
 

Claf yn 

cyrraedd 

yr 

ysbyty 

 

Dangosodd yr 

asesiad ei bod yn 

ddiogel yn glinigol i’r 

claf dderbyn 

triniaeth a chymorth 

yn y cartref 

Angen derbyn i’r 

ysbyty 

 
Cynllun clinigol clir a 

dyddiad rhyddhau 

disgwyliedig o fewn 24 

awr 

Asesiad cyflym (e.e. 

symudedd 

/trosglwyddo) 

 
Cwblhau 

triniaeth acíwt 

Dim angen cymorth 

wrth ryddhau o’r 

ysbyty 

 
Gartref 

Asesiad ‘drws blaen’ y 

tîm amlddisgyblaethol 

o’r cymorth/offer sydd 

eu hangen i fodloni’r 

anghenion yn y cartref 

(Llwybr 1) a chyfeirio at 

hyb lleol/pwynt 

mynediad unigol 

 

Angen Cymorth ‘lefel 

isel’: Dewis 0 

Y tîm rhyddhau i 

drefnu gyda’r 3ydd 

sector 

Atgyfeirio i’r Hyb Cydlynu Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Lleol/Pwynt Mynediad Unigol 

Cytuno i Ryddhau i Adfer ac yna Asesu’r Llwybr a 

threfnu ar gyfer y dewisiadau isod: 

 

 
Cymorth yn y 

cartref (Llwybr 2) 

Trefnu ymateb 

cymesur e.e. gan 

gynnwys offer, 

ailalluogi, gofal 

cartref, mewnbwn 

therapi a nyrsio 

 

Trosglwyddo yn 

ôl i’r cartref 

gofal presennol 

(Llwybr 4) 

Rhoi asesiad 

dibynadwy a 

threfnu  

darpariaeth gan 

y GIG fel sydd ei 

angen. 

Monitro ac Adolygu Anghenion Gofal 

 

Rhyddhau o’r 

gwasanaethau 

cymorth 

 

Symud i lwybr arall 

neu Dewis 0 

ar gyfer cysylltiadau 

cymunedol 

SIART LLIF RHYDDHAU O YSBYTY COVID-19 (Cymru) 

Trosglwyddo i 

gyfleuster â 

gwelyau llai 

dwys / 

cyfleuster model 

adfer (Llwybr 3) 

Gall hyn gynnwys 

ysbyty cymuned 

neu gartref gofal 

oremergency 

surge capacity 

 

Trosglwyddo i 

becyn gofal neu 

leoliad hirdymor 

os oes angen 

Dim tystiolaeth 

o COVID ar 

dderbyn y claf i’r 

ysbyty 

admission 

 

Tystiolaeth o 

COVID ar 

dderbyn y 

claf i’r ysbyty   

Cadarnhau nad 

yw’r claf yn 

heintus 

 

Claf yn cael prawf 

COVID negatif 

 

Cadarnhau bod y claf 

yn heintus 

Trosglwyddo i 

gyfleuster ‘gofal llai 

dwys tra’n heintus â 

COVID’ i gael Cymorth i 

wella nes nad yw’n 

heintus bellach 

Ni ddylai’r claf aros 

mewn gwely ysbyty 

acíwt  

Penderfyniad i dderbyn i’r ysbyty neu i drin yn 

y cartref  

Trefniadau rhyddhau syml 

Os oes angen cymorth ar ôl rhyddhau’r claf o’r 

ysbyty, dylid ystyried yr angen am gyfleuster ‘cam i 

lawr tra’n heintus â COVID’  

Gweithredu Rhyddhau i Adfer ac yna Asesu 


