ddoctor am 
ganlyniad 
y prawf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3 Cofnodi a chofrestru’ch prawf

Cofnodi samplau swab
Pan fyddwch yn cynnal prawf swab, rhaid i chi gofrestru pob prawf yr ydych wedi’i gwblhau ar-lein (gweler 
cyfarwyddiadau ar wahân yn y pecyn hwn). Bydd gofyn cofnodi URN neu god bar pob swab yn erbyn enw a 
manylion yr unigolyn sydd wedi cael prawf. Bydd hyn hefyd yn eich galluogi i dderbyn canlyniadau’r profion 
yn ôl trwy e-bost o fewn 72 awr o’r prawf yn cyrraedd y labordy. Dylech fonitro’ch cyfrif e-bost yn rheolaidd.

Sicrhewch bod pob sampl swab yn cael ei gofnodi’n glir yn erbyn y manylion staff cywir. 
Dylid cymryd gofal ychwanegol wrth gasglu mwy nag un swab 
yn y cartref gan staff. Dylech ddilyn y camau hyn:

• Os yn bosibl, cwblhewch bob prawf yn llawn i bob aelod o staff yn unigol, gan gynnwys 
swabio, pecynnu a chadw cofnod, cyn symud ymlaen at y person nesaf.

• Ychwanegwch sticer neu label ychwanegol ar bob ffiol sy’n cynnwys sampl i adnabod yr aelod staff 
yn glir, er enghraifft eu henw, llythrennau cyntaf, dyddiad geni neu rif gweithiwr, nes bydd y manylion 
wedi’u cofrestru ar-lein. Cymerwch ofal i sicrhau nad ydych yn gorchuddio’r cod bar ar y ffiol, a 
thynnwch neu guddio holl ddata adnabyddadwy’r claf o’r ffiol cyn anfon y prawf swab i’r labordy.

• Defnyddiwch y templed cadw cofnodion a awgrymir ar gyfer cofnodi URN neu god bar 
pob pecyn profi ochr yn ochr ag enw’r staff a manylion y prawf. Dylech baratoi hyn cyn belled 
ag y bo modd cyn cynnal y prawf, a’i ddiweddaru gydag amser y prawf, ac yna defnyddiwch 
hwn i gofrestru’r prawf ar-lein (gweler cyfarwyddiadau ar wahân yn y pecyn hwn).

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/884299/Template_for_logging_care_home_testing_for_residents.odt
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4 Cofrestru profion sydd wedi eu 
cwblhau ar-lein

Mae’n hanfodol eich bod yn cofrestru pob 
prawf sydd wedi’i gwblhau ar-lein trwy 

www.test-for-coronavirus.service.gov.uk/care-home

Pan fyddwch yn cynnal y prawf swab, rhaid cofrestru pob prawf sydd 
wedi’i gwblhau ar-lein er mwyn derbyn canlyniadau’r profion trwy e-bost 
o fewn 72 awr ar ôl i’r prawf gyrraedd y labordy. Dylech fonitro’ch 
cyfrif e-bost yn rheolaidd. Mae’r broses gofrestru hon yn hanfodol. 
Hebddi, ni fydd y labordy yn gallu darparu canlyniadau’r profion i chi. 
Sylwch bod rhaid i chi gwblhau hyn ar yr UN DIWRNOD ag y byddwch 
yn cynnal y prawf, ac mor agos â phosib i’r amser y cymerir y swab.

Ar ôl i chi gofrestru pob prawf yn llwyddiannus byddwch 
yn derbyn e-bost neu neges destun yn cadarnhau. 

Pan fyddwch yn derbyn canlyniad y prawf ar e-bost mae’n bosib na 
fydd y neges yn cynnwys enw’r aelod o staff. O ganlyniad dylech gadw 
cofnod gofalus o bob URN/cod bar prawf ac enw’r aelod o staff.

Dylai pob aelod o staff ddilyn Canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru 
yn y ddogfen hon a chyfeirio at y canllawiau cenedlaethol llawn: 
Canllawiau dros dro profion PCR COVID-19 mewn cartrefi gofal 
a’r rheolaeth o brofi positif COVID-19 PCR preswylwyr a staff

Beth fydd ei angen i gofrestru’ch prawf ar-lein:
1. ID CARTREF GOFAL: Rhowch eich rhif Arolygiaeth Gofal Cymru (mae’n edrych fel hyn: ‘SIN-00008756-HYDR’).

2. RHOWCH GOD BAR Y PRAWF: Rhowch y cyfeirnod 11 cymeriad o dan y cod bar ar eich pecyn prawf, neu sganiwch 
y cod bar gan ddefnyddio’ch ffôn neu gamera cyfrifiadur. Cymerwch ofal i sicrhau bod y rhif hwn yn gywir.

