
Sut mae cadw eich cyflogeion a’ch cleientiaid yn 

ddiogel yn ystod COVID-19  

Canllawiau Ailagor i Driniaethau a Gwasanaethau 

Harddwch, Ewinedd, Holistaidd a Llesiant, Aciwbigo, 

Electroserio, Estheteg ac Arferion Harddwch Uwch 

yng Nghymru  

Cyflwyniad  

Ar hyn o bryd mae’r DU yn wynebu argyfwng iechyd y cyhoedd o ganlyniad 

i’r pandemig COVID-19. Mae hi’n hanfodol bod pob cyflogwr, cyflogai, 

gweithiwr hunangyflogedig a chleient yn cymryd camau i gadw pawb yn 

ddiogel. Nod y ddogfen hon yw helpu unrhyw un sy’n gweithio yn y 

diwydiant gwasanaethau harddwch, holistaidd a llesiant yng Nghymru i 

ddeall sut mae gweithio’n ddiogel yn ystod pandemig COVID-19, gan 

gymryd mesurau rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r 

coronafeirws.  

Er mwyn mynd i’r afael â lledaeniad COVID-19, cyflwynodd Llywodraeth 

Cymru Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 

2020 ym mis Mawrth 2020. Roedd y rhain yn gosod cyfyngiadau caeth ar 

ymgynnull, symudiadau pobl, a gweithrediad busnesau (roedd yn rhaid i rai 

ohonynt gau dros dro, gan gynnwys gwasanaethau cyswllt agos).  

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi’r flaenoriaeth i ddiogelu pobl, a gyda’r nod 

hwn, mae’n mynd ati’n ofalus i lacio’r cyfyngiadau symud ac ailagor 

gweithleoedd.  Rydym wedi mynd ati i ganiatáu i’r busnesau hyn ailagor ar 

sail y cyngor gwyddonol a meddygol diweddaraf am y risg sydd mewn 

lleoliadau penodol, i ba raddau mae camau eraill i leihau risg ar gael ac ar 

waith, a lefel y trosglwyddo sy’n achosi’r clefyd. 

Mae nifer o wasanaethau nad ydynt yn hanfodol wedi cael ailagor yng 

Nghymru. Maent wedi ailagor yn raddol o 22 Mehefin 2020 ymlaen wrth i’r 

cyfyngiadau symud gael eu llacio.  



Cafodd trinwyr gwallt a barbwyr ganiatâd i ailagor yng Nghymru o 13 

Gorffennaf ymlaen yn unol â Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 

Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020 a wnaed ar 10 Mehefin ac a oedd yn 

disodli’r Rheoliadau Cyfyngiadau Coronafeirws gwreiddiol.  Mae 

Rheoliadau Rhif 2 yn cael eu diwygio i ganiatáu i wasanaethau cyswllt agos 

ychwanegol ailagor o 27 Gorffennaf 2020 ymlaen. Mae’r rheoliadau hefyd 

yn cynnwys dyletswyddau i sicrhau bod mesurau eraill mewn lle i gyfyngu 

ar y rhyngweithio wyneb yn wyneb, cynnal hylendid a darparu gwybodaeth i 

bobl am leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws, yn ogystal â 

pharhau â’r ddyletswydd i gymryd pob mesur rhesymol i sicrhau bod 2 fetr 

rhwng pobl mewn eiddo a phobl sy’n aros i ddod i mewn i eiddo.  

Mae’r canllawiau hyn yn rhan o gyfres o ganllawiau am sut mae gweithio’n 

ddiogel mewn gwahanol fathau o weithleoedd gwasanaeth cyswllt agos 

yng Nghymru:  

 Canllawiau i drinwyr gwallt a barbwyr.  

 Canllawiau i driniaethau a gwasanaethau harddwch, ewinedd, 

holistaidd a llesiant, aciwbigo, electroserio, estheteg ac arferion 

harddwch uwch.  

 Canllawiau i stiwdios tatŵio a thyllu’r corff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CYNNWYS  

Gwybodaeth am y canllawiau hyn  

Canllawiau Penodol i’r Sector – yr hyn mae angen i chi ei wneud: 

Ailagor eich busnes: 

Adran 1. Yr hyn dylech chi ei wneud cyn ailagor eich busnes 

1.1 Asesu’r safle - gwneud yn siŵr bod eich safle’n ddiogel i’w ailagor.  

1.2 Meddwl am Risg - Rhaid i bob cyflogwr gynnal asesiad risg COVID-

19. 

1.3 Beth fydd yn digwydd os na fyddwch chi’n cydymffurfio â’r 

ddeddfwriaeth a’r canllawiau iechyd y cyhoedd perthnasol i reoli COVID-

19 a risgiau eraill i iechyd y cyhoedd? 

1.4 Rheoli risg – gweithredu i leihau’r risg i’r lefel isaf sy’n rhesymol 

ymarferol drwy gymryd camau ataliol, mewn trefn risg heintio. 

1.5 Rhannu canlyniadau eich asesiad risg 

Rheoli’r risg:  

Adran 2. Yr hyn dylech chi ei wneud i gadw eich hun a’ch staff yn 

ddiogel rhag COVID-19  

2.1 Pwy ddylai fynd i’r gwaith? 

2.2 Diogelu pobl sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol a phobl sy’n 

agored i niwed yn glinigol ac sy’n wynebu mwy o risg. 

2.3 Pobl y mae angen iddynt hunanynysu. 

2.4 Cydraddoldeb yn y gweithle – eich cyfrifoldeb i sicrhau na 

wahaniaethir yn erbyn neb. 

2.5 Rheoli’r gweithlu – trefnu patrymau sifft a grwpiau gwaith i leihau 

nifer y cysylltiadau sydd gan bob gweithiwr.  

2.6 Teithio at ddiben gwaith – osgoi teithio diangen at ddiben gwaith a 

chadw pobl yn ddiogel pan fyddant yn teithio rhwng lleoliadau.    



 2.7 Cyfathrebu a Hyfforddiant – sicrhau bod pob gweithiwr yn deall y 

gweithdrefnau diogelwch sy’n ymwneud â COVID-19 a'u bod yn cael yr 

wybodaeth ddiweddaraf am sut mae mesurau diogelwch yn cael eu rhoi 

ar waith neu eu diweddaru 

Cadw pellter corfforol:  

2.8. Cadw pellter corfforol i weithwyr – sicrhau bod cyflogeion yn cadw 

at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol 

2.8.1 Cadw pellter corfforol wrth gyrraedd a gadael y gwaith 

2.8.2 Symud o gwmpas salonau, eiddo a chartrefi pobl eraill – gan gadw 

pellter corfforol cymaint ag y bo modd wrth i bobl symud drwy’r gweithle. 

2.8.3 Gweithleoedd a mannau gwaith - cadw pellter corfforol rhwng 

unigolion pan fyddant yn eu mannau gwaith. 

2.8.4 Ardaloedd Cyffredin - cadw pellter corfforol wrth ddefnyddio 

ardaloedd cyffredin. 

2.8.5 Damweiniau, diogelwch a digwyddiadau eraill  

Adran 3: Yr hyn dylech chi ei wneud i gadw eich cleientiaid a’ch 

ymwelwyr yn ddiogel – gan leihau’r risg o ledaenu COVID-19  

3.1 Triniaethau sy’n cael eu caniatáu yn ystod COVID-19 ar hyn o bryd. 

3.2 Triniaethau risg uchel ar yr wyneb y cynghorir yn gryf i beidio â’u 

darparu oherwydd ei bod hi’n anodd iawn gwneud hynny’n ddiogel yn 

ystod COVID-19 o dan y canllawiau cyfredol.  

3.3 Trefnu apwyntiadau a chofnodi manylion cyswllt cleientiaid a 

manylion eu triniaeth gan gynnwys hyd y driniaeth – mesurau a fydd yn 

cadw pobl yn ddiogel ac yn caniatáu i ni olrhain y feirws.   

3.4 Toiledau i gleientiaid – sicrhau a hyrwyddo hylendid da, cadw pellter 

corfforol, a glanweithdra yn y cyfleusterau toiledau.  

3.5 Darparu ac egluro’r canllawiau sydd ar gael – sicrhau bod pobl yn 

deall beth mae angen iddynt ei wneud i gynnal diogelwch. 

3.6 Derbyn a dosbarthu nwyddau a chynnyrch – cadw pellter corfforol ac 

osgoi lledaenu’r feirws ar arwynebau pan fydd nwyddau’n cyrraedd ac 

yn gadael yr eiddo.  

 

 



Glanhau:  

Adran 4: Yr hyn dylech chi ei wneud i atal COVID-19 rhag dod i’ch safle 

busnes a’ch gweithleoedd    

4.1 Glanhau’r gweithle – gan sicrhau bod unrhyw safle neu leoliad sydd 

ar gau neu sy’n gweithredu’n rhannol yn lân ac yn barod i ailddechrau   

4.2 Cadw’r gweithle’n lân – atal y feirws rhag lledaenu drwy gyffwrdd a 

halogi arwynebau  

4.3 Hylendid (golchi dwylo, cyfleusterau glanweithdra) – helpu pawb i 

sicrhau hylendid da drwy gydol y diwrnod gwaith  

4.4 Ystafelloedd newid a chawodydd – lleihau’r risg o ledaenu’r feirws 

mewn ystafelloedd newid a chawodydd. 

4.5 Trin cynnyrch, nwyddau a deunyddiau eraill – lleihau lledaeniad y 

feirws drwy gyswllt â gwrthrychau yn yr eiddo. 

Adran 5: Defnyddio Cyfarpar Diogelu Personol a Gorchuddion Wyneb   

5.1 Gorchuddion wyneb 

Atodiad 

 Templed Asesiad Risg Ailddechrau ar gyfer busnesau Ewinedd, 
Harddwch, Holistaidd a Llesiant.  

 Rhestr wirio i’ch helpu i fynd drwy’r canllawiau hyn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gwybodaeth am y canllawiau hyn  

Mae’r canllawiau hyn ar gyfer ymarferwyr sy’n darparu gwasanaethau 

cyswllt agos (therapyddion harddwch, arlunwyr colur, technegwyr 

gwasanaethau ewinedd, therapyddion tylino, ymarferwyr holistaidd, llesiant 

ac ymarferwyr eraill, ymarferwyr triniaethau a gwasanaethau aciwbigo, 

electroserio, estheteg ac arferion harddwch uwch) sydd:    

 yn gweithio mewn lleoliadau masnachol fel salon gwallt a neu 

harddwch, bar ewinedd, stiwdio colur, salon lliw haul, lleoliadau 

llesiant a holistaidd, salonau neu glinigau arbenigol neu estheteg, 

neu mewn sba sydd mewn amgylchedd lletygarwch, hamdden neu 

sba dydd; 

 yn darparu gwasanaethau symudol o’u cartrefi ac yng nghartrefi pobl 

eraill; 

 yn gweithio mewn amgylcheddau manwerthu (siopau manwerthu’n 

arddangos cynnyrch manwerthu) a’r celfyddydau; ac   

 yn gweithio mewn amgylcheddau hyfforddiant galwedigaethol. Efallai 

byddwch chi hefyd eisiau darllen y canllawiau sydd wedi cael eu 

cynhyrchu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cyswllt wyneb yn wyneb 

yn y sector Addysg Bellach: https://llyw.cymru/canllawiau-ar-

ailddechrau-addysg-bellach-dysgu-seiliedig-ar-waith-wyneb-yn-

wyneb-coronafeirws 

 

Mae’r canllawiau hyn yn seiliedig ar ganllawiau’r llywodraeth ac yn cynnwys 

cyngor ar sut dylid rhoi’r camau gweithio diogel a nodir yn y ddogfen hon ar 

waith yn eich safle busnes neu’r lleoliadau lle rydych yn darparu eich 

gwasanaethau neu eich triniaethau.  Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi 

Canllawiau Statudol y bydd yn rhaid i’r holl unigolion a busnesau sy’n 

rhwym wrth y dyletswyddau newydd i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r 

coronafeirws eu dilyn.  Dylech chi sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r 

canllawiau ynghyd ag unrhyw newidiadau rheoleiddiol pellach.  

Os oes unrhyw anghysondeb rhwng y canllawiau hyn a’r Canllawiau 
Statudol, dilynwch y Canllawiau Statudol. 

Mae’r canllawiau hyn yn adeiladu ar y gofynion hyn ac yn cynnwys cyngor 
ymarferol ar gyfer eich amgylchiadau penodol chi, er mwyn eich helpu i 
feddwl am yr hyn rydych chi angen ei wneud i ailddechrau gweithredu yn 
ystod pandemig COVID-19 i allu gweithio’n ddiogel a chefnogi iechyd a lles 
eich gweithwyr a’ch cleientiaid, a pheidio â chyfrannu at ledaeniad y feirws.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://gov.wales/guidance-face-face-further-education-and-work-based-learning-coronavirus&data=02|01|Marion.Stapleton@gov.wales|c6f537746182449f684a08d82352727a|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637298184294186958&sdata=zikBjj9tnW/bdGh/zN6Eh+fosSPLs2Wl7R4fs+3ftkk=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://gov.wales/guidance-face-face-further-education-and-work-based-learning-coronavirus&data=02|01|Marion.Stapleton@gov.wales|c6f537746182449f684a08d82352727a|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637298184294186958&sdata=zikBjj9tnW/bdGh/zN6Eh+fosSPLs2Wl7R4fs+3ftkk=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://gov.wales/guidance-face-face-further-education-and-work-based-learning-coronavirus&data=02|01|Marion.Stapleton@gov.wales|c6f537746182449f684a08d82352727a|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637298184294186958&sdata=zikBjj9tnW/bdGh/zN6Eh+fosSPLs2Wl7R4fs+3ftkk=&reserved=0
https://llyw.cymru/cymryd-pob-cam-rhesymol-i-gynnal-pellter-corfforol-yn-y-gweithle


Nid yw’r canllawiau’n disodli unrhyw rwymedigaethau cyfreithiol sy’n 

ymwneud ag iechyd a diogelwch, cyflogaeth na chydraddoldeb ac mae hi’n 

bwysig fel busnes neu gyflogwr eich bod yn parhau i gydymffurfio â’ch 

rhwymedigaethau cyfredol, gan gynnwys y rheini sy’n ymwneud ag 

unigolion sydd â nodweddion gwarchodedig.  

