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Adolygiad Cyflym ar gyfer Cartrefi Gofal mewn 

Perthynas â Covid-19 yng Nghymru 

 

Crynodeb Gweithredol ac Argymhellion Allweddol 

Ar ôl dechrau sigledig, a thameidiog mewn mannau, mae'r sectorau iechyd a gofal wedi 

gweithio'n galed iawn gyda chartrefi gofal i leihau lledaeniad y feirws yng Nghymru. Ar y 

cyfan, mae darparwyr cartrefi gofal wedi gwerthfawrogi'r cymorth a gynigiwyd iddynt. Yn 

benodol, rhoddwyd canmoliaeth gyson i'r cymorth a gynigiwyd gan Arolygiaeth Gofal 

Cymru (AGC) a roddodd hyblygrwydd rheoliadol er mwyn helpu cartrefi gofal i sicrhau 

llesiant eu preswylwyr.  

Cyn cyhoeddi'r papur hwn yn derfynol, cynhaliwyd seminarau ledled y wlad i fyfyrio ar y 

gwersi a ddysgwyd gan Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd ynghylch arferion gorau er 

mwyn eu helpu i baratoi ar gyfer unrhyw don o'r feirws yn y dyfodol a chynllunio ar gyfer 

y gaeaf sydd i ddod. Ystyriwyd a thrafodwyd argymhellion yr adroddiad yn llawn ac, 

erbyn hyn, maent wedi cael eu troi'n gynlluniau gweithredu gan y partneriaethau 

rhanbarthol hyn. Mae'r cynlluniau gweithredu hyn wedi bod yn destun craffu a chafwyd 

bod pob un ohonynt yn gyflawn a'u bod wedi ystyried yr argymhellion ar gyfer 

Partneriaethau Iechyd a Gofal a wnaed yn yr adroddiad hwn.  

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi pwyslais mawr ar yr angen i weld gweithgarwch 

cydgynhyrchu rhwng y sector cyhoeddus a chartrefi gofal annibynnol a chyhoeddus. 

Mae'r adroddiad yn ceisio tynnu sylw at yr arferion gorau sydd wedi gweithio i 

ddarparwyr gofal a sefydliadau sector cyhoeddus, yn y gobaith y bydd partneriaid ym 

mhob rhan o'r sector cyhoeddus a'r sector annibynnol yn cael eu hannog i barhau i 

rannu gwersi ac arferion gorau yn y dyfodol.  

Mae'r negeseuon allweddol canlynol yn deillio o'r astudiaeth hon:  

 Mae angen i'r sectorau iechyd a gofal weithio mewn partneriaeth â rheolwyr 

cartrefi gofal er mwyn sicrhau:  

 Bod Cynllun Rheoli Heintiau effeithiol ar waith ym mhob cartref gofal;  

 Bod gan bob cartref gofal gynllun parhad busnes effeithiol sy'n cynnwys 

sicrhau bod staff ar gael i ddiwallu anghenion preswylwyr;  

 Dylai pob cartref gofal gael help i sicrhau bod gweithgareddau ystyrlon a 

defnyddiol yn cael eu darparu i breswylwyr o ddydd i ddydd a bod llesiant 

staff a phreswylwyr yn cael ei ystyried wrth wneud unrhyw benderfyniadau.  
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Mae'n rhaid i hyn gynnwys help i sicrhau bod preswylwyr yn gallu cadw 

mewn cysylltiad â pherthnasau a ffrindiau;  

 Bod gan bob cartref gofal y cyfarpar diogelu cywir; 

 Bod pob cartref gofal yn gallu cael gafael ar brofion i breswylwyr a staff er 

mwyn gwybod pwy all fod â'r feirws;  

 Bod gan bob cartref gofal fynediad da i wasanaethau iechyd sylfaenol gan 

gynnwys meddygon teulu.  

Mae'r adroddiad yn cynnwys adrannau sy'n crynhoi'r fethodoleg a ddefnyddiwyd i lunio'r 

adroddiad hwn, y cyd-destun ar gyfer cartrefi gofal, effaith gychwynnol y feirws a'r 

ymateb iddo a'r arferion gorau y nodwyd eu bod yn helpu cartrefi gofal i fynd i'r afael â'r 

pandemig. Mae'r adran olaf yn nodi cyfres o ystyriaethau y gallai partneriaid iechyd a 

gofal cymdeithasol eu defnyddio i'w helpu i gwblhau eu cynlluniau gweithredu ar gyfer y 

gaeaf. Cyfeirir at rai atodiadau yn y ddogfen.  

1 Cyflwyniad  

Comisiynwyd yr adolygiad "cyflym" hwn gan Lywodraeth Cymru er mwyn sicrhau bod y 

gwersi ynghylch arferion gorau yn cael eu dysgu a'u rhannu gan Awdurdodau Lleol a 

Byrddau Iechyd a fu'n gweithio gyda chartrefi gofal yn ystod cyfnod cychwynnol 

pandemig Covid-19 yn ystod gwanwyn a haf 2020. Mae'r gwaith a wnaed ar gyfer yr 

adolygiad wedi cynnwys darllen rhai astudiaethau ymchwil, darllen adroddiadau niferus 

a gyflwynwyd gan arweinwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru a chyfres o 

gyfweliadau a gynhaliwyd â rhanddeiliaid gan gynnwys nifer o reolwyr a pherchenogion 

cartrefi gofal.  

Cysylltwyd â phob un o'r 22 o Awdurdodau Lleol, 9 Bwrdd Iechyd (ymatebodd pob un 

o'r 8 Bwrdd perthnasol), Arolygiaeth Gofal Cymru, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, 

Comisiynydd Plant Cymru, Comisiynydd Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru, Fforwm 

Gofal Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru (ymatebodd pob 

un ohonynt). Cynhaliwyd cyfweliadau ychwanegol hefyd â 15 o berchenogion cartrefi 

gofal, Meddygon Teulu a Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd. Defnyddiwyd Microsoft 

Teams, Skype neu Google Meet i gynnal y cyfweliadau (Microsoft Teams yn bennaf).  

Ar gyfartaledd, ymunodd pedwar person â phob cyfweliad. Er enghraifft, gallai 

Awdurdod Lleol gynnwys unrhyw gyfuniad o Gyfarwyddwr, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, 

Uwch-swyddog Comisiynu, Swyddogion Contractio, Swyddog Iechyd yr Amgylchedd, 

Swyddog Diogelu'r Cyhoedd, Rheolwr Iechyd a Diogelwch neu Uwch-weithiwr 

Cymdeithasol. Cynhaliwyd dros 40 o gyfweliadau i gyd.  

Ar ôl i adroddiad cychwynnol gael ei lunio a'i rannu, cynhaliwyd cyfres o seminarau er 

mwyn sicrhau bod y negeseuon ynghylch arferion gorau yn cael eu trafod gyda 

phartneriaid Awdurdod Lleol a Bwrdd Iechyd ym mhob rhanbarth a'u bod yn deall y 
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negeseuon hynny. Lluniwyd yr adroddiad terfynol hwn yn dilyn y seminarau hynny ac ar 

ôl craffu ar y cynlluniau gweithredol dilynol o bob rhanbarth.  

Am nifer o resymau, ni fu'n bosibl trefnu unrhyw gyfarfodydd â phobl a oedd wedi 

defnyddio gwasanaethau cartrefi gofal yn ystod y cyfnod hwn. Rhannodd y Comisiynydd 

Pobl Hŷn ac Arolygiaeth Gofal Cymru wybodaeth dda gan bobl a oedd â phrofiad o 

ddefnyddio gwasanaethau a gofalwyr. Cynhaliwyd y cyfweliadau ym mis Gorffennaf 

2020 a'r seminarau ym mis Awst 2020.  

Mae'r adolygiad wedi canolbwyntio'n bennaf ar y materion sydd wedi effeithio ar bobl 

hŷn yn ystod y pandemig. Cyfeirir weithiau at oedolion iau sy'n byw mewn cartrefi gofal 

er eu bod wedi cael eu diogelu rhag y feirws yn gyffredinol, yn ôl pob golwg.   

Cysylltwyd â'r Comisiynydd Plant i glywed ei safbwyntiau ac i gasglu negeseuon 

allweddol ganddi.  

O'r cychwyn cyntaf, bu'r feirws yn her wirioneddol i berchenogion, rheolwyr a staff 

cartrefi gofal. Ni allai rhai staff weithio am fod angen iddynt warchod (naill ai er mwyn 

diogelu eu hunain neu'r bobl a oedd yn byw gyda nhw), neu ynysu'n gymdeithasol am 

gyfnod cychwynnol. Roedd y rhai a oedd yn mynd i'r gwaith yn wynebu amodau 

anhysbys, feirws a allai fod yn angheuol ac, yn aml, ddarpariaeth gyfyngedig o gyfarpar 

diogelu personol (os o gwbl). Nid oedd syndod eu bod yn teimlo'n bryderus iawn am y 

bobl yr oeddent yn gofalu amdanynt ac amdanyn nhw eu hunain a'u teuluoedd. Er 

gwaethaf hyn, gwnaethant ymateb i'r her gan roi gwasanaeth anhygoel i gefnogi 

amrywiaeth o bobl fregus iawn a oedd yn byw mewn cartrefi gofal. Mae'r adroddiad hwn 

yn dechrau drwy gydnabod y gwasanaeth anhunanol a'r ymrwymiad hynod broffesiynol 

a roddwyd gan y staff, y rheolwyr a’r perchenogion hyn o dan amgylchiadau anodd 

iawn. Yn ogystal, gweithiodd llawer o staff yn y sector cyhoeddus yn galed iawn am 

oriau hir i gynnig y cymorth a'r arweiniad er mwyn helpu cartrefi gofal i reoli'r feirws yn y 

ffordd orau bosibl.  

Drwy'r adroddiad hwn, cydymdeimlaf yn bersonol â'r rhai hynny a gollodd anwyliaid 

mewn cartrefi gofal o ganlyniad i Covid-19. Bu'n gyfnod anodd, nid yn unig i'r staff, ond 

hefyd i berthnasau a ffrindiau'r rhai a fu farw mewn cartrefi gofal. Weithiau, ni chafodd 

pobl gyfle i ddweud hwyl fawr na chyfle i gael yr angladd lawn y byddent wedi gallu ei 

chael cyn i'r feirws daro'r sector cartrefi gofal. Gallaf o leiaf roi sicrwydd i'r perthnasau 

hynny fy mod, yn ystod yr astudiaeth hon, wedi canfod perchenogion, rheolwyr a staff 

iechyd a gofal cartrefi gofal a weithiodd yn ddiwyd ac yn broffesiynol i geisio lleihau 

effaith y feirws ar gartrefi gofal. Cafwyd rhai problemau cydgysylltu a phroblemau wrth 

ddeall natur y feirws ar y dechrau ond, ar ôl datrys y problemau hyn, mae'r sector wedi 

gweithio'n galed i leihau'r risgiau.  



5 
 

Drwy’r papur hwn, cyfeirir at "gartrefi gofal". Mae hyn yn cynnwys yr holl gartrefi preswyl 

a chartrefi nyrsio sy'n cynnig gofal parhaol neu ofal dros dro i oedolion o bob oed.  

Hyd yn oed ar ôl chwe mis o'r feirws yn lledaenu ar draws y Deyrnas Unedig, mae'n glir 

bod gwyddonwyr yn dal i ddysgu mwy am y feirws, ei natur a'i ymddygiad a'r ffordd y 

caiff ei ledaenu. Dim ond wrth i'r gwaith o ddiogelu pobl barhau y darganfuwyd llawer o'r 

hyn nad oedd gwybodaeth amdano yn ystod y dyddiau cynnar. Mae hyn, wrth gwrs, 

wedi arwain at rwystredigaeth a dryswch weithiau yn y sector gofal ynghylch yr hyn y 

mae'n rhaid ei wneud. Mae llawer o'r hyn a rannwyd gan bobl yn yr adolygiad hwn wedi 

datblygu dros amser. Roedd llawer llai o wybodaeth am yr hyn y gwyddom sy'n arferion 

da erbyn hyn ar y dechrau. Mae'r deunydd a rannwyd yn yr adroddiad hwn wedi dod yn 

bennaf gan y cyfranogwyr eu hunain. Mae hyn yn dangos ymrwymiad a phenderfyniad 

cryf yr holl bartneriaid i ystyried sut y gellir diogelu cartrefi gofal, yn enwedig os bydd ail 

don o'r feirws yn taro cymunedau, sef yr hyn y mae llawer o arbenigwyr yn ei ragweld.   

2    Cefndir: Cartrefi Gofal yng Nghymru 

Mae 1,294 o gartrefi gofal yng Nghymru sy'n gofalu am 26,681 o bobl o bob oed. Yn eu 

plith mae 217 o gartrefi plant (sydd â lle i 927 o blant), 814 o gartrefi i oedolion a phobl 

hŷn (13,357 o bobl) a 263 o gartrefi nyrsio (12,397 o bobl). Caiff y mwyafrif o'r lleoedd i 

bobl hŷn mewn cartrefi gofal yng Nghymru eu hariannu gan Lywodraeth Leol neu'r GIG.  

Mae hyn yn amrywio yn ôl ardal awdurdod lleol. Er enghraifft, yn Sir Fynwy, Sir 

Ddinbych a Wrecsam, caiff y mwyafrif o'r gwelyau eu defnyddio gan hunanarianwyr. 

Yng Nghastell-nedd Port Talbot, Gwynedd, Rhondda Cynon Taf a Cheredigion, caiff y 

mwyafrif helaeth ohonynt eu hariannu gan yr Awdurdod Lleol/GIG1.  

Mae'r mwyafrif (75%) o gartrefi gofal ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru yn eiddo i un 

perchennog neu berchennog sy'n berchen ar lai na phum cartref. Mae canran llawer llai 

o gartrefi yn eiddo i ddarparwyr grŵp mawr (8%) neu awdurdodau lleol (17%)2. Caiff 

29% o gartrefi gofal yng Nghymru ar gyfer pobl hŷn eu rhedeg gan sefydliadau yn 

Lloegr. Gall cartrefi gofal ddisgwyl gweithredu gyda deiliadaeth o rhwng 85% a 90%. 

Mae rhannau o Gymru lle nad oedd cartrefi gofal yn cyrraedd y lefelau hyn cyn y 

pandemig. Roedd hyn eisoes yn broblem o ran cynaliadwyedd y sector sydd, wrth gwrs, 

yn cael ei herio ymhellach gan y cyfraddau deiliadaeth is a welir nawr o ganlyniad i 

Covid-19.  

                                                           
1 Astudiaeth a gynhaliwyd gan y Sefydliad Gofal Cyhoeddus yn 2015 – The Care Home market in Wales: Mapping 
the sector IPC (2015). 
2 Gwybodaeth gan Adroddiad Blynyddol AGC (2018-19) ac Astudiaeth a gynhaliwyd gan y Sefydliad Gofal 
Cyhoeddus yn 2015 – The Care Home market in Wales: Mapping the sector IPC (2015).  

https://www.wcpp.org.uk/publication/the-care-home-market-in-wales-mapping-the-sector/
https://www.wcpp.org.uk/publication/the-care-home-market-in-wales-mapping-the-sector/
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Fel y nodwyd gan Lywodraeth Cymru ar 12 Awst 2020, roedd 364 o gartrefi gofal i 

oedolion wedi nodi o leiaf un achos o'r feirws a 15 o gartrefi gofal i blant wedi nodi bod y 

feirws yn bresennol. Golyga hyn fod 35% o gartrefi gofal i oedolion wedi nodi bod achos 

a gadarnhawyd o'r haint. Cyrhaeddodd yr achosion hyn uchafbwynt ar ddiwedd mis Mai 

ac, er bod cynnydd graddol wedi bod ers hynny (diolch i gynnydd yn nifer y profion), nid 

yw wedi bod ar yr un gyfradd â'r hyn a welwyd ym mis Ebrill a mis Mai. Erbyn hyn, gall 

cartrefi gofal fynd ati mewn ffordd briodol i helpu'r rhai sydd wedi dal y feirws (drwy 

ynysu cymdeithasol ac ati).  

Roedd gofyn i gartrefi gofal roi gwybod i Arolygiaeth Gofal Cymru am unrhyw 

farwolaethau a oedd yn gysylltiedig â Covid. Mae'r diagram isod yn dangos bod y 

gyfradd marwolaethau sy'n gysylltiedig â Covid (cyfartaledd treigl 7 diwrnod) wedi 

cyrraedd brig yng nghanol mis Ebrill a'i bod wedi bod yn gostwng ers hynny. O ganol 

mis Mehefin, mae'r marwolaethau oherwydd Covid-19 a nodwyd mewn cartrefi gofal 

wedi bod yn isel iawn. Roedd y cyfnod rhwng diwedd mis Mawrth a dechrau mis 

Mehefin yn un heriol iawn i gartrefi gofal a'r rhai a oedd yn eu helpu.  
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Care Homes – Mortality (CIW) 

Source: CIW 4 August 2020

Deaths Reported to Care Inspectorate Wales (7 Day Rolling Average) to 30 July 2020

*CIW are notified of deaths of all residents, regardless of location. Notifications are not based on clinical assessment as to cause of death.
** This data is now updated fortnightly

 

Yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol3, roedd y cyfraddau marwolaethau yng Nghymru 
yn sylweddol uwch yn ystadegol ar gyfer preswylwyr gwrywaidd mewn cartrefi gofal o 
gymharu â phreswylwyr benywaidd. Noda hefyd fod y marwolaethau sy'n gysylltiedig â 
Covid-19 yng Nghymru yn uwch yn y boblogaeth mewn cartrefi gofal o gymharu â'r 
boblogaeth nad oeddent mewn cartrefi gofal. Yn olaf, nodwyd bod preswylwyr cartrefi 
gofal yn llawer mwy tebygol o farw yn eu cartref gofal nag mewn ysbyty.  
 
Mae'r cyfraddau heintio ymhlith oedolion a phobl hŷn mewn cartrefi gofal wedi amrywio 

rhwng rhanbarthau gyda'r nifer fwyaf o gartrefi gofal ag achosion o'r haint yn ardaloedd 

Abertawe a Chaerdydd, ac yna Conwy a Sir Ddinbych, gyda'r nifer isaf ym Merthyr 

Tudful a Cheredigion. Roedd yr achosion a nodwyd mewn cartrefi gofal i blant yn 

cynnwys 4 ym Mhowys a 2 ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg.  

                                                           
3 Deaths involving Covid-19 in the care sector, England and Wales.  
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Care Homes – Infection by Location 

Source: Care Inspectorate Wales– 11 August 2020

Adult Care Homes that have reported one or more confirmed cases of Covid-19 since 16 March 2020

 

 3. Cefndir: Cyfnod Cyfyngiadau Symud Covid-19 

Tarodd pandemig Covid-19 Gymru ym mis Chwefror/Mawrth 2020. Arweiniodd hyn at 

gamau gweithredu gan y Llywodraeth i sicrhau bod digon o le yn yr ysbytai acíwt i 

ddiwallu anghenion iechyd unrhyw ddinasyddion yr oedd angen gofal ysbyty arnynt am 

eu bod wedi dal y feirws.  Yn ystod mis Mawrth 2020, cafodd rhai cleifion mewn ysbytai 

acíwt a oedd yn ddigon iach yn feddygol eu rhyddhau o'r ysbyty a darparwyd gofal a 

chymorth iddynt naill ai yn y gymuned (yn eu cartrefi eu hunain yn bennaf) neu mewn 

cartrefi gofal preswyl. Ar yr adeg hon, roedd llawer o ansicrwydd yn y Deyrnas Unedig 

ynghylch natur y feirws, sut y câi ei drosglwyddo a'r risgiau cysylltiedig. Fodd bynnag, 

roedd astudiaethau o'r Unol Daleithiau4, yr Eidal a Sbaen yn nodi bod cartrefi gofal i 

bobl hŷn yn fannau lle roedd y risg yn debygol o fod yn sylweddol.  

Mae'n werth nodi nad oedd y dystiolaeth a oedd ar gael am effaith Covid-19 yn hysbys 

mewn cartrefi gofal ar ddechrau'r pandemig yng Nghymru ym mis Mawrth 2020 – er bod 

rhai perchenogion (a gweithwyr proffesiynol eraill) wedi darllen rhywfaint o'r ymchwil (a 

ddyfynnir yn y crynodeb yn Atodiad Dau). O ganlyniad i gyngor meddygol a menter leol, 

penderfynodd llawer o gartrefi gofal yng Nghymru roi cyfyngiadau symud ar waith "yn 

gynnar" ym mis Mawrth 2020 (bythefnos fel arfer cyn i'r Llywodraeth gyhoeddi'r 

cyfyngiadau symud yn ffurfiol). Fodd bynnag, ni lwyddodd hyn i atal y feirws rhag 

lledaenu i rai cartrefi gofal yn eithaf cyflym cyn i'r systemau lleol gael eu rhoi ar waith.  

                                                           
4 McMichael TM, Currie DW, Clark S, Pogosjans S, Kay M, Schwartz NG, et al. Epidemiology of Covid-19 in a Long-

Term Care Facility in King County, Washington. N Engl J Med. 2020. 
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Mae hefyd yn werth nodi mai ychydig iawn o wybodaeth a oedd ar gael ym mis Mawrth 

2020, yn ôl pob golwg, ynghylch y ffordd y gallai'r feirws gael ei ledaenu. Credwyd ei fod 

yn cael ei ledaenu drwy ddefnynnau (pesychu a thisian) ond nid oedd dealltwriaeth lawn 

ynghylch hyn. Golygai hyn nad oedd fawr ddim dealltwriaeth glir ynghylch diben 

cyfarpar diogelu personol na'r ffordd y dylid ei ddefnyddio. Wrth i "arbenigwyr" ddod yn 

fwy ymwybodol o'r angen i ddefnyddio cyfarpar diogelu personol, dechreuodd y larymau 

seinio mewn cartrefi gofal. Cyflenwad cyfyngedig oedd ganddynt ar y gorau, os o gwbl.  