3. ENW CYNTAF AC OLAF: Y person sydd wedi’i brofi.

4. STAFF NEU BRESWYL: Dewiswch aelod o staff.

5. SYMPTOMAU: Nodwch a oes gan y person sy’n cael ei brofi symptomau pan fydd y prawf yn cael ei wneud.

6. RHYW A DYDDIAD GENI: Y person sydd yn cael prawf.

7. E-BOST A RHIF FFÔN Y PERSON DDYLAI DDERBYN CANLYNIADAU’R PRAWF: Gan amlaf cyfeiriad 
e-bost yr aelod o staff fydd hwn, er mwyn iddynt dderbyn canlyniadau eu profion eu hunain. 

8. COD POST: Cyfeiriad y cartref gofal.

9. RHIF GIG: Yr aelod o staff sydd wedi’i brofi, os yw ar gael (nid yw’n angenrheidiol).

https://llyw.cymru/canllawiau-profi-cartrefi-gofal
https://llyw.cymru/canllawiau-profi-cartrefi-gofal
http://www.test-for-coronavirus.service.gov.uk/care-home
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5
Pecynnu’n ddiogel a rhoi’r profion 
wedi’u cwblhau i’r cludwr

Sicrhewch eich bod wedi derbyn cadarnhad 

ar e-bost am drefniadau y gwasanaeth 

cludo cyn i chi wneud profion.

Pwysig

Pecynwch eich pecynnau 
profi cyn 4pm

Defnyddiwch un o’r blychau gwag y byddwch wedi’u derbyn 
gyda’ch pecyn dosbarthu ac ychwanegu label UN3373 i’r blwch. 

 
Bydd y cludwr yn casglu pecynnau profi wedi’u 

cwblhau gennych rhwng 4pm a 10pm ar y 
diwrnod yr ydych chi wedi ei nodi.

Rhaid gwneud a chasglu y 
profion ar yr un diwrnod 
Mae ffenestr 48 awr i gael sampl swab i’r labordy 
ar gyfer ei brosesu. Os collir y ffenestr hon, 
mae siawns uchel na fydd yr unigolyn yn cael ei 
ganlyniadau ac efallai y bydd angen ail-brofi. 

Mae modd trefnu i gasglu sawl sampl ar yr un pryd, 
ond sicrhewch eich bod yn profi ar y diwrnod y 
mae gennych wasanaeth cludo wedi’i drefnu i 
gasglu’r pecynnau profi rhwng 4pm a 10pm. 

Os ydych wedi derbyn pecynnau profi i’w defnyddio 
yn eich cartref gofal o unrhyw ffynhonnell arall (er 
enghraifft yn uniongyrchol o Iechyd Cyhoeddus 
Lloegr neu’ch Grŵp Comisiynu Clinigol lleol), 
cadwch y profion hyn ar wahân a pheidiwch â 
dychwelyd y profion hyn gyda’r un cludwr.

Os oes problem gyda’ch 
gwasanaeth cludo

Os nad yw’r cludwr wedi casglu’ch pecynnau profi 
erbyn 10pm, e-bostiwch COVIDCareHomeTesting@
dhsc.gov.uk neu ffoniwch rif y llinell gymorth 
ar waelod y dudalen hon i ofyn am gasgliad 
brys y bore canlynol. Byddwch yn derbyn e-bost 
yn cadarnhau’r amser casglu diwygiedig. 

Os yw’r cludwr yn cyrraedd cyn 4pm a’ch 
pecynnau profi ddim yn barod i’w casglu 
eto, gofynnwch yn gwrtais i’r cludwr i aros neu 
ddychwelyd yn hwyrach ar yr un diwrnod. 

Os oes gennych unrhyw broblemau eraill 
gyda’r broses dderbyn neu gasglu nad 
ydynt yn cael eu hamlinellu uchod e-bostiwch 
COVIDCareHomeTesting@dhsc.gov.uk neu ffoniwch 
rif y llinell gymorth ar waelod y dudalen hon.

mailto:COVIDCareHomeTesting%40dhsc.gov.uk?subject=
mailto:COVIDCareHomeTesting%40dhsc.gov.uk?subject=
mailto:COVIDCareHomeTesting%40dhsc.gov.uk?subject=
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Cyngor Pellach

Rhoi gwybod yn syth am achos o’r coronafeirws yn eich  
cartref gofal 

Dylech roi gwybod i’ch tîm amddiffyn iechyd lleol am unrhyw achos neu amheuaeth o achos o’r 
coronafeirws

Mae’n hollbwysig ymateb yn gyflym pan fydd cartref gofal yn nodi bod preswylydd neu aelod o staff 
yn dangos symptomau. Mae gweithredu yn gyflym a phrofi holl breswylwyr a staff mewn achosion 
newydd yn fwy tebygol o leihau’r risg o drosglwyddo’r feriws nac unrhyw weithred arall. 