Rydym yn disgwyl i’r ddogfen hon gael ei diweddaru dros amser. Mae’r 
fersiwn hon yn gyfredol ar 24 Gorffennaf 2020. Gallwch chwilio am 
ddiweddariadau yn Diogelu Cymru – yn y Gwaith. 

Os oes gennych chi unrhyw adborth i ni, anfonwch neges e-bost i 

GweithionDdiogel@llyw.cymru 

Mae’r ddogfen hon yn cynnwys cyngor ar sut mae agor eich busnes yn 

ddiogel ar yr un pryd â lleihau’r risg o ledaenu COVID-19. Er mwyn ichi 

ailagor, mae’n rhaid i chi gymryd y camau priodol i ddiogelu yn erbyn 

COVID-19 mewn 5 maes hanfodol.   Mae’r canllawiau’n nodi:  

1. Yr hyn dylech chi ei wneud cyn ailagor eich busnes;   

2. Y camau dylech chi eu cymryd a’r mesurau diogelu dylech chi eu rhoi 

ar waith i ddiogelu eich hun a’ch staff;  

3. Y camau dylech chi eu cymryd a’r mesurau diogelu dylech chi eu rhoi 

ar waith i ddiogelu eich cleientiaid a’ch ymwelwyr;  

4. Y camau dylech chi eu cymryd a’r mesurau dylech chi eu rhoi ar 

waith i atal COVID-19 rhag dod i eiddo eich busnes.  

5. Yr amgylchiadau pan ddylech chi ddefnyddio cyfarpar diogelu 

personol a’r canllawiau cyfredol ar yr opsiwn i ddefnyddio 

gorchuddion wyneb.  

Bydd angen i bob busnes drosi hyn i’r camau penodol y bydd angen iddo 

eu cymryd, gan ddibynnu ar faint y busnes, sut mae’n cael ei drefnu, ei 

weithredu, ei reoli a’i reoleiddio. Bydd hefyd angen i fusnesau fonitro’r 

mesurau hyn yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn parhau i ddiogelu cleientiaid 

a gweithwyr.  

Dylech gofio pan fyddwch chi’n weithredol y bydd gennych chi ddyletswydd 

i gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod 2 fetr rhwng pobl, a chymryd 

unrhyw gamau eraill i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws, er 

enghraifft mesurau sy’n cyfyngu ar ryngweithio wyneb yn wyneb a chynnal 

hylendid a darparu gwybodaeth i unrhyw un ar eich safle ynghylch sut mae 

lleihau’r risg honno.   

Derbynnir na fyddwch chi fel gwasanaeth cyswllt agos yn gallu cadw 2 fetr i 

ffwrdd o gleient wrth ddarparu gwasanaethau, ond bydd angen i chi gymryd 

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/diogelu-cymru-yn-y-gweithle
mailto:GweithionDdiogel@llyw.cymru


camau eraill i leihau’r risg o drosglwyddo’r coronafeirws.  Bydd 

amgylchiadau eraill pan fyddwch chi’n gallu cymryd camau rhesymol i 

sicrhau bod y pellter yn cael ei gadw, er enghraifft pan fydd cleientiaid yn 

disgwyl i gael dod i mewn i’r eiddo.  

Er mwyn eich helpu i benderfynu pa gamau mae angen i chi eu cymryd, 

mae’n rhaid ichi gynnal asesiad risg COVID-19 priodol, yn union fel y 

byddech chi’n ei wneud ar gyfer peryglon iechyd a diogelwch eraill. Rhaid 

gwneud yr asesiad risg hwn drwy ymgynghori â’r undebau neu’r gweithwyr.  

Mae Atodiad y canllawiau hyn yn cynnwys dolen at dempled asesiad risg 

gwag gan y Ffederasiwn Gwallt a Harddwch Cenedlaethol.  Mae’r Atodiad 

yn cynnwys rhestr wirio i’ch helpu chi i gyflwyno’r camau lleihau risg sydd 

yn y canllawiau hyn. 

AILAGOR EICH BUSNES:  

Adran 1. Yr hyn dylech chi ei wneud cyn ailagor eich busnes 

1.1 Asesu’r safle - gwneud yn siŵr bod eich safle’n ddiogel i’w ailagor.  

Rhaid i chi gofio bod angen agor y safle’n ofalus. Ni fydd safleoedd busnes 

yn cael eu gadael yn wag yn aml ac efallai byddwch chi eisiau darllen y 

cyngor sydd ar gael am gynnal ansawdd y dŵr yfed wrth adfer y cyflenwad 

dŵr ar ôl cau dros dro oherwydd COViD-19. Mae’r cyngor hwn wedi cael ei 

gynhyrchu gan yr Arolygiaeth Dŵr Yfed sef y Rheoleiddwyr a’r arbenigwyr 

technegol ar bopeth sy’n ymwneud â dŵr yfed yng Nghymru a Lloegr. 

http://www.dwi.gov.uk/stakeholders/information-

letters/2020/Advice%20Letter%20AL02-2020.pdf  

Dylech chi gynnal asesiad ar gyfer eich holl safleoedd, neu rannau o 

safleoedd, sydd wedi bod ar gau cyn ailagor eich safle. Bydd hyn yn 

cynnwys glanhau’r safle’n drylwyr a gosod hylif diheintio dwylo cyn ailagor.   

1.2 Meddwl am Risg - Rhaid i bob cyflogwr gynnal asesiad risg 

COVID-19. 

Mae COVID-19 yn argyfwng iechyd y cyhoedd. Mae angen i bawb asesu a 

rheoli risgiau COVID-19, ac mae’n rhaid i fusnesau ystyried y risgiau i’w 

gweithwyr ac i’w cleientiaid.  

Fel cyflogwr, mae gennych chi ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu gweithwyr 

ac eraill rhag risg i’w hiechyd a’u diogelwch. Mae hyn yn golygu bod angen 

i chi feddwl am y risgiau sy’n eu hwynebu a chymryd pob cam rhesymol 

ymarferol i’w lleihau, gan gydnabod na allwch chi ddileu’r risg o COVID-19 

yn llwyr.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.dwi.gov.uk/stakeholders/information-letters/2020/Advice%20Letter%20AL02-2020.pdf&data=02|01|Marion.Stapleton@gov.wales|d7fddcff01ed4ecd505e08d82352cb24|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637298185780529283&sdata=CHqZy2qpe4WytrGJ6Qt1mUzevmZ1jS6/D7wY+IdnI3A=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.dwi.gov.uk/stakeholders/information-letters/2020/Advice%20Letter%20AL02-2020.pdf&data=02|01|Marion.Stapleton@gov.wales|d7fddcff01ed4ecd505e08d82352cb24|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637298185780529283&sdata=CHqZy2qpe4WytrGJ6Qt1mUzevmZ1jS6/D7wY+IdnI3A=&reserved=0


Rhaid i chi sicrhau bod yr asesiad risg ar gyfer eich busnes yn mynd i’r 

afael â risgiau COVID-19, gan ddefnyddio’r canllawiau hyn i helpu gyda’ch 

penderfyniadau a’ch mesurau rheoli.  

Dylech hefyd feddwl am oblygiadau diogelwch unrhyw benderfyniadau a 

mesurau rheoli rydych chi’n bwriadu eu rhoi ar waith, oherwydd gallai 

unrhyw ddiwygiadau achosi risgiau diogelwch newydd neu wahanol y bydd 

angen eu lleihau. Nid yw asesiad risg yn golygu creu pentwr o waith papur, 

ond mae’n golygu dod o hyd i fesurau call er mwyn rheoli’r risgiau sydd yn 

eich gweithle.  

Os oes gennych chi lai na phum gweithiwr, neu os ydych chi’n 

hunangyflogedig, nid oes rhaid i chi ysgrifennu unrhyw beth fel rhan o’ch 

asesiad risg. Bydd eich asesiad risg yn eich helpu i benderfynu a ydych chi 

wedi gwneud popeth mae angen i chi ei wneud. Mae offer rhyngweithiol ar 

gael i’ch helpu chi gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn 

https://www.hse.gov.uk/risk/assessment.htm. A 

https://www.hse.gov.uk/coronavirus/assets/docs/risk-assessment.pdf 

Mae gan gyflogwyr ddyletswydd i ymgynghori â’u staff ynghylch iechyd a 

diogelwch. Gallwch wneud hyn drwy wrando arnynt a siarad â nhw am y 

gwaith a sut byddwch chi’n rheoli risgiau COVID-19. Yn aml iawn y bobl 

sy’n gwneud y gwaith yw’r bobl orau i ddeall y risgiau yn y gweithle, a bydd 

ganddynt farn ynghylch sut mae gweithio’n ddiogel.  Mae eu cynnwys wrth 

wneud penderfyniadau yn dangos eich bod yn cymryd eu hiechyd a’u 

diogelwch o ddifrif. Rhaid i chi ymgynghori â’r cynrychiolydd iechyd a 

diogelwch sydd wedi cael ei ddewis gan undeb llafur cydnabyddedig neu, 

os nad oes un, cynrychiolydd sydd wedi cael ei ddewis gan y gweithwyr. 

Fel cyflogwr, ni chewch benderfynu pwy fydd y cynrychiolydd.  

Pan fydd ar ei orau, mae cynnwys eich gweithwyr yn llawn yn creu 

diwylliant lle mae cysylltiadau rhwng cyflogwyr a gweithwyr yn seiliedig ar 

gydweithrediad, ymddiriedaeth a datrys problemau ar y cyd.  Yn unol â’r 

drefn arferol, dylai gweithwyr fod yn ymwneud ag asesu’r risgiau yn y 

gweithle a datblygu ac adolygu’r polisïau iechyd a diogelwch yn y gweithle 

mewn partneriaeth â’r cyflogwr.  

Dylai cyflogwyr a gweithwyr bob amser ddod at ei gilydd i ddatrys 

problemau.   

Dylech chi ddatblygu deunyddiau cyfathrebu a hyfforddi ar gyfer gweithwyr 

cyn iddynt ddychwelyd i’r safle, yn enwedig mewn cysylltiad â 

gweithdrefnau newydd ar gyfer cyrraedd y gwaith. 

https://www.hse.gov.uk/risk/assessment.htm
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.hse.gov.uk/coronavirus/assets/docs/risk-assessment.pdf&data=02|01|Liz.Vann@torfaen.gov.uk|862d690820924ff823a908d81e97bc15|2c4d0079c52c4bb3b3cad8eaf1b6b7d5|0|1|637292984324145241&sdata=GFh9xOZwRHvw1i2ZFg6a4+b3lsWIYi/6PpcTuyGNwVw=&reserved=0


1.3 Beth fydd yn digwydd os na fyddwch chi’n cydymffurfio â’r 

ddeddfwriaeth a’r canllawiau iechyd y cyhoedd perthnasol i reoli 

COVID-19 a risgiau eraill i iechyd y cyhoedd? 

Gallai peidio â chwblhau asesiad risg sy’n ystyried COVID-19, neu gwblhau 

asesiad risg ond peidio â rhoi digon o fesurau ar waith i reoli’r risg o 

COVID-19, olygu eich bod yn torri cyfraith iechyd a diogelwch. 

Pan fydd yr awdurdod gorfodi, fel yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a 

Diogelwch neu eich awdurdod lleol, yn dod o hyd i gyflogwyr nad ydynt yn 

cymryd camau i gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth a’r canllawiau iechyd y 

cyhoedd perthnasol i reoli risgiau i iechyd y cyhoedd, maent yn gallu 

cymryd amrywiaeth o gamau i wella’r modd y caiff risgiau yn y gweithle eu 

rheoli. Er enghraifft, byddai hyn yn berthnasol i gyflogwyr nad ydynt yn 

cymryd camau priodol i sicrhau bod pobl yn cadw pellter corfforol pan fo’n 

bosibl.  

Mae’r camau y gall yr awdurdod gorfodi eu cymryd yn cynnwys darparu 

cyngor penodol i gyflogwyr i’w cefnogi i gyrraedd y safon angenrheidiol, 

hyd at gyhoeddi hysbysiadau gorfodi er mwyn helpu i sicrhau gwelliannau.  

Mae methiannau difrifol a methiant i gydymffurfio â hysbysiadau gorfodi yn 

gallu bod yn drosedd, gyda dirwyon difrifol a hyd yn oed hyd at ddwy 

flynedd o garchar. Ceir system orfodi ehangach hefyd, sy’n cynnwys 

rhwymedigaethau ac amodau penodol ar gyfer eiddo trwyddedig.  

Mae disgwyl i gyflogwyr ymateb yn gyflym i unrhyw gyngor neu 

hysbysiadau a roddir gan awdurdodau gorfodi a bydd yn rhaid iddynt 

wneud hynny cyn pen y cyfnod a bennir gan yr awdurdodau gorfodi. Mae’r 

mwyafrif helaeth o gyflogwyr yn gyfrifol a byddant yn ymuno â brwydr y DU 

yn erbyn COVID-19 drwy weithio gyda’r Llywodraeth a chyrff eu sector i 

ddiogelu eu gweithwyr a’r cyhoedd. Fodd bynnag, mae rheoleiddwyr yn 

cynnal archwiliadau cydymffurfio ar draws y wlad i sicrhau bod cyflogwyr yn 

cymryd y camau angenrheidiol. 

1.4 Rheoli risg – gweithredu i leihau’r risg i’r lefel isaf sy’n rhesymol 

ymarferol drwy gymryd camau ataliol, mewn trefn blaenoriaeth. 

Mae gan gyflogwyr ddyletswydd i leihau’r risg yn y gweithle i’r lefel isaf sy’n 

rhesymol ymarferol drwy gymryd camau ataliol. Rhaid i gyflogwyr weithio 

gydag unrhyw gyflogwyr neu gontractwyr eraill sy’n rhannu’r gweithle er 

mwyn diogelu iechyd a diogelwch pawb. Yng nghyd-destun COVID-19 mae 

hyn yn golygu diogelu iechyd a diogelwch eich gweithwyr a’ch cleientiaid 

drwy weithio drwy’r camau hyn mewn trefn:  



 Sicrhau bod gweithwyr a chleientiaid sy’n teimlo’n sâl yn aros gartref 

ac nad ydynt yn dod i’r safle.  

