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Version control  
 
Version 2.1   

Page 6  New requirement to wear face coverings in indoor public places in 
Wales  

New text added on local area restrictions  

Page 11   Update on Local Testing Sites   

Text on initial phases removed as out of date  

Page 12   NHS Covid App added  

Page 14   Text on wider campus services removed as out of date  

Guidance for operating cafes, coffee shops, bars, student’s unions 
and canteens added  

Meeting people indoors added  

Page 16   New page added on gatherings  

Page 17   Use of face coverings amended  

Page 19   Links reviewed  

Page 22  Strongly recommend the formation of households in student 
accommodation  

Page 25  Being part of two households added   

Page 26  Establishing households added  

Extended households added, including risks of forming extended 
households  

Page 27  Large households added  

Page 29  Exemption for gatherings in shared accommodation with multiple 
individual households.   

Multiple shared facilities  

Page 31  Managed social interactions  

Page 33  Circumstances where PHW will consider shared accommodation a 
household for cluster management   

Page 35  Additional considerations for vulnerable students and forming 
households  
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Page 51  Use of face coverings deleted (see new page 6)  

   

 

Version 2.2  
Page 8-9  Update to “Health and Safety” section and additional information on 

extremely vulnerable or previously shielding staff.  

Page 38- 
40  

Update to “Students and Staff in Need of Support” section with 
additional lines on risk assessments.  

  

 Version 2.3 
Page 7 Update to safety advice 
Page 10 Update to Alert Levels 
Page 23 Update to self-isolation guidelines 
Page 29 Update to what constitutes a student household 

  
 
 Version 2.4 
Page 27 Update to accommodation guidance. 
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Cyflwyniad  
  
Canllawiau’r trydydd cam yw’r rhain, i helpu i baratoi ar gyfer tymor y gwanwyn a thu 
hwnt. Nid yw’r canllawiau hyn yn ymwneud ag ymchwil a datblygu. Bydd canllawiau 
penodol i’r sector yn rhoi sylw i hynny. Bwriad y canllawiau hyn yw galluogi a 
hwyluso prosesau gwneud penderfyniadau.  
  
Iechyd, diogelwch a llesiant y gymuned prifysgolion gyfan fydd y brif flaenoriaeth ar 
gyfer sefydliadau Addysg Uwch o hyd wrth iddynt barhau i ddarparu dysgu cyfunol i 
fyfyrwyr.  
  
Mae sefydliadau ledled Cymru wedi ailagor eu hamgylcheddau dysgu, eu campysau 
a’u cyfleusterau eraill, gan gadw at y canllawiau cadw pellter corfforol a 
chymdeithasol, cyfyngiadau eraill, canllawiau’r Llywodraeth, yn ogystal â’r 
ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch y mae’n rhaid i sefydliadau roi sylw iddynt. Nod y 
mesurau hyn yw diogelu iechyd a diogelwch y cyhoedd, a lleihau lledaeniad y 
Coronafeirws.   
  
Y ffordd orau o gynllunio a deall yr ystod o fesurau sy’n unol â chanllawiau’r 
Llywodraeth yw fesul sefydliad, ar sail eu dealltwriaeth a’u hasesiad eu hunain o’u 
sefyllfa a’u dewisiadau. Dylai pob sefydliad sicrhau eu bod yn “Ddiogel o ran Covid” 
drwy gynnal asesiadau risg a lliniaru yn erbyn y risgiau drwy gyfuniad o fesurau 
rheoli, fel hylendid dwylo ac arwynebau.   
  
Os bydd gwybodaeth rhybudd cynnar yn dangos digwyddiad neu frigiad lleol, dylai 
sefydliadau gysylltu ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Fforymau Lleol Cymru Gydnerth. 
Rhaid i sefydliadau hefyd fod yn ymwybodol o Gynllun Rheoli’r Coronafeirws a’r 
lefelau rhybudd ar gyfer Cymru. Mae gweithredu yn ôl lefelau rhybudd hefyd yn 
caniatáu i’r lefelau rhybudd gael eu rhoi ar waith yn rhanbarthol ac yn lleol. A rhaid i 
brifysgolion ddod yn gyfarwydd ag unrhyw gyfyngiadau cenedlaethol neu leol sy’n 
gysylltiedig â’r lefelau rhybudd a allai fod mewn grym ar unrhyw adeg ac y gellir eu 
rhoi yn eu lle ar fyr rybudd. Dylid cadw at y rhain yn ogystal â’r canllawiau hyn, sy’n 
berthnasol ar gyfer pob lefel rhybudd.  
  
Mae’r ddogfen hon yn amlinellu rhai o’r camau y bydd angen i sefydliadau Addysg 
Uwch eu cymryd o bosibl i ddiogelu iechyd myfyrwyr, staff a’r cymunedau maen 
nhw’n eu gwasanaethu.   
  
Rhaid i ddarparwyr Addysg uwch sicrhau bod y dysgu wyneb yn wyneb yn 
cydymffurfio â Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 
(Cymru) 2020 a bod sylw wedi’i roi i’r canllawiau a gyhoeddwyd gan 
Lywodraeth Cymru mewn cysylltiad â’r Rheoliadau hyn.   
  
Yn y dyfodol byddwn yn diweddaru’r canllawiau wrth i ni barhau i fonitro effeithiau’r 
feirws ac unrhyw newidiadau yn y cyngor meddygol.  
  

https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://www.hse.gov.uk/coronavirus/working-safely/risk-assessment.htm
https://www.hse.gov.uk/coronavirus/working-safely/risk-assessment.htm
https://llyw.cymru/fforwm-cymru-gydnerth
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-12/cynllun-rheolir-coronafeirws-lefelau-rhybudd-yng-nghymru.pdf
https://llyw.cymru/lefelau-rhybudd-covid-19?_ga=2.240270403.1153962468.1610457466-412740757.1609852399
https://llyw.cymru/deddfwriaeth-y-coronafeirws-chanllawiau-ar-y-gyfraith?_ga=2.14891839.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/deddfwriaeth-y-coronafeirws-chanllawiau-ar-y-gyfraith?_ga=2.14891839.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/deddfwriaeth-y-coronafeirws-chanllawiau-ar-y-gyfraith?_ga=2.259194627.881537881.1610462843-761727238.1550136078
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Yn ogystal â hynny, mae Universities UK a Prifysgolion Cymru wedi darparu set o 
egwyddorion i’r sector ac ystyriaethau wrth i’r cyfyngiadau symud gael eu llacio. 
Bwriad y canllawiau hyn yw ategu’r rhain.   
  
Rydym wedi gweithio’n agos gyda Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, sefydliadau 
Addysg Uwch, a chynrychiolwyr staff a myfyrwyr i lunio’r canllawiau hyn, a bydd y 
sgwrs hon yn parhau. Rydym wedi ymrwymo i gydweithio mewn partneriaeth â’r 
sector Addysg Uwch i symud ymlaen mewn ffordd ddiogel a phwrpