1. Gwasanaethau Digartrefedd – Llety â Chymorth /Hostelau/Llety Dros Dro
Rheoli defnyddwyr gwasanaethau sydd â symptomau COVID-19 mewn perthynas â hunanynysu
Llythyr am reoliadau
COVID-19 a roddir i bob
preswylydd presennol a
phob preswylydd newydd
wrth gyrraedd (templed
llythyr 1)
A yw'r unigolyn yn
gwrthod dilyn y rheolau ar
gadw pellter
cymdeithasol? Gweler
siart lif 2
1. A all y darparwr nodi llety
amgen o fewn ei
ddarpariaeth ei hun? Ac
os na all wneud hynny,
2. A all yr awdurdod lleol
ddarparu llety amgen?
Asesiad risg i'w gwblhau

Symud i lety newydd
Parhau i fonitro a
rhoi'r wybodaeth
ddiweddaraf i Iechyd
Cyhoeddus Cymru pan
fydd y cyfnod
hunanynysu wedi dod i
ben

Person mewn Llety â Chymorth/Hostel/Llety Dros Dro sydd â symptomau
Wedi cynghori'r person i hunanynysu am 10 diwrnod
Rhoi'r cyngor ysgrifenedig (templed llythyr 1) eto a'i esbonio
Cysylltu ag Iechyd Cyhoeddus Cymru drwy ffonio 0300 003 0032 i gofnodi
achos a chael cyngor ar drefnu prawf
Lle mae'r symptomau yn achosi cryn bryder, ceisio cyngor ychwanegol drwy
ffonio Llinell Gymorth 111 y GIG.

A all COVID
hunanynysu
?docsoftheworld
adviceyn y llety
presennol?

Asesiad risg i'w gwblhau
Na
ge

Ie

A yw'r unigolyn yn gwrthod hunanynysu?
Dylid rhoi gwybod i Iechyd Cyhoeddus
Cymru cyn gynted â phosibl
Dylid Ie
rhoi gwybod i Iechyd Cyhoeddus
Cymru
Dylai'r darparwr sicrhau ei fod yn dilyn dull
gweithredu sy'n seiliedig ar drawma ac yn
ystyried pa gamau ymarferol y gellid eu
cymryd i annog pobl i hunanynysu

Mae'r unigolyn yn aros yn y
llety
Parhau i fonitro a rhoi'r
wybodaeth ddiweddaraf i
Iechyd Cyhoeddus Cymru
pan fydd y cyfnod
hunanynysu wedi dod i ben.
Os bydd y symptomau'n
gwaethygu ac yn achosi
cryn bryder, dylid ceisio
cyngor ychwanegol drwy
ffonio Llinell Gymorth 111 y
GIG. Os bydd yr unigolyn yn
mynd yn ddifrifol wael
neu'n cael anaf neu os bydd
ei fywyd mewn perygl,
ffoniwch 999 fel achos brys.

Os bydd yr unigolyn yn dal i wrthod hunanynysu, yna dylai'r darparwr
gysylltu ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a fydd, ar y cyd â Swyddog
Iechyd yr Amgylchedd yr awdurdod lleol, yn ystyried priodoldeb y
camau gweithredu yn erbyn y defnyddiwr gwasanaeth (caiff
ystyriaeth ei rhoi i ddefnyddio pwerau Ceisiadau i Weithredu,
Gorchmynion Rhan 2A ac Atodlen 21 sy'n benodol i Iechyd Cyhoeddus
Cymru). Bydd y penderfyniadau yn seiliedig ar achosion unigol.

A yw'r unigolyn yn dal i wrthod hunanynysu?

1. A ellir ei symud i lety
amgen?
2. Iechyd Cyhoeddus
Cymru/Swyddog Iechyd
yr Amgylchedd yr ALl i
gymryd camau
cyfreithiol

Ydy
Y darparwr i gydgysylltu'n
rheolaidd ag Iechyd
Cyhoeddus Cymru a/neu
Swyddog yr Amgylchedd yr
awdurdod lleol mewn
perthynas â rheoli'r unigolyn

Na
c
yd
Mae'r y

unigolyn yn
aros yn y llety

Parhau i fonitro a
rhoi'r wybodaeth
ddiweddaraf i
Iechyd Cyhoeddus
Cymru pan fydd y
cyfnod hunanynysu
wedi dod i ben.

2. Gwasanaethau Digartrefedd – Llety â Chymorth /Hostelau/Llety Dros Dro
Rheoli defnyddwyr gwasanaethau heb symptomau COVID-19 sy'n gwrthod dilyn y rheolau ar gadw pellter
cymdeithasol

Person mewn Llety â Chymorth/Hostel/Llety Dros Dro
heb symptomau
Llythyr am reoliadau COVID-19 yn cael ei roi i bob
preswylydd presennnol a phob preswylydd newydd wrth
gyrraedd (templed llythyr 1)

A yw'r unigolyn yn gwrthod dilyn y rheolau
ar gadw pellter cymdeithasol?
Ydy
Dylai'r darparwr sicrhau ei fod yn dilyn
dull gweithredu sy'n seiliedig ar drawma
ac ystyried pa gamau ymarferol y gellid eu
cymryd i annog pobl i gadw pellter
cymdeithasol.