 Ym mhob gweithle, golchi dwylo’n amlach a glanhau arwynebau’n 

amlach.  

 Dylai busnesau gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod 2 fetr rhwng 

pawb, cymryd unrhyw gamau eraill i leihau’r risg o ddod i gysylltiad 

â’r coronafeirws, a phan nad yw’n bosibl cadw 2 fetr i ffwrdd o 

gleient, cymryd camau eraill i leihau’r risg o drosglwyddo’r 

coronafeirws. Dylech ystyried y mesurau lleihau risg byddwch chi’n 

eu cyflwyno a’u cofnodi yn eich asesiadau risg.  

 Yn amlwg, wrth ddarparu gwasanaethau cyswllt agos, ni fydd hi’n 

bosibl cadw 2 fetr i ffwrdd. O ganlyniad, dylech chi ystyried gwisgo 

rhagor o gyfarpar diogelu yn ychwanegol at yr hyn y byddech chi’n ei 

wisgo fel rheol, er enghraifft defnyddio feisor wyneb.  

 Dylai hyn fod yn feisor clir sy’n gorchuddio’r wyneb ac yn rhwystr 

rhwng y sawl sy’n ei wisgo a’r cleient rhag defnynnau anadlol a 

achosir gan disian, peswch neu siarad. Rhaid i’r feisor ffitio’r sawl 

sy’n ei wisgo a rhaid ei wisgo’n iawn. Dylai orchuddio’r talcen, 

ymestyn o dan yr ên ac ymestyn o amgylch ochrau’r wyneb.  Mae 

Adran 5 yn cynnwys rhagor o fanylion am gyfarpar diogelu personol.  

 Ar hyn o bryd, mae therapyddion harddwch, arlunwyr colur, 

technegwyr gwasanaethau ewinedd, therapyddion tylino, ymarferwyr 

holistaidd a llesiant, ymarferwyr triniaethau a gwasanaethau 

aciwbigo, electroserio, estheteg ac arferion harddwch uwch yn cael 

eu cynghori yn gryf i beidio â darparu triniaethau a fydd yn golygu 

eu bod yn mynd i ‘ardal risg uchaf’ cleientiaid (sef yr ardal o flaen yr 

wyneb lle mae sblashis a defnynnau o’r trwyn a’r geg, nad oes modd 

eu gweld efallai, yn gallu bodoli a pheri risg gan y cleient i’r 

ymarferydd ac fel arall).  Mae’r triniaethau 'ardal risg uchaf’ hyn yn 

cael eu nodi yn adran 3.2. 

Mae rhagor o gamau i leihau risg yn cynnwys:  

 Golchi dwylo a glanhau arwynebau’n amlach.  

 Cadw amser y gweithgaredd mor fyr â phosibl.  

 Defnyddio sgriniau neu rwystrau i gadw cleientiaid ar wahân i’w 

gilydd. Os yw’r ymarferydd yn gwisgo feisor, ni fydd sgriniau’n 

darparu amddiffyniad ychwanegol rhwng yr ymarferydd a’r unigolyn.  

Rhaid i bawb sy’n gweithio’n gorfforol agos am gyfnod estynedig 

wisgo feisor.  

 Dylid osgoi gweithio wyneb yn wyneb os yw’n bosibl o gwbl.  



 Defnyddio system cyfeillion cyson, sef trefnu pwy sy’n gweithio gyda’i 

gilydd, os oes yn rhaid i weithwyr fod yn gorfforol agos (sef bod o 

fewn hyd braich i rywun arall am gyfnod hir).  

 Yr agosaf fydd rhywun at ffynhonnell y feirws, y mwyaf yw’r risg o 

drosglwyddo. Os oes yn rhaid i aelodau o’ch staff weithio wyneb yn 

wyneb â'i gilydd am gyfnod hir gyda mwy na grŵp bach o bartneriaid 

sefydlog, yna bydd angen i chi asesu a oes modd i’r gweithgaredd 

hwn fwrw ymlaen yn ddiogel ai peidio.  

 Mae’n rhaid gwisgo feisor ar gyfer triniaethau a gwasanaethau sy’n 

golygu ei bod yn rhaid i ymarferwyr fod yn ‘ardal risg uchaf’ ei gilydd 

ar gyfer yr holl amser y bydd y gwasanaeth yn cael ei ddarparu, neu’r 

rhan fwyaf o’r cyfnod hwnnw.   Dylid hefyd rhoi sylw arbennig i osgoi 

cyswllt gydag arwynebau sy’n agos at y cleient a glanhau’r 

arwynebau hynny’n drylwyr ar ôl pob cleient. Nid oes rhaid i neb 

weithio mewn amgylchedd gwaith anniogel.    

 Dylai eich asesiad ystyried yn benodol a yw’r bobl sy’n gwneud y 

gwaith yn arbennig o agored i niwed oherwydd COVID-19. Mae’r 

argymhellion sydd yng ngweddill y ddogfen hon yn rhai mae’n rhaid i 

chi eu hystyried wrth i chi fynd drwy’r broses hon.  

 Gallech hefyd ystyried unrhyw gyngor sydd wedi cael ei gynhyrchu’n 

benodol ar gyfer eich sector, er enghraifft gan gymdeithasau'r 

diwydiant. Rhaid i chi gynnal asesiad o risgiau COVID-19 yn eich 

gweithle cyn i chi ailagor eich busnes. Mae’n debyg eich bod eisoes 

wedi meddwl am lawer o hyn yn barod, fodd bynnag rydym yn eich 

annog i ddefnyddio’r ddogfen hon i ddod o hyd i unrhyw welliannau 

eraill y dylech chi eu gwneud. 

 Rhaid i chi adolygu’r mesurau rydych chi wedi’u rhoi ar waith i 

sicrhau eu bod yn gweithio. Dylech chi eu hadolygu os nad ydynt yn 

effeithiol mwyach neu os oes newidiadau yn y gweithle a allai arwain 

at risgiau newydd. 

1.5 Rhannu canlyniadau eich asesiad risg 

 Rhaid i chi rannu canlyniadau eich asesiad risg â’ch gweithlu.  

 Os yw’n bosibl, dylech chi feddwl am gyhoeddi’r canlyniadau ar eich 

gwefan; byddem yn disgwyl i bob cyflogwr sydd â dros 50 o 

weithwyr wneud hynny.  

 Byddem yn disgwyl i bob busnes ddangos i’w gweithwyr, eu 

cleientiaid a’u gwesteion eu bod wedi asesu eu risg yn briodol ac 

wedi cymryd mesurau priodol i’w lleihau. Dylech chi wneud hyn drwy 

ddangos hysbysiad yn rhywle amlwg yn eich busnes ac ar eich 

gwefan, os oes gennych chi un.  



RHEOLI’R RISG: 

Adran 2. Yr hyn dylech chi ei wneud i gadw eich hun a’ch staff yn 

ddiogel rhag COVID-19   

Wrth ystyried sut dylid defnyddio’r canllawiau hyn, dylech chi feddwl am 

weithwyr asiantaeth, contractwyr a phobl eraill, yn ogystal â’ch cyflogeion.  

Mae gan gyflogeion gyfrifoldeb cyfreithiol i’w cyflogwr ac i’w gilydd i ddilyn 

cyfarwyddiadau ar arferion gwaith diogel.  

Mae’r llywodraeth yn glir na ddylid gorfodi gweithwyr i weithle anniogel. Ni 

ddylid rhoi iechyd a diogelwch gweithwyr a chleientiaid, nac iechyd y 

cyhoedd yn y fantol.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi paratoi’r ddogfen hon gyda mewnbwn gan 

undebau a chyrff y diwydiant a Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd 

Awdurdodau Lleol a drwy ymgynghori ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, 

Arolygiaeth Iechyd Cymru a’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.  

Dylai ymarferwyr symudol sy’n darparu triniaethau a gwasanaethau 

ewinedd, harddwch, holistaidd a llesiant yng nghartrefi pobl eraill hefyd 

ddarllen y canllawiau ar weithio’n ddiogel yn ystod COVID-19 yng nghartrefi 

pobl eraill. https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-

covid-19/homes 

2.1 Pwy ddylai fynd i’r gwaith? 

Cydnabyddir nad yw hi’n bosibl yn aml i’r rhan fwyaf o’r gweithwyr sy’n 

darparu’r gwasanaethau hyn weithio gartref.  

Dylai pobl sy’n gallu gweithio gartref, er enghraifft y rheini sy’n cyflawni 

swyddogaethau cefn swyddfa, barhau i wneud hynny.  

Dylai cyflogwyr benderfynu, drwy ymgynghori â’u gweithwyr, a yw’n 

ymarferol iddynt barhau i weithio gartref.  Gyda chyflogeion sy’n agored i 

niwed yn glinigol dylech chi drafod a chytuno ar y mesurau a gymerir i’w 

diogelu. Mae adran 2.2 yn cynnwys rhagor o ganllawiau ar y mesurau hyn.  

Os penderfynir y dylai gweithwyr ddod i’w gweithle bydd angen adlewyrchu 

hyn yn yr asesiad risg a’r camau gweithredu a gymerir i reoli’r risgiau o 

drosglwyddo yn unol â’r canllawiau hyn. 

Dylech chi fonitro llesiant pobl sy’n gweithio gartref a’u helpu i gadw mewn 

cysylltiad â gweddill y gweithlu, yn enwedig os bydd y rhan fwyaf o’u 

cydweithwyr ar y safle.  

https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/homes
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/homes


Dylech chi gadw mewn cysylltiad â gweithwyr oddi ar y safle ynghylch eu 

trefniadau gweithio gan gynnwys eu lles, eu hiechyd meddwl a chorfforol, 

a’u diogelwch personol.  

Dylech chi ddarparu cyfarpar i bobl allu gweithio gartref yn ddiogel ac yn 

effeithiol. Ar gyfer rolau gweinyddol, gall hyn gynnwys mynediad i systemau 

gwaith.  

2.2 Diogelu pobl sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol a phobl 

sy’n agored i niwed yn glinigol ac sy’n wynebu mwy o risg  

Cynghorwyd i unigolion sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol ac 

unigolion sy’n agored i niwed yn glinigol beidio â gweithio y tu allan i’r 

cartref.   

Gofynnwyd i unigolion sy’n agored i niwed yn glinigol, y mae mwy o risg 

iddynt ddioddef salwch difrifol, er enghraifft, pobl sydd â rhai cyflyrau a 

oedd eisoes yn bodoli, gymryd gofal ychwanegol wrth gadw pellter 

cymdeithasol a dylid eu helpu i weithio gartref, naill ai yn eu rôl gyfredol 

neu mewn rôl arall. Mae canllawiau ynghylch pwy sydd yn y grŵp hwn ar 

gael yma:  https://llyw.cymru/canllawiau-ar-warchod-ac-amddiffyn-pobl-

ddiffinnir-ar-sail-feddygol-fel-rhai-eithriadol-o-agored-0 

Os nad oes modd i unigolion sy’n agored i niwed yn glinigol (ond dim 

unigolion eithriadol o agored i niwed yn glinigol) weithio gartref, dylid cynnig 

y rolau mwyaf diogel ar y safle iddynt, gan sicrhau eu bod yn cadw’r pellter 

angenrheidiol oddi wrth bobl eraill. Os nad oes modd cadw 2 fetr oddi wrth 

bobl eraill, dylech chi asesu’n ofalus a ddylai’r gweithgaredd hwn barhau ai 

peidio.  Os felly, dylid cymryd rhagor o gamau lliniaru i leihau’r risg o 

drosglwyddo rhwng staff (mae Adran 2.9 yn cynnwys enghreifftiau o’r 

camau y gellir eu cymryd).  

Yn yr un modd ag unrhyw risg yn y gweithle rhaid i chi ystyried 

dyletswyddau penodol i’r rheini sydd â nodweddion gwarchodedig, gan 

gynnwys, er enghraifft, menywod beichiog sydd bob amser â hawl i gael 

cyfnod o’r gwaith gyda thâl llawn os nad oes modd dod o hyd i rolau addas. 

Dylid hefyd rhoi sylw penodol i bobl sy’n byw gydag unigolion sy’n eithriadol 

o agored i niwed yn glinigol. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://gov.wales/guidance-shielding-and-protecting-people-defined-medical-grounds-extremely-vulnerable-coronavirus-0&data=02|01|Marion.Stapleton@gov.wales|1b1eeec63b3c4291896508d82d98199c|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637309478569262288&sdata=gQ631try1zR0j+Ss7bqyGoriuVGOnXcjglTKC42qMaI=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://gov.wales/guidance-shielding-and-protecting-people-defined-medical-grounds-extremely-vulnerable-coronavirus-0&data=02|01|Marion.Stapleton@gov.wales|1b1eeec63b3c4291896508d82d98199c|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637309478569262288&sdata=gQ631try1zR0j+Ss7bqyGoriuVGOnXcjglTKC42qMaI=&reserved=0


2.3 Pobl y mae angen iddynt hunanynysu  

Os bydd unrhyw gyflogeion wedi cael eu cynghori i aros gartref dan 

ganllawiau presennol y llywodraeth i atal yr haint rhag lledaenu, rhaid i chi 

sicrhau na fyddant yn dod i’r gwaith yn gorfforol.  

Mae hyn yn cynnwys unigolion sydd â symptomau COVID-19, unigolion 

sydd mewn aelwyd neu Aelwyd Estynedig gyda rhywun sydd â symptomau 

ac unigolion y cynghorir iddynt hunanynysu fel rhan o raglen profi ac 

olrhain y llywodraeth. Mae’r gwiriwr symptomau ar-lein COVID-19 (ar 

GIG 111 Cymru) yn gallu rhoi gwybod ichi os oes angen cymorth 

meddygol arnoch chi. 

Y camau y dylech chi eu cymryd:  

 Galluogi gweithwyr i weithio gartref wrth iddynt hunanynysu os yw’n 

briodol.  

 Edrych ar y canllawiau cyfredol ar gyfer cyflogeion a chyflogwyr 

sy’n ymwneud â thâl salwch oherwydd COVID-19. 

 Edrych ar y canllawiau cyfredol ar gyfer pobl sydd â symptomau a’r 

rheini sy’n byw gyda phobl sydd â symptomau 

https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol 

 Sicrhau bod gweithwyr a chleientiaid sy’n teimlo’n sâl yn aros gartref 

ac nad ydynt yn dod i’r gweithle neu’r lleoliad lle mae’r gwasanaeth 

yn cael ei ddarparu.  

 Dylai gweithwyr ddilyn y canllawiau hunanynysu  

 Os ydynt yn amau eu bod wedi dal y feirws, mae’r ddolen hon yn 

dangos sut mae gwneud cais i gael prawf coronafeirws 

2.4 Cydraddoldeb yn y gweithle – eich cyfrifoldeb i sicrhau na 

wahaniaethir yn erbyn neb   

Wrth ddefnyddio’r canllawiau hyn, dylai cyflogwyr gofio anghenion penodol 

grwpiau gwahanol o weithwyr neu unigolion.  

Mae’n anghyfreithlon gwahaniaethu, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, 

yn erbyn unrhyw un oherwydd nodwedd warchodedig gan gynnwys oedran, 

rhyw, anabledd, hil neu ethnigrwydd.  

Mae gan gyflogwyr hefyd gyfrifoldebau penodol tuag at weithwyr anabl a’r 

rhai sy’n famau newydd neu’n fenywod beichiog. 

 

https://111.wales.nhs.uk/SelfAssessments/symptomcheckers/COVID19.aspx?locale=cy
https://111.wales.nhs.uk/SelfAssessments/symptomcheckers/COVID19.aspx?locale=cy
https://www.gov.uk/statutory-sick-pay
https://www.gov.uk/employers-sick-pay
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl-covid-19
https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws


Y camau y dylech chi eu cymryd:  

 Gwneud yn siŵr eich bod yn deall ac yn ystyried amgylchiadau 

penodol y rheini sydd â nodweddion gwarchodedig gwahanol.  

 Dylech wneud yn siŵr eich bod yn cynnwys ac yn cyfathrebu’n 

briodol â gweithwyr y gallai eu nodweddion gwarchodedig olygu bod 

ganddynt lefel wahanol o risg, neu a allai olygu bod unrhyw gamau 

rydych chi’n eu hystyried yn amhriodol neu’n anodd iddynt.  

 Dylech feddwl a oes angen i chi roi unrhyw fesurau neu addasiadau 

penodol ar waith er mwyn ystyried eich dyletswyddau o dan y 

ddeddfwriaeth cydraddoldeb. 

 Dylech wneud addasiadau rhesymol i sicrhau na fydd gweithwyr 

anabl dan anfantais, ac asesu’r risgiau iechyd a diogelwch i famau 

newydd neu i fenywod beichiog.  

 Gwneud yn siŵr na fydd y camau byddwch chi’n eu cymryd yn cael 

effaith negyddol nad oes modd ei chyfiawnhau ar rai grwpiau o’u 

cymharu ag eraill, er enghraifft, y rheini sydd â chyfrifoldebau gofalu 

neu’r rheini sydd ag ymrwymiadau crefyddol. 

2.5 Rheoli’r gweithlu – trefnu patrymau sifft a grwpiau gwaith i leihau 

nifer y cysylltiadau sydd gan bob gweithiwr.  

Y camau y dylech chi eu cymryd:   

 Cyn belled ag y bo modd, pan fydd gweithwyr yn cael eu rhannu i 

dimau neu grwpiau sifftiau (yn enwedig ar gyfer busnesau sydd wedi 

ymestyn eu horiau gweithredu), neu’n cael eu neilltuo i dasgau 

penodol, dylech chi drefnu bod y cyswllt nad oes modd ei osgoi 

rhwng y timau neu’r grwpiau sifft hyn yn digwydd gyda’r un bobl bob 

tro.  

 Dylech chi nodi adegau pan fydd pobl yn gorfod pasio pethau’n 

uniongyrchol i’w gilydd a chanfod ffyrdd o gael gwared â chyswllt 

uniongyrchol fel defnyddio mannau gollwng neu barthau trosglwyddo.  

 Defnyddio proses sydd wedi’i diffinio i helpu i gadw pellter 

cymdeithasol wrth drosglwyddo rhwng sifftiau.  

 Cyfyngu ar gylchdroi rolau/tasgau gan gynnwys aros wrth un man 

gwaith pan fo’n bosibl.  

 Gwasgaru amseroedd dechrau sifftiau, gan leihau faint o weithwyr 

fydd yn ymgynnull wrth fynedfeydd ac allanfeydd. 

 Creu amserlen i’r staff sy’n rhoi manylion ymlaen llaw ynghylch sut 

bydd triniaethau’n cael eu gwneud a pha drefniadau sydd wedi’u 

gwneud gyda’r cleientiaid.  



 Dylech chi helpu’r gwasanaeth profi ac olrhain drwy gadw cofnod 

dros dro o batrymau sifft eich staff am 21 diwrnod a helpu Profi ac 

Olrhain y GIG gyda cheisiadau am y data hynny os bydd angen. 

Gallai hyn helpu i reoli clystyrau neu achosion. 

 

2.6 Teithio at ddiben gwaith – osgoi teithio diangen at ddiben gwaith a 

chadw pobl yn ddiogel pan fydd angen iddynt deithio rhwng 

lleoliadau. 

 

Y camau y dylech chi eu cymryd: 

 Osgoi defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a cheisio cerdded, beicio 

neu yrru yn lle hynny. Os oes angen defnyddio trafnidiaeth 

gyhoeddus, mae’n rhaid gwisgo gorchudd wyneb yng Nghymru o 27 

Gorffennaf ymlaen.   

 Lleihau nifer y bobl y tu allan i’ch aelwyd neu’ch Aelwyd Estynedig 

sy’n teithio gyda’i gilydd yn yr un cerbyd, defnyddio partneriaid teithio 

sefydlog, cynyddu’r dulliau awyru pan fo’n bosibl ac osgoi eistedd 

wyneb yn wyneb.  

 Osgoi cael staff yn rhannu ceir   

 Rhoi gweithdrefnau ar waith i leihau’r cyswllt rhwng pobl wrth 

ddanfon i safleoedd eraill. 

 Lleihau cyswllt yn ystod taliadau ac wrth gyfnewid dogfennau, er 

enghraifft, drwy ddefnyddio dulliau talu electronig a dogfennau wedi’u 

llofnodi a’u cyfnewid yn electronig. 

 

2.7 Cyfathrebu a Hyfforddiant – sicrhau bod pob gweithiwr yn deall y 

gweithdrefnau diogelwch sy’n ymwneud â COVID-19 a'u bod yn cael 

yr wybodaeth ddiweddaraf am sut mae mesurau diogelwch yn cael eu 

rhoi ar waith neu eu diweddaru. 

Chi fel cyflogwr sy’n gyfrifol am sicrhau bod eich cyflogeion yn darllen, yn 

deall ac yn cydymffurfio’n llawn â’r gweithdrefnau diogelwch sy’n ymwneud 

â COVID-19.   

Y camau y dylech chi eu cymryd:  

 Darparu dulliau cyfathrebu clir, cyson a rheolaidd i wella dealltwriaeth 

a chysondeb o ran ffyrdd o weithio.  

 Ymgysylltu â gweithwyr a chynrychiolwyr gweithwyr drwy lwybrau 

cyfathrebu sy’n bodoli eisoes er mwyn esbonio a chytuno ar unrhyw 

newidiadau mewn trefniadau gweithio. 



 Llunio deunyddiau cyfathrebu a hyfforddi ar gyfer gweithwyr cyn 

iddynt ddychwelyd i’r safle, yn enwedig mewn cysylltiad â 

gweithdrefnau newydd ar gyfer cyrraedd y gwaith. 

 Gwneud yn siŵr bod y staff yn deall sut mae defnyddio a glanhau eu 

cyfarpar diogelu personol. 

Rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf: 

 Dylech chi ymgysylltu’n barhaus â gweithwyr (gan gynnwys undebau 

llafur neu grwpiau sy’n cynrychioli gweithwyr) i fonitro ac i ddeall 

unrhyw effeithiau annisgwyl yn sgil newidiadau i amgylcheddau 

gwaith.  

 Dylech fod yn ymwybodol o bwysigrwydd iechyd meddwl ar adegau o 

ansicrwydd, a chanolbwyntio ar hynny.  

 Defnyddiwch negeseuon syml, clir i esbonio canllawiau drwy 

ddefnyddio lluniau ac iaith glir, gan ystyried grwpiau lle nad yw’r 

Gymraeg a’r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt a’r rheini sydd â 

nodweddion gwarchodedig megis nam ar y golwg.  

 Defnyddio dulliau cyfathrebu gweledol, er enghraifft, byrddau gwyn 

neu arwyddion, i esbonio newidiadau i amserlenni apwyntiadau neu 

brinder mewn stoc heb fod angen cyfathrebu wyneb yn wyneb.  

 Bydd angen ichi ddarparu gwybodaeth i’r bobl sydd yn eich safle am 

y mesurau sydd eu hangen i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r 

coronafeirws.  Bydd hyn yn cynnwys cleientiaid a staff, cyflenwyr neu 

gyrff masnach er mwyn eu helpu i’w mabwysiadu ac i rannu 

profiadau, fel drwy e-bost neu gyfryngau cymdeithasol.  

Ar gyfer busnesau symudol therapyddion harddwch, arlunwyr colur, 

technegwyr gwasanaethau ewinedd, therapyddion tylino, ymarferwyr 

holistaidd a llesiant 

 Dylech chi gysylltu â’r aelwyd cyn cyrraedd i drafod y camau sydd eu 

hangen er mwyn darparu gwasanaethau cyswllt agos yn y cartref yn 

ddiogel. 

Cadw pellter corfforol: 

2.8. Cadw pellter corfforol i weithwyr – sicrhau bod cyflogeion yn 

cadw at ganllawiau cadw pellter corfforol 

Dylech chi gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod 2m rhwng pobl wrth 

iddynt ddisgwyl i ddod i mewn i’r eiddo a phan fyddant yn yr eiddo. Pan nad 

yw hyn yn bosibl rhaid i chi ystyried mesurau eraill i leihau’r risg o ddod i 

gysylltiad â’r coronafeirws. 



Y camau y dylech chi eu cymryd:  

 Rhaid i chi gadw pellter corfforol yn y gweithle pan fo’n bosibl.  

 Wrth ddarparu gwasanaethau cyswllt agos, mae natur y gwaith yn 

golygu na fydd hi fel rheol yn bosibl cadw pellter cymdeithasol wrth 

ddarparu gwasanaeth i gleient. Yn yr amgylchiadau hyn, dylai 

cyflogwyr, cyflogeion a’r hunangyflogedig wneud popeth mae modd 

iddynt ei wneud yn rhesymol i leihau risg. Mae camau i leihau risg yn 

cynnwys:  

 

o Golchi dwylo a glanhau arwynebau’n amlach.  

o Cadw amser y gweithgaredd mor fyr â phosibl.  

o Defnyddio sgriniau neu rwystrau i gadw cleientiaid ar wahân i’w 

gilydd. Os yw’r ymarferydd yn gwisgo feisor, ni fydd sgriniau’n 

darparu amddiffyniad ychwanegol rhwng yr ymarferydd a’r 

unigolyn.  

o Meddwl am osod sgriniau wrth y ddesg talu lle mae mwy o 

ryngweithio wyneb yn wyneb yn debygol. 

o Osgoi gweithio wyneb yn wyneb lle bo’n bosibl.  

o Defnyddio system sy’n defnyddio parau cyson os oes yn rhaid i 

weithwyr fod yn gorfforol agos at ei gilydd.  

o Dim ond agor mannau aros a mannau ymlacio i gleientiaid pan 

fydd modd cadw pellter cymdeithasol.  

o Cadw pellter corfforol rhwng yr ardaloedd gwasanaeth, fel 

seddi i westeion, cadeiriau cleientiaid neu welyau triniaeth.  

 

 Mae cadw pellter corfforol yn berthnasol i bob rhan o fusnes, nid dim 

ond yr ystafell lle caiff y gwasanaeth ei ddarparu, bydd hefyd yn 

cynnwys cartref cleient pan ddarperir gwasanaethau cyswllt agos 

symudol.  Ystafelloedd aros, coridorau a grisiau, pan fyddant yn 

berthnasol, yw’r ardaloedd anoddaf yn aml i gadw pellter corfforol a 

chi sy’n gyfrifol am sicrhau bod gweithwyr yn cael eu hatgoffa’n 

benodol o’r angen i gadw pellter diogel yn yr ardaloedd hyn.  

 

2.8.1 Cadw pellter corfforol wrth gyrraedd a gadael y gwaith 

Dylech chi roi trefniadau ar waith i bobl gadw pellter corfforol pan fo’n 

bosibl, wrth gyrraedd a gadael a galluogi pobl i olchi eu dwylo wrth 

gyrraedd. 

 

 



Y camau y dylech chi eu cymryd:  

 Gwasgaru amseroedd cyrraedd a gadael i osgoi cael llawer o bobl yn 

cyrraedd ac yn gadael ar yr un pryd, gan ystyried yr effaith ar y rheini 

sydd â nodweddion gwarchodedig. 

 Darparu lle parcio ychwanegol neu gyfleusterau fel rheseli beiciau er 

mwyn helpu pobl i gerdded, rhedeg neu feicio i’r gwaith, gan 

gydnabod efallai na fydd hyn yn bosibl mewn gweithleoedd llai.  

 Lleihau tagfeydd, er enghraifft, drwy gael mwy o fynedfeydd i’r 

gweithle, pan fo’n bosibl. 

 Defnyddio marciau a chyflwyno llif unffordd yn y mynedfeydd a’r 

allanfeydd, pan fo’n bosibl. 

 Darparu cyfleusterau golchi dwylo, neu hylif diheintio dwylo lle nad 

yw hynny’n bosibl, ger y mynedfeydd a’r allanfeydd.  