Yn ôl llawer o randdeiliaid, roedd yr ymateb i'r her a gyflwynwyd gan y feirws yn ystod y 

dyddiau cynnar iawn yn "dameidiog" gyda llawer o weithwyr proffesiynol gwahanol yn 

gweithio'n galed ac yn gwneud eu gorau glas i ddeall yr hyn a oedd yn digwydd er 

mwyn ceisio lleihau'r effaith yr oedd y feirws yn ei chael ar gartrefi gofal. Yn y rhan fwyaf 

o leoedd, cymerodd rhwng pythefnos a phedair wythnos fwy na thebyg o'r adeg y 

gwelwyd yr arwyddion cyntaf o Covid-19 mewn cartrefi gofal cyn bod ymateb mwy 

trefnus ac effeithiol yn cael ei weld. Ymhlith yr heriau a wynebwyd yn ystod y dyddiad 

cynnar roedd:  

 Barn ganfyddedig gan lawer yn y sector gofal mai gwasanaethau acíwt y GIG 

oedd yn cael blaenoriaeth o ran cymorth yn hytrach na phobl ag anghenion gofal;  

 Diffyg gwybodaeth ynghylch ble roedd y feirws yn cael ei ledaenu a sut;  

 Diffyg gwybodaeth mewn rhai lleoedd am y dulliau gorau o reoli heintiau wrth 

fynd i'r afael â'r feirws;  

 Diffyg cyfarpar diogelu – yn enwedig y math cywir o gyfarpar er mwyn helpu i 

ddiogelu staff;  

 Diffyg profion ar gyfer preswylwyr a staff yn y cartrefi gofal; 

 Nid oedd staff a oedd i ffwrdd o'r gwaith yn sâl yn cael eu talu pan roedd angen 

iddynt warchod neu ynysu'n gymdeithasol (gyda rhai ohonynt yn mynd i'r gwaith);  

 Staff rheolaidd neu staff asiantaeth a oedd yn gweithio mewn lleoliadau eraill yn 

cael eu defnyddio; 

 Roedd rhai pobl yn ei chael hi'n anodd cael gafael ar gyflenwadau ar gyfer 

cartrefi gofal gan gynnwys bwyd a nwyddau fferyllol;  

 Nifer fawr o gyrff cyhoeddus yn awyddus i chwarae eu rôl yn y system ond 

weithiau'n "baglu dros" ei gilydd i gasglu data ac i ddeall yr hyn oedd yn digwydd 

mewn cartrefi gofal penodol heb fod unrhyw fuddiannau amlwg i'r cartrefi gofal eu 

hunain;  

 Nid oedd gan rai gweithwyr proffesiynol a fu'n helpu cartrefi gofal unrhyw brofiad 

blaenorol o weithio yn y sector hwn ac nid oeddent yn deall yn llawn bod cartref 

gofal yn gartref i rywun a bod ansawdd bywyd yr unigolyn yn un o'r agweddau 

pwysicaf ar y gofal a roddir;  

 Y defnydd o ymyriadau amhriodol er mwyn "helpu" cartrefi gofal i fynd i'r afael â'r 

feirws, yn enwedig y defnydd o "Weithdrefnau Diogelu";  
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 Llawer o gyngor a chanllawiau (gan gynnwys canllawiau ffurfiol) yn cael eu 

cyhoeddi yn ystod yr ychydig wythnosau cyntaf. Weithiau, cawsant eu cyhoeddi 

ar fyr rybudd (e.e. ar ddydd Gwener cyn penwythnos gŵyl y banc) ac nid oedd 

bob amser yn glir i'r bobl a oedd yn brysur yn rhedeg cartrefi gofal ym mha ffordd 

roedd y canllawiau diweddaraf yn wahanol i'r canllawiau a gyhoeddwyd yr 

wythnos flaenorol;  

 Rhywfaint o ddryswch ynghylch yr hyn a oedd yn cael ei ddweud gan 

wleidyddion a'r wasg yn San Steffan a'r polisi swyddogol yng Nghymru;  

Yn ffodus, dim ond am gyfnod byr y parodd hyn yn y rhan fwyaf o leoedd, a chafodd 

cydberthynas waith dda ei meithrin rhwng y rhai a oedd yn darparu gofal a'r rhai a oedd 

yn eu cynghori yn eithaf cyflym.  

O'r dystiolaeth a gasglwyd fel rhan o'r adolygiad cyflym hwn, mae'n gwbl glir mai dim 

ond un prif bryder oedd gan berchenogion a rheolwyr cartrefi gofal, sef  diogelu pobl hŷn 

ac oedolion iau rhag y pandemig a cheisio sicrhau bod eu preswylwyr yn mwynhau 

bywyd cymaint â phosibl ar yr un pryd.   Mae arferion gorau yn awgrymu y dylid trin 

cartrefi gofal fel partneriaid cydradd - arbenigwyr wrth ddarparu gofal o ddydd i ddydd - 

sy'n ymrwymedig i sicrhau lles eu preswylwyr. Roedd angen i gartrefi gofal gael help a 

chymorth mewn rhai meysydd. Cafwyd rhywfaint gan gartrefi gofal eraill (gan gynnwys 

cartrefi a gaiff eu rhedeg gan y Cyngor), a hefyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, 

Arolygiaeth Gofal Cymru, swyddogion Iechyd yr Amgylchedd, Nyrsys Rheoli Heintiau, 

Comisiynwyr Gofal Cymdeithasol, Gweithwyr iechyd, Meddygon Teulu, Geriatregwyr, 

sefydliadau Diogelu'r Cyhoedd, parafeddygon ambiwlans a gweithwyr gofal proffesiynol 

eraill lle nodwyd bod y cyngor a'r cymorth cydgysylltiedig a gafwyd yn amhrisiadwy. Lle 

roedd y cymorth hwn yn ddigyswllt, yn ddi-drefn neu'n anghyfartal, wynebai cartrefi gofal 

hunllef fiwrocrataidd.  

Mae'n bwysig bod sefydliadau sector cyhoeddus yn gweithio fel asiantau unigol mewn 

partneriaeth lawn, gan gydnabod rolau a chyfrifoldebau ei gilydd er mwyn sicrhau bod y 

cyngor a'r cymorth a roddir ganddynt i gartrefi gofal yn cael y budd mwyaf posibl. Mae 

rhai enghreifftiau ardderchog ledled Cymru o bartneriaethau lleol yn cydweithio mewn 

ffordd amlddisgyblaethol er mwyn helpu cartrefi gofal, er bod hyn wedi cymryd o leiaf 

bythefnos yn y rhan fwyaf o leoedd. 

Mae dau faes pwysig lle mae rhanddeiliaid wedi mynegi pryder ynghylch y ffordd y 

mae'r sector cartrefi gofal wedi cael ei ddiogelu yn ystod y pandemig, sef argaeledd 

cyfarpar diogelu personol i staff ac argaeledd profion ar gyfer y feirws i breswylwyr a 

staff. Mae'r problemau hyn wedi bod yn hysbys iawn ac wedi cael sylw yn y cyfryngau 

lleol a chenedlaethol. Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, ymddengys fod y naill 

broblem a'r llall wedi cael eu datrys ar ôl cyfnod gofidus iawn (i staff a phreswylwyr 

cartrefi gofal) drwy gydweithio da rhwng cyfuniad o bartneriaid dan arweiniad 
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Llywodraeth Cymru.  Mae argaeledd cyfarpar diogelu personol am ddim a gydgysylltir 

ac a brynir drwy Lywodraeth Cymru ac a ddosberthir yn lleol wedi cael ei groesawu gan 

awdurdodau lleol a chartrefi gofal fel ei gilydd.  

Nododd perchenogion rhai cartrefi gofal, er gwaethaf yr ymdrechion sylweddol a wnaed 

gan yr awdurdodau lleol a'r cyfarwyddiadau a'r canllawiau niferus a gyhoeddwyd, eu 

bod yn teimlo eu bod wedi'u gadael ar eu pen eu hunain i raddau helaeth (nodwyd bod 

rhai awdurdodau lleol yn fwy cefnogol nag eraill). Roedd y darparwyr hyn o'r farn eu bod 

wedi llwyddo i fynd i'r afael â'r feirws drwy helpu ei gilydd, drwy rannu cyngor a thrwy 

ddatblygu eu tystiolaeth eu hunain o'r hyn sydd wedi gweithio. Gwnaethant hefyd nodi ei 

bod hi'n ymddangos fel pe bai rhai o'r canllawiau wedi cael eu hysgrifennu gan bobl nad 

oedd llawer o ddealltwriaeth ganddynt o fywydau preswylwyr mewn cartrefi gofal ac y 

byddai wedi bod yn fuddiol petaent wedi cysylltu â darparwyr i gael eu barn ar eu 

cyngor cyn cyhoeddi pethau a oedd yn anymarferol ac na ellid eu rhoi ar waith.  

4 Rôl Byrddau Iechyd ac Awdurdodau Lleol  

4.1 Trefniadau strategol  

Gallai pob partneriaeth ystyried natur y berthynas rhyngddi â'u darparwr cartrefi 

gofal a sicrhau bod gwaith yn y dyfodol yn cael ei gyflawni mewn partneriaeth 

wirioneddol â'r rhai hynny sy'n darparu gofal i rai o'r oedolion mwyaf bregus yn y 

system iechyd a gofal.  

Ar lefel leol, mae angen grŵp gweithredol sy'n glir ynghylch ei rolau a'i 

gyfrifoldebau ac sy'n gallu cydgysylltu'r cymorth sydd ei angen ar gartrefi gofal 

gwahanol.  

Un nodwedd bwysig wrth ymateb i heriau fel y pandemig a'i effaith ar breswylwyr a staff 

cartrefi gofal yw cydnabyddiaeth bod yn rhaid i weithwyr proffesiynol weithio mewn 

partneriaeth. Mae'r partneriaethau yn gweithredu ar lefel strategol ar gyfer uwch-reolwyr 

yn ogystal ag ar lefel weithredol. Yn ogystal, mewn llawer o leoedd, soniodd pobl am 

bwysigrwydd arweinyddiaeth wleidyddol leol wrth rymuso eu swyddogion i wneud y 

"peth iawn" gan gynnwys dyrannu adnoddau ychwanegol a darparu cyswllt rhwng 

asiantaethau lleol a llywodraeth genedlaethol.  

Roedd angen dwyn ynghyd ddiwylliannau gwahanol iawn o'r sectorau iechyd a gofal 

cymdeithasol yn ogystal â'r gwerthoedd gwahanol a gyfrannodd pobl at yr ymdrech. Yn 

aml, roedd tensiwn yn cael ei greu rhwng y rhai ag agwedd 'gallu gwneud' a oedd yn 

mynd ati i geisio 'gwneud y peth iawn', a'r rhai a oedd yn teimlo nad oedd trefniadau 

llywodraethu ar waith ar gyfer cymryd camau penodol. Mae'r tensiynau hyn yn naturiol 

ac mae angen arweinyddiaeth dda i'w datrys. Mewn llawer o leoedd (ond nid pob un), 

nodwyd bod rhai o'r gwahaniaethau diwylliannol hyn wedi cael eu hunioni wrth i amser 
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fynd rhagddo a bod yna gydberthnasau gweithio llawer gwell erbyn hyn, gyda'r naill ochr 

a'r llall yn dangos parch at ei gilydd.  

Yn y rhan fwyaf o ranbarthau Byrddau Iechyd, sefydlwyd "cell" i gefnogi a chydgysylltu 

camau gweithredol mewn perthynas â Covid-19. Ochr yn ochr â hyn, sefydlodd 

Awdurdodau Lleol eu gweithgor eu hunain er mwyn cydgysylltu eu hymdrechion i 

leihau'r risg a oedd yn gysylltiedig â'r pandemig. Bellach, mae'r mentrau hyn wedi 

arwain at sefydlu Bwrdd Strategol a weithredir ar y cyd rhwng yr Awdurdod Lleol a'r 

Bwrdd Iechyd, ynghyd â grŵp gweithredol (amlddisgyblaethol) ar y cyd. Cynghorir y 

dylai'r Bwrdd Strategol (ond nid cyfarfodydd amlddisgyblaethol gweithredol) gynnwys 

cynrychiolwyr o gartrefi gofal annibynnol.  

Ar lefel weithredol leol, mae hyn yn golygu sicrhau bod sgiliau a gwybodaeth pob un o'r 

canlynol yn cael eu dwyn ynghyd: Staff Gofal Iechyd (Comisiynwyr Byrddau 

Iechyd/Cynllunwyr/Staff Contract/Arweinwyr Gofal Cymhleth/Fferyllwyr/ Meddygon 

Teulu/arweinwyr Gofal Lliniarol/nyrsys cymunedol ac ardal/Nyrsys Rheoli Heintiau/ 

Gwasanaethau Iechyd Meddwl); Awdurdodau Lleol (comisiynwyr, monitro contractau, 

gweithwyr cymdeithasol, iechyd yr amgylchedd a'u canolfan gorfforaethol); Cartrefi 

Gofal (gan gynnwys rheolwyr, staff, preswylwyr a pherthnasau); Arolygiaeth Gofal 

Cymru a sefydliadau cymunedol ac eirioli.  

Ni all yr un parti reoli'r ystod o faterion y mae angen mynd i'r afael â nhw.  Nodwyd bod 

cyfathrebu da, parch tuag at rolau pobl eraill a dealltwriaeth o'r rolau hynny a 

pharodrwydd i weithio fel partner yn hollbwysig wrth helpu cartrefi gofal i reoli'r 

pandemig yn y ffordd orau bosibl pan welwyd achosion a'i atal pan na chafwyd unrhyw 

achosion o'r fath. Mae'n werth nodi bod rhai gwahaniaethau agwedd yn y ffordd y mae'r 

sector cyhoeddus yn ystyried cartrefi gofal a gaiff eu rhedeg gan ddarparwyr 

annibynnol. Mewn rhai lleoedd, caiff perchenogion, rheolwyr a staff cartrefi gofal eu 

hystyried yn bartneriaid sy'n chwarae rhan bwysig iawn yn y system iechyd a gofal, yn 

gofalu am bobl hŷn yn ystod blynyddoedd olaf eu bywydau ac yn gofalu am bobl iau 

sydd angen cymorth dwys. Mewn lleoedd eraill, gallant gael eu hystyried yn 

"wasanaethau a gomisiynir" y mae angen iddynt gael cymorth a chael eu monitro er 

mwyn sicrhau eu bod yn gwneud y peth iawn. Roedd barn gweithwyr proffesiynol lleol a 

oedd yn gweithio yn y sector iechyd a gofal am y sector cartrefi gofal yn gwneud 

gwahaniaeth i’r ffordd roedd cartrefi gofal yn cael profiad o’r help a dderbyniwyd 

ganddynt.  

Mae rhai enghreifftiau ardderchog o weithdrefnau gweithredu sy'n nodi rolau penodol 

sefydliadau ac unigolion yn y system iechyd a gofal a oedd yn gymorth wedyn i egluro 

rolau gwahanol gweithwyr proffesiynol gwahanol. Un rôl bwysig i’r arweinwyr strategol 

oedd sicrhau bod y sgiliau gwahanol a oedd ar gael yn cael eu defnyddio yn y ffyrdd 

mwyaf effeithiol.  



13 
 

Nododd rheolwyr cartrefi gofal mai’r cyngor a roddwyd iddynt mewn ysbryd o 

bartneriaeth a chydweithio oedd yn cael yr ymateb gorau. Lle roedd darparwyr yn cael 

eu hystyried yn 'ddarparwyr' yr oedd angen iddynt gael cyfarwyddyd gan yr awdurdod 

lleol neu'r bwrdd iechyd yn unig oeddent, roedd eu hymateb yn fwy tawel. Nododd un 

darparwr, "Roedd gormod o orchmynion a rheolaeth gan yr awdurdodau a ddim digon o 

help ymarferol". Dywedodd un arall, "Roeddwn i wastad yn teimlo eu bod nhw'n fy 

marnu yn hytrach na cheisio helpu".  

Mewn llawer o gynghorau, mae awdurdodau lleol yn rhedeg eu cartrefi gofal preswyl eu 

hunain. Rhoddodd hyn rywfaint o ddealltwriaeth uniongyrchol iddynt o'r problemau yr 

oedd rheolwyr, staff a phreswylwyr yn eu hwynebu. Mae llawer o enghreifftiau lle y 

sefydlodd awdurdodau lleol bartneriaethau â'r sector gofal annibynnol lleol er mwyn 

rhannu arferion gorau a dod ynghyd i wynebu'r her a gyflwynwyd gan y feirws gyda'i 

gilydd. Yn yr enghreifftiau gorau, sicrhaodd yr awdurdod lleol bod Gofal Cymdeithasol, 

Iechyd yr Amgylchedd, ymarferwyr iechyd lleol a swyddogion y Bwrdd Iechyd, yn 

ogystal â rheolwyr cartrefi gofal, yn gallu siarad â'i gilydd yn rheolaidd dros y ffôn er 

mwyn cynnig cymorth i'w gilydd a nodi lle roedd risgiau i'r sector cartrefi gofal. Roedd yn 

rhaid i Awdurdodau Lleol gydnabod y rôl ddeuol yr oeddent yn ei chwarae fel darparwyr 

gofal ond hefyd fel sefydliadau a oedd yn gyfrifol am gynghori a helpu'r cartrefi gofal 

annibynnol i ddiogelu eu preswylwyr rhag y pandemig.  

Canfu Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd mai un o'u rolau oedd rhoi cyngor i 

berchenogion a rheolwyr cartrefi gofal ar unrhyw ganllawiau newydd a fyddai'n cael eu 

cyhoeddi er mwyn sicrhau eu bod yn ddealladwy ac yn cael eu gweithredu'n briodol. Fel 

y nodwyd yn flaenorol, roedd canllawiau yn aml yn cael eu cyhoeddi ar adegau anodd – 

yn hwyr yn yr wythnos, weithiau cyn penwythnos gŵyl y banc ac weithiau nid oedd y 

gwahaniaeth rhwng y canllawiau hynny a'r canllawiau blaenorol yn glir. Weithiau, cafodd 

staff cartrefi gofal eu drysu gan y sylw yr oedd y canllawiau yn ei gael yn y cyfryngau yn 

Lloegr a'r cyhoeddiadau gan Lywodraeth y DU a'r gwahaniaethau cynnil yr oedd 

Llywodraeth Cymru wedi dewis eu gwneud. Gwnaethpwyd y sefyllfa honno'n waeth 

weithiau gan y canllawiau a oedd yn cael eu defnyddio gan y darparwyr hynny oedd â 

chartrefi gofal yng Nghymru a Lloegr. Daeth rôl byrddau iechyd ac awdurdodau lleol 

wrth helpu i ddehongli a chyfathrebu'r canllawiau i reolwyr cartrefi gofal a oedd yn 

brysur yn rhedeg eu cartrefi yn nodwedd bwysig o waith lleol.  

Ceir rhai enghreifftiau ardderchog o gyd-fyrddau partneriaeth strategol yn cydweithio i 

wneud penderfyniadau gweithredol er mwyn sicrhau bod cartrefi gofal ar y llinell flaen 

yn cael eu cefnogi yn ystod y pandemig.  

4.2 Cymorth gweithredol 

4.2.1 Cynllunio parhad a chymorth cyffredinol  



14 
 

Dylai'r bartneriaeth Iechyd a Gofal helpu i sicrhau bod gan bob Cartref Gofal 

gynllun parhad busnes  

Disgwylir bod gan awdurdodau lleool a byrddau iechyd gynlluniau parhad ar waith i fynd 

i'r afael ag unrhyw "ddigwyddiadau na ellir eu rhagweld" sy'n debygol o herio eu 

prosesau cynllunio at argyfwng. Mae wedi dod i'r amlwg yn ystod Covid-19 y dylai fod 

gan gartrefi gofal unigol a'r bartneriaeth iechyd a gofal cymdeithasol leol gynlluniau 

parhad mewn perthynas â'r camau y gallai fod angen iddynt eu cymryd i sicrhau bod y 

sector cartrefi gofal yn parhau i weithredu yn ystod pandemig.  

Dylai fod gan gartrefi gofal eu cynlluniau eu hunain, ond bydd gan yr awdurdodau 

cyhoeddus ddyletswydd i ddiogelu a gofalu am unrhyw breswylwyr sy'n wynebu risg 

oherwydd prinder nwyddau/cyflenwadau neu staff mewn cartref gofal. Bu'n rhaid i rai 

awdurdodau lleol sicrhau bod bwyd yn cael ei ddosbarthu i gartrefi gofal yn ystod y 

dyddiau cynnar pan roedd hi'n anodd cael cyflenwadau bwyd o siopau a bu'n rhaid 

iddynt hefyd gysylltu â fferyllfeydd lleol ar yr un pryd er mwyn sicrhau bod y cyffuriau 

cywir ar gael a'u bod yn cael eu dosbarthu i gartrefi gofal.  Roedd yn rhaid i fferyllfeydd 

roi cyngor i rai cartrefi gofal hefyd ynghylch rheoli blychau "Jest rhag ofn" a ddefnyddir 

ar gyfer gofal lliniarol.  

Roedd llawer o awdurdodau lleol yn ffonio cartrefi gofal yn ddyddiol i gasglu data ac i 

weld sut roedd pethau'n mynd. Gweithiodd un neu ddau awdurdod lleol mewn 

partneriaeth â byrddau iechyd ac AGC er mwyn sicrhau mai un ffurflen unigol yr oedd 

angen i'w darparwyr lleol ei chwblhau cyn ei chyflwyno'n electronig i fan lle y gallai'r 

data gael eu storio'n ddiogel ac yna'u defnyddio'n briodol gan asiantaethau gwahanol.  

Roedd rheolwyr cartrefi gofal hefyd o'r farn bod webinarau wythnosol neu alwadau ffôn 

Skype y gallai pob darparwr gymryd rhan ynddynt yn ddefnyddiol iawn (lle roeddent ar 

gael).  Yn ogystal â sicrhau bod neges gyson yn cael ei rhannu â chartrefi gofal, roedd 

yn cynnig man lle y gallai pawb roi cymorth cryf i'w gilydd. Datblygodd cartrefi gofal 

gydberthnasau da â'i gilydd mewn mannau ac ychwanegodd hyn at y rhwydweithiau 

cymorth a oedd yn helpu rheolwyr i ddygymod â'r cyfnod heriol.  

Yn ystod dyddiau cynnar y pandemig, aeth rhai cynghorau ati i helpu eu cartrefi gofal 

lleol i gael gafael ar ddarpariaethau gan gynnwys bwyd, deunyddiau glanhau a 

nwyddau fferyllol a oedd yn brin. Yn aml, gallai'r cyngor negodi trefniadau arbennig ag 

archfarchnadoedd ac eraill pan nad oedd cyflenwyr rheolaidd cartrefi gofal yn gallu cael 

gafael ar y darpariaethau angenrheiidiol.  

Mae Atodiad 1 yn cynnwys rhestr o gamau gweithredu y mae rheolwyr a pherchenogion 

cartrefi gofal a rhai swyddogion Byrddau Iechyd ac Awdurdodau Lleol wedi nodi y 

gallent fod ymhlith y ffyrdd gorau o leihau'r risg y gwelir feirws o'r fath yn y dyfodol. 
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Mae'n werth i unrhyw un sy'n gweithio yn y sector ystyried y camau hyn. Wrth gwrs, 

mae hyn yn ymwneud yn agos â'r argymhellion a nodir yn yr adroddiad hwn.  

4.2.2 Mesurau ataliol ar gyfer rheoli heintiau 

Gallai pob partneriaeth helpu i sicrhau bod gan bob cartref gofal yn ei hardal 

gynllun gweithredu ar gyfer "rheoli heintiau".  

Mae angen i bob cartref gofal, ni waeth beth fo'i sefyllfa, nodi'n glir sut mae'n cyrraedd y 

safonau gofynnol ar gyfer rheoli heintiau er mwyn sicrhau y gallant leihau risgiau. 

Cyfrifoldeb proffesiynol gweithwyr iechyd y cyhoedd, nyrsys rheoli heintiau a 

swyddogion iechyd yr amgylchedd (rhan o Dimau Diogelu’r Cyhoedd mewn Cynghorau) 

yw sicrhau bod hyn yn digwydd a'u bod yn cefnogi'r gwaith. Cafodd gwasanaethau 

mewnol rhai cynghorau gymorth ychwanegol gan eu Timau Iechyd a Diogelwch. Mae'r 

rhain yn adnoddau prin ond pwysig iawn yn ystod pandemig, felly mae angen eu 

defnyddio'n dda a sicrhau na chaiff ymdrechion eu dyblygu. Mae angen protocol clir ar 

waith er mwyn sicrhau bod pob un o'r gweithwyr proffesiynol hyn yn deall eu 

cyfrifoldebau mewn lleoliadau cartrefi gofal. Y grwpiau proffesiynol sydd yn y sefyllfa 

orau i gynnal archwiliadau rheoli heintiau mewn cartrefi gofal yn ôl pob tebyg yw nyrsys 

rheoli heintiau sydd eisoes yn darparu'r gwasanaeth hwn ar wardiau ysbytai. Maent yn 

gyfarwydd â'r risgiau cysylltiedig, yn gallu hunanreoli eu risgiau nhw eu hunain o gael eu 

heintio ac yn gallu cynnig cyngor a hyfforddiant ymarferol da a chyflym i staff rheng 

flaen. Gall Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd chwarae rôl gynghorol a chefnogol 

bwysig hefyd yn hyn o beth. Fodd bynnag, roedd maint y broblem yn golygu bod prinder 

swyddogion. Yn lleol, mae angen i bartneriaid ddyrannu'r adnoddau sydd ar gael yn 

unol â'r angen ond gyda phwyslais cryf ar gymryd camau ataliol i leihau'r risgiau.  

Gall fod yn ddefnyddiol cael cyngor dros y ffôn, ond y dystiolaeth orau a lywiodd y 

gwaith hwn oedd mai archwiliad personol llawn o unrhyw eiddo a chyngor ymarferol 

dilynol oedd y ffordd orau o sicrhau bod rheolwyr a staff yn deall yr hyn yr oedd angen 

iddynt ei wneud er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo'r feirws. Mae hyn yn arbennig o 

bwysig o gofio nifer y staff neu'r preswylwyr y canfuwyd nad oeddent yn arddangos 

unrhyw symptomau o'r feirws yn ystod profion diweddar. Dylai pob cartref gofal gael 

help i sicrhau bod ganddo gynllun clir ar gyfer rheoli heintiau sy'n seiliedig ar 

dystiolaeth. Penderfynodd llawer o gartrefi gofal gyflwyno "cyfyngiadau symud" o leiaf 

bythefnos cyn i'r llywodraeth gyhoeddi hynny'n ffurfiol. Fodd bynnag, roedd y pandemig 

wedi cyrraedd rhai cartrefi cyn hynny. Nododd y gweithwyr proffesiynol hynny a oedd 

mewn cysylltiad â chartrefi gofal mai dim ond dealltwriaeth sylfaenol oedd gan y cartrefi 

hynny o weithdrefnau rheoli heintiau. Mewn rhai mannau, cynhaliwyd archwiliadau 

mewn cartrefi gofal (ni waeth p'un a oedd achosion o'r feirws wedi'u nodi ai peidio) er 

mwyn cynnig cyngor i'r staff a'u hyfforddi'n briodol;  
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Gwybodaeth am sut i reoli heintiau yw'r wybodaeth bwysicaf sydd angen i gartrefi gofal 

ei deall er mwyn lleihau'r risgiau o unrhyw bandemig. Drwy gymryd camau yn y 

meysydd canlynol y caiff ei reoli orau:  

 Sicrhau bod proses ddihalogi yn mynd rhagddi'n barhaus;  

 Sicrhau bod y staff yn deall sut i ddefnyddio cyfarpar diogelu personol yn gywir, 

gan gynnwys sut i’w wisgo a'i ddiosg;   

 Sicrhau bod y staff yn gwybod bod angen iddynt olchi eu dwylo'n iawn ac yn 

rheolaidd yn ogystal â defnyddio gel dwylo i helpu gyda'r broses lanhau;  

 Sicrhau bod y staff yn dilyn arferion cadw pellter cymdeithasol bob amser gan 

gynnwys peidio â rhannu ceir a chadw pellter wrth newid sifftiau a chymryd 

egwyl;  

 Sicrhau bod y cemegau cywir yn cael eu defnyddio i lanhau'r cartref gofal (rhai 

sy'n seiliedig ar glorin);  

 Sicrhau bod amser bwyd yn cael ei reoli'n gywir er mwyn cyflawni'r nodau uchod;  

 Sicrhau bod cyn lleied o weithwyr proffesiynol â phosibl yn ymweld â'r cartref ac, 

os bydd angen iddynt wneud hynny (e.e. er mwyn cynnig cymorth meddygol i 

breswylydd neu ymweld â pherthynas sy'n marw), eu bod yn dilyn y rheolau 

uchod, gan gynnwys y canllawiau cyfredol ar gyfer ymweliadau.  

Mae'n rhaid nodi, ar ôl yr ansicrwydd cychwynnol, fod awdurdodau lleol wedi llwyddo i 

reoli storfeydd cyfarpar yn dda gyda chyflenwad da o gyfarpar diogelu personol ar gyfer 

pob cartref gofal. Gall fod angen rhoi rhagor o gyngor ar y math cywir o ddiogelwch ar 

gyfer gofal mwy arbenigol o hyd, ond nodwyd nad oedd dosbarthiad ac argaeledd stoc 

wedi bod yn broblem yn ystod yr wythnosau diwethaf.  

Mae angen i gartrefi gofal ystyried eu cynllun a'u dyluniad mewn perthynas â'r ffordd 

fwyaf diogel o sicrhau bod unigolion neu grwpiau o unigolion sydd wedi profi'n bositif i'r 

feirws yn ynysu'n gymdeithasol, tra'n cynnal ansawdd bywyd rhesymol. Mae angen i'r 

gofod hwn gael ei gysylltu ag ardal sydd wedi'i diheintio lle y gall y staff sy'n gofalu am y 

preswylwyr hyn wisgo eu dillad diogelu a'u diosg. Bu'n haws dod o hyd i leoedd priodol 

mewn rhai lleoliadau nag eraill. Unwaith y gwyddys fod Covid-19 yn bresennol mewn 

cartref gofal, dylid cynnig cyngor ynghylch a yw'n ddichonol ac yn ymarferol i rannu'r 

cartref gofal yn barthau lle y gellir gofalu am y rhai sydd wedi cael diagnosis o Covid-19 

neu sydd angen ynysu mewn amgylchedd ar wahân i'r rhai sydd wedi cael  prawf 

negyddol. Mae angen i benderfyniad lleol gael ei wneud gyda phob cartref ar y ffordd 

fwyaf diogel o reoli'r cartref pan fydd naill ai unigolion neu grwpiau o breswylwyr yn 

ynysu'n gymdeithasol. Os na fydd hyn yn bosibl, yna bydd angen ystyried symud y 

preswylwyr hynny i leoliad gofal canolraddol am gyfnod byr lle y gallant gael eu helpu 

a'u cefnogi i wella o'r feirws. (Gweler yr adran ar Ofal Canolraddol).  
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Canfuwyd5 po fwyaf yw'r cartref gofal, y mwyaf tebygol ydyw y bydd Covid-19 yn cael ei 

ganfod yn y cartref. Wrth gwrs, mae nifer o resymau am hyn, yn amrywio o'r anhawster 

sy'n gysylltiedig â sicrhau bod pob rhan o'r eiddo wedi'i ddihalogi'n llawn i'r llu o bobl 

sy'n mynd a dod gan gynnwys staff, ymwelwyr proffesiynol, nwyddau a gwasanaethau 

ac ati.  

Sicrhaodd rhai awdurdodau fod hyfforddiant ar reoli heintiau ar gael ar-lein i reolwyr a 

staff. Mae'r hyfforddiant hwn, wrth gwrs, yn ddefnyddiol ond oherwydd eu hamserlen 

brysur, bu’n anodd i'r bobl sydd wedi bod yn gweithio mewn cartrefi gofal yn ystod y 

pandemig fanteisio arno. Barn gyffredinol y nyrsys rheoli heintiau a gyfrannodd at yr 

adolygiad hwn oedd ei bod hi'n well cynnig hyfforddiant uniongyrchol i staff ar y safle lle 

y bo'n bosibl. Gan fod hwn yn adnodd prin, cydnabyddir bod hyfforddiant ar-lein yn 

cynnig dewis amgen synhwyrol o leiaf.  

Gall y broses o fynd ati i reoli heintiau a'r negeseuon a glywir beri gofid ac arwain at 

bryderon ychwanegol i'r tîm o staff sy'n gweithio mewn cartref gofal. Er mai hwn, fwy na 

thebyg, yw'r maes pwysicaf y mae angen tynnu sylw ato a rhoi gwybodaeth yn ei gylch, 

mae'n bwysig bod y negeseuon yn cael eu cyfleu mewn ffordd sensitif a'u bod yn 

cydnabod y cymorth emosiynol sydd ei angen ar staff pan fydd pandemig wedi cyrraedd 

lleoliad gofal neu'n teimlo'n agos ato. Fel y nododd un ymatebydd, "ein gwaith ni yw 

helpu'r staff i deimlo eu bod yn arbenigwyr bellach yn y gwaith o reoli'r pandemig".  

4.2.3 – Staffio ar gyfer Cartrefi Gofal 

Gallai pob partneriaeth sicrhau bod cynllun staffio wrth gefn ar waith ar gyfer ei 

hardal. Efallai y gallai Byrddau Iechyd ofyn am arweiniad gan Lywodraeth Cymru 

ynghylch sut y gellir cyflawni hyn o fewn y fframwaith cyfreithiol cyfredol.  

Gallai pob partneriaeth ystyried y cyngor mae'n ei roi i gartrefi gofal ar y ffordd 

orau o ddefnyddio staff yn ystod pandemig, gan gynnwys peidio â defnyddio'r 

staff hynny sy'n gweithio mewn mwy nag un lleoliad.  

Gallai pob partneriaeth ystyried sut mae'n parhau i gefnogi llesiant pob aelod o 

staff sydd wedi gweithio drwy'r pandemig.  

Y maes allweddol arall lle y gall fod angen cymorth ar gartrefi gofal yw sicrhau bod 

ganddynt gyflenwad da o staff "sy'n rhydd o Covid-19" (gan gynnwys nyrsys a 

rheolwyr).  

                                                           
5  https://www.gov.uk/government/publications/vivaldi-1-coronavirus-covid-19-care-homes-study-report/vivaldi-
1-covid-19-care-homes-study-report 

https://www.gov.uk/government/publications/vivaldi-1-coronavirus-covid-19-care-homes-study-report/vivaldi-1-covid-19-care-homes-study-report
https://www.gov.uk/government/publications/vivaldi-1-coronavirus-covid-19-care-homes-study-report/vivaldi-1-covid-19-care-homes-study-report
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Mae tystiolaeth glir yn dod i'r amlwg6 mai'r staff sydd fwyaf tebygol o gario'r feirws o'r tu 

allan i'r cartref gofal ac oddi mewn iddo. Yn yr adran uchod, nodir pa mor bwysig ydyw 

bod y staff yn deall sut i reoli heintiau. Mae angen i'r staff ystyried ffactorau pwysig eraill 

hefyd.  

Os bydd staff wedi cael eu diagnosio â'r feirws (Covid-19), ni ddylent fod yn y gwaith. 

Mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod y gyfradd gydymffurfio yn uwch o lawer pan gaiff staff 

eu talu (tâl salwch) am ynysu'n gymdeithasol.   

Mae hefyd yn glir bod staff sy'n gweithio mewn mwy nag un lleoliad (gan gynnwys staff 

asiantaeth) yn llawer mwy tebygol o ddal y feirws a'i ledaenu. Gofynnodd rhai Byrddau 

Iechyd ac Awdurdodau Lleol i'r asiantaethau a oedd yn cael eu defnyddio gan eu 

cartrefi gofal lleol i sicrhau bod eu staff ond yn gweithio mewn un lleoliad, ac roedd nifer 

ohonynt yn fwy na pharod i wneud hynny. Ymhlith y risgiau eraill a nodwyd roedd staff 

yn teithio i'r gwaith gyda'i gilydd (rhannu ceir) a staff yn cymdeithasu heb gadw pellter 

cymdeithasol yn ystod eu hegwyl yn y dydd, gan gynnwys mewn ardaloedd ysmygu 

dynodedig.  

Yn sgil yr angen i nifer o staff fod i ffwrdd o'r gwaith am eu bod yn ynysu'n 

gymdeithasol, lleihad yn nifer y staff asiantaeth a allai gael eu defnyddio, a'r prinder staff 

a oedd yn gweithio yn y sector cyn Covid-19, roedd risg fawr na fyddai rhai darparwyr 

gofal yn gallu rhedeg eu cartrefi. Roedd hyn yn cynnwys y prinder nyrsys y nodwyd yn 

ffurfiol bod angen iddynt fod yn bresennol mewn cartrefi nyrsio. Aeth rhai awdurdodau 

lleol ati i ddatblygu cronfa o staff yr awdurdod ei hun a adleolwyd ac a allai gyflenwi 

mewn argyfwng. Yn aml, roedd y staff hyn eisoes wedi'u hadleoli yng nghartrefi gofal yr 

awdurdod fel aelodau ychwanegol o staff a oedd yn cynnal gweithgareddau i 

breswylwyr (gan mai staff canolfannau dydd oeddent yn aml). Daeth y staff hyn yn 

gronfa o bobl y gellid gofyn iddynt wirfoddoli i weithio mewn unrhyw leoliad cartref gofal 

yn ardal yr awdurdod (gan gynnwys cartrefi annibynnol), er mai dim ond ar gyfer eu 

gwasanaethau mewnol y defnyddiwyd y staff hyn gan y rhan fwyaf o awdurdodau lleol. 

Yn y rhan fwyaf o'r lleoedd hyn, cynigiwyd cwrs mewn gofal sylfaenol i'r staff, gan 

gynnwys codi a chario, rheoli meddyginiaeth, rheoli heintiau a hylendid bwyd, cyn gofyn 

iddynt ddechrau gweithio.  Mewn un cyngor bach, rhoddwyd hyfforddiant i fwy na 130 o 

bobl er mwyn sicrhau eu bod yn barod os byddai eu hangen. Yn ogystal â phrinder staff 

gofal, weithiau byddai prinder staff arlwyo a glanhau hefyd a oedd yn chwarae rôl 

bwysig yn y gwaith o redeg y cartref. Penderfynodd un cyngor adleoli ei staff ei hun i 

gartref gofal preifat i fynd i'r afael ag argyfwng pan roedd y staff pwysig hyn i ffwrdd o'r 

gwaith.  

                                                           
6  https://www.gov.uk/government/publications/vivaldi-1-coronavirus-covid-19-care-homes-study-report/vivaldi-
1-covid-19-care-homes-study-report 

https://www.gov.uk/government/publications/vivaldi-1-coronavirus-covid-19-care-homes-study-report/vivaldi-1-covid-19-care-homes-study-report
https://www.gov.uk/government/publications/vivaldi-1-coronavirus-covid-19-care-homes-study-report/vivaldi-1-covid-19-care-homes-study-report
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Gallai pob awdurdod ystyried hyn fel rhan o'i gynlluniau wrth gefn i gefnogi cartrefi gofal 

dan bwysau – p'un a yw'n gartref sy'n cael ei redeg gan y Cyngor neu'n gartref 

annibynnol. Dylid nodi bod pob aelod o'r staff wedi gwirfoddoli i gyflenwi neu fod yn 

weithiwr ychwanegol mewn cartrefi gofal. Mae llawer o gartrefi gofal annibynnol a 

chartref gofal cynghorau wedi talu cyfradd premiwm ychwanegol i'r staff gofal sydd wedi 

gweithio yn ystod y pandemig. Cynyddodd un cyngor ei gyfradd i amser a hanner. 

Ymddengys fod y taliadau hyn wedi lleihau'r angen i ddefnyddio staff asiantaeth 

ychwanegol.  

Roedd hi'n llai clir a fyddai Byrddau Iechyd yn mabwysiadu dull tebyg o ddefnyddio 

nyrsys i gefnogi cartrefi nyrsio. Yn ogystal â'r ddyletswydd sydd ar Fyrddau Iechyd i 

ofalu am bob preswylydd, mae ganddynt gyfrifoldeb clir hefyd i sicrhau bod gwasanaeth 

nyrsio o ansawdd da ar gael i gefnogi cartrefi nyrsio. Mewn papur a baratowyd ar gyfer 

un Bwrdd Iechyd (a nododd nad oedd unrhyw gynsail ar gyfer cymryd camau mewn 

'cartrefi a oedd yn methu'), cynigiwyd y byddai'r Cyfarwyddwr Nyrsio yn darparu staff ar 

gyfer cartref nyrsio mewn argyfwng, fel dewis olaf (e.e. nid oedd unrhyw staff asiantaeth 

ar gael), y byddai hynny'n gam byrdymor (dim mwy na phum diwrnod) ac y byddai risg 

ddifrifol i les y preswylwyr pe na bai unrhyw gamau yn cael eu cymryd. Penderfynodd y 

Bwrdd Iechyd recriwtio tîm o nyrsys a fyddai'n gweithio'n rhan amser yn ymgymryd â 

dyletswyddau eraill ond a fyddai ar gael i gefnogi cartref nyrsio o dan yr amgylchiadau a 

ddisgrifir uchod. Nid oedd y broses recriwtio wedi mynd rhagddi cyn Covid-19, felly 

roedd tîm o nyrsys wrth gefn ond nid oedd eu hangen yn ystod y pandemig diweddar.  

Ymddengys mai dyma'r ffordd orau o weithredu mewn argyfwng. Mewn mwy nag un lle, 

darparodd Byrddau Iechyd nyrsys gwirfoddol i helpu mewn argyfwng ar y sail mai dyna 

oedd y "peth iawn i'w wneud" ar y pryd. Wrth gwrs, dim ond mewn achos eithriadol y 

mae hyn wedi digwydd lle mai'r unig ddewis arall fyddai symud grŵp cyfan o breswylwyr 

– i ward ysbyty fwy na thebyg.  

Sicrhaodd un neu ddau Fwrdd Iechyd fod eu staff banc ar gael i'r sector ehangach, ond 

ni chawsant eu defnyddio (hyd y gwn i). Nodwyd bod o leiaf dau Fwrdd Iechyd wedi 

defnyddio eu staff iechyd a gofal eu hunain i helpu mewn Cartref Nyrsio yn ystod 

penwythnos anodd. Y teimlad yn y rhan fwyaf o Fyrddau Iechyd oedd, pe na bai cartref 

nyrsio yn gallu gweithredu, y byddai'n rhaid i'r Bwrdd Iechyd ystyried symud yr holl 

breswylwyr i leoliad gofal iechyd canolraddol neu ysbyty (byddai hynny'n costio'n ddrud 

ac yn anghyfleus iawn i'r preswylwyr). Gallai Byrddau Iechyd ystyried yn fuddiol y 

cynlluniau wrth gefn y dylent eu rhoi ar waith i gefnogi'r cartrefi nyrsio yn ystod 

pandemig.  

Defnyddiodd llawer o gartrefi gofal (gan gynnwys y rhai sy'n cael eu rhedeg yn fewnol) 

staff ychwanegol i'w help yn ystod y pandemig. Roedd angen gwneud hyn er mwyn 

sicrhau bod modd i rai preswylwyr ynysu'n gymdeithasol, a thrwy hynny gyfyngu ar nifer 

y staff oedd yn gweithio mewn grwpiau llai o faint (er mwyn lleihau'r risg o groes-heintio) 
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a helpu preswylwyr i ymgymryd â gweithgareddau cymdeithasol gan gynnwys cysylltu â 

pherthnasau. Mewn llawer o achosion, roedd oriau staffio ychwanegol yn galw am 

adnoddau ychwanegol a staff oedd yn barod i weithio oriau hwy (goramser) i ddiwallu 

anghenion lleol. Un patrwm sifftiau ar gyfer staff oedd gweithio sifft 12 awr am 3 diwrnod 

ac wedyn cymryd 3 diwrnod i ffwrdd o'r gwaith. Perchenogion cartrefi gofal dalodd am y 

costau hyn i ddechrau. Sefydlwyd cronfa galedi (gweler adran ddiweddarach) maes o 

law ar gyfer cartrefi gofal preswyl.  

Roedd un neu ddau achlysur pan roedd y tîm amlddisgyblaethol lleol o'r farn y byddai 

cyngor gan uwch-nyrs yn helpu i redeg cartref gofal preswyl. Ni fyddai'r nyrs yn gyfrifol 

am redeg y cartref ac ni fyddai ganddi unrhyw gyfrifoldebau rheoli. Yn hytrach, byddai'n 

sicrhau bod y gofal iechyd gorau ar gyfer preswylwyr yn cael ei ystyried yn y cartref.    

Nid oes amheuaeth bod pwysau ar staff a'u rheolwyr a oedd yn gweithio yng nghyd-

destun Covid-19. Roedd gofyn i'r staff warchod neu ymgymryd â chyfnodau o ynysu 

cymdeithasol pan roeddent yn absennol o'r gwaith. Roedd y rhai a barhaodd i weithio yn 

deyrngar tu hwnt ac yn gweithio oriau ychwanegol (roedd rhai hyd yn oed yn cysgu yn y 

cartref gofal er mwyn lleihau risgiau heintio). Mae'r sefyllfa wedi achosi llawer o straen 

ac wedi bod yn flinedig iawn i bawb yn emosiynol. Mae'n bosibl y bydd Awdurdodau 

Lleol a Byrddau Iechyd am ystyried pa rai o'r cyfleusterau sy'n cael eu rhedeg ganddynt 

ar gyfer eu staff eu hunain a all fod o fudd i staff mewn cartrefi gofal yn ystod pandemig 

(e.e. Iechyd Galwedigaethol) a sicrhau bod yr adnoddau hyn ar gael i'r sector 

annibynnol.  

Tynnwyd sylw at broblem benodol mewn un ardal lle y bu'n rhaid i nifer o staff a oedd yn 

gweithio mewn cartref i oedolion ag anawsterau dysgu fod i ffwrdd o'r gwaith ar yr un 

pryd (roedd rhai yn gwarchod ac eraill yn hunanynysu). O ganlyniad, dim ond dau aelod 

parhaol o staff oedd ar ddyletswydd. Roedd hyn yn anodd i'r preswylwyr a deimlai'n 

llawer mwy cyfforddus yn derbyn gofal gan bobl roeddent yn eu hadnabod. Roedd hi'n 

anodd dod o hyd i ateb i'r broblem hon heblaw sicrhau bod y staff rheolaidd yn dod yn ôl 

mor ddiogel â phosibl.  

Roedd llesiant staff yn ystyriaeth bwysig. Nodir bod staff yn gallu wynebu profiadau 

tebyg iawn i'r rhai sy'n profi Anhwylder Straen Wedi Trawma yn sgil gweithio ar y rheng 

flaen yn y lluoedd arfog neu mewn gofal acíwt. Rhoddwyd amrywiaeth o drefniadau ar 

waith i gynnig cwnsela a chymorth.  Yn eu plith roedd defnyddio gwasanaethau 

seicolegol lleol, trefniadau gyda sefydliadau gwirfoddol lleol fel MIND, mynediad i 

wasanaethau adnoddau dynol ac iechyd galwedigaethol cyrff cyhoeddus a chymorth 

cwnsela ar-lein ar gyfer staff gan gynnwys "sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar". 

Cynhaliodd un cyngor webinar wythnosol i staff er mwyn cefnogi eu "llesiant". Yn 

wreiddiol, trefnwyd y webinar ar gyfer gwasanaethau mewnol y cyngor ond estynnwyd y 
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cynnig i ymuno i'r sector annibynnol. Mewn un ardal, trefnodd y bwrdd iechyd bod yr 

hosbis lleol yn cynnig cymorth cwnsela a chyngor i staff cartrefi gofal.  

Wrth gwrs, mae'n bwysig bod staff yn cael amser a lle i ymlacio a chefnogi ei gilydd yn 

ystod eu hamser yn y gwaith. Gall hyn fod mewn ystafell staff neu leoliad tebyg. Mae'n 

bwysig bod staff yn deall pa mor bwysig yw cadw pellter cymdeithasol yn ystod eu 

hegwyl ac ar adegau eraill pan y gallent fod gyda'i gilydd.  

Mae gan wefannau Gofal Cymdeithasol Cymru a'r Sefydliad Gofal Cymdeithasol er 

Rhagoriaeth ddeunyddiau defnyddiol y gellir eu lawrlwytho sy'n rhoi'r cyngor a'r 

arweiniad diweddaraf i reolwyr a staff ar sut i ymdopi yn ystod y pandemig.  

Mae mater pwysig mewn perthynas â'r nifer anghyfartal o staff duon, Asiaidd a'r rhai o 

leiafrifoedd ethnig (BAME) a oedd mewn sefyllfaoedd lle roeddent yn agored i'r feirws 

mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol. Nododd un bartneriaeth Iechyd a Gofal ei 

bod yn talu sylw penodol i hyn ac yn cynnwys y risgiau hyn yn ei hadnodd hasesu risg 

(Adnodd Asesu Risg Covid-19 Cymru Gyfan ar gyfer y Gweithlu). Mae angen ymchwilio 

i hyn ymhellach hefyd yn y dyfodol agos.  

 

4.2.4 Gofal i breswylwyr 

Gallai pob partneriaeth ystyried sut y gellir helpu pob cartref gofal i gynnig 

gweithgareddau ystyrlon i breswylwyr yn ystod unrhyw bandemig gyda ffocws ar 

weithgareddau sy'n briodol i’r rhai sy'n ynysu'n gymdeithasol a'r rhai sydd â 

dementia.  

Gallai pob partneriaeth ystyried sut y gellir parhau i gynnig cymorth emosiynol a 

llesiant i bob preswylydd (gan gynnwys oedolion iau) er ei bod hi'n ymddangos 

bod y pandemig cyfredol yn cael llai o effaith ar gartrefi gofal erbyn hyn.  

Mae llawer o bryder wedi'i fynegi ynghylch yr effaith emosiynol y mae'r cyfyngiadau 

symud wedi'i chael ar breswylwyr; gall hyn amrywio o hiraethu am weld anwyliaid i 

rwystredigaeth a diflastod sy'n deillio o fod yn yr un amgylchedd a chanlyniad 

newidiadau cyflym ac anrhagweladwy i drefniadau byw mewn cartrefi gofal. Cafwyd 

cydnabyddiaeth glir o'r effaith y gallai hyn ei chael ar lesiant seicolegol preswylwyr a 

staff. Mae'n bwysig bod rhywun yn gwrando ar breswylwyr a staff ynghylch eu profiadau 

a bod camau yn cael eu cymryd yn y dyfodol mewn ymateb i'r sylwadau a wneir.  

Mae pob unigolyn sy'n byw mewn cartref gofal wedi gallu cadw mewn cysylltiad ag 

aelodau o'r teulu, drwy iPad gan amlaf.  Rhoddodd Llywodraeth Cymru arian i Raglen 

Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant Cymunedau Digidol Cymru i ddosbarthu tua 1,000 o 

ddyfeisiau digidol i gartrefi gofal, hosbisau a wardiau er mwyn helpu preswylwyr i 
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gysylltu â'u hanwyliaid. Rhoddwyd dyfeisiau iPad eraill i'r cartrefi gofal gan Awdurdodau 

Lleol a rhoddwyd rhai hefyd drwy weithgarwch codi arian cymunedol lleol. Cafwyd 

cefnogaeth hefyd gyda chysylltiadau WiFi. Dywedodd un darparwr y byddai sgrin mwy o 

faint wedi gwneud y cyswllt hwn yn haws i rai preswylwyr. Awgrymodd y byddai sgrin 

52" yn ddelfrydol ar gyfer ei breswylwyr. Mae'n bwysig nodi mai'r sianel gyfathrebu 

bwysicaf, fwy na thebyg, yn ystod pandemig yw'r un rhwng preswylwyr mewn cartref 

gofal a'u perthnasau agos. Aeth llawer o gartrefi gofal ati i lunio cylchlythyrau rheolaidd i 

berthnasau. Gwnaethpwyd trefniadau hefyd ar gyfer adegau pan fyddai'r preswylwyr yn 

derbyn galwadau gan berthnasau neu datblygwyd tudalennau Facebook er mwyn 

hwyluso'r broses gyfathrebu.  Mae'n dorcalonnus pan fydd rhai perthnasau yn gallu 

gweld bod iechyd anwylyd wedi dirywio (ar alwadau fideo) ond na allant fynd yn agos 

atynt.  Un syniad a oedd yn boblogaidd ymhlith preswylwyr oedd gofyn i berthnasau 

anfon ffotograffau o'u hunain, wyrion/wyresau, hoff lefydd ac ati atynt er mwyn iddynt 

gael eu hatgoffa o'r "byd y tu allan".  

Mae llawer o gartrefi gofal naill ai wedi cyflogi staff ychwanegol (penderfynodd bron pob 

cyngor oedd â chartrefi gofal mewnol i adleoli ei staff gofal dydd i weithio yn ei gartrefi 

gofal) neu, yn y sector annibynnol, gofynnwyd i'r staff weithio oriau ychwanegol er mwyn 

cynnal ansawdd y profiad i breswylwyr.  Mae hyn wedi bod yn angenrheidiol er mwyn 

bodloni gofynion rheoli heintiau a sicrhau bod preswylwyr yn cael ansawdd bywyd da. 

Mae cynghorau wedi cynnig rhywfaint o gymorth uniongyrchol i gartrefi gofal drwy 

amrywiaeth o gamau gweithredu gan gynnwys:  

 Rhaglenni hel atgofion sydd ar gael ar-lein;  

 "Gemau" arbenigol er mwyn helpu pobl sydd â dementia (Gweler gwefan 

Cymdeithas Alzheimer);  

 Blychau synhwyraidd i oedolion sydd â dementia (rhaglen a ddechreuwyd cyn y 

pandemig ond sydd wedi bod yn ddefnyddiol iawn yn ystod y cyfnod hwn);  

 Gweithgareddau arbennig fel dathlu Diwrnod VE, cystadlaethau garddio, 

dawnsfeydd a phartïon;  

 Cyngherddau yn y maes parcio;  

 Cyflwyno "bingo ar y coridor";  

 Sefydlu cysylltiad rhwng y cartref a sefydliadau cymunedol a grwpiau 

cyfeillgarwch lleol drwy Skype;  

 Darparu gemau traddodiadol a gemau y gellir eu lawrlwytho o'r rhyngrwyd;  

 

Mae astudiaeth o'r hyn a ddigwyddodd i breswylwyr yn ystod pandemig SARS yn Hong 

Kong7 yn pwysleisio'r rhan a chwaraewyd gan y preswylwyr wrth leihau'r risg o 

                                                           
7 Tse MM, Pun SP, Benzie IF. Experiencing SARS: perspectives of the elderly residents and health care 
professionals in a Hong Kong nursing home. Geriatric Nursing. 2003;24(5):266-9. 
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ledaenu'r haint. Mae'n bwysig, lle y bo'n rhesymol, bod preswylwyr yn cymryd rhan lawn 

yn y camau y mae'r cartref yn eu cymryd i'w diogelu rhag lledaenu Covid-19. Gwyddys 

fod ymgysylltiad preswylwyr, a'r ymdeimlad o weithredu y mae hyn yn ei annog, yn cael 

effaith gadarnhaol ar eu llesiant a'u hansawdd bywyd.  

 

Rhan anoddaf y broses o ddarparu gofal oedd pan roedd angen i breswylydd ynysu'n 

gymdeithasol naill ai am ei fod wedi cael diagnosis o Covid-19 neu am ei fod wedi bod 

yn agos i rywun a oedd wedi cael prawf positif. Byddai angen ynysu am gyfnod o 14 

diwrnod fel arfer. O ganlyniad, roedd angen staff ychwanegol i fod gyda'r person er 

mwyn diwallu ei anghenion. Gallai hyn fod yn broblem benodol i'r rhai sydd â dementia 

a all fod yn dueddol o gerdded o gwmpas y cartref (y cyfeirir ato weithiau fel "cerdded â 

diben") yn ystod adegau arferol. Weithiau, câi cartrefi gofal eu rhannu'n barthau coch a 

gwyrdd i wahaniaethu rhwng y rhai a oedd wedi cael prawf positif a phawb arall. 

Cyflwynodd un awdurdod holiadur misol i breswylwyr er mwyn archwilio eu cynllun gofal 

Covid-19. Fel rhan o'r asesiad hwn, defnyddiwyd asesiad "arwyddion diogelwch" i 

oedolion sy'n canolbwyntio ar y canlynol: Am beth rydych yn poeni? Beth sy'n gweithio'n 

dda i chi? Beth hoffech chi ei weld yn digwydd? Defnyddiwyd y dull hwn yn wreiddiol yn 

Awstralia ym maes amddiffyn plant ond fe'i datblygwyd a chaiff ei ddefnyddio erbyn hyn 

wrth weithio gydag oedolion8. 

 

Weithiau, roedd dyluniad cartref gofal yn golygu bod modd i bobl weithredu mewn 

"swigod amddiffynnol" neu dimau bach lle gallent gael eu hamddiffyn ac aros yn 

ddiogel, ond roedd dyluniad a chynllun cartrefi gofal eraill yn golygu nad oedd modd 

gwneud hynny. Nodwyd bod rhai cartrefi gofal yn defnyddio system "cyfaill" lle roedd 

dau aelod o staff yn gweithio gyda'i gilydd ar yr un sifft y rhan fwyaf o'r amser er mwyn 

lleihau'r risg y byddai'r feirws yn cael ei ledaenu.  

 

Un o'r problemau mawr yn ystod prif uchafbwynt y pandemig oedd y ffaith nad oedd hi'n 

ddiogel i breswylwyr "groesawu" gwesteion i'w cartrefi.  Cafodd y broblem honno ei 

goresgyn drwy ddefnyddio dyfeisiau iPad a chyfleusterau fideogynadledda a oedd yn 

bwysig iawn. Mae canllawiau diweddar wedi golygu bod modd cynnal mwy o 

ymweliadau erbyn hyn mewn lleoliadau diogel. Fodd bynnag, gwnaeth rhai cartrefi gofal 

ganiatáu i berthnasau gyfarfod ac ymweld â pherthnasau (yn ofalus iawn gan sicrhau 

bod yr holl brosesau rheoli heintiau ar waith) os oedd yn hysbys eu bod yn marw. Er y 

byddai'n rhaid gwisgo cyfarpar diogelu personol llawn i wneud hyn, roedd yn gysur 

mawr i berthnasau ac yn briodol iawn i breswylwyr gael cyfarfod ffarwel olaf. Gwyddys 

fod ymweliadau gan ffrindiau a pherthnasau yn bwysig iawn i iechyd a llesiant 

cyffredinol y rhai sy'n byw mewn cartrefi gofal. Mae’n bwysig bod modd parhau i wneud 

                                                           
8 Gweler gwaith Dr Tony Stanley, Prif Weithiwr Cymdeithasol Bwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain – An 
introduction to signs of safety and well-being.  
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hyn yn ddiogel lle bynnag y bo'n bosibl. Nid ar chwarae bach y dylid gwneud 

penderfyniadau cyffredinol i atal perthnasau agos a ffrindiau rhag ymweld â phobl mewn 

cartrefi gofal. Gall pob cartref gofal gael ei asesu yn unol â'r risgiau sy'n hysbys a'r gallu 

i reoli heintiau yn y cartref. Gall y sawl sy'n ymweld â lle sy'n rhydd o'r haint gael eu 

diogelu â chyfarpar diogelu personol a phrosesau diheintio. Gallant gadw pellter diogel 

a gall yr ardaloedd priodol gael eu glanhau'n drylwyr. Os caiff hyn ei reoli'n gywir, gall y 

risgiau fod yn fach iawn a chânt eu cydbwyso'n dda yn erbyn y buddiannau hysbys o 

ran llesiant cyffredinol preswylwyr.  

 

Comisiynwyd gwasanaethau iechyd meddwl hefyd i roi cymorth parhaus i staff a 

phreswylwyr, gan gynnwys pobl a oedd wedi profi'r trawma o fyw'n agos at y feirws, 

marwolaeth preswylydd arall a phobl y gallent fod wedi bod yn gofalu amdanynt ers 

nifer o flynyddoedd a'r rhai a oedd yn gwella o'r feirws. Cafodd y cymorth ei gomisiynu 

fel bod pobl y nodwyd eu bod wedi profi trawma, profedigaeth, iselder ac ynysu 

cymdeithasol yn gallu trafod eu teimladau ag unigolyn proffesiynol (ar-lein fel arfer) 

mewn lleoliad cyfrinachol. Lle y sicrhawyd bod y cymorth hwn ar gael, nid yw wedi cael 

ei ddefnyddio'n helaeth ond mae'n cael ei werthfawrogi'n fawr gan y rhai sydd wedi 

manteisio arno.  

Cafwyd achos lle roedd angen i oedolyn ag anabledd dysgu fynd i'r ysbyty am reswm 

nad oedd yn ymwneud â Covid-19. Aeth aelod o staff gyda hi i'r ysbyty er mwyn gwneud 

yn siŵr bod ganddi rywun roedd yn ei adnabod ac a oedd yn deall ei hanghenion wrth 

iddi gael gofal acíwt. Gwnaethant aros gyda'i gilydd nes bod yr unigolyn yn barod i 

ddychwelyd i'r cartref gofal.  

 

4.2.5 Gofal iechyd sylfaenol yn ystod y pandemig 

Gallai pob partneriaeth ystyried sut y gall helpu meddygon teulu lleol i roi 

trefniadau gwell a chlir ar waith ar gyfer pob cartref gofal yn ei hardal. Lle nad yw 

hyn yn bosibl, mae angen i'r ymarferwyr sydd â chleifion mewn cartrefi gofal 

penodol fod yn glir ynghylch eu cyfrifoldebau a'r ffordd y byddant yn mynd ati i'w 

cyflawni.  

Ym mhob ardal, soniodd llawer o reolwyr cartrefi gofal am ymgysylltiad parhaus Nyrsys 

Ardal sydd wedi ymgymryd â'r gwaith amhrisiadwy o ofalu am gleifion oedrannus mewn 

cartrefi gofal yn ystod y pandemig.  

Mewn rhai ardaloedd, roedd diffyg eglurder ynghylch y rolau y gallai meddygon teulu eu 

chwarae wrth gefnogi cartrefi gofal yn ystod y pandemig. Gwelwyd rhai arferion 

ardderchog (a nodir isod) ond, mewn ardaloedd eraill, nid oedd cartrefi gofal yn deall yn 

union beth y gallent ei ddisgwyl.  
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Ar 1 Gorffennaf, roedd disgwyl i rôl newydd meddyg teulu ychwanegol ddod i rym ar 

gyfer cartrefi gofal yng Nghymru (a elwir yn Wasanaeth Ychwanegol dan Gyfarwyddyd 

ar gyfer Cartrefi Gofal – DES). Fodd bynnag, cafodd hyn ei atal dros dro gan 

gyfarwyddeb a gyhoeddwyd ar 2 Mehefin 2020 (Manyleb Cynllun y Gwasanaeth 

Ychwanegol dan Gyfarwyddyd ar gyfer Cartrefi Gofal). Yn eu hanfod, elfennau o 

wasanaethau hanfodol neu ychwanegol a ddarperir i fanyleb uwch, neu wasanaethau 

meddygol y tu allan i gwmpas arferol gwasanaethau meddygol sylfaenol a gynllunnir i 

ddiwallu anghenion y boblogaeth leol yw gwasanaethau ychwanegol. Gosododd y 

gyfarwyddeb newydd y rolau canlynol ar gyfer meddygon teulu: 

 Sicrhau'r mynediad gorau posibl at ofal meddygol sylfaenol ar gyfer preswylwyr 

cartrefi gofal.  

 Caniatáu mynediad brys at gyngor gofal meddygol sylfaenol i staff cartrefi gofal. 

 Parhau i ddarparu gofal rhagataliol, rhagweithiol a rhagweledol.  

 Hyrwyddo dull gweithredu cyson, o'r radd flaenaf, ar draws byrddau iechyd sydd, 

ar yr un pryd, yn ddigon hyblyg i gael ei fabwysiadu gan glystyrau neu bractisau 

unigol.  

Roedd y canllawiau hefyd yn nodi mai rolau'r meddygon teulu oedd:  

 

 Ymgysylltu'n rheolaidd ac effeithiol â staff cartrefi gofal wrth reoli preswylwyr 

cartrefi gofal yn wythnosol, a elwir at ddibenion y DES hwn yn "rowndiau ward 

wythnosol", gan ddilyn lle bo'r angen gydag ymgynghoriadau clinigol 

strwythuredig i breswylwyr cartrefi gofal.  

 Caniatáu i ymarferwyr meddygol cyffredinol helpu'r tîm amlddisgyblaethol i reoli 

preswylwyr cartrefi gofal yn gynhwysfawr a sicrhau bod asesiadau priodol yn cael 

eu cwblhau. 

 Gweithio gyda phractis arweiniol y clwstwr, practisau meddygol cyffredinol lleol a 

rheolwyr cartrefi gofal, er mwyn lleihau nifer y clinigwyr a'r staff cymunedol sydd 

angen mynd i gartrefi gofal yn ystod pandemig Covid-19, e.e. drwy symleiddio 

polisïau cofrestru cleifion lle bydd hynny'n fuddiol i ofal preswylwyr tra'n cadw a 

pharchu dewis y preswylwyr. 

 

Roedd angen i breswylwyr newydd cartrefi gofal gael asesiad cychwynnol: 'Rhaid i bob 

preswylydd yn y cartref gofal gael adolygiad cynhwysfawr o'i gyflwr iechyd meddwl ac 

iechyd chorfforol o fewn 28 diwrnod ar ôl symud i mewn/cael ei dderbyn i gartref gofal. 

(Mae templed o ffurflen sy'n amlinellu'r meysydd i'w hadolygu ar gael yn Atodiad B). 

Bydd y cartref gofal yn cadw copi o'r adolygiad cychwynnol o gleifion wedi'i gwblhau. 

Gellir cynnal asesiad drwy ddulliau clyweledol o bell os byddai’n well gan y cartref a'r 
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preswylydd wneud hynny, o safbwynt rheoli heintiau. Bydd yn cynnwys adolygiad o 

feddyginiaethau wrth ryddhau er mwyn:  

 cysoni meddyginiaethau sy'n cael eu rhoi ar bresgripsiwn, 

 ymdrin â materion amlgyffuriaeth, 

 mynd i'r afael ag unrhyw feddyginiaethau gwrthseicotig a meddyginiaethau risg uchel 

eraill, a   

 diweddaru'r cofnod o feddyginiaethau ar bresgripsiwn, a gedwir gan y contractwr 

gwasanaethau meddygol cyffredinol. 

 

Mewn rhai lleoedd, parhaodd y meddygon teulu a oedd eisoes yn treialu'r rôl 

ychwanegol hon ar gyfer cartrefi gofal i ddarparu asesiadau wythnosol dros y ffôn a 

oedd ar gael i bob preswylydd. Roedd hyn yn golygu bod y meddygon teulu yn adnabod 

y preswylwyr yn unigol ac yn deall eu cyflyrau tymor hwy. Roeddent hefyd yn gwybod 

pan roedd pobl yn sâl a'r ffordd orau o'u trin. O dan rai amgylchiadau, byddai'r 

meddygon teulu hyn yn ymweld â'r cartrefi yn bersonol i gynnal archwiliad o'u cleifion 

ond nid oedd angen iddynt wneud hyn yn gyffredinol.  

 

Yn y rhan fwyaf o ardaloedd, nodwyd bod Nyrsys Ardal yn parhau i ymweld â'u cleifion 

mewn cartrefi gofal yn ystod y pandemig ac roeddent, wrth gwrs, yn cydymffurfio â 

gofynion rheoli heintiau o fewn y cartref gofal yn ystod eu hymweliadau.  Mewn un 

ardal, cafodd cartrefi eu hannog (lle roedd yn ymarferol) i bennu ystafell feddygol a allai 

gael ei defnyddio gan staff iechyd a oedd yn ymweld â'r cartref.  Byddai'r ystafell yn cael 

ei dihalogi ar ôl pob ymweliad a byddai lle i'r staff wisgo eu cyfarpar diogelu personol a'i 

ddiosg.  

 

Roedd hi'n ddefnyddiol iawn pan allai staff mewn cartrefi gofal gymryd mesuriadau 

dyddiol preswylwyr e.e. cymryd tymheredd tympanig, mesur curiad y galon a phwysedd 

gwaed, defnyddio ocsifesuryddion i fesur lefelau ocsigen yn y gwaed a rhoi'r 

mesuriadau hynny i gynghorwyr meddygol. Sicrhaodd hyn fod y cymorth meddygol 

cywir yn cael ei flaenoriaethu i breswylwyr. Mae hyn yn arbennig o bwysig pan wyddys 

nad yw pobl hŷn bob amser yn dangos y symptomau sy'n gysylltiedig â'u cyflwr 

(symptomau annodweddiadol) gan gynnwys Covid-19.  

 

Yn ystod dyddiau cynnar y pandemig, roedd hi'n bwysig sicrhau bod y cyffuriau cywir a 

ragnodir ar gael i breswylwyr mewn cartrefi gofal. Roedd hyn yn golygu sicrhau bod 

fferyllwyr yn helpu cartrefi gofal ac yn gweithio mewn partneriaeth ag ymarferwyr 

meddygol a rheolwyr cartrefi gofal i sicrhau bod modd rhoi'r cyflenwad cywir o gyffuriau 

cywir yn y ffordd gywir.  
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Roedd rhywfaint o ddryswch ynghylch "cynlluniau gofal ychwanegol" a fyddai ar waith 

fel arfer ar gyfer unrhyw gleifion â galluedd a oedd yn derbyn gofal lliniarol. Mewn rhai 

lleoedd, cafwyd adroddiadau nad oedd meddygon teulu yn gallu ymweld i weithio 

gyda'u cleifion ar y cynlluniau hyn. Yn aml, teimlai rheolwyr cartrefi gofal nad oedd 

ganddynt y wybodaeth na'r sgiliau i ddrafftio'r cynlluniau a bod angen cymorth 

proffesiynol arnynt gan staff gofal iechyd. Nid oedd yn rhesymol disgwyl i unrhyw staff 

lunio'r cynlluniau hyn. Dylai'r cynlluniau gael eu llunio ar y cyd â'r unigolyn (y mae'n 

rhaid bod ganddo'r galluedd i wneud hyn), aelodau o'i deulu a chynghorwyr meddygol 

priodol. Roedd hi'n bwysig gwahaniaethu rhwng yr angen i sicrhau bod y cynlluniau hyn 

ar waith ar gyfer y preswylwyr hynny yr oedd eu cyflyrau meddygol yn nodi eu bod yn 

debygol o farw'n fuan a'r rhai a allai neu na allai fod mewn perygl o gael Covid-19. Un 

o'r materion pwysig yw bod yn glir ynghylch y ffaith bod angen i bob cynllun gofal 

ychwanegol gael ei ysgrifennu'n unigol ar gyfer pob preswylydd sy'n bodloni'r meini 

prawf. Dylai'r cynlluniau hyn gynnwys llawer mwy nag asesiad meddygol lle y nodir na 

ddylai unigolion gael triniaeth bellach pan fydd ei gyflwr yn cyrraedd pwynt penodol. Yn 

ei hanfod, mae'n gynllun sy'n helpu unigolyn i farw ag urddas yn y ffordd y dymuna.  

 

4.2.6 Cyfarpar Diogelu Personol 

Gallai pob partneriaeth ystyried sut y gall helpu cartrefi gofal i sicrhau eu bod yn 

cael blaenoriaeth gyfartal ar gyfer y cyflenwad o gyfarpar diogelu personol sydd 

ar gael pe bai pandemig pellach.  

Gweithiodd y broses o gyflenwi cyfarpar diogelu personol am ddim i gartrefi gofal yn 

dda unwaith y cafodd ei ddosbarthu i awdurdodau lleol, gyda'u depos yn dosbarthu'r 

cyfarpar i gartrefi gofal wedyn yn ôl y gofyn. Mae'r rhan fwyaf o'r canolfannau dosbarthu 

wedi cael eu harchwilio'n allanol gan arbenigwyr storfeydd milwrol ac mae pob un 

ohonynt wedi cyrraedd y safonau gofynnol.  

Nodwyd mai argaeledd cyfarpar diogelu personol a achosodd y pryder mwyaf ar 

ddechrau'r pandemig pan roedd ansicrwydd ynghylch cyflenwadau, negeseuon cymysg 

o'r canllawiau a diffyg strategaeth gydgysylltiedig. Fodd bynnag, dros yr ychydig fisoedd 

diwethaf, ar ôl i'r Llywodraeth gymryd rheolaeth o'r cyflenwad a'r broses o'i ddosbarthu i 

gartrefi gofal drwy Awdurdodau Lleol, mae wedi gweithio'n dda iawn. Mae angen 

rhywfaint o ystyriaeth ynghylch sut y gallai'r trefniadau hyn weithio yn y dyfodol. Pwy 

sy'n gyfrifol am greu cyflenwad digonol?  

Un mater ychwanegol oedd sicrhau bod staff yn cael yr hyfforddiant cywir ar sut i 

ddefnyddio cyfarpar diogelu personol. Cafwyd rhai profiadau cynharach lle nododd staff 

iechyd a oedd yn ymweld â chartrefi gofal nad oedd y staff wedi cael eu hyfforddi'n 

llawn. Wrth gwrs, cafodd hyn ei unioni'n syth.  
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Yn ystod dyddiau cynnar y pandemig, cyn gynted ag y daeth yn amlwg nad oedd 

cyfarpar diogelu personol ar gael yn hawdd i gartrefi gofal mewn rhai lleoedd, cafwyd 

ymateb arbennig gan y gymuned leol a aeth ati i wnïo a gwneud cyfarpar diogelu a'i roi 

i'w cartrefi gofal lleol.  

Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, ymddengys y bydd y Llywodraeth yn cadw ei 

hymrwymiad i sicrhau bod cyflenwad o gyfarpar diogelu personol am ddim ar gael "tan 

ddiwedd y pandemig hwn". Mae hwn yn ymrwymiad nodedig gan Lywodraeth Cymru.  

 

 

 

4.2.7 Profion ar gyfer preswylwyr a staff 

Gallai pob partneriaeth ystyried sut y gall sicrhau bod ganddi brosesau ar waith i 

ategu'r trefniadau profi ac olrhain ar gyfer cartrefi gofal.  

Dywedodd pob un o'r partneriaid a gyfwelwyd eu bod am weld system brofi effeithlon ac 

effeithiol a oedd yn eu galluogi i ymateb yn gyflym i unrhyw risg. Gallai hyn gynnwys 

rhoi profion rheolaidd i staff a phreswylwyr mewn cartrefi gofal, a'r gallu i brofi ac olrhain 

lle mae achosion yn digwydd a chymryd camau penodol i ddiogelu cartrefi gofal a'u 

staff.   

Mae canllawiau diweddar sy'n galluogi staff a phreswylwyr i gael eu profi'n rheolaidd 

wedi cael eu croesawu gan gartrefi gofal a gwasanaethau cyhoeddus. Nodwyd bod 

heriau wedi bod mewn rhai lleoedd o ran cael canlyniadau profion yn ôl yn brydlon.  

Nawr bod cydnabyddiaeth lawn bod llawer o bobl yn cario'r feirws heb ddangos unrhyw 

arwyddion o symptomau (annodweddiadol), mae hyd yn oed yn bwysicach sicrhau bod 

staff yn gallu cael profion rheolaidd (er enghraifft, unwaith yr wythnos) er mwyn iddynt 

fod yn glir pwy allai ac na allai fod yn cario'r feirws. Mae hyn yn gwneud gwahaniaeth 

sylweddol i'r ffordd y caiff unrhyw leoliad gofal ei redeg o ddydd i ddydd.  

Y pryder mwyaf a fynegwyd gan lawer o ymatebwyr oedd y polisi naill ai ar gyfer 

preswylwyr a oedd yn dychwelyd o'r ysbyty neu breswylwyr newydd y cynigiwyd eu bod 

yn cael eu lleoli mewn cartref gofal ar ôl treulio cyfnod mewn ysbyty acíwt. Mae'r 

canllawiau cyfredol yn golygu y gall cartrefi gofal benderfynu peidio â derbyn pobl yn ôl 

ar ôl cyfnod yn yr ysbyty os na allant sicrhau eu bod yn ddiogel (gweler yr adrannau 

uchod). Mae hyn yn galw am gynlluniau ar gyfer gwasanaethau gofal canolraddol 

(gweler isod).  

4.2.8 Asesiadau Risg ar gyfer Cartrefi Gofal  
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Gallai pob partneriaeth ystyried y ffordd y cynhelir ei hasesiadau risg lleol a sut y 

caiff yr asesiadau hyn eu rhannu â chartrefi gofal er mwyn eu galluogi i gymryd 

camau i leihau'r risgiau a wynebir ganddynt.  

Mae timau amlddisgyblaethol lleol o'r sector cyhoeddus wedi tueddu i gymhwyso eu 

dulliau asesu risg eu hunain at gartrefi gofal yn ystod y pandemig. Ar un lefel, gall hyn 

fod yn eithaf syml – y cartrefi gofal hynny lle mae'r feirws yn bresennol (neu wedi bod yn 

bresennol yn ddiweddar) = Cartrefi Coch, a'r rhai lle nad yw'r feirws yn bresennol, hyd y 

gwyddys = Cartrefi Gwyrdd. Mae dyhead mewn rhai lleoedd i ystyried ymhellach y 

ffordd y caiff y cartref gofal ei redeg a'i reoli, hanes y cartref gofal mewn perthynas â 

chydymffurfiaeth reoliadol, newidiadau i uwch aelodau o staff, y modd yr asesir 

cydymffurfiaeth â safonau diogelwch ac ati. Gall y rhain, gyda'i gilydd, ddarparu asesiad 

risg mwy cymhleth. Mae lleoedd eraill wedi defnyddio system goleuadau traffig i gynnal 

asesiad dyddiol o "gyflwr eu cartrefi gofal".  

Mae'n hanfodol bod cartrefi gofal yn meddu ar eu cynlluniau gweithredu eu hunain ar 

gyfer rheoli risg ac y rhoddir yr hyder iddynt gredu ynddynt – dyma'r ffordd orau iddynt 

gymryd perchenogaeth o'r materion a lleihau'r risgiau. Os caiff asesiad risg ei gynnal ar 

gartref gofal a'i allu i reoli'r pandemig, mae'n rhaid i'r dystiolaeth ar gyfer yr asesiad gael 

ei rhannu â pherchennog/rheolwr y cartref a dylent gael help i lunio cynllun gweithredu i 

leihau'r risgiau a ragwelir.  

4.2.9 Rhyddhau cleifion o'r ysbyty 

Gallai pob partneriaeth ystyried sut mae'n trefnu bod gwelyau byrdymor (gofal 

canolraddol) ar gael er mwyn helpu cleifion sydd wedi bod yn yr ysbyty ac y mae 

angen iddynt ynysu er mwyn sicrhau nad ydynt yn lledaenu'r feirws.  

Dylai pob partneriaeth sicrhau bod ysbytai acíwt yn deall y trefniadau lleol a 

roddir ar waith er mwyn helpu gyda'r broses o ryddhau cleifion, ac y gallant 

ddefnyddio'r trefniadau hynny.  

Nid oes amheuaeth bod y feirws wedi lledaenu i gartrefi gofal mewn sawl ffordd 

wahanol, gan gynnwys preswylwyr a oedd wedi bod yn yr ysbyty yn dychwelyd i'w 

cartrefi ar ôl dal y feirws yn yr ysbyty neu breswylwyr newydd a aeth i mewn i gartref 

gofal am y tro cyntaf ar ôl dal y feirws.   

Mae canllawiau wedi'u cyhoeddi ar lwybrau gofal i gefnogi'r broses o ryddhau cleifion o'r 

ysbyty yn ystod Covid-199. Disgwylir y byddai'r rhan fwyaf o bobl yn dychwelyd adref ac, 

mewn rhai lleoedd, sefydlwyd 'Canolfannau Cartref yn Gyntaf' er mwyn sicrhau y gallai 

pobl gael eu cefnogi yn eu cartrefi eu hunain (yn unol â'r canllawiau). Cydnabuwyd y 

                                                           
9 https://llyw.cymru/gofynion-gwasanaeth-rhyddhau-or-ysbyty-covid-19 

https://llyw.cymru/gofynion-gwasanaeth-rhyddhau-or-ysbyty-covid-19
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gallai fod angen cyfleuster â gwely ar leiafrif o gleifion er mwyn eu helpu i wella ar ôl 

bod yn yr ysbyty ac y gallai asesiad ddangos bod angen i nifer hyd yn oed llai dderbyn 

gofal parhaol ar ôl cael eu rhyddhau (er nad yw hyn yn cael ei ystyried yn arfer da). 

Sefydlodd un awdurdod wefan "dod o hyd i le" lle y gallai darparwyr nodi pan oedd lle 

ganddynt a phan nad oedd lle ganddynt i bobl newydd. Mae hyn yn cael ei ddatblygu 

ledled y wlad – ar hyn o bryd, mae bron i 900 o gartrefi gofal yn defnyddio'r "Adnodd 

Capasiti Gofal a Chymorth" i nodi lleoedd gwag. (Defnyddir system ar wahân, 

Findaplace, yng ngorllewin Cymru). Nododd Uned Gyflawni'r GIG ei bod wedi canfod 

bod y rhan fwyaf o Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol yn buddsoddi eu harian 

ychwanegol (a neilltuwyd er mwyn helpu i ryddhau cleifion o'r ysbyty yn gyflym) mewn 

timau i gefnogi'r broses o ryddhau pobl yn ôl i'w cartrefi eu hunain (eu rhyddhau i wella 

ac yna eu hasesu yn eu cartrefi eu hunain), er bod y broses o recriwtio staff yn gyflym 

ar gyfer y rolau hyn wedi bod yn anodd.  

Ar hyn o bryd, mae'r canllawiau'n10 nodi na ddylai unrhyw berson hŷn ddychwelyd o'r 

ysbyty neu symud o ysbyty acíwt i gartref gofal heb gael prawf negatif ar gyfer Covid-

19. Nid yw'n briodol i'r bobl hŷn hynny na allant ddychwelyd i gartref gofal dreulio 

diwrnodau ychwanegol mewn ysbyty acíwt gan fod angen iddynt ddechrau adsefydlu ac 

ymadfer ar ôl cael gofal acíwt.  

Mae'n bwysig bod Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd yn cydweithio er mwyn sicrhau 

bod nifer digonol o leoliadau gofal canolraddol ar gael lle y gall pobl hŷn sydd naill ai'n 

hunanynysu neu'n gwella o'r feirws fyw yn ddiogel a chael y gofal gorau posibl yn ystod 

pandemig ond hefyd pan nad oes pandemig er mwyn eu helpu i ymadfer a gwella. Bu'n 

bosibl i rai cartrefi gofal gymryd preswylwyr yn ôl i'w cartref os gallent fod yn sicr y 

gallai'r bobl hŷn ynysu yn y cartref. Fodd bynnag, arweiniodd hyn at heriau i'r staff yn 

ogystal â'r broses gyffredinol o reoli heintiau yn y cartref.  

Yn y rhan fwyaf o'r Deyrnas Unedig, nid yw darparwyr gofal wedi cael eu "comisiynu" 

yng ngwir ystyr y gair am flynyddoedd lawer. Gan amlaf, mae darparwyr wedi gwneud 

penderfyniadau ynghylch ble y gallant ddarparu gwasanaeth yn eu barn nhw, gan 

obeithio y bydd yr awdurdodau lleol a'r comisiynwyr iechyd yn caffael gwasanaethau 

ganddynt. Mae hyn yn golygu, mewn llawer o leoedd, bod y farchnad cartrefi gofal wedi 

tyfu mewn ffordd llai rheoledig nag sydd ei hangen mewn rhai ardaloedd. Er enghraifft, 

mae mwy o gartrefi gofal preswyl safonol nag sydd eu hangen fwy na thebyg ond llai o 

gartrefi i bobl hŷn sydd â dementia, yn enwedig pan fo hynny'n cynnwys ymddygiadau 

heriol. Yn anffodus, ar hyn o bryd, mae gan rai cartrefi gofal lefelau uchel o leoedd 

gwag. Fodd bynnag, mae hyn yn cynnig cyfle i ystyried ble byddai'r lle gorau o bosibl i 

                                                           
10 https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/information-for-healthcare-
workers-in-wales/prevention-and-management-of-infection-and-outbreaks-of-covid-19-in-residential-settings-in-
wales-version-4/ 
 

https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/information-for-healthcare-workers-in-wales/prevention-and-management-of-infection-and-outbreaks-of-covid-19-in-residential-settings-in-wales-version-4/
https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/information-for-healthcare-workers-in-wales/prevention-and-management-of-infection-and-outbreaks-of-covid-19-in-residential-settings-in-wales-version-4/
https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/information-for-healthcare-workers-in-wales/prevention-and-management-of-infection-and-outbreaks-of-covid-19-in-residential-settings-in-wales-version-4/
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Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd gomisiynu "gwelyau adfer i asesu byrdymor". 

(Mae'n well bod gwelyau Gofal Canolraddol yn grŵp o welyau ar wahân sydd wedi'u 

neilltuo at y diben hwnnw fel rhan o gartref gofal neu uned ar wahân). Gallai hyn gael 

effaith gadarnhaol ar yr angen am welyau ymadfer ar gyfer cleifion sydd wedi cael 

Covid-19 a helpu i gyfrannu at y cynllun cyffredinol ar gyfer y gaeaf11. Mae'r Rhaglen 

Gofal Sylfaenol Genedlaethol wedi sefydlu ffrwd waith er mwyn ystyried swyddogaeth 

gwelyau camu i fyny/camu i lawr gan gynnwys dylunio manyleb ofynnol ar gyfer y 

swyddogaeth allweddol hon. Bydd hyn yn cynnwys ysbytai cymunedol. Bydd yn 

adeiladu ar y gwaith "maint cywir" a wnaethpwyd y llynedd.  

Yn fy ngwaith ('Commissioning Out of Hospital Care Services to reduce delays')12, 

gwneir yr awgrymiadau canlynol mewn perthynas â'r gwelyau hyn:   

 Dylent fod yn rhai byrdymor, gyda'r bwriad o helpu i gefnogi ymadferiad y 

preswylydd gyda'r prif nod o'i helpu i ddychwelyd adref (mae tystiolaeth yn 

awgrymu y dylai o leiaf 75% o bobl hŷn sy'n defnyddio'r gwelyau hyn ar ôl derbyn 

gofal acíwt fod yn gallu dychwelyd adref).  

 Dylent fod yn seiliedig ar adferiad er mwyn iddynt gael eu goruchwylio gan 

therapyddion a all, ar y cyd â staff gofal, ystyried y ffordd orau o helpu pobl i 

adennill eu cryfder a'u hyder er mwyn eu helpu i ddychwelyd adref;  

 Ac na chaiff asesiad o anghenion tymor hwy'r preswylwyr hyn ei gynnal nes bod 

cyfnod o waith wedi'i gwblhau i'w helpu i wella (yn aml tair wythnos ac eto chwe 

wythnos ar ôl iddynt gael eu derbyn).  

Yn aml, mae'n arfer da i gomisiynwyr gaffael y gwelyau hyn ar sail y canlyniadau y 

byddant yn eu cyflawni. Mewn geiriau eraill, gellir pennu safon ofynnol ddisgwyliedig ar 

gyfer nifer y bobl hŷn sy'n defnyddio'r gwelyau hyn ac sy'n dychwelyd i'w cartrefi eu 

hunain yn y pen draw.  

Dylai Byrddau Iechyd ac Awdurdodau Lleol geisio sicrhau bod ganddynt nifer digonol o 

wasanaethau gofal canolraddol (rhai â gwelyau a rhai yn y gymuned) i fodloni'r galw 

sy'n debygol o gael ei weld wrth gefnogi pobl hŷn sy'n cael eu rhyddhau o'r ysbyty. 

Gellir defnyddio'r gwaith a wnaed ar "bennu maint cywir gwasanaethau cymunedol"13 i 

gyfrifo'r swm. Gellir defnyddio'r cyfleusterau hyn wedyn i gefnogi cleifion/preswylwyr y 

bydd unrhyw bandemig yn y dyfodol yn effeithio arnynt fel dewis amgen i symud i 

gartref gofal. Mae enghreifftiau da o wasanaethau a gomisiynwyd at y diben hwn yn 

ystod y pandemig sydd wedi cyflawni canlyniadau da i bobl hŷn/pobl ddigartref a'r rhai 

sy'n gwella o salwch meddwl. Gall y rhai sydd eisoes yn byw mewn cartref gofal preswyl 

                                                           
11 https://ipc.brookes.ac.uk/publications/Out_of_hospital_care_to_reduce_delays.html 
12 https://ipc.brookes.ac.uk/publications/Out_of_hospital_care_to_reduce_delays.html 
13 Right Sizing Community Services to Support Discharge from Hospital – Sefydliad Gofal Cyhoeddus Prifysgol 
Oxford Brookes ac Uned Gyflawni'r GIG (Cymru). Mai 2020.  
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ddychwelyd yno'n ddiogel ar ôl cyfnod o ymadfer ac ynysu. Gwelwyd amrywiaeth o 

ddulliau gweithredu gwahanol er mwyn creu cyfleusterau gofal canolraddol ar fyr 

rybudd. Yn eu plith roedd defnyddio ysbyty cymuned mewn ffordd bwrpasol, defnyddio 

hen gartrefi gofal preswyl am gyfnod byr, defnyddio gwelyau byrdymor arfaethedig 

mewn cartrefi gofal a defnyddio safle motél.  Roedd pob un o'r gwasanaethau hyn yn 

cynnig lle diogel yn y byrdymor lle y gallai pobl gael cymorth adsefydlu.    

Ar gyfer y preswylwyr hynny sy'n byw mewn cartref gofal fel arfer ac sy'n cael cynnig 

gofal mewn cyfleuster gofal canolraddol, awgrymir y dylid defnyddio'r ffi ar gyfer y 

cartref gofal i dalu rhywfaint o gostau'r gwely gofal canolraddol. Bydd angen trafod hyn 

gyda darparwyr cartrefi gofal.  

Mae'n werth nodi bod cyfnod adfer pwysig ar ôl cael Covid-19 a all gymryd cryn dipyn o 

amser. Gall pobl sydd wedi cael y feirws ac sy'n gwella deimlo'n flinedig iawn a gall 

ymddangos eu bod yn amharod i gymryd rhan mewn "gweithgareddau arferol". Mae'n 

bwysig bod hyn yn cael ei gydnabod a bod cymorth therapiwtig priodol ar gael i helpu 

gyda'r broses adfer a all gymryd cryn dipyn o amser.  

4.2.10 Cyfathrebu 

Gallai pob partneriaeth ystyried sut mae'n sicrhau bod y broses o gyfathrebu â 

chartrefi gofal yn cael ei rheoli fel ffordd o rannu gwybodaeth er mwyn sicrhau 

bod cartrefi gofal yn cael y cymorth gorau posibl a bod y baich lleiaf posibl yn 

cael ei roi arnynt.  

Gallai pob partneriaeth ystyried sut mae'n nodi'r ffordd orau o symleiddio a 

chydgysylltu'r broses o ledaenu canllawiau cenedlaethol a lleol a'u rhannu gyda'u 

darparwyr cartrefi gofal.  

Yn y rhan fwyaf o awdurdodau lleol, roedd cyfathrebu rheolaidd eisoes yn digwydd 

rhwng y cyngor a'r cartrefi gofal ac felly roedd hi'n  naturiol iddynt fynd ati i gydweithio er 

mwyn mynd i'r afael â Covid-19. Yr her oedd sut i gynnwys rhanddeiliaid eraill yn y 

sgyrsiau hynny heb chwalu'r cydberthnasau a oedd yn bodloni eisoes na rhoi gormod o 

faich ar y cartrefi gofal.  

Nododd pob lle fod cyswllt rheolaidd rhwng Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd a 

chartrefi gofal. Nododd rhai lleoedd fod cyfathrebu hefyd yn digwydd gydag Arolygiaeth 

Gofal Cymru, Iechyd y Cyhoedd a sefydliadau cenedlaethol eraill. Roedd hi'n bwysig 

bod y cyfathrebu hwn yn cael ei resymoli a'i symleiddio cymaint â phosibl er mwyn bod 

yn gefnogol a lleihau'r baich ar reolwyr staff gofal hefyd. Nododd rhai rheolwyr fod 

cynifer o bobl yn cysylltu â nhw mewn diwrnod fel nad oeddent yn gwybod gyda phwy yr 

oeddent wedi siarad.  
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Yn y rhan fwyaf o leoedd, mabwysiadwyd dull rhesymegol er mwyn sicrhau bod cyrff 

cyhoeddus yn datblygu un pwynt cyswllt ar gyfer pob cartref gofal a bod unrhyw 

gyfathrebu yn cael ei sianeli drwy un asiantaeth a'i rannu wedyn drwy dimau 

amlddisgyblaethol. Nodwyd eisoes bod hyn wedi gweithio'n arbennig o dda pan nad 

oedd y data gofynnol yn cael eu casglu drwy alwad ffôn ond yn hytrach yn cael eu 

cyflwyno'n electronig gan gartrefi gofal (ar eu cyfleustra eu hunain) a'u coladu'n ddigidol 

wedyn a bod pob un o'r sefydliadau cyhoeddus priodol yn gallu cael gafael ar y data 

priodol. Defnyddiodd rhai lleoedd system "share-point" Microsoft i wneud hyn.  

Datblygodd llawer o leoedd flychau post arbennig a llinellau cymorth Covid-19 i alluogi 

cartrefi gofal i gyfathrebu â chyrff cyhoeddus yn ystod y pandemig.   

Saethodd perchenogion a rheolwyr cartrefi gofal eu fideos eu hunain (y cafodd rhai 

ohonynt eu rhoi ar YouTube) er mwyn tynnu sylw at y ffordd roeddent yn ymdopi â'r 

feirws ac fe'u rhannwyd yn eang gyda chydweithwyr. Aeth Fforymau Darparwyr ati 

hefyd i greu grwpiau WhatsApp lle roedd modd iddynt rannu gwybodaeth a phroblemau 

a chynnig help i'w gilydd.  

Soniwyd eisoes am yr adroddiadau cadarnhaol a gafwyd gan rai rheolwyr cartrefi gofal 

a oedd wir yn gwerthfawrogi galwadau webinar/Skype wythnosol y gallent gymryd rhan 

ynddynt ar y cyd â rheolwyr cartrefi gofal eraill.   Roedd y galwadau hyn yn eu galluogi i 

ymestyn eu rhwydweithiau cymorth a chael cyngor gan weithwyr iechyd a gofal 

proffesiynol.  

Mewn rhai lleoedd, sefydlwyd gwefannau arbennig i rannu gwybodaeth rhwng 

cynghorau a chartrefi gofal yn ogystal â'i gilydd. Mewn lleoedd eraill, sefydlwyd 

tudalennau (a rhwydweithiau) Facebook gyda ffocws penodol ar gyfathrebu rhwng 

cartrefi gofal a theuluoedd.  

Roedd y sector cyhoeddus yn cynnig cymorth i gartrefi gofal saith diwrnod yr wythnos 

(gan gynnwys gŵyl y banc). Roedd angen y cymorth hwn ac roedd yn cael ei 

werthfawrogi.  

4.2.11 Y Gronfa Galedi a Chyllid 

Gallai pob partneriaeth ystyried sut y bydd yn helpu'r sector gofal yn ariannol 

nawr ac yn y dyfodol.  

Mae'n bwysig nodi bod llawer o berchenogion cartrefi gofal wedi cymryd camau a 

gynyddodd eu costau ar eu menter eu hunain cyn gynted ag yr edrychai fel pe bai'r 

pandemig yn mynd i'w taro. Aethant ati i brynu eu cyfarpar diogelu personol eu hunain, 

am grocbris weithiau;  bu'n rhaid iddynt gynyddu eu costau staffio ar gyfer staff gofal 
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(gan gynnwys cydgysylltwyr gweithgareddau) a staff glanhau yn ogystal â delio ag 

incwm a gollwyd oherwydd deiliadaeth is.   

Penderfynodd llawer o awdurdodau lleol gynyddu'r arian a oedd ar gael i gartrefi gofal 

yn syth/dros dro unwaith y dechreuodd y pandemig (a darodd rai cartrefi gofal cyn i'r 

cyfyngiadau symud ffurfiol gael eu rhoi ar waith). Gwelwyd cynnydd o rhwng 5% a 10%. 

Gwnaethpwyd y penderfyniadau hyn cyn unrhyw gyhoeddiadau cenedlaethol.  

Penderfynodd rhai awdurdodau lleol hefyd godi'r cyflog a dalwyd i'w staff a oedd yn 

gweithio ar y rheng flaen yn ystod y pandemig. Nid oedd unrhyw gynnydd cyfatebol 

mewn cyfraddau Gofal Iechyd Parhaus na Gofal Nyrsio a Ariennir.  

Cyflwynodd pob parti sylwadau ffafriol ynghylch y £40 miliwn a ddarparwyd gan 

Lywodraeth Cymru ar gyfer gofal cymdeithasol yn ystod pandemig y coronafeirws (y 

"gronfa galedi"), gan nodi bod awdurdodau lleol yn ei ddefnyddio mewn ffordd deg a 

phriodol. Croesawyd y defnydd o'r gronfa er mwyn helpu gyda chostau ychwanegol fel y 

costau uwch y bu'n rhaid eu talu am gyfarpar diogelu personol cyn iddo gael ei 

ddarparu'n ganolog a'r staff ychwanegol (gan gynnwys staff cynorthwyol) yr oedd eu 

hangen i gefnogi cartrefi yn ystod uchafbwynt y pandemig, yn ogystal â'r help a roddwyd 

pan roedd cyfraddau deiliadaeth yn isel. Mae rhywfaint o wahaniaeth o ran yr arfer o 

ariannu lleoedd gwag yn y farchnad gofal – y mwyaf synhwyrol ohonynt yw taliad pan 

fydd y gyfradd ddeiliadaeth yn mynd yn is na 90%, gan dalu 90% o gostau'r lleoedd 

gwag.  

Gwnaethpwyd llawer o sylwadau ynghylch y pryder nad oedd cronfa debyg wedi'i 

sefydlu er mwyn helpu cartrefi nyrsio ac ymddengys fod hyn yn cyflwyno her i 

bartneriaid a oedd yn ceisio cynnal y cyflenwad cyfredol o ofal yn eu hardaloedd (yn y 

tymor canolig). Mae risg ariannol newydd yn wynebu llawer o gartrefi gofal wrth i 

berchenogion nodi eu bod naill ai yn ei chael hi'n anodd cael yswiriant i gwmpasu 

eu gwaith neu fod y premiymau wedi cynyddu'n aruthrol.  

Dylai bodolaeth y gronfa hon a'r ffaith ei bod yn cael ei gweinyddu ar lefel leol wneud 

rhywfaint i sicrhau bod y sector gofal yn cael ei ddiogelu, gyda llai o siawns y bydd 

darparwyr yn methu'n annisgwyl yn y byrdymor/tymor canolig.  

4.2.12 Deddf Galluedd Meddyliol (2005) 

Gallai pob partneriaeth ystyried sut a phryd y mae'n bwriadu cynnal "asesiadau 

budd pennaf" o dan y Ddeddf Galluedd Meddyliol.  

Mynegwyd rhai pryderon yn ystod yr adolygiad hwn am y defnydd o'r Ddeddf Galluedd 

Meddyliol. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau ar y ffordd y dylid cymhwyso 
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Deddf Galluedd Meddyliol 2005 yn ystod y pandemig14. Dim ond yn ystod pandemig 

Covid-19 y mae'r canllawiau hyn yn ddilys ac maent yn berthnasol i'r rhai sy'n gofalu am 

oedolion nad oes ganddynt y galluedd meddyliol perthnasol i gydsynio i'w gofal a'u 

triniaeth.  

Mae'r canllawiau yn nodi y bydd angen i'r sawl sy'n gwneud penderfyniadau mewn 

ysbytai a chartrefi gofal, a'r rhai sy'n gweithredu ar ran cyrff goruchwylio, ymdrin â phob 

cais yn gymesur, gan gynnwys y rhai hynny a wnaed cyn ac yn ystod y pandemig. 

Mae'n rhaid i unrhyw benderfyniadau gael eu gwneud yn benodol ar gyfer pob unigolyn 

ac nid ar gyfer grwpiau o bobl.    

Lle mae triniaeth achub bywyd yn cael ei rhoi, gan gynnwys triniaeth ar gyfer Covid-19, 

ni chaiff yr unigolyn ei amddifadu o ryddid cyhyd â bod y driniaeth yr un fath â'r un a 

fyddai'n cael ei rhoi fel arfer i unrhyw unigolyn heb anhwylder meddyliol. Felly ni fydd y 

Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid (DoLS) yn berthnasol.  

Mae'n bosibl y bydd angen newid trefniadau gofal a thriniaeth arferol rhywun nad oes 

ganddo'r galluedd meddyliol perthnasol i gydsynio i newidiadau o'r fath, am nifer o 

resymau. Yn y rhan fwyaf o achosion, ni fydd gwneud newidiadau i ofal na thriniaeth 

unigolyn yn y sefyllfaoedd hyn yn gyfystyr ag achos newydd o amddifadu o ryddid, ac ni 

fydd angen awdurdodiad DoLS. Dylai gofal a thriniaeth barhau i gael eu rhoi er budd 

pennaf yr unigolyn. Mewn llawer o sefyllfaoedd a gaiff eu creu gan y pandemig, neu y 

mae'r pandemig yn effeithio arnynt, bydd angen i'r sawl sy'n gwneud penderfyniadau 

mewn ysbytai a chartrefi gofal benderfynu ar y canlynol: 

(a) a fydd trefniadau newydd yn gyfystyr ag 'amddifadu o ryddid' (ni fydd y rhan fwyaf 
ohonynt yn gymwys) 

(b) os bydd y mesurau newydd yn gyfystyr ag amddifadu o ryddid, a fydd angen 
awdurdodiad DoLS newydd (mewn llawer o achosion, ni fydd angen hyn) 

Yn ystod yr adolygiad hwn, gofynnwyd a oedd hi'n ddigon clir pryd yr oedd angen 

cynnal "asesiadau budd pennaf" er mwyn sicrhau bod pobl â galluedd meddyliol sy'n 

byw mewn cartrefi gofal preswyl yn gallu gwneud eu penderfyniadau eu hunain 

ynghylch y ffordd y maent yn rheoli eu diogelwch.  

Ymddengys for y canllawiau'n nodi'n glir na ddylai bodolaeth Covid-19 wneud 

gwahaniaeth o ran p'un a ddylid cynnal asesiad ai peidio. Fodd bynnag, wrth wneud 

penderfyniadau yn ystod y pandemig, am ofal a thriniaeth pobl nad oes ganddynt y 

galluedd meddyliol perthnasol, dylai staff geisio cydsyniad ynghylch pob agwedd ar y 

                                                           
14 https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-looking-after-people-who-lack-mental-
capacity/the-mental-capacity-act-2005-mca-and-deprivation-of-liberty-safeguards-dols-during-the-coronavirus-
covid-19-pandemic 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-looking-after-people-who-lack-mental-capacity/the-mental-capacity-act-2005-mca-and-deprivation-of-liberty-safeguards-dols-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-looking-after-people-who-lack-mental-capacity/the-mental-capacity-act-2005-mca-and-deprivation-of-liberty-safeguards-dols-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-looking-after-people-who-lack-mental-capacity/the-mental-capacity-act-2005-mca-and-deprivation-of-liberty-safeguards-dols-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic
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gofal a’r driniaeth y gall yr unigolyn gydsynio iddi. Mae hyn yn awgrymu'n benodol bod 

yn rhaid i breswylwyr gymryd rhan yn y penderfyniadau a wneir ynghylch eu trefniadau 

gofal, hyd yn oed os mai nod y trefniadau hyn yw eu diogelu yn ystod y pandemig. Yn 

ôl yr hyn y mae awdurdodau lleol wedi'i ddweud wrthyf, y sefyllfa gyfredol yw bod 

llysoedd yn ei gwneud yn ofynnol i asesiadau newydd gael eu cynnal os bydd 

cyfyngiadau pellach yn cael eu gosod ar berson hŷn sydd eisoes yn destun 

asesiad DoLS am fod angen rheoli'r feirws mewn cartref gofal.  

Dylai'r sawl sy'n gwneud penderfyniadau ystyried opsiynau llai cyfyngol ar gyfer 

unigolyn bob amser. Dylai osgoi amddifadu rhywun o'i ryddid oni fydd yn gwbl 

angenrheidiol ac yn gymesur er mwyn atal niwed difrifol i'r unigolyn hwnnw. Yn y rhan 

fwyaf o achosion, bydd penderfyniad er budd pennaf yn briodol ac ni fydd angen i'r 

unigolyn gael ei amddifadu o'i ryddid. Anogir y rhai sy'n cynnal asesiadau DoLS i beidio 

â mynd i gartrefi gofal i gynnal eu hasesiadau sy'n golygu bod yn rhaid iddynt 

ddefnyddio'r wybodaeth gyfredol sydd ganddynt, ynghyd â thrafodaethau â'r cartref 

gofal a pherthnasau agos, er mwyn cynnal asesiad.  

Mewn perthynas â chartrefi gofal neu lety byw â chymorth i oedolion iau sydd ag 

anabledd dysgu neu sy'n gwella o salwch meddwl y gwelwyd y mater hwn fwyaf. Yr her 

oedd sut i sicrhau bod y preswylwyr/tenantiaid hyn yn parhau i gael eu diogelu, eu bod 

yn cadw at reolau llym cadw pellter cymdeithasol wrth fyw eu bywydau o ddydd i ddydd 

a'u bod yn gallu parhau i fod mor annibynnol ag y gallent.  