Dylai’r cartref gofal hysbysu a chael cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy ffonio: 0300 00 300 32. Dylai’r 
cartref gofal ofyn am brofion gan y bwrdd iechyd. Mae rhifau cyswllt byrddau iechyd wedi’u cynnwys isod.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma:

https://llyw.cymru/canllawiau-profi-cartrefi-gofal-html

Cefnogaeth i gynnal profion yn eich cartref gofal

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â chynnal profion ar staff yn eich cartref gofal, 
ffoniwch y Ganolfan Gyswllt i gael cyngor (rhif ffôn ar waelod y dudalen hon).

https://llyw.cymru/canllawiau-profi-cartrefi-gofal-html
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Canllawiau ar gyfer staff cartrefi 
gofal HEB symptomau

Mae canllawiau ar gyfer staff cartrefi gofal HEB symptomau yn cael eu datblygu. Edrychwch ar 
ganllaw llawn Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd

Gofalwr asymptomatig sy’n 
cael prawf COVID-19 POSITIF

• Dylai’r gofalwr hunanynysu am 7 diwrnod 
o’r diwrnod y cafodd y prawf ei gymryd. Gall 
ddychwelyd i’r gwaith ar ddiwrnod 8 os yw’n 
parhau i fod yn asymptomatig. Dylai aelodau 
cartref y gofalwr hunanynysu am 14 diwrnod o’r 
diwrnod y cafodd y prawf ei gymryd gan y gofalwr. 

• Yn ystod y cyfnod ynysu 7 diwrnod, os bydd y 
gofalwr yn datblygu symptomau COVID-19 dylai 
hunanynysu am 7 diwrnod o’r AMSER MAE’R 
SYMPTOMAU YN CYCHWYN. Gall ddychwelyd 
i’r gwaith ar ddiwrnod 8 ar yr amod ei fod/bod yn 
ddigon da ac nad yw wedi cael tymheredd uchel am 
48 awr. Dylai aelodau cartref y gofalwr hunanynysu 
am 14 diwrnod ar ôl derbyn canlyniad prawf y 
gofalwr. Os fydd unrhyw aelod o deulu’r gofalwr yn 
datblygu symptomau COVID-19, dylent hunanynysu 
am 7 diwrnod ar ôl i’w symptomau ddechrau.

• NID OES ANGEN AIL BRAWF AR Y GOFALWR 
unwaith y bydd ei gyfnod ynysu wedi’i gwblhau.

Gofalwr asymptomatig sy’n 
cael prawf COVID-19 NEGATIF

• Gall y gofalwr aros yn y gwaith a rhaid parhau 
i ddilyn rhagofalon rheoli heintiau, gan 
gynnwys gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol. 

• Os bydd y gofalwr yn datblygu symptomau 
COVID-19 wedi hynny, dylai hunanynysu 
am 7 diwrnod o ddechrau’r symptomau 
a dylid trefnu prawf COVID-19 arall. Mae 
gwybodaeth bellach ynghylch y meini prawf 
o ddychwelyd i’r gwaith yn: canllaw CIC

https://llyw.cymru/canllawiau-profi-cartrefi-gofal
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-management-of-exposed-healthcare-workers-and-patients-in-hospital-settings/covid-19-management-of-exposed-healthcare-workers-and-patients-in-hospital-settings


Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch 

119 
Mae’r llinellau ar agor rhwng 7am ac 11pm bob dydd

Ar gyfer pobl sydd â phroblemau  

clyw neu leferydd, ffoniwch  

18011 119 16

Cysylltiadau Byrddau Iechyd Lleol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

COVID-19.TestingUnit.ABB@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

cardiffandvalecommunicationhub@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk 
0300 303 8322

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

pthbcovid19@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

BCU.Covid19CareHomeTestingHub@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol  

Cwm Taf Morgannwg 

ctm_covid19@wales.nhs.uk 
01656 752993

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

sbu.covid19carehometesting@wales.nhs.uk 
01639 862757  
Ar agor 09:00 – 20:00

mailto:COVID-19.TestingUnit.ABB%40wales.nhs.uk?subject=
mailto:BCU.Covid19CareHomeTestingHub%40wales.nhs.uk?subject=
mailto:cardiffandvalecommunicationhub@wales.nhs.uk
mailto:ctm_covid19@wales.nhs.uk
mailto:COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk
mailto:sbu.covid19carehometesting@wales.nhs.uk
mailto:pthbcovid19@wales.nhs.uk 
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Angen cymorth?

Ffoniwch ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu broblemau gyda’r pecyn profi hwn.

Rhif desg gymorth 119. 
Mae’r llinellau ar agor bob dydd, 7am i 11pm.

Mae’n rhad ac am ddim o unrhyw ffôn neu ffôn symudol.

WG40827

Diolch am ein cefnogi.