 Cyn cyrraedd, trafod â’r cleientiaid a oes cyfleusterau parcio ar gael i 

fusnesau symudol sy’n darparu gwasanaethau yn y cartref.  

 Cydweithio â busnesau eraill sydd efallai’n rhannu’r eiddo i leihau 

nifer y bobl sydd ar y safle. 

2.8.2 Symud o gwmpas salonau, sbaon, eiddo a chartrefi pobl eraill – 

gan gadw pellter corfforol cymaint ag y bo modd wrth i bobl symud 

drwy’r gweithle. 

Y camau y dylech chi eu cymryd:  

 Cyflwyno newidiadau ffisegol fel rhwystrau neu sgriniau rhwng, y tu ôl 

neu’r tu blaen i fannau gwaith pan fo’n bosibl, fel rhwng cleientiaid a 

gwesteion, er enghraifft yn y dderbynfa ac mewn mannau ymlacio.   

 Cyflwyno llif unffordd mewn ardaloedd prysur. 

 Darparu marciau llawr ac arwyddion i atgoffa gweithwyr a chleientiaid 

i gadw pellter corfforol pan fo’n bosibl, yn enwedig yn y parthau lle 

bydd rhyngweithio â chleientiaid/gwesteion.  

 Gwneud yn siŵr bod pobl anabl yn gallu cael mynediad i lifftiau mewn 

gweithleoedd neu fusnesau mwy mewn adeiladau aml-lawr.  

 Cyn apwyntiadau symudol yng nghartrefi pobl eraill trafod â’r cleient i 

ofyn i aelodau eraill yr aelwyd ddilyn y canllawiau cadw pellter 

corfforol a’r mesurau eraill i leihau risg.  

2.8.3 Gweithleoedd a mannau gwaith - cadw pellter cymdeithasol 

rhwng unigolion pan fyddant yn eu mannau gwaith. 

I bobl sy’n gweithio mewn un lle, dylai eu man gwaith eu galluogi nhw i 

gadw pellter corfforol lle bo’n bosibl.  



Y camau y dylech chi eu cymryd:   

 Dylech chi neilltuo mannau gwaith unigol cymaint ag y bo modd. Os 

oes angen eu rhannu, dylid eu rhannu â’r nifer lleiaf posibl o bobl a 

dylid eu glanhau’n rheolaidd.  

 Adolygu cynllun yr eiddo i gadw pellter corfforol rhwng y cleientiaid er 

mwyn lleihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws, gan sicrhau 

bod digon o le rhwng cadeiriau a gwelyau triniaeth cleientiaid a 

gwesteion, er enghraifft, a pheidio â defnyddio bob yn ail gadair neu 

wely triniaeth.   

 Defnyddio tâp neu baent ar y llawr i farcio ardaloedd er mwyn helpu 

pobl i gadw pellter corfforol.  

 Osgoi cael apwyntiadau sy’n gor-redeg neu’n gor-gyffwrdd a 

chysylltu â chleientiaid o bell i roi gwybod iddynt pan fyddwch chi’n 

barod i’w gweld nhw, pan fo’n bosibl.  

 Gofyn i gleientiaid gyrraedd ar yr amser a drefnwyd ar gyfer eu 

hapwyntiad a dim ond darparu man aros os oes modd cadw pellter 

corfforol.   

 Mewn sba lle mae’n anhebygol y bydd gwesteion yn gadael ar 

unwaith ar ôl cael triniaeth, dylid cadw pellter corfforol mewn 

ardaloedd sy’n cael eu rhannu, gan gynnwys mannau aros a mannau 

ymlacio. 

 Defnyddio sgriniau i greu rhwystr ffisegol rhwng mannau gwaith, pan 

fydd hyn yn ymarferol. Ni fydd angen hyn rhwng yr ymarferydd a’r 

cleient pan fydd yr ymarferydd yn gwisgo feisor.  

 Defnyddio system cyfeillion cyson, sef dewis pa weithwyr fydd yn 

cydweithio, os oes yn rhaid i weithwyr fod yn gorfforol agos.  

 Lleihau’r cyswllt sy’n ymwneud â thrafodion, er enghraifft, ystyried 

defnyddio taliadau digyswllt gan gynnwys cildyrnau, pan fo’n bosibl. 

Os nad yw’n bosibl defnyddio taliadau digyswllt gyda cherdyn banc 

neu ffôn clyfar. Glanhau’r peiriant yn rheolaidd a meddwl am 

ddefnyddio sgriniau wrth y desgiau talu.  

 Lleihau pa mor aml bydd cyfarpar yn cael ei rannu rhwng gweithwyr, 

eu glanhau’n rheolaidd rhwng eu defnyddio a neilltuo cyfarpar i 

unigolyn penodol pan fo’n bosibl.  

 Defnyddio eitemau untro pan fo’n bosibl, a sicrhau bod eitemau 

amldro’n cael eu glanhau a’u golchi rhwng eu defnyddio. 

 

 



2.8.4 Ardaloedd Cyffredin - cadw pellter cymdeithasol wrth 

ddefnyddio ardaloedd cyffredin. 

Y camau y dylech chi eu cymryd:  

 Gwasgaru amseroedd egwyl i leihau’r pwysau ar ystafelloedd egwyl y 

staff neu’r mannau bwyta, a gwneud yn siŵr bod pawb yn cadw 

pellter corfforol yn ystafelloedd egwyl y staff. 

 Defnyddio ardaloedd diogel y tu allan ar gyfer egwyliau.  

 Creu ardaloedd ychwanegol drwy ddefnyddio rhannau eraill o’r ardal 

waith neu’r adeilad sy’n rhydd o ganlyniad i weithio o bell. Gosod 

sgriniau i amddiffyn gweithwyr mewn derbynfeydd neu ardaloedd 

tebyg.  

 Annog gweithwyr i ddod â’u bwyd a’u diod eu hunain. Peidio â 

darparu bwyd na diod i gleientiaid, dim ond dŵr mewn cwpanau neu 

boteli untro a pheidio â chaniatáu i gleientiaid gael bwyd na diod yn y 

salon ar wahân i ddŵr mewn cwpanau neu boteli untro. Efallai y bydd 

trefniadau gwahanol ar waith mewn amgylchedd sba lletygarwch, 

hamdden neu sba dydd, ar gyfer y gweithdrefnau i sba dylech chi 

ddarllen canllawiau eraill Llywodraeth Cymru: 

https://llyw.cymru/busnesau-twristiaeth-lletygarwch-canllawiau-i-

ailagor-yn-raddol  

 Aildrefnu seddi a byrddau, fel mewn mannau aros, i wneud y gorau 

o’r gofod i gadw 2 fetr rhwng pobl a lleihau’r rhyngweithio wyneb yn 

wyneb.  

 Annog gweithwyr i aros ar y safle ar gyfer eu sifft.  

 Meddwl am ddefnyddio marciau cadw pellter corfforol ar gyfer 

ardaloedd cyffredin eraill megis toiledau, ystafelloedd staff, 

ystafelloedd newid ac mewn unrhyw ardaloedd eraill lle bydd pobl yn 

tueddu i giwio.  

 Paratoi deunyddiau ac offer cyn apwyntiadau sydd wedi cael eu 

trefnu, fel cynnyrch a defnyddiau traul, er mwyn sicrhau cyn lleied â 

phosibl o symud i fannau gweithio cyffredin.  

 Trefnu apwyntiadau i osgoi tagfeydd cleientiaid mewn mannau aros, 

yn enwedig mewn sefydliadau sydd â mannau aros llai.   

 Dim ond y cleient ddylai fod yn yr un ystafell ar gyfer apwyntiadau 

symudol yn y cartref.  

 Cael gwared â chylchgronau a phapurau newydd o’r mannau aros a’r 

mannau ymlacio. 

 

 

https://llyw.cymru/busnesau-twristiaeth-lletygarwch-canllawiau-i-ailagor-yn-raddol
https://llyw.cymru/busnesau-twristiaeth-lletygarwch-canllawiau-i-ailagor-yn-raddol


2.8.5 Damweiniau, diogelwch a digwyddiadau eraill  

Diogelwch yw’r flaenoriaeth yn ystod y digwyddiadau hyn.   

Pan fo’n bosibl dylai swyddogion cymorth gyntaf geisio helpu o bellter 

diogel, gan ofyn i’r sawl sydd wedi cael anaf wneud pethau ei hun. Pan na 

fydd hyn yn bosibl, mewn argyfwng er enghraifft, mae’n annhebygol y bydd 

modd cadw pellter o 2m.  

Dylai unigolion sy’n darparu cymorth cyntaf cyswllt agos i bobl eraill roi sylw 

penodol i fesurau glanweithdra yn syth wedyn gan gynnwys golchi dwylo.  

Os oes angen defnyddio adfywio cardio-pwlmonaidd i achub bywyd rhywun 

wrth ddisgwyl am y gwasanaethau brys, ar hyn o bryd mae canllawiau’r 

Cyngor Dadebru a gwefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 

yn cynghori cywasgu’n unig a defnyddio offer diffibrilio yn gynnar: 

https://www.hse.gov.uk/news/first-aid-certificate-coronavirus.htm 

Y camau y dylech chi eu cymryd:  

 Adolygu eich gweithdrefnau digwyddiadau ac argyfwng i sicrhau eu 

bod yn adlewyrchu’r egwyddorion cadw pellter cymdeithasol cymaint 

ag y bo modd.  

 Meddwl am oblygiadau diogelwch unrhyw newidiadau rydych chi’n 

bwriadu eu gwneud i’ch gweithrediadau a’ch arferion mewn ymateb i 

COVID-19, oherwydd gallai unrhyw ddiwygiadau achosi risgiau 

diogelwch newydd neu wahanol y bydd angen eu lleihau.   

 

Adran 3: Yr hyn dylech chi ei wneud i gadw eich cleientiaid a’ch 

ymwelwyr yn ddiogel – gan leihau’r risg o ledaenu COVID-19  

 

3.1 Triniaethau a gwasanaethau a ganiateir sy’n gallu cael eu 

darparu’n ddiogel yn ystod COVID-19. 

Technegwyr ewinedd, therapyddion harddwch a therapyddion 

holistaidd a llesiant  

Mae modd iddynt ddarparu’r triniaethau a’r gwasanaethau canlynol yn 

ddiogel o dan ganllawiau cyfredol y llywodraeth ar gyfer gweithio’n ddiogel 

mewn gwasanaethau cyswllt agos:     

• Triniaeth dwylo 
• Triniaeth traed 
• Adweitheg  
• Defnyddio gwelyau haul UV  
• Triniaethau ewinedd a gwasanaethau harddu  

https://www.hse.gov.uk/news/first-aid-certificate-coronavirus.htm


Mae hi hefyd yn ddiogel i ddarparu’r triniaethau a’r gwasanaethau lefel 3 

canlynol, ond ar y corff yn unig:  

Mae'r rhain yn cynnwys:  

• Gwasanaethau cwyro’r corff, siwgro neu edafu  

• Therapi technegol datblygedig i’r corff (trydanol neu fecanyddol) 

• Triniaethau tylino ac Ayurveda   

• Sgrwbio’r corff, brwsio’r corff a lapio’r corff 

• Triniaethau therapi thermol 

• Rhoi lliw haul i’ch hun  

• Therapi/tylino chwaraeon  

Mae hi hefyd yn bosibl darparu: 

 Tylino pen yn y dull Indiaidd  

 Therapi cynhesu’r glust  

 Tyllu llabed clust  

Yn ddiogel ar yr amod bod y therapydd yn gwisgo feisor ac yn osgoi 

cyfnodau hir yn yr ardal risg uchel (yr ardal yn syth o flaen llygaid, trwyn a 

cheg cleient) ar gyfer y rhan fwyaf o'r amser y bydd hi’n cymryd i gwblhau’r 

triniaethau cyswllt agos.  

Ymarferwyr gwasanaethau a thriniaethau arferion uwch aciwbigo, 

electroserio, estheteg 

Mae modd iddynt ddarparu’r triniaethau a’r gwasanaethau canlynol yn 

ddiogel ar y corff yn unig o dan ganllawiau cyfredol y llywodraeth ar gyfer 

gweithio’n ddiogel mewn gwasanaethau cyswllt agos:  Mae'r rhain yn 

cynnwys:     

 Laser ac IPL (laser, golau pwls dwys a deuodau allyrru golau) 

 Microbigmentiad 

 Codi brychau ar y croen (electroserio)  

 Diflewio trydanol  

 Aciwbigo 
 

3.2 Triniaethau risg uchel ar yr wyneb y cynghorir yn gryf i beidio â’u 

darparu oherwydd ei bod hi’n anodd iawn gwneud hynny’n ddiogel yn 

ystod COVID-19 o dan y canllawiau cyfredol.  

Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol, ond nid yw hon yn rhestr gyflawn: 

 Gwasanaethau cwyro’r corff, sugaring neu threading 

 Triniaethau’r wyneb (â llaw) 

 Therapi technegol datblygedig i’r wyneb (trydanol neu fecanyddol)  



 Triniaethau amrannau 

 Rhoi colur ymlaen 

 Dermarolio 

 Dermablaenio 

 Microlafnu 

 Diflewio trydanol ar y wyneb 

 Triniaethau aeliau 

 Tocsin botwlinwm a llenwadau croenol  

 Laser ac IPL (laser, golau pwls dwys a deuodau allyrru golau) 

 Pilio cemegol 

 Micronodwyddo 

 Colur lled-barhaol (hy microbigmentiad, microlafnu a 

microbigmentiad croen y pen)  

 Codi brychau ar y croen (electroserio ac electrolysis)  

 Diflewio trydanol  

 Aciwbigo 

 

Mae'r cyngor iechyd y cyhoedd yn glir bod y rhain yn weithgareddau risg 
uchel sy’n golygu bod ymarferwyr yn yr ardal risg uchel am gyfnodau hir. 
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn poeni nad oes modd rheoli’r triniaethau 
hyn yn ddiogel ar hyn o bryd.  Er nad yw’r triniaethau hyn yn cynhyrchu 
aerosolau, maent yn golygu gweithio’n agos at y geg / trwyn / a secretiadau 
anadlol y cleient, ac yn y rhan fwyaf o achosion ni fydd modd i'r cleient 
wisgo masg.  Maent yn argymell i fusnesau beidio â darparu’r triniaethau 
hyn oni bai eu bod yn gallu cael gafael ar y cyfarpar diogelu personol cywir 
(mae Iechyd Cyhoeddus Cymru HW yn argymell masgiau llawfeddygol atal 
hylif a chyfarpar diogelu’r llygaid (gogls neu fasg wyneb llawn) menyg a 

ffedog untro) eu bod yn cael digon o hyfforddiant ar wisgo cyfarpar diogelu 
personol a’i dynnu i ffwrdd a rhagofalon rheoli heintiau safonol.    