4.2.14 Materion sy'n ymwneud â Chartrefi Plant yn ystod y pandemig 

Yn y cyfweliadau â phartneriaid iechyd a gofal, canolbwyntiwyd yn gywir ddigon ar 

effaith y feirws ar bobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal. Fodd bynnag, cynhaliwyd 

cyfweliad â'r Comisiynydd Plant er mwyn sicrhau nad oedd unrhyw faterion difrifol wedi 

codi mewn perthynas â phobl iau yn ystod y cyfyngiadau symud. Yr unig fater a godwyd 

ar gyfer yr adolygiad oedd yr her a wynebwyd gan y rhai oedd yn rhedeg cartrefi plant o 

ran y ffordd y dylid rheoli cysylltiad â rhieni lle roedd gan lawer o blant hawl mynediad o 

dan y gyfraith a bennwyd gan y llysoedd. Yn aml, mae'r mynediad hwn yn digwydd 

mewn canolfannau arbennig a oedd wedi cau yn ystod y cyfyngiadau symud. Nid yw'n 

anarferol i'r mynediad ddigwydd yn y cartref plant (a byddai hynny'n mynd yn groes i'r 

canllawiau ar ymweliadau) ond, yn aml, nid oedd unrhyw leoedd addas ar gael, yn 

enwedig lle roedd y gorchymyn llys yn gofyn am ryw fath o oruchwyliaeth. Yn aml, 

roedd rheolwr y cartrefi gofal yn cael eu dal rhwng hawl gyfreithiol y plentyn yn eu gofal i 

gael y mynediad a'u cyfrifoldeb i'w diogelu rhag y feirws. Dwysawyd y sefyllfa ymhellach 

gan y rheol na allai unrhyw un deithio mwy na phum milltir gan fod llawer o blant wedi'u 

lleoli mewn cartrefi i ffwrdd oddi wrth y man lle roeddent yn byw cyn iddynt ddechrau 

derbyn gofal.   
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Cyflwynwyd her anodd hefyd pan fyddai plant newydd yn cael eu derbyn i gartref gofal o 

ran sut i'w cyflwyno i gartref gofal newydd a sicrhau eu bod yn ynysu'n gymdeithasol ar 

yr un pryd.  Byddai'n ddigon anodd i'r person ifanc gael ei dderbyn i gartref gofal gyda'r 

holl gynnwrf emosiynol a oedd yn gysylltiedig â hynny heb sôn am orfod ynysu yn ystod 

cyfnod cwarantin.   

Nid oedd amheuaeth bod y rhai a oedd yn gweithio gyda phlant yn y cartrefi hyn yn 

poeni am les y bobl ifanc. Roedd ganddynt ddyletswydd i amddiffyn eu plant rhag y 

feirws a sicrhau bod eu hawliau yn cael eu diogelu. Mae'n bosibl y bydd angen rhoi mwy 

o ystyriaeth i'r ddau fater hyn – mynediad i rieni fel y cytunwyd gan y llysoedd a derbyn 

plant newydd i gartrefi gofal – wrth baratoi ar gyfer unrhyw bandemig pellach.  

4.2.15 Dysgu o'r camau a gymerwyd yn ystod y pandemig 

Gallai pob partneriaeth ystyried sut y nodir y gwersi a ddysgwyd o'r camau a 

gymerwyd ganddi yn ystod y pandemig presennol lle y bu'n rhaid iddi weithredu 

ar frys.  

Roedd hi'n gadarnhaol iawn clywed am ddwy bartneriaeth iechyd a gofal cymdeithasol a 

oedd wedi comisiynu adolygiadau mewnol o gamau a gymerwyd ganddynt yn ystod y 

pandemig er mwyn sicrhau bod gwersi yn cael eu dysgu. Yn wir, cynhaliodd un 

bartneriaeth adolygiad o'r 100 o farwolaethau diwethaf a welwyd mewn cartrefi gofal yn 

ystod y pandemig er mwyn sicrhau bod y prosesau a ddylai fod ar waith wedi gweithio 

ym mhob achos.  

Roedd yr hyn a ddysgwyd o'r adolygiad yn amhrisiadwy ac fe'i rhannwyd gyda phob un 

o'r asiantaethau dan sylw. Cynhaliodd partneriaeth arall adolygiad o ddigwyddiad 

penodol ar adeg pan roedd cartref gofal â rhai gwelyau nyrsio o dan bwysau. Cafodd y 

camau a gymerwyd yn ystod argyfwng ar benwythnos eu hadolygu yn dilyn hynny, a 

chynhaliwyd asesiad o'r penderfyniadau a gymerwyd. Datblygwyd argymhellion hefyd a 

fyddai'n helpu pe bai sefyllfa debyg yn digwydd eto a nodwyd rhai pwyntiau ynghylch 

sut y gellid bod wedi osgoi'r sefyllfa.  

 

5.0 Crynodeb o ystyriaethau allweddol ar gyfer partneriaethau 

iechyd a gofal   

1 Gallai pob partneriaeth ystyried natur ei chydberthynas â'i darparwyr 

cartrefi gofal a sicrhau bod unrhyw waith yn y dyfodol yn cael ei gyflawni 

mewn partneriaeth wirioneddol â'r rhai hynny sy'n darparu gofal i rai o'r 

oedolion mwyaf agored i niwed yn y system iechyd a gofal.  
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2 Gallai pob partneriaeth ystyried helpu i sicrhau bod gan bob cartref gofal 

yn ei hardal gynllun gweithredu ar gyfer "rheoli heintiau".  

3    Dylai'r bartneriaeth Iechyd a Gofal helpu i sicrhau bod gan bob cartref gofal 

gynllun parhad busnes  

4  Gallai pob partneriaeth ystyried helpu i sicrhau bod cynllun staffio wrth 

gefn ar waith ar gyfer ei hardal. Efallai y gallai Byrddau Iechyd ofyn am 

arweiniad gan Lywodraeth Cymru ynghylch sut y gellir cyflawni hyn o fewn 

y fframwaith cyfreithiol cyfredol.  

5 Gallai pob partneriaeth ystyried y cyngor mae'n ei roi i gartrefi gofal ar y 

ffordd orau o ddefnnyddio staff yn ystod pandemig, gan gynnwys peidio â 

defnyddio'r staff hynny sy'n gweithio mewn mwy nag un lleoliad.  

6 Gallai pob partneriaeth ystyried sut mae'n parhau i gefnogi llesiant staff 

sydd wedi gweithio drwy'r pandemig.  

7 Gallai pob partneriaeth ystyried helpu pob cartref gofal i gynnig 

gweithgareddau ystyrlon i breswylwyr yn ystod unrhyw bandemig gyda 

ffocws penodol ar weithgareddau sy'n briodol ar gyfer y rhai sy'n ynysu'n 

gymdeithasol a'r rhai sydd â dementia.  

8 Gallai pob partneriaeth ystyried sut y gellir parhau i gynnig cymorth 

emosiynol a llesiant i bob preswylydd (gan gynnwys oedolion iau mewn 

cartrefi gofal) er ei bod hi'n ymddangos bod y pandemig presennol yn cael 

llai o effaith ar gartrefi gofal erbyn hyn.  

9 Gallai pob partneriaeth ystyried sut y gallai helpu meddygon teulu lleol i 

sefydlu trefniadau gwell a chlir ar gyfer pob cartref gofal yn eu hardal. Lle 

nad yw hyn yn bosibl, mae angen i'r ymarferwyr sydd â chleifion mewn 

cartrefi gofal penodol fod yn glir ynghylch eu cyfrifoldebau a'r ffordd y 

byddant yn mynd ati i'w cyflawni.  

10 Gallai pob partneriaeth ystyried sut y gall helpu cartrefi gofal i sicrhau eu 

bod yn cael blaenoriaeth gyfartal ar gyfer y cyflenwad o gyfarpar diogelu 

personol sydd ar gael pe bai pandemig pellach.  

11 Gallai pob partneriaeth ystyried sut y gall sicrhau bod ganddi brosesau ar 

waith i ategu'r trefniadau profi ac olrhain ar gyfer cartrefi gofal 

12 Gallai pob partneriaeth ystyried y ffordd y cynhelir ei hasesiadau risg lleol a 

sut y caiff yr asesiadau hyn eu rhannu â chartrefi gofal er mwyn eu galluogi 

i gymryd camau i leihau'r risgiau a wynebir ganddynt. 



39 
 

13 Gallai pob partneriaeth ystyried sut mae'n trefnu bod gwelyau byrdymor 

(gofal canolraddol) ar gael er mwyn helpu cleifion sydd wedi bod yn yr 

ysbyty ac y mae angen iddynt ynysu i wella er mwyn sicrhau nad ydynt yn 

lledaenu'r feirws.   

14 Dylai pob partneriaeth sicrhau bod ysbytai acíwt yn deall y trefniadau lleol 

a roddir ar waith er mwyn helpu gyda'r broses o ryddhau cleifion, ac y 

gallant ddefnyddio'r trefniadau hynny 

15 Gallai pob partneriaeth ystyried sut mae'n sicrhau bod y broses o 

gyfathrebu â chartrefi gofal yn cael ei rheoli fel ffordd o rannu gwybodaeth 

er mwyn sicrhau bod cartrefi gofal yn cael y cymorth gorau posibl a bod y 

baich lleiaf posibl yn cael ei roi arnynt.   

16 Gallai pob partneriaeth ystyried sut mae'n nodi'r ffordd orau o symleiddio a 

chydgysylltu'r broses o ledaenu canllawiau cenedlaethol a lleol a'u rhannu 

â'u darparwyr cartrefi gofal.  

17 Gallai pob partneriaeth ystyried sut y bydd yn helpu'r sector gofal yn 

ariannol nawr ac yn y dyfodol. 

18 Gallai pob partneriaeth ystyried sut a phryd y mae'n bwriadu cynnal 

"asesiadau budd pennaf" o dan y Ddeddf Galluedd Meddyliol.  

20  Gallai pob partneriaeth ystyried sut y nodir y gwersi a ddysgwyd o'r camau 

a gymerwyd ganddi yn ystod y pandemig presennol lle y bu'n rhaid iddi 

weithredu ar frys.  

 

 

6. Dysgu o'r seminarau 

Daeth y broses ar gyfer yr adolygiad cyflym hwn i ben gyda seminar/gweithdy ar-lein ar 

gyfer pob grwp rhanbarthol yn cynnwys pobl allweddol o'r sector gofal cymdeithasol a'r 

GIG. Drafftiwyd darn o'r adolygiad hwn a'i rannu â'r rhai a gymerodd ran yn y 

seminarau. Roedd y darn yn canolbwyntio ar yr argymhellion ar gyfer arferion gorau a 

restrir uchod yn 5.0. Ar y cyfan, roedd y rhai a fynychodd y seminarau yn croesawu 

canfyddiadau'r adolygiad ac yn cytuno y byddai'r adroddiad yn eu helpu i lunio 

cynlluniau gweithredu.  

Cododd y seminarau rai cwestiynau y gall fod angen ymchwilio iddynt ymhellach ar lefel 

leol.  
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1. Mae'r adroddiad yn annog gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol i ymgymryd â rôl 

gadarnhaol a defnyddiol wrth weithio mewn partneriaeth â pherchenogion a 

rheolwyr cartrefi gofal. Lle mai dyma oedd agwedd y cyrff cyhoeddus, roedd yn 

llawer mwy defnyddiol ac adeiladol i gartrefi gofal yn y cyfnod heriol hwn. Fodd 

bynnag, nodwyd nad oedd hyn bob amser yn bosibl lle, er enghraifft, roedd 

pryderon go iawn ynghylch ansawdd y gofal mewn cartref gofal penodol neu lle 

roedd y rheolwr yn amharod i gymryd cyngor da gan weithwyr proffesiynol unigol. 

Daethpwyd i'r casgliad y dylai'r trafodaethau y mae cyrff cyhoeddus yn eu cael â 

chartrefi gofal er mwyn mynd i'r afael â'r feirws gael eu cynnal mewn ysbryd o 

“bartneriaeth ddefnyddiol” bob amser. Efallai bod rhai enghreifftiau prin lle nad 

oedd hyn yn bosibl ond ni ddylai'r enghreifftiau hynny newid y ffordd y mae'r 

system gyffredinol yn gweithio. Awgrymodd yr adroddiad hefyd y dylai 

cynrychiolwyr cartrefi gofal eistedd ar fyrddau strategol a sefydlir yn lleol er mwyn 

pennu'r cyfeiriad ar gyfer gwaith rhwng cyrff cyhoeddus a'r sector gofal. Mae hyn 

wedi bod yn digwydd yn llwyddiannus yng ngogledd Cymru dros gyfnod o amser. 

Unwaith eto, cydnabuwyd na allai cynrychiolwyr cartrefi gofal gymryd rhan mewn 

trafodaethau am gartrefi unigol (a allai beryglu cyfrinachedd a buddiannau 

masnachol) ond y dylent gymryd rhan mewn trafodaethau strategol ehangach, yn 

enwedig ynghylch dyfodol y marchnadoedd gofal ym mhob rhanbarth.  

 

2. Codwyd rhai cwestiynau yn yr adran ar ofal canolraddol hefyd. Roedd 

perchenogion cartrefi gofal yn glir na ddylai unrhyw berson hŷn gael ei symud o 

ysbyty i gartref gofal (naill ai fel claf newydd neu fel person a oedd yn dychwelyd 

i'r man lle roedd yn byw) heb iddo gael prawf negatif ar gyfer y feirws. (Roedd 

rhai cartrefi gofal yn gofyn am ddau brawf negatif). Mae'r adroddiad yn awgrymu 

y dylai rhai gwelyau gofal canolraddol gael eu comisiynu er mwyn cefnogi pobl 

hŷn sy'n gwella o'r feirws a lle y gall eu proses adsefydlu gael ei chynnal. Ni 

ddylai'r gwelyau hyn gael eu gwasgaru o amgylch cartrefi gofal presennol. Yn 

hytrach, dylent gael eu comisiynu naill ai mewn adeiladau ar wahân neu mewn 

adenydd ar wahân mewn cartrefi presennol. Roedd rhai lleoedd wedi trefnu bod 

hyn yn digwydd yn ystod y pandemig. Cododd un o'r rhai a gymerodd ran yn y 

seminar, a hynny'n gywir ddigon, bwynt ynghylch y ffaith bod pobl yn gorfod 

symud gormod weithiau pan nad ydynt yn hwylus. Awgrymodd un arall ei bod yn 

bwysig bod unrhyw wasanaeth gofal canolraddol yn dilyn yr holl brotocolau cywir 

ar gyfer rheoli heintiau. Nodwyd hefyd fod her o hyd pan fydd y trefniadau i 

ddiogelu rhywun yn golygu bod angen iddo ynysu'n gymdeithasol. Y pwynt olaf a 

wnaethpwyd oedd, a all cartrefi gofal fod yn sicr wrth gymryd pobl hŷn yn ôl a 

allai fod yn profi'n bositif ar gyfer y feirws ond nad ydynt yn ei ledaenu am fod y 

prawf yn dangos nad ydynt yn heintus mwyach?  
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3. Codwyd cwestiwn ynghylch natur y cymorth uniongyrchol y gellir ei gynnig i 

gartrefi gofal sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi, a'r gwahaniaeth rhwng yr 

amgylchiadau lle mae cartref yn ei chael hi'n anodd ymdopi yn ystod cyfnod 

arferol a lle mae cartref yn ei chael hi'n anodd ymdopi o safbwynt staffio yn ystod 

pandemig Covid-19. Cydnabuwyd mai'r cyngor arferol gan AGC yw na ddylai 

cyrff cyhoeddus gynnwys eu hunain yn y gwaith o redeg cartrefi gofal yn ystod 

argyfwng gan y gallai hyn ddwysáu'r anawsterau a wynebir. Fodd bynnag, a yw 

hyn yn wahanol yn ystod pandemig e.e. o ran dod o hyd i staff neu adleoli eu 

staff eu hunain er mwyn sicrhau bod modd i gartref gofal barhau i weithredu? Y 

dewis arall fel arfer yw gorfod symud yr holl breswylwyr i leoliad arall, yr ystyrir ei 

fod yn gam amhoblogaidd a pheryglus (mae tystiolaeth bod symud pobl hŷn heb 

fod unrhyw gynlluniau i wneud hynny yn golygu eu bod yn wynebu mwy o risg o 

farw). Derbyniwyd bod y rhain yn amgylchiadau gwahanol iawn ac y dylai 

cymorth uniongyrchol gael ei gynnig lle bynnag y bo'n bosibl.  

 

4. Roedd rhai rheolwyr yn pryderu ynghylch pwy fyddai'n gyfrifol am sicrhau bod 

cyflenwad digonol o gyfarpar diogelu personol ar gael i gartrefi gofal bob amser 

yn y tymor hwy? Beth fyddai'r ffordd orau o reoli hyn o ystyried llwyddiant y 

broses ddosbarthu genedlaethol yn ystod y pandemig hwn?  Yn ffodus, 

cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai'n parhau i gyflenwi cyfarpar diogelu 

personol am ddim i gartrefi gofal cyhyd ag y bydd y pandemig hwn yn para. 

Roedd rhai cyfranwyr o'r farn y dylai fod stoc leol ar gael yn y dyfodol rhag ofn y 

byddai pandemig newydd yn taro'r wlad.  

 

5. Cafwyd ple gan un uwch-reolwr y dylem gydnabod yr ymrwymiad, y gwaith a'r 

sgiliau a ddangoswyd gan gynifer o staff yn ystod y pandemig. Gallai hyn fod yn 

gyfle i adolygu'r strwythurau cyflog sy'n bodoli ar gyfer gweithwyr gofal rheng 

flaen. Fodd bynnag, er pwysiced yw'r pwynt hwn, nodwyd nad oedd o fewn cylch 

gwaith yr adolygiad hwn.  

 

6. Cafwyd ple gan sawl rhanbarth y dylai'r cynlluniau sy'n deillio o'r “adolygiad 

cyflym” hwn gael eu cysylltu'n glir â chynlluniau eraill e.e. trefniadau cynllunio ar 

gyfer y gaeaf a oedd yn prysur fynd rhagddynt ar adeg y seminarau.  

 

Ar y cyfan, croesawyd yr argymhellion clir yn yr adroddiad, yn enwedig y cynnig y dylai 

pob cartref gofal gael help i lunio cynllun parhad busnes a chynllun rheoli heintiau.  

Adlewyrchir hyn yn y cynlluniau gweithredu a gyflwynwyd.  

Gwnaethpwyd ambell newid i'r drafft terfynol hwn o ganlyniad i drafodaethau a gafwyd 

yn y seminarau. Ni wnaethpwyd unrhyw newidiadau i'r argymhellion.  



42 
 

Cafwyd trafodaeth â Chomisiynydd Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru tuag at 

ddiwedd y broses. Nododd hithau, yn gywir ddigon, fod yn rhaid parchu buddiannau pob 

person hŷn ni waeth beth fo risgiau'r pandemig. Roedd hi eisiau sicrwydd na fyddai 

unrhyw bolisïau cyffredinol ar gyfer cartrefi gofal a fyddai'n effeithio ar hawliau 

preswylwyr. Er enghraifft, ni ddylai ymweliadau gan ffrindiau a pherthnasau agos â 

chartrefi gofal gael eu hatal yn gyfan gwbl mewn rhanbarth. Yn hytrach, dylai pob cartref 

gael ei asesu yn unol â lefel y risgiau sy'n wynebu'r cartref hwnnw a dylai pob 

preswylydd gael ei asesu o ran y cydbwysedd rhwng ei lesiant cyffredinol ac unrhyw 

risgiau cysylltiedig. Yn sicr, ni ddylai polisïau eraill fel rhoi gorchmynion Peidio â 

Dadebru cyffredinol i gartrefi gofal fod ar waith – mae'n bwysig unwaith eto mai dim ond 

mewn perthynas â'r rhai sy'n cael gofal lliniarol ac sydd â'r galluedd i wneud 

penderfyniad mor bersonol eu hunain y dylid ystyried y gorchmynion hyn o ddifrif.   

Mae pob un o'r rhanbarthau wedi cyflwyno cynllun gweithredu erbyn hyn sy'n 

dangos eu bod wedi deall yr adroddiad drafft, wedi ystyried y rhan fwyaf o'r 

argymhellion (pob un ohonynt yn y rhan fwyaf o achosion) a bod ganddynt 

gynlluniau clir i roi unrhyw newidiadau sydd eu hangen ar waith yn ystod yr 

wythnosau nesaf wrth iddynt wynebu ail don o'r pandemig.  

7. Casgliad 

Mae hwn wedi bod yn adolygiad cyflym iawn o'r hyn a fu’n gyfnod anodd iawn i gartrefi 

gofal. Mae'r adolygiad wedi'i drefnu'n dri cham fel a ganlyn: casglu gwybodaeth (mis); 

rhannu arferion gorau (mis arall) ac, yn olaf, cymeradwyo cynlluniau gweithredu unigol 

ar gyfer pob rhanbarth (pythefnos arall). Disgwylir bod y gwersi a ddysgwyd o brofiad 

pan darodd y feirws gartrefi gofal am y tro cyntaf wedi'u hymgorffori nawr mewn arferion 

gorau ar gyfer pob un o'r rheini sy'n gweithio ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol. 

Mae'r rhai sy'n gyfrifol am helpu cartrefi gofal i reoli'r pandemig yn paratoi nawr ar gyfer 

ail don bosibl. Os bydd y don honno'n taro ein cymunedau am yr eildro, derbynnir y 

bydd partneriaethau iechyd a gofal cymdeithasol mewn gwell sefyllfa o lawer i gynnig 

cyngor a chymorth da i berchenogion a rheolwyr cartrefi gofal.  