Os bydd unigolyn yn dal i
wrthod dilyn y rheolau ar
gadw pellter cymdeithasol,
a'i fod yn achosi niwed neu
risg i eraill, yna cysylltwch
â'r heddlu

3. Gwasanaethau Digartrefedd – Pobl sy'n cysgu allan gyda symptomau COVID-19 a hebddynt mewn
perthynas â hunanynysu

Pobl sy'n cysgu allan gyda symptomau

Taflen
wybodaeth ar
gael am gyngor
COVID-19 i bobl
sy'n cysgu allan

Cysylltwch â'r gwasanaethau Allgymorth i ddod o hyd i lety dros dro addas
(Gweler y canllawiau ar y rheini sy'n cysgu allan)
Wedi cynghori'r unigolyn i hunanynysu am 10 diwrnod (rhoi taflen
wybodaeth) Y tîm allgymorth i gysylltu ag Iechyd Cyhoeddus Cymru 0300 003
0032 i gofnodi'r achos a chael cyngor ar drefnu prawf

Dylai'r tîm allgymorth
sicrhau ei fod yn dilyn
dull gweithredu sy'n
seiliedig ar drawma ac
ystyried pa gamau
ymarferol y gellid eu
cymryd i annog pobl i
gadw pellter
cymdeithasol

A all yr unigolyn hunanynysu mewn llety
dros dro am 10 /14 diwrnod?
Asesiad risg i'w gwblhau

Ie

A yw'r unigolyn yn gwrthod symud i'r llety a
hunanynysu?
Ie

Os bydd unigolyn yn
gwrthod dilyn y rheolau
ar gadw pellter
cymdeithasol, a'i fod yn
achosi niwed neu risg i
eraill, ond nad oes
ganddo symptomau,
yna cysylltwch â'r
heddlu

Symud i lety newydd
a dilyn y broses yn
niagram 1 Cael llythyr
1.
Parhau i fonitro a
rhoi'r wybodaeth
ddiweddaraf i Iechyd
Cyhoeddus Cymru
pan fydd y cyfnod
hunanynysu wedi dod
i ben

Dylai'r tîm allgymorth sicrhau ei fod yn dilyn dull
gweithredu sy'n seiliedig ar drawma ac ystyried pa
gamau ymarferol y gellid eu cymryd i annog pobl i
hunanynysu?

A yw'r unigolyn yn dal i wrthod hunanynysu?
Ydy

Cysylltwch ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a fydd, ar y cyd â Swyddog Iechyd yr
Amgylchedd yr awdurdod lleol, yn ystyried priodoldeb camau cyfreithiol yn erbyn
y defnyddiwr gwasanaeth (caiff ystyriaeth ei rhoi i ddefnyddio pwerau Ceisiadau i
Weithredu, Gorchmynion Rhan 2A ac Atodlen 21 sy'n benodol i Iechyd Cyhoeddus
Cymru). Bydd y penderfyniadau yn seiliedig ar achosion unigol.
1. A ellir ei symud i lety
amgen?
2. Iechyd Cyhoeddus
Cymru/ALl/Swyddog
Iechyd yr
Amgylchedd i
gymryd camau
cyfreithiol

A yw'r unigolyn yn dal i wrthod hunanynysu?
Ydy
Y tîm allgymorth i gydgysylltu'n
rheolaidd ag Iechyd Cyhoeddus
Cymru a/neu Swyddog yr
Amgylchedd yr ALl mewn
perthynas â rheoli'r unigolyn

Na
c
yd
Symud yr unigolyn i'r
y llety

Cysylltwch â Thîm Diogelu Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru drwy ffonio 0300 003 0032
(rhwng 8am a 10pm) i drafod yr achos
Adolygu'r Asesiad Risg: Sicrhau bod Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymwybodol o'r amgylchiadau
personol e.e. iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau, llesiant ac ati

Cysylltu â'r heddlu
Os bydd rhywun yn gweld trosedd yn cael ei chyflawni, os bydd rhywun yr amheuir ei fod wedi
cyflawni trosedd gerllaw, neu os byddwch chi neu unrhyw un arall mewn perygl, yna 999 yw'r rhif
mwyaf priodol i'w ffonio.
**Dylid defnyddio'r rhif 101 pan fydd angen cysylltu â'r heddlu mewn sefyllfaoedd nad ydynt yn rhai
brys. Yn gyffredinol, byddai achos o beidio â chydymffurfio â'r mesurau hunanynysu
oherwydd COVID-19 yn dod o dan gategori 101