Fel cyflogwr, mae gennych chi ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu gweithwyr 

ac eraill rhag risg i’w hiechyd a’u diogelwch. Mae hyn yn golygu bod angen 

i chi feddwl am y risgiau sy’n eu hwynebu a chymryd pob cam rhesymol 

ymarferol i’w lleihau, gan gydnabod na allwch chi ddileu’r risg o COVID-19 

yn llwyr.  

Bydd gennych chi ddyletswydd i gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod 2 

fetr rhwng pobl a chymryd unrhyw gamau rhesymol eraill i leihau’r risg o 

ddod i gysylltiad â’r coronafeirws, er enghraifft mesurau sy’n cyfyngu ar 

ryngweithio wyneb yn wyneb a chynnal hylendid.  Rhaid i chi hefyd 

ddarparu gwybodaeth i unrhyw un ar eich safle ynghylch sut mae lleihau’r 

risg honno.   



Mae Llywodraeth Cymru yn argymell yn gryf eich bod yn ystyried beth sy’n 
arferion diogel a’ch bod ddim ond yn darparu triniaethau a gwasanaethau 
mae modd eu gwneud yn ddiogel.  

Os nad oes modd darparu’r triniaethau uchod yn yr ardal risg uchel heb allu 
eu darparu o ochr yr wyneb neu'r tu ôl i’r pen sy’n golygu nad oes angen 
cyfnodau hir yn yr ardal risg uchaf, yna rydym yn argymell yn gryf i chi 
beidio â chynnig y triniaethau hyn yn ystod cyfnod yr adolygiad hwn.   
 
Byddwn yn parhau i gadw llygad barcud ar sut caiff gwasanaethau cyswllt 
agos eu darparu yng Nghymru, ac os byddwn yn teimlo nad yw’r gofynion i 
gymryd pob cam rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws 
yn cael eu dilyn, bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried diwygio Rheoliadau 
Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020 i atal y 
triniaethau risg uchel hyn oni bai fod modd diwallu’r amodau penodol.    
 

Dylid nodi hefyd nad yw pyllau nofio a champfeydd dan do ac awyr 

agored yn cael ailagor yng Nghymru eto.  Mewn sbaon mae’r cyfyngiad 

hwn hefyd wedi cael ei ymestyn i:  

 Byllau hydrotherapi. 

 Pyllau sba  

 Sawnau ac Ystafelloedd stêm. 

3.3 Trefnu apwyntiadau – mesurau a fydd yn cadw pobl yn ddiogel ac 
yn caniatáu i ni olrhain y feirws.   

Dylai busnesau gwasanaethau cyswllt agos sy’n cael ailagor yng Nghymru 

ymdrechu i wneud hynny ar sail apwyntiad yn unig. Fydd neb yn cael 

cerdded mewn i gael gwasanaeth heb drefnu apwyntiad ymlaen llaw.  Mae 

Profi ac Olrhain y GIG yn cefnogi agor yr economi yn dilyn COVID-19. Gan 

gydnabod y bydd gennych chi ddyletswyddau o dan GDPR, dylech chi 

geisio helpu’r gwasanaeth hwn drwy gadw cofnod dros dro o’ch cleientiaid 

a’ch ymwelwyr am 21 diwrnod, mewn ffordd mae modd i’ch busnes ei 

rheoli, a helpu Profi ac Olrhain y GIG gyda cheisiadau am y data hynny os 

bydd angen. Gallai hyn helpu i reoli clystyrau neu achosion. Mae nifer o 

fusnesau ewinedd, harddwch, holistaidd a llesiant sydd eisoes wedi 

dechrau trefnu apwyntiadau i baratoi ar gyfer yr ailagor wedi llunio 

systemau ar gyfer cofnodi eu cleientiaid a’u hymwelwyr. Os nad ydych 

eisoes yn gwneud hyn, dylech chi wneud hyn i helpu i frwydro yn erbyn y 

feirws. Byddwn yn gweithio gyda chyrff y diwydiant a chyrff perthnasol i 

ddylunio’r system hon yn unol â deddfwriaeth GDPR, a byddwn yn rhannu’r 

manylion cyn bo hir.   



Dylai pob eiddo sicrhau bod camau’n cael eu cymryd i osgoi’r angen i bobl 

godi eu llais yn ddiangen. Mae hyn yn cynnwys peidio â chwarae 

cerddoriaeth na darllediadau a allai annog pobol i weiddi, gan gynnwys os 

caiff hynny ei chwarae ar lefel sy’n golygu ei bod hi’n anodd cael sgwrs 

arferol. Y rheswm am hyn yw’r potensial bod risg uwch o drosglwyddo, yn 

enwedig trosglwyddo drwy’r awyr 

Y camau y dylech chi eu cymryd:  

Cyn archebu apwyntiad  

 Dylech chi ddefnyddio system archebu ymlaen llaw yn unig – 

ddylech chi ddim cynnig apwyntiadau i bobl sy’n cerdded mewn.  

 Dylech chi gyfrifo’r nifer uchaf o gleientiaid y mae’n rhesymol 

iddynt fod yn yr eiddo ar yr un pryd a dilyn canllawiau cadw pellter 

corfforol a cheisio cyfyngu ar nifer yr apwyntiadau ar unrhyw un 

adeg yn unol â hynny.  Meddyliwch am gyfanswm arwynebedd y 

llawr yn ogystal â mannau cul ac ardaloedd prysur tebygol.   

 Dylid cael o leiaf 2m rhwng y mannau gwaith. Gall hyn olygu cael 

gwared â chadeiriau neu welyau triniaeth neu gadeiriau i 

westeion o’r salon a'r mannau ymlacio neu roi tâp neu arwyddion 

‘ddim ar gael’ arnynt.  Er y dylai system apwyntiadau leihau’r risg 

hon, dylai unrhyw gyfrifiadau o ran cadw pellter corfforol ystyried 

unrhyw fannau aros y gallai fod angen eu defnyddio.   

 Penderfynu a ellir adolygu’r amserlenni ar gyfer gwasanaethau 

hanfodol ac ymweliadau contractwyr er mwyn lleihau’r 

rhyngweithio a’r gorgyffwrdd rhwng pobl.  

 Os byddwch chi’n penderfynu na fyddwch chi’n gallu darparu 

triniaethau risg uchel yn ddiogel, cyn i chi dderbyn yr apwyntiad, 

dylech chi roi gwybod i’r cleient na fyddwch chi’n gallu cymryd pob 

mesur rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws 

er mwyn cadw’r cleient a’r ymarferydd yn ddiogel.    

 Cyn i chi dderbyn apwyntiad dylech chi ofyn cwestiynau sgrinio 

am COVID-19 i’r cleient cyn i chi allu cadarnhau’r apwyntiad:  

 Dylech chi roi gwybod i’r cleient y byddwch chi’n cysylltu â nhw 48 

awr cyn dyddiad yr apwyntiad i ofyn y cwestiynau sgrinio canlynol 

ynghylch COVID-19 cyn i chi allu cadarnhau’r apwyntiad:  

 

 Ydych chi wedi cael canlyniad positif am y coronafeirws? 
 Ydych chi’n disgwyl am ganlyniad prawf coronafeirws?  

NEU 



 Ydych chi wedi cael peswch cyson newydd (mae hyn yn golygu 
pesychu’n aml am fwy nag awr, neu dri phwl neu fwy o 
besychu mewn 24 awr - os oes ganddyn nhw beswch fel rheol, 
gallai fod yn waeth na’r arfer)?  

 Oes gennych chi dymheredd uchel (mae hyn yn golygu bod eu 

brest neu eu cefn yn boeth wrth ei gyffwrdd – does dim angen 

iddyn nhw fesur eu tymheredd)?  

 Ydych chi wedi sylwi bod eich synnwyr arferol o flas neu arogl 

wedi cael ei golli neu wedi newid (mae hyn yn golygu eu bod 

wedi sylwi nad ydynt yn gallu arogli neu flasu unrhyw beth, neu 

mae pethau’n arogli neu’n blasu’n wahanol i’r arfer)?   

 Os ydych chi’n fusnes symudol, holwch hefyd os oes unrhyw 

un yn y tŷ yn hunanynysu neu’n gwarchod. 

Mae’r rhan fwyaf o bobl sydd â’r coronafeirws yn cael o leiaf un o’r 
symptomau hyn. Os oes gan y cleient unrhyw un o’r symptomau hyn, 
dim ots pa mor ysgafn, dylent aros gartref ac aildrefnu eu hapwyntiad.   

Efallai byddwch chi eisiau eu cyfeirio at Ganllawiau Llywodraeth 
Cymru: https://llyw.cymru/gwirio-adrodd-symptomau-coronafeirws 

 Dylech chi hefyd ddweud wrthynt ei bod yn rhaid iddynt ddilyn eich 

mesurau iechyd a diogelwch COVID-19 yn ystod eu hapwyntiad. 

Rhowch wybod i gleientiaid a chontractwyr am ganllawiau ynghylch 

ymweld â’r eiddo cyn cyrraedd ac wrth iddynt gyrraedd, gan gynnwys 

drwy ddarparu gwybodaeth ar wefannau, neu ffurflenni archebu ac 

wrth fynedfeydd.  

 Wrth archebu apwyntiad, dylech chi ofyn i’r cleient ddod ar eu pen eu 

hunain pan fydd hynny’n bosibl.   

 Os bydd cleientiaid yn dod gyda phlant dylent fod yn gyfrifol am eu 

goruchwylio bob amser a dylent ddilyn y canllawiau cadw pellter 

cymdeithasol. Os yw’n bosibl ni ddylai’r sawl sy’n dod i’r apwyntiad 

ddod gydag unrhyw un arall er mwyn osgoi rhoi’r gofynion cadw 

pellter cymdeithasol yn y fantol. 

 

Ar ddiwrnod yr apwyntiad 

 Ar ddiwrnod yr apwyntiad dylech chi ofyn yr un set o gwestiynau 

sgrinio COVID i’r cleient, fel y maent wedi’u nodi uchod. Dylech 

hefyd ofyn iddyn nhw roi eu manylion cyswllt.   

 Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar 

gyfrifoldebau cyflogwyr i helpu gyda phrofion COVID-19 ac 

olrhain cysylltiadau. Mae olrhain cysylltiadau’n rhan bwysig o’r 

https://llyw.cymru/gwirio-adrodd-symptomau-coronafeirws
https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-canllawiau-i-gyflogwyr
https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-canllawiau-i-gyflogwyr
https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-canllawiau-i-gyflogwyr


strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu a fydd yn ein helpu i fyw a 

gweithio ochr yn ochr â’r feirws wrth i ymchwil barhau i ddod o hyd 

i driniaethau mwy effeithiol a brechlyn. 

 Os bydd cleientiaid yn gwrthod darparu’r wybodaeth dylech chi 

ystyried a ydych chi am fwrw ymlaen â’r apwyntiad ai peidio.  

 Os byddant yn rhoi ateb cadarnhaol i unrhyw un o’r cwestiynau, ni 

ddylech chi fwrw ymlaen â’r apwyntiad a dylech chi awgrymu bod 

y cleient yn hunanynysu.   

 Dylech annog cleientiaid i ddefnyddio hylif diheintio dwylo neu 

gyfleusterau golchi dwylo wrth iddynt ddod i mewn i’r safle neu cyn 

cael triniaeth a gwasanaeth.  

 Addaswch sut mae pobl yn teithio drwy’r eiddo i leihau tagfeydd a 

chyswllt rhwng cleientiaid, er enghraifft rheoli ciwiau neu lif 

unffordd. Efallai y bydd hyn ond yn bosibl mewn sefydliadau mwy. 

 Gwnewch yn siŵr bod unrhyw newidiadau i fynedfeydd, allanfeydd 

a rheoli ciwiau yn ystyried addasiadau rhesymol ar gyfer y rheini 

sydd eu hangen, gan gynnwys cleientiaid anabl. Er enghraifft, 

cynnal mynediad i gerddwyr a mynediad parcio ar gyfer cleientiaid 

anabl.  

 Dylid osgoi ciwiau drwy ddefnyddio system apwyntiadau’n unig, ac 

felly bydd modd osgoi’r angen i gleientiaid aros mewn ciwiau. 

Dylid cynghori cleientiaid i gyrraedd yn brydlon ar gyfer eu 

hapwyntiad i leihau oedi yn nes ymlaen yn ystod y diwrnod ond ni 

ddylent gyrraedd yn rhy gynnar a gorgyffwrdd â chleientiaid eraill. 

 Dylid gofyn i westeion sba dydd gyrraedd yn brydlon a dylid rheoli 

faint o bobl sy’n bresennol yn ofalus.  

 Dylai’r ciwiau sydd yn ffurfio’r tu allan gael eu rheoli i sicrhau nad 

ydynt yn achosi risg i unigolion nac i fusnesau eraill, er enghraifft 

drwy gyflwyno systemau ciwio, defnyddio rhwystrau a chael aelod 

o staff wrth law i gyfarwyddo’r cleientiaid.  

 Lleihau’r cyswllt rhwng gwahanol weithwyr wrth ddarparu 

gwasanaeth i gleient.  

 Adolygu arferion gweithio i leihau hyd y cyswllt gyda’r cleient.  

 Cadw pellter corfforol mewn mannau aros pan fydd cleientiaid yn 

aros am eu hapwyntiadau. Pan na fydd modd cadw pellter 

corfforol yn y mannau aros, meddyliwch am ddefnyddio polisi ‘un 

mewn un allan’.  