 

Yr Athro John Bolton 
Mae gan yr Athro John Bolton dros ddeugain mlynedd o brofiad o weithio yn y sector 
gofal cymdeithasol. Cymhwysodd John fel gweithiwr cymdeithasol yn 1974, gan 
weithio i Awdurdodau Lleol ac ymgymryd â Rolau Cenedlaethol yn Lloegr cyn cael ei 
benodi'n Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Coventry yn 2001. Yn 2007, 
ymunodd John â'r Adran Iechyd yn San Steffan fel Cyfarwyddwr Cyllid Strategol. Ers 
2010, mae John wedi gweithio fel ymgynghorydd llawrydd ym maes gofal 
cymdeithasol i oedolion gyda ffocws cryf ar wneud y defnydd gorau posibl o'r 
adnoddau sydd ar gael. Yn 2010, cafodd John ei benodi'n Athro Gwadd ym 
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Mhrifysgol Oxford Brookes ac mae wedi gweithio i'r Sefydliad Gofal Cyhoeddus ac 
wedi cyhoeddi nifer o bapurau ar ei gyfer.   Yn ystod y deng mlynedd diwethaf, mae 
John wedi gweithio ledled y Deyrnas Unedig ac wedi bod yn gysylltiedig â sawl 
prosiect mawr yng Nghymru gan  gynnwys gwaith diweddar ar gost gofal mewn 
cartrefi gofal (Lets Agree to Agree) a gwaith gydag Uned Gyflawni'r GIG ar ofal y tu 
allan i'r ysbyty. Mae John hefyd yn Gydymaith yn Newton (Europe) ac wedi bod yn 
Gynghorydd Effeithlonrwydd i’r Gymdeithas Llywodraeth Leol. Mae'n eistedd ar fwrdd 
cynghori yr Unedau Ymchwil Economeg Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (ESCHRU).  
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Atodiad Un: Sut y gall Cartrefi Gofal amddiffyn eu hunain rhag y 

pandemig  

Yn ystod cyfweliadau â darparwyr cartrefi gofal, awdurdodau lleol a chydweithwyr 

iechyd, daeth y darlun canlynol i'r amlwg o ran nodweddion cyffredin cartrefi gofal a 

oedd wedi osgoi'r feirws:  

 Penderfynodd llawer o gartrefi gofal gyflwyno cyfyngiadau symud cyn i'r 

llywodraeth eu cyhoeddi'n ffurfiol – llawer ohonynt hyd at bythefnos yn gynharach 

ar ddechrau mis Mawrth. 

 Rhoddodd cartrefi gofal fesurau llym iawn ar waith ar gyfer rheoli heintiau a oedd 

yn cynnwys:  

o Mesurau llym ar gyfer rheoli pobl a nwyddau a oedd yn mynd i mewn i'r 

cartref gofal gan gynnwys ardaloedd arbennig lle y gallai'r staff newid o'u 

dillad arferol i'w dillad gwaith a gwisgo a diosg cyfarpar diogelu personol. 

Cododd perchenogion rhai cartrefi adeiladau arbennig o flaen eu cartrefi 

gofal er mwyn darparu ardal rheoli heintiau yr oedd yn rhaid i unrhyw 

“ymwelydd” fynd drwyddi a  diheintio cyn gallu mynd i mewn i'r cartref. 

o Yn ystod y dyddiau cynnar, ni chaniatawyd i unrhyw un ymweld â'r cartref 

heblaw staff neu weithwyr proffesiynol.  

o Roedd yn rhaid i bob aelod o staff ddefnyddio cyfarpar diogelu personol.  

o Systemau glanhau llym ar waith drwy'r amser gyda'r arwynebau hynny yr 

oedd pobl yn dod i gysylltiad â nhw yn cael eu diheintio'n rheolaidd e.e. 

dolenni drysau, byrddau ac ati. 

 Yr un staff yn gweithio mewn timau llai o faint gyda grwpiau penodol o 

breswylwyr (mewn swigen).  

 Ni ddefnyddiwyd staff asiantaeth na banc – gofynnwyd i staff presennol weithio 

mwy o sifftiau (cafwyd ymateb da iawn i hyn). 

 Ni ddefnyddiwyd staff a oedd yn gweithio mewn mwy nag un lleoliad.  

 Sifftiau 12 awr a 3 diwrnod o waith bob wythnos. 

 Ni dderbyniwyd preswylwyr yn ôl o'r ysbyty oni bai eu bod wedi cael prawf negatif 

yn ystod y 48 awr flaenorol.  

 Ni dderbyniwyd unrhyw breswylwyr newydd oni bai eu bod wedi cael prawf 

negatif yn ystod y 48 awr flaenorol.  

 Cynyddwyd lefelau staffio er mwyn sicrhau bod cymorth ar gael i gwsmeriaid 

unigol ond dim ond o fewn y grwp presennol o staff e.e. drwy ofyn iddynt weithio 

goramser.  

 Sicrhawyd bod y preswylwyr hynny yr oedd angen iddynt hunanynysu yn cael eu 

cadw mewn rhan o'r cartref lle y gallent gael digon o gymorth (yn enwedig y rhai 

â dementia).  
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 Sicrhawyd bod cyfathrebu da â darparwyr gofal eraill er mwyn  rhannu arferion 

gorau a oedd yn dod i'r amlwg (mewn rhai lleoedd, cafodd hyn ei hwyluso'n dda 

gan yr awdurdod lleol – roedd hyn yn fwy defnyddiol byth pan roedd yr awdurdod 

lleol yn rhedeg ei wasanaethau gofal preswyl ei hun hefyd neu pan roedd 

cydberthynas hirdymor gref yn bodoli eisoes rhwng y cyngor a darparwyr lleol a 

oedd yn gyfarwydd â gweithio mewn partneriaeth).  

 Trefnwyd bod sifftiau’n cael eu rhannu ar gyfer amser bwyd fel bod preswylwyr 

yn gallu cadw pellter diogel pan fyddent gyda'i gilydd.   

 Sicrhawyd bod rhai preswylwyr yn treulio llai o amser gyda'i gilydd mewn lolfeydd 

(fel uchod) er mwyn cadw pellter cymdeithasol.  

 Roedd cynllun wrth gefn clir ar waith o'r cychwyn cyntaf fel bod pawb yn glir 

ynghylch eu rolau a'u cyfrifoldebau pe cyfyd achosion o'r feirws.  

 Gofynnwyd i'r staff hynny a oedd yn gweithio'n rhan amser mewn nifer o 

leoliadau ymrwymo i weithio mewn un lleoliad neu un cartref gofal. 

 Os oedd unrhyw staff yn dangos arwyddion o'r feirws, roeddent yn cael eu 

hanfon adref i hunanynysu am wythnos. Mewn rhai achosion, cawsant eu talu'n 

llawn gan y cartref gofal (mewn achosion eraill, nid oedd modd gwneud hynny a 

chawsant eu hanfon adref ar dâl salwch statudol).  

 

Atodiad Dau: Astudiaethau ar sut i reoli Pandemig 

Cyhoeddwyd astudiaeth bwysig (astudiaeth o gartrefi gofal Four Seasons yn Lloegr) ar 

ddechrau mis Gorffennaf 2020 o'r enw Vivaldi Study into Covid-19 in Care Homes15. 

Daeth yr astudiaeth hon i'r casgliadau canlynol:  

 Mae defnydd rheolaidd o staff 'banc' (gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n 

gwneud gwaith dros dro mewn lleoliadau gwahanol yn ôl y gofyn) yn ffactor risg 

pwysig ar gyfer achosion o'r haint ymhlith preswylwyr a staff.  

 Mae heintiau ymhlith staff yn ffactor risg o ran heintiau ymhlith preswylwyr ac 

mae heintiau ymhlith preswylwyr yn ffactor risg ar gyfer heintiau ymhlith staff. 

Fodd bynnag, mae graddfa'r effaith hon yn awgrymu bod staff yn fwy tebygol o 

drosglwyddo heintiau i breswylwyr nag i'r gwrthwyneb.  

 Mae data sy'n dod i'r amlwg yn awgrymu y gall nifer y preswylwyr newydd a 

phreswylwyr sy'n dychwelyd i gartrefi gofal ar ôl treulio cyfnod yn yr ysbyty, fod 

yn ffactorau risg pwysig ar gyfer heintiau ymhlith preswylwyr a staff. Dim ond 

                                                           
15 https://www.gov.uk/government/publications/vivaldi-1-coronavirus-covid-19-care-homes-study-report/vivaldi-
1-covid-19-care-homes-study-report 

https://www.gov.uk/government/publications/vivaldi-1-coronavirus-covid-19-care-homes-study-report/vivaldi-1-covid-19-care-homes-study-report
https://www.gov.uk/government/publications/vivaldi-1-coronavirus-covid-19-care-homes-study-report/vivaldi-1-covid-19-care-homes-study-report
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drwy waith dadansoddi nas addaswyd y mae hyn wedi'i brofi oherwydd cyfran 

uchel o ddata coll ar draws y newidynnau hyn.  

 Mae rhanbarth yn ffactor risg pwysig ar gyfer heintiau ymhlith staff a 

phreswylwyr, ond mae'n cael effaith wahanol ar staff a phreswylwyr. Gall hyn fod 

o ganlyniad i wahaniaethau o ran amseriad y profion rhwng staff a phreswylwyr. 

 Mae risg drosglwyddo bellach yn debygol o ganolbwyntio ar staff, a fydd yn cael 

profion wythnosol nawr drwy'r broses newydd o roi profion i bawb yn y cartref 

gofal.  

 

Roedd rhywfaint o dystiolaeth ynghylch y ffyrdd yr oedd unrhyw bandemig yn debygol o 

gael ei ledaenu mewn cartrefi gofal. Cyhoeddwyd darn arbennig o bwysig ym mis Ebrill 

2020, a oedd yn dwyn ynghyd ymchwil bresennol gan academyddion o'r Ganolfan 

Meddygaeth sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth ym Mhrifysgol Rhydychen. Defnyddiodd yr 

academyddion astudiaethau a oedd wedi'u cyhoeddi eisoes yn Saesneg16. Dyma 

grynodeb o'u canfyddiadau:  

Mae effeithiolrwydd mesurau rheoli heintiau yn dibynnu ar nifer o ffactorau a chyfuniad 

o strategaethau. Ymhlith y rhai mwyaf arwyddocaol mae:  

 Hylendid dwylo: mae mynediad i gyfleusterau hylendid dwylo yn y gweithle, a'r 

defnydd o bedair  strategaeth aml-foddol Sefydliad Iechyd y Byd neu fwy yn 

gwella cydymffurfiaeth gyffredinol â mesurau hylendid dwylo; 

 Diheintio amgylcheddol: glanhau'r arwynebau y cyffyrddir â nhw fwyaf yn 

ddyddiol a glanhau popeth yn drwyadl bob wythnos;  

 Cylchdroi staff: gall dyrannu staff i un cyfleuster yn gyson leihau lledaeniad yr 

haint ar draws lleoliadau gwahanol;  

 Ymwelwyr: cyfyngu ymweliadau i argyfyngau/achosion critigol yn unig;  

 Profi: mae'n creu ymateb cyflym drwy osod mesurau ychwanegol i gynnwys yr 

haint a'i atal rhag lledaenu ymhellach 

Hylendid Dwylo 

Mae effeithiolrwydd hylendid dwylo wrth atal yr haint rhag lledaenu yn dra hysbys ac 

aeth nifer o bapurau ati i werthuso ymyriadau i wella hylendid dwylo ymhlith staff mewn 

cartrefi gofal. Roedd ansawdd y papurau hyn yn amrywio. Yn aml, defnyddiwyd 

                                                           
16 Sut gellir atal pandemig rhag lledaenu mewn cartrefi gofal? – astudiaeth gan Mona Koshkouei, Lucy Abel a Caitlin 

Pilbeam o'r Ganolfan Meddygaeth sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth ym Mhrifysgol Rhydychen.  
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dyluniad cyn ac ar ôl astudiaeth heb grŵp rheoli. Yn gyffredinol, roedd ymyriadau rheoli 

heintiau a oedd yn canolbwyntio ar addysg yn dangos canlyniadau cymysg neu 

negyddol. Yn yr un modd, ni lwyddodd astudiaethau cohort a aeth ati i werthuso 

nodweddion cartrefi gofal unrhyw gydberthynas rhwng rhaglenni hyfforddi ar reoli 

heintiau ac achosion o'r haint.  

Pwynt allweddol: Er mai cyfyngedig yw'r canlyniadau a welir wrth ddefnyddio ymyriadau 

addysg i wella hylendid dwylo mewn cartrefi gofal, dangoswyd bod darpariaeth ddigonol 

o hylif diheintio dwylo a menig, ynghyd â chymorth gan reolwyr llinell, yn arwain at 

ostyngiad mewn cyfraddau heintio.   

 

Diheintio amgylcheddol 

Mae'r ffordd y caiff Covid-19 ei ledaenu a'i drosglwyddo yn cael ei dogfennu'n aml 

mewn llenyddiaeth erbyn hyn, gyda disgwyliad oes amcangyfrifedig ar amrywiaeth o 

arwynebau. Canfu astudiaeth cynt ac wedyn mewn cartref nyrsio yn America, a 

ddefnyddiodd olau uwchfioled i archwilio prosesau diheintio, fod defnyddio dyfais 

diheintio senon wyntylledig yn wythnosol, ynghyd â gwaith diheintio dyddiol â llaw, yn 

arwain at ostyngiad mewn cyfraddau heintio yn ymwneud â'r system resbiradol a nifer y 

bobl â niwmonia yr oedd angen iddynt gael eu derbyn i'r ysbyty. 

Pwynt allweddol: Mae diheintio arwynebau y cyffyrddir â nhw'n aml yn rheolaidd yn 

lleihau lledaeniad yr haint. Gall dyfeisiau diheintio gefnogi hyn.  

Staffio 

Canfu astudiaethau cohort ac efelychiadau a fodelodd nodweddion cartrefi gofal fod 

cartrefi gofal mwy o faint yn wynebu mwy o risg o weld achosion o'r haint o gymharu â 

chartrefi gofal llai o faint. Canfu'r astudiaethau hyn hefyd fod staff yn ffynhonnell 

allweddol ar gyfer yr haint a'r broses o'i drosglwyddo; yn benodol, staff a oedd yn mynd 

a dod, gan gynnwys nyrsys cymunedol oedd yn gweithio mewn nifer o leoliadau.  

Mae nifer o arolygon wedi'u cynnal ar barodrwydd am bandemig, gan gynnwys un yng 

nghyd-destun y DU17. Yn ôl yr astudiaeth hon, roedd cartrefi gofal yn y DU yn disgwyl y 

byddent yn dibynnu ar staff "banc" dros dro wrth i'w staff eu hunain gymryd amser i 

ffwrdd o'r gwaith yn sâl. Gallai hyn roi cartrefi gofal mewn sefyllfa fregus iawn. 

                                                           
17 Fell G. Preparedness of Residential and Nursing Homes for Pandemic Flu. Journal of Public Health. 2008;30(1):99-

102 
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Pwynt allweddol: Mae'r dystiolaeth yn cefnogi cyfyngu ar symudiadau staff rhwng 

cartrefi gofal. Dylai cartrefi gofal sy'n dibynnu ar staff dros dro fod yn ymwybodol bod y 

staff hyn yn ffynhonnell allweddol bosibl ar gyfer yr haint.  

Ymwelwyr 

Ni ddaethom o hyd i unrhyw dystiolaeth benodol a oedd yn dangos bod atal pobl rhag 

ymweld â chartrefi gofal neu gyfyngu ar y niferoedd hynny yn fesur effeithiol. Fodd 

bynnag, gan fod symudiad staff yn ffactor risg ar gyfer achosion, gallai ymwelwyr hefyd 

fod yn ffynhonnell bosibl ar gyfer haint sy'n cael ei drosglwyddo'n eang yn y gymuned.  

Pwynt allweddol: Ni chafwyd unrhyw dystiolaeth ynghylch cyfyngu ar ymwelwyr, ond os 

bydd ymwelwyr yn cael effaith debyg i staff sy'n mynd a dod, yna cefnogir cyfyngiadau.  

Profi 

Mae tystiolaeth yn nodi bod angen i achosion gael eu nodi'n brydlon, mewn llai na thri 

diwrnod fel arfer, er mwyn i ddarparwyr gydgysylltu ymateb effeithiol, yn ychwanegol at 

ragofalon rheoli heintiau arferol/safonol. Ymhlith y mesurau hyn mae cyflwyno 

rhagofalon sy'n ymwneud â chysylltiad a defnynnau fel cyfarpar diogelu personol, 

sicrhau bod y sawl sy'n cael prawf positif yn ynysu, a chanslo gweithgareddau a 

phrydau bwyd mewn grwpiau.  

Ni nodwyd unrhyw dystiolaeth ynghylch strategaethau profi i staff, er y gall rhoi profion i 

staff fod yn ffordd effeithiol o gyfyngu ar nifer yr achosion o bosibl o ystyried y 

dystiolaeth ar staffio a drafodwyd uchod.   

Pwynt allweddol: Mae'n bosibl y gallai proses gyflym o nodi achosion ymhlith staff a 

phreswylwyr drwy gynnal profion hwyluso ymateb cydgysylltiedig sy'n lleihau lledaeniad 

yr haint yn y cartref gofal, er bod angen tystiolaeth bellach ar hyn.  

Llesiant preswylwyr 

Mae llesiant holistig mewn cartrefi gofal yn ystyriaeth bwysig hefyd. Er bod rhywfaint o 

gydnabyddiaeth o'r effaith y gallai mesurau iechyd cyhoeddus ac argyfyngau gwahanol 

ei chael ar breswylwyr cartrefi gofal a'u teuluoedd, mae angen cynnal mwy o ymchwil i'r 

maes hwn.  

Ymhlith y pryderon penodol a fynegir mewn llenyddiaeth mae'r pryder y gall arferion 

ynysu corfforol, y penderfyniad i atal oriau ymweld a gweithgareddau cartrefi gofal dros 

dro, a chyfyngu ar symudiadau o fewn y cyfleuster gynyddu teimladau o unigrwydd ac 

iselder. Er enghraifft, mae rhyngweithio rheolaidd â staff cyfarwydd yn dod â chysur i 

gleifion sydd â dementia, ond gall staff sy'n gwisgo masgiau beri ofn neu ddryswch 

iddynt. Gall preswylwyr cartrefi gofal, gan gynnwys rhai a allai fod yn teimlo'n fregus neu 
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a allai fod yn arbennig o fregus, deimlo'n ofnus ac yn bryderus ynghylch bygythiadau 

iechyd, neu efallai na fyddant yn gwybod rhyw lawer am yr argyfwng iechyd cyhoeddus. 

Aeth un astudiaeth ati i ystyried safbwyntiau preswylwyr cartrefi gofal yn Hong Kong yn 

ystod yr epidemig SARS. Pwysleisiodd yr astudiaeth hon y rôl y gallai preswylwyr ei 

chwarae wrth fynd ati i leihau'r risg o ledaenu'r haint ac argymhellodd y dylid darparu 

rhaglen addysg i breswylwyr i'w hannog i ymgymryd ag arferion lliniaru, i fynd i'r afael 

â'u hofnau ac i ddiogelu eu hansawdd bywyd.  

Pwynt allweddol: Mae ansawdd bywyd yn ystyriaeth bwysig wrth gynllunio ymatebion i 

argyfyngau iechyd cyhoeddus mewn cartrefi gofal. Gall addysgu preswylwyr eu helpu i 

gydymffurfio â strategaethau lliniaru, a mynd i'r afael ag ystyriaethau sy'n ymwneud ag 

ansawdd bywyd a gorbryder. Mae angen gwneud rhagor o waith ymchwil ar gynnal 

ansawdd bywyd mewn cartrefi gofal yn ystod achosion o'r haint, a hynny ar fyrder.  

 

Heriau gweithredu 

Ymhlith yr heriau amrywiol a wynebwyd wrth roi canllawiau rheoli heintiau ar waith yn 

ystod achosion roedd: sicrhau bod nifer digonol o staff; sicrhau bod y cyflenwadau 

angenrheidiol ar gael ar gyfer rhoi rhagofalon rheoli heintiau ar waith; yr effeithiau 

negyddol posibl yn sgil cadw preswylwyr yn eu hystafelloedd;  a'r anawsterau wrth reoli 

symudiadau preswylwyr â dementia.  

Ynysu 

Mae'r argymhellion gan Public Health England wedi cynnwys cyngor ar ynysu cleifion 

symptomatig. Ni nodwyd unrhyw dystiolaeth ynghylch effeithiolrwydd hyn ar gyfer 

heintiau feirysol mewn cartrefi gofal.  

 

Astudiaeth achos coronafeirws 

Yr unig astudiaeth a gyhoeddwyd hyd yma ar Covid-19 mewn cartrefi gofal yw 

adroddiad ar ledaeniad yr haint drwy gartref gofal yn America. Yn ôl yr astudiaeth 

honno, lledaenodd y feirws yn gyflym ymhlith y mwyafrif o'r preswylwyr, staff ac 

ymwelwyr gydag 81 o achosion o blith tua 130 o breswylwyr.  

Yn ôl yr awduron, cyfrannodd y ffactorau canlynol at yr achosion:   

• staff yn parhau i weithio er bod symptomau ganddynt;  

• aelodau o staff yn gweithio mewn mwy nag un cyfleuster;  

• diffyg cydymffurfiaeth â rhagofalon safonol ar gyfer defnynnau a chysylltiad, ac 
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argymhellion ynghylch diogelu'r llygaid;  

• arferion rheoli heintiau gwael yn rhannol oherwydd cyflenwadau annigonol o gyfarpar 

diogelu personol a hylif diheintio dwylo;  

• achosion yn cael eu nodi'n hwyr, nifer cyfyngedig o brofion ac anhawster wrth nodi 

achosion o Covid-19 yn seiliedig ar arwyddion a symptomau yn unig.  

Er mai ffactorau sy'n berthnasol i un safle yw'r rhain, maent yn cyfateb yn agos â'r 

canfyddiadau yn y llenyddiaeth sydd ar gael.   

Ceir rhestr o'r astudiaethau y gwnaethant gymryd tystiolaeth ohonynt yn:  

https://www.cebm.net/covid-19/how-can-pandemic-spreads-be-contained-in-care-

homes/ 
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