 Gweithio gyda busnesau cyfagos ac awdurdodau lleol i ddarparu 

cyfleusterau neu lefydd parcio ychwanegol fel rheseli beiciau, pan 



fo’n bosibl, er mwyn helpu cleientiaid i osgoi defnyddio trafnidiaeth 

gyhoeddus. 

3.4 Toiledau i gleientiaid – sicrhau a hyrwyddo hylendid da, cadw 

pellter corfforol, a glanweithdra yn y cyfleusterau toiledau.  

Dylid cadw toiledau cyhoeddus, toiledau dros dro a thoiledau sydd mewn 

eiddo ar agor a dylid eu rheoli’n ofalus i leihau’r risg o drosglwyddo COVID-

19.  

Y camau y dylech chi eu cymryd:  

 Defnyddio arwyddion a phosteri i feithrin ymwybyddiaeth o dechneg 

dda ar gyfer golchi dwylo, yr angen i gynyddu pa mor aml mae pobl 

yn golchi dwylo, ac osgoi cyffwrdd â’ch wyneb, a phesychu neu 

disian i mewn i hances bapur sy’n cael ei rhoi yn y bin yn ddiogel, 

neu i’ch braich os nad oes hances bapur ar gael.   

 Er mwyn galluogi hylendid dwylo da meddyliwch am ddarparu hylif 

diheintio dwylo wrth y fynedfa i’r toiledau pan fydd hynny’n ddiogel ac 

yn ymarferol, a gwnewch yn siŵr bod cyfleusterau addas ar gael i 

olchi dwylo gan gynnwys dŵr sy’n rhedeg a sebon hylif ac opsiynau 

addas ar gyfer sychu dwylo (tywelion papur os yw’n bosibl) neu 

sychwyr dwylo.   

 Dylid darparu arwyddion i atgoffa pobl bod angen cadw 2m i ffwrdd 

oddi wrth gleientiaid eraill a'r therapyddion pan na fyddant yn derbyn 

gwasanaeth cyswllt agos.   

 Defnyddio mesurau i gyfyngu ar nifer y defnyddwyr ar unrhyw un 

adeg. Meddwl am ddefnyddio marciau clir i bobl gadw pellter corfforol 

wrth giwio, a rheolwch faint sy’n cael mynediad gan ganiatáu i un 

ddod mewn pan fydd un yn mynd allan (ar yr un pryd â pheidio â 

chreu tagfeydd ychwanegol). 

 Cadw’r cyfleusterau wedi’u hawyru’n dda, pan fo’n bosibl gellir cadw’r 

drysau i flociau toiledau ar agor er mwyn cael cymaint â phosibl o 

awyr iach, er mwyn i ddefnyddwyr allu asesu faint o bobl sydd yno, 

ac er mwyn cyfyngu ar gyswllt dwylo. 

 Rhoi canllawiau clir ar gyfer defnyddio a glanhau’r toiledau, a’u 

glanhau’n amlach yn unol â’r nifer sy’n eu defnyddio. Defnyddio 

cynnyrch glanhau arferol, gan roi sylw i arwynebau sy’n cael eu 

cyffwrdd â dwylo’n aml, a meddyliwch am ddefnyddio cadachau untro 

neu rolyn papur i lanhau pob arwyneb caled.  



 Dylid cymryd gofal arbennig wrth lanhau toiledau dros dro a 

chyfleusterau toiledau mwy. 

 Mae gosod amserlen lanhau yn rhywle amlwg yn gallu sicrhau ei bod 

yn gyfredol ac yn weladwy. Darparu mwy o gyfleusterau gwastraff a 

chasglu sbwriel yn amlach. Darllenwch y canllawiau iechyd y 

cyhoedd ar lanhau a diheintio mewn lleoliadau nad ydynt yn rhai 

gofal iechyd. 

I gael rhagor o gyngor, darllenwch ganllawiau Llywodraeth Cymru: Darparu 

toiledau mwy diogel i’r cyhoedd: Coronafeirws sy’n rhoi canllawiau am reoli 

toiledau a ddefnyddir gan y cyhoedd yn ddiogel yn ystod pandemig y 

coronafeirws gan gynnwys ar gyfer eiddo masnachol neu fusnes lle 

darperir mynediad i doiledau i’r cyhoedd: https://llyw.cymru/darparu-

toiledau-mwy-diogel-ir-cyhoedd-coronafeirws  

3.5 Darparu ac egluro’r canllawiau sydd ar gael – sicrhau bod pobl yn 

deall beth mae angen iddynt ei wneud i gynnal diogelwch. 

Y camau y dylech chi eu cymryd:   

 Darparu canllawiau clir ar yr ymddygiad a ddisgwylir gan 

gleientiaid/gwesteion, cadw pellter cymdeithasol a hylendid cyn i bobl 

gyrraedd, wrth drefnu eu hapwyntiad, ac wrth iddynt gyrraedd, er 

enghraifft, gydag arwyddion a chymhorthion gweledol.  Esbonio i 

westeion ac i gleientiaid y gallai methu â dilyn mesurau diogelwch 

arwain at beidio â darparu gwasanaethau.  Byddai modd hyrwyddo’r 

neges hon drwy eich tudalennau ar y we neu drwy sianeli cyfryngau 

cymdeithasol eraill.  

 Darparu gwybodaeth ysgrifenedig neu lafar am y canllawiau 

diweddaraf i weithwyr ac i gleientiaid/gwesteion y tu mewn a’r tu allan 

i’r eiddo. 

 Arddangos posteri neu wybodaeth sy’n nodi sut y dylai cleientiaid 

ymddwyn yn eich eiddo er mwyn cadw pawb yn ddiogel. Meddwl am 

anghenion penodol y rheini sydd â nodweddion gwarchodedig, fel y 

rheini sydd â nam ar eu clyw neu nam ar eu golwg.  

 Darparu sesiwn briffio diogelwch ynghylch y protocolau ar y safle, y 

rheolau ar gyfer ardaloedd sy’n cael eu rhannu a chyfleusterau 

allweddol, er enghraifft, golchi dwylo, yn enwedig i weithwyr llawrydd 

sydd efallai’n gweithio mewn nifer o leoliadau.   

 Sicrhau bod modd gweld y canllawiau diweddaraf drwy’r adeilad 

cyfan. Rhoi gwybod i gleientiaid y dylent fod yn barod i dynnu 

gorchuddion wyneb os gofynnir iddynt wneud hynny gan swyddogion 

yr heddlu a staff at ddiben adnabod.  

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://gov.wales/providing-safer-toilets-public-use-coronavirus&data=02|01|Charlotte.Cosserat@gov.wales|de57c8a6995b4eda136c08d81e71575d|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637292819423352171&sdata=q15KrRAYz/WQcCIstJB8Qc7VA3KdhQeHmr1eWop65lE=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://gov.wales/providing-safer-toilets-public-use-coronavirus&data=02|01|Charlotte.Cosserat@gov.wales|de57c8a6995b4eda136c08d81e71575d|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637292819423352171&sdata=q15KrRAYz/WQcCIstJB8Qc7VA3KdhQeHmr1eWop65lE=&reserved=0


3.6 Derbyn a dosbarthu nwyddau a chynnyrch – cadw pellter corfforol 

ac osgoi lledaenu’r feirws ar arwynebau pan fydd nwyddau’n cyrraedd 

ac yn gadael yr eiddo.  

Y camau y dylech chi eu cymryd:  

 Gwneud yn siŵr na fydd unrhyw gyswllt diangen pan fydd nwyddau’n 

cael eu danfon. Er enghraifft, danfon yn ddigyswllt lle mae natur y 

cynnyrch yn caniatáu defnyddio proses archebu electronig ymlaen 

llaw.  

 Meddwl am ffyrdd o leihau pa mor aml caiff nwyddau eu danfon, er 

enghraifft drwy archebu mwy yn llai aml.  

 Pan fo’n bosibl ac yn ddiogel, un gweithiwr ddylai fod yn llwytho 

neu’n dadlwytho cerbydau neu’n cwrdd â phobl sy’n danfon nwyddau 

wrth y drws ffrynt.  

 Trefnu bod nwyddau’n cael eu danfon y tu allan i’r cyfnod pan fydd 

cleientiaid yn cael apwyntiadau.  

 Ail-stocio/ailgyflenwi y tu allan i oriau gweithredu’r gweithle. 

GLANHAU: 

Adran 4: Yr hyn dylech chi ei wneud i atal COVID-19 rhag dod i’ch 

safle busnes, sbaon a’ch gweithleoedd   

4.1 Glanhau’r gweithle – gan sicrhau bod unrhyw safle neu leoliad 

sydd ar gau neu sy’n gweithredu’n rhannol yn lân ac yn barod i 

ailddechrau   

Y camau y dylech chi eu cymryd:  

 Gwirio a oes angen i chi wasanaethu neu addasu systemau awyru, 

er enghraifft, er mwyn sicrhau nad yw’r lefelau awyru yn gostwng yn 

awtomatig gan fod nifer y bobl sy’n bresennol yn is na’r arfer.  

 Nid oes angen addasu’r rhan fwyaf o systemau aerdymheru, ond os 

yw systemau’n gwasanaethu nifer o adeiladau neu os nad ydych yn 

siŵr, dylid gofyn am gyngor gan eich peirianwyr neu gynghorwyr 

awyru ac aerdymheru (HVAC). 

4.2 Cadw’r gweithle’n lân – atal y feirws rhag lledaenu drwy gyffwrdd 

a halogi arwynebau  

Y camau y dylech chi eu cymryd: 

 Trefnu bylchau rhwng apwyntiadau er mwyn gallu glanhau ardaloedd 

gwaith a chyfarpar yn aml rhwng eu defnyddio, gan ddefnyddio eich 

cynnyrch glanhau arferol.  



 Glanhau gwrthrychau ac arwynebau sy’n cael eu cyffwrdd yn 

rheolaidd yn aml gan gynnwys handlenni drysau neu ddyfeisiau sy’n 

cael eu dal gan y staff, a gwneud yn siŵr bod trefniadau gwaredu 

digonol ar waith ar gyfer y cynnyrch glanhau.  

 Tacluso mannau gwaith a chael gwared â gwastraff ac eiddo o’r ardal 

waith ar ddiwedd sifft. 

 Cael gwared ar yr eitemau mae cleientiaid yn eu trin fel rheol, peidio 

â darparu deunyddiau darllen megis cylchgronau ym mannau aros y 

cleientiaid a'r mannau ymlacio.  

 Diheintio unrhyw gyfarpar amldro, gan gynnwys cadeiriau cleientiaid, 

gwelyau triniaeth, a seddi i westeion, gan gynnwys mannau ymlacio 

a chyfarpar a ddefnyddir ar ôl pob apwyntiad, ac ar ddechrau a 

diwedd sifftiau.  

 Mewn salonau a chlinigau rhoi gŵn untro i bob cleient ei ddefnyddio.. 

Pan na fydd hyn yn bosibl, defnyddiwch ynau gwahanol (a thyweli yn 

y ffordd arferol) ar gyfer pob cleient, gan eu golchi rhwng eu 

defnyddio a’u gwaredu’n briodol yn ôl yr angen.  

 Gofyn i’r staff beidio â gwisgo eu hiwnifform gartref nac wrth deithio 

yn ôl ac ymlaen i’r gweithle, a’u bod yn newid eu hiwnifform bob dydd 

ac yn ei golchi yn syth ar ôl ei defnyddio. 

 Gwneud yn siŵr bod yr amgylchedd gwaith yn cael ei awyru’n dda, er 

enghraifft drwy gadw ffenestri neu ddrysau ar agor.  

 Glanhau arwynebau a gwrthrychau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml fel 

handlenni drysau. 

4.3 Hylendid (golchi dwylo, cyfleusterau glanweithdra) – helpu pawb i 

sicrhau hylendid da drwy gydol y diwrnod gwaith  

Y camau y dylech chi eu cymryd:  

 Defnyddio arwyddion a phosteri i godi ymwybyddiaeth o dechneg 

golchi dwylo dda, yr angen i olchi dwylo’n amlach ac osgoi cyffwrdd 

eich wyneb.  

 Mabwysiadu techneg golchi dwylo dda a golchi dwylo’n amlach 

rhwng apwyntiadau. Ar gyfer gweithredwyr symudol, os nad oes 

cyfleusterau golchi dwylo ar gael, rhaid i chi ddefnyddio hylif diheintio 

dwylo. 

 Darparu hancesi papur i gleientiaid a’u cynghori os bydd angen 

iddynt disian neu beswch iddynt wneud hynny i’r hances bapur, ac 

wedyn ei gwaredu yn y biniau sydd wedi cael eu darparu ac awgrymu 

iddynt olchi eu dwylo’n drylwyr neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo ar 

ôl defnyddio hances bapur. 



 Darparu arwyddion a nodiadau atgoffa rheolaidd i gadw at safonau 

hylendid.  

 Darparu hylif diheintio dwylo mewn sawl lleoliad yn yr eiddo yn 

ogystal ag mewn ystafelloedd ymolchi.  

 Gosod canllawiau clir ar gyfer glanhau a defnyddio toiledau er mwyn 

sicrhau eu bod yn cael eu cadw’n lân a bod pellter cymdeithasol yn 

cael ei gadw cymaint â phosibl.  

 Gwella’r prosesau glanhau mewn ardaloedd prysur.  

 Darparu mwy o gyfleusterau gwastraff a chasglu sbwriel yn amlach.  

 Darparu cyfleusterau sychu dwylo – naill ai tyweli papur (tyweli papur 

fyddai’r gorau) neu beiriannau sychu trydanol.  

4.4 Ystafelloedd newid a chawodydd – lleihau’r risg o ledaenu’r feirws 

mewn ystafelloedd newid a chawodydd. 

Cynghorir mai dim ond os yw hynny’n hollol angenrheidiol ar hyn o bryd y 

dylid darparu ystafelloedd newid a chawodydd i staff, gwesteion a 

chleientiaid.   

Y camau y dylech chi eu cymryd:  

 Lle mae angen cawod a chyfleusterau newid, gosod canllawiau 

defnyddio a glanhau clir ar gyfer cawodydd, loceri ac ystafelloedd 

newid er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu cadw’n lân a heb eitemau 

personol, a bod pellter corfforol yn cael ei gadw cymaint â phosibl.  

 Cyflwyno gwell trefniadau ar gyfer glanhau’r holl gyfleusterau yn 

rheolaidd yn ystod y dydd ac ar ddiwedd y dydd.  

 

4.5 Trin cynnyrch, nwyddau a deunyddiau eraill – lleihau lledaeniad 

y feirws drwy gyswllt â gwrthrychau ar y safle. 

 

Y camau y dylech chi eu cymryd:  

 

 Annog pobl i olchi eu dwylo’n amlach a chynnig mwy o gyfleusterau 

golchi dwylo i weithwyr a chleientiaid, neu ddarparu hylif diheintio 

dwylo pan nad yw hynny’n ymarferol. 

 Rhoi gweithdrefnau gwell ar waith ar gyfer golchi dillad er mwyn 

osgoi’r posibilrwydd o halogi arwynebau cyfagos, er mwyn atal codi 

llwch neu wasgaru’r feirws.  

 Sefydlu pwyntiau gollwng a chasglu lle bo hynny’n bosibl, yn hytrach 

na phasio nwyddau o law i law.  

 Gorfodi gweithdrefnau glanhau ar gyfer nwyddau a chynnyrch sy’n 

cyrraedd y safle.  



 Os bydd cyflogeion yn dod â chyfarpar gyda nhw o’u cartref neu’n 

mynd â chyfarpar adref gyda nhw, glanhau’r cyfarpar hwnnw’n 

rheolaidd. Dylid hefyd eu glanhau cyn ac ar ôl iddynt gael eu 

defnyddio gyda chleientiaid.  

 Lleihau’r cyswllt personol wrth dderbyn nwyddau drwy greu mannau 

casglu a gollwng ar gyfer eitemau sy’n cael eu danfon i’r eiddo.  

 Sicrhau bod y cyfarpar sy’n mynd i gartref rhywun yn cael ei lanhau’n 

drylwyr cyn ei ddefnyddio a rhwng cleientiaid, gyda’r cynnyrch 

glanhau arferol. 

 Lleihau cyswllt cleientiaid gyda nwyddau prawf, er enghraifft, 

cyflogeion yn dangos eitem brawf o bell neu hwyluso pobl i 

ddefnyddio eitemau prawf. 

Adran 5. Defnyddio Cyfarpar Diogelu Personol a Gorchuddion Wyneb   

Mae cyfarpar diogelu personol yn diogelu’r defnyddiwr rhag risgiau iechyd 

a diogelwch yn y gwaith. Mae’n gallu cynnwys masgiau wyneb, cyfarpar 

diogelu’r llygaid gan gynnwys gogls a feisorau, menyg untro, gynau a 

ffedogau.   

Yn Adran 4 y ddogfen hon, roeddem yn disgrifio’r camau mae angen i chi 

eu cymryd i reoli risg COVID-19 yn y gweithle.  Wrth reoli risgiau COVID-

19, ni fydd cyfarpar diogelu personol sy’n ychwanegol at yr hyn y byddech 

chi fel arfer yn ei wisgo o fudd yn y rhan fwyaf o weithleoedd. Y rheswm am 

hynny yw bod COVID-19 yn fath gwahanol o risg i’r risgiau rydych chi fel 

rheol yn eu hwynebu mewn gweithle, ac mae angen rheoli hynny drwy 

gadw pellter cymdeithasol, hylendid a phartneriaid neu dimau sefydlog.  

Mesurau cadw pellter corfforol a hylendid yw’r ffyrdd mwyaf effeithiol o 

ddiogelu eich hun ac eraill rhag COVID-19, fodd bynnag ar gyfer pobl sy’n 

darparu gwasanaeth cyswllt agos (fel therapyddion harddwch a 

therapyddion holistaidd a llesiant, technegwyr triniaethau a gwasanaethau 

aciwbigo, electroserio, estheteg ac arferion harddwch uwch, oherwydd y 

cyfnod sy’n cael ei dreulio’n agos at wyneb, ceg a thrwyn rhywun) dylent 

wisgo rhagor o ddiogelwch yn ychwanegol at yr hyn y byddent yn ei wisgo 

fel rheol.  

Gallai hyn gynnwys Mas Llawfeddygol Atal Hylif (FRSM) a chyfarpar 

diogelu’r llygaid.  Os oes modd rhoi’r driniaeth i’r wyneb o’r ochr neu o’r tu 

cefn i’r pen, bydd hyn yn lleihau’r posibilrwydd o drosglwyddo’r haint 

ymhellach. 

Mewn gweithleoedd fel salonau ewinedd, harddwch, holistaidd a llesiant, 

salonau neu glinigau estheteg neu arbenigol ac mewn sba, o fewn 



amgylchedd lletygarwch, hamdden neu sba dydd, mae’n debygol y bydd 

hi’n anodd cadw pellter cymdeithasol, gan fod angen i gyflogeion weithio’n 

gorfforol agos at eu cleientiaid, a hynny am gyfnod estynedig fel rheol.  

Mae cyfnod estynedig yn golygu’r mwyafrif o’r diwrnod gwaith, dim ots faint 

o gleientiaid a welir yn ystod y dydd.  

Dylai’r ymarferydd/technegydd sy’n darparu gwasanaeth, er enghraifft 

technegydd ewinedd sy’n treulio amser yn gofforol agos at flaen cleient, ac 

felly wyneb, ceg a thrwyn yr unigolyn, wisgo rhagor o gyfarpar diogelu i’r 

hyn y byddent efallai’n ei wisgo fel rheol.  

Dylai hyn fod yn feisor clir sy’n gorchuddio’r wyneb ac yn rhwystr rhwng y 

sawl sy’n ei wisgo a’r cleient rhag defnynnau anadlol a achosir gan disian, 

peswch neu siarad. Rhaid i’r feisor ffitio’r sawl sy’n ei wisgo a rhaid ei 

wisgo’n iawn. Dylai orchuddio’r talcen, ymestyn o dan yr ên ac ymestyn o 

amgylch ochrau’r wyneb.  

Mae feisorau untro ac amldro ar gael. Dylid glanhau a diheintio feisor 

amldro’n rheolaidd gan ddefnyddio cynnyrch glanhau arferol. Nid oes yn 

rhaid i’r cleient wisgo unrhyw gyfarpar diogelu ychwanegol fel masg neu 

orchudd wyneb pan fydd yr ymarferydd yn gwisgo feisor. Ni fyddai gwisgo 

cyfarpar diogelu personol ychwanegol i’r hyn y byddent fel arfer yn ei 

ddefnyddio yn golygu unrhyw fudd i’r cleient na’r ymarferydd, ar wahân i’r 

feisor clir a nodir uchod.  

Dylid nodi bod gwisgo  

Y dulliau mwyaf effeithiol o atal COVID-19 yw cadw pellter corfforol a golchi 

dwylo’n rheolaidd. Rhaid parhau i ddilyn y camau hyn gymaint â phosibl, 

hyd yn oed pan fydd ymarferwyr yn gwisgo cyfarpar diogelu.  

Os bydd y gwasanaeth profi ac olrhain yn cysylltu â chi oherwydd eich bod 

wedi cael cyswllt gyda rhywun sydd wedi cael canlyniad positif am COVID-

19, mae’n rhaid ichi hunanynysu hyd yn oed os ydych chi’n gwisgo feisor 

yn y gwaith. Y rheswm am hyn yw na ellir diystyru’r risg o drosglwyddo, hyd 

yn oed os yw gwisgo feisor yn lleihau’r risg honno.  

 

5.1 Gorchuddion wyneb 

Ar hyn o bryd nid oes tystiolaeth wyddonol sy’n cefnogi defnyddio masgiau 

yn y gymuned gan bobl iach. Cadw pellter corfforol a mesurau hylendid 

yw’r mesurau mwyaf effeithiol i leihau trosglwyddo COVID-19. 



Efallai fod rhai amgylchiadau lle gallai gwisgo gorchudd wyneb gynnig 

ychydig bach o fantais fel mesur rhagofalus. Fodd bynnag, ni cheir gwisgo 

gorchuddion wyneb yn lle gwisgo feisor mewn gwasanaethau cyswllt agos.  

Pan na fydd cleientiaid yn cael gwasanaeth, dylai’r ymarferydd a’r cleient 

gadw pellter corfforol ac felly ni fydd angen gwisgo gorchudd wyneb. Dylai 

cleientiaid a chyflogeion ddilyn y canllawiau sydd eisoes yn bodoli ar 

orchuddion wyneb pan nad ydynt yn gorfforol agos, fel sy’n cael ei egluro 

isod.  

Yng Nghymru, mae gwisgo gorchudd wyneb yn ddewisol ac nid yw’r 

gyfraith yn mynnu ei bod yn rhaid gwneud hynny, gan gynnwys yn y 

gweithle. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi hawl 

perchnogion busnesau salonau ewinedd, harddwch, holistaidd a llesiant, 

salonau estheteg neu arbenigol neu glinigau a sbaon lletygarwch neu 

hamdden neu sba dydd i benderfynu a ydynt yn dymuno gofyn i’w 

cleientiaid/gwesteion wisgo gorchudd wyneb pan fyddant ar y safle.   

Mae’r dystiolaeth yn glir mai’r ffordd fwyaf effeithiol o ddiogelu eich hun ac 

eraill rhag yr haint yw dilyn y rheolau ar gadw pellter diogel, osgoi cyffwrdd 

arwynebau a’ch wyneb a golchi eich dwylo’n rheolaidd. Mae tystiolaeth yn 

awgrymu nad yw gwisgo gorchudd wyneb yn eich diogelu chi, ond gallai 

ddiogelu eraill os yw’r haint arnoch chi ond nad ydych chi wedi datblygu 

symptomau. Fodd bynnag, dylai cleientiaid a gweithwyr sydd eisiau gwisgo 

gorchudd wyneb gael gwneud hynny. Os byddwch chi’n dewis gwisgo un, 

mae hi’n bwysig defnyddio gorchuddion wyneb yn iawn a golchi eich dwylo 

cyn eu rhoi ymlaen ac ar ôl eu tynnu i ffwrdd. 

Mae gorchudd wyneb yn gallu bod yn syml iawn ac mae modd gwisgo un 

mewn llefydd caeedig lle nad yw’n bosibl cadw pellter corfforol. Mae angen 

iddo orchuddio eich ceg a’ch trwyn. Mae’n wahanol i fasg wyneb, fel y 

masgiau llawfeddygol neu’r anadlyddion sy’n cael eu defnyddio gan 

weithwyr iechyd a gweithwyr gofal.  

Yn yr un modd, nid yw gorchudd wyneb yr un fath â’r cyfarpar diogelu 

personol sy’n cael ei ddefnyddio i reoli risgiau fel llwch a chwistrell mewn 

cyd-destun diwydiannol. Rhaid i gyflenwadau o gyfarpar diogelu personol, 

gan gynnwys masgiau wyneb, barhau i gael eu cadw ar gyfer y bobl mae 

eu hangen arnynt i’w hamddiffyn rhag risgiau yn eu gweithle, fel gweithwyr 

iechyd a gofal, neu er mwyn diogelu yn erbyn peryglon llwch mewn 

lleoliadau diwydiannol. 

Mae hi’n bwysig gwybod mai gwan yw’r dystiolaeth ynghylch mantais 

defnyddio gorchudd wyneb i ddiogelu eraill ac mae’n debygol mai bach yw’r 



effaith, felly ni ddylai gorchuddion wyneb ddisodli’r ffyrdd eraill o reoli risg, 

gan gynnwys lleihau’r amser sy’n cael ei dreulio mewn cyswllt, defnyddio 

partneriaid a thimau sefydlog ar gyfer gwaith agos, a golchi dwylo ac 

arwynebau’n amlach. Y mesurau eraill hyn yw’r ffyrdd gorau o reoli risg yn 

y gweithle ac ni fyddai’r llywodraeth felly’n disgwyl gweld cyflogwyr yn 

dibynnu ar orchuddion wyneb i reoli risg at ddibenion eu hasesiadau iechyd 

a diogelwch. 

Dylai cyflogwyr gefnogi eu gweithwyr i ddefnyddio gorchuddion wyneb yn 

ddiogel os ydynt yn dewis gwisgo un. Rydym yn cynghori pobl i ddefnyddio 

gorchuddion wyneb tair haen anfeddygol. Mae Llywodraeth Cymru wedi 

cynhyrchu canllawiau ar sut mae gwneud gorchudd wyneb tair haen: 

https://llyw.cymru/sut-i-wneud-gorchudd-wyneb-3-haen .  Y cwestiynau 

mwyaf cyffredin am orchuddion wyneb:  https://llyw.cymru/gorchuddion-

wyneb-cwestiynau-cyffredin 

 

 

 

Mae hyn yn cyd-fynd â chyngor technegol diweddaraf Sefydliad Iechyd 

y Byd 

Mae hyn yn golygu dweud wrth weithwyr:   

 Golchwch eich dwylo’n drylwyr â sebon a dŵr am 20 eiliad neu 

defnyddiwch hylif diheintio dwylo cyn gwisgo gorchudd wyneb, a 

chyn ac ar ôl ei dynnu.  

 Wrth wisgo gorchudd wyneb, dylech osgoi cyffwrdd eich wyneb 

neu’ch gorchudd wyneb, gan y gallech ei halogi â germau oddi ar 

eich dwylo.  

 Newidiwch eich gorchudd wyneb os yw’n mynd yn damp neu os 

ydych chi wedi’i gyffwrdd.  

 Daliwch ati i olchi eich dwylo’n rheolaidd.  

 Newidiwch eich gorchudd wyneb a’i olchi bob dydd.  

 Os oes modd ei olchi, golchwch y gorchudd wyneb drwy ddilyn 

cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr. Os nad oes modd ei olchi, 

gwaredwch y gorchudd yn ddiogel gyda’ch gwastraff arferol.  

 

https://llyw.cymru/sut-i-wneud-gorchudd-wyneb-3-haen
https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-cwestiynau-cyffredin
https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-cwestiynau-cyffredin
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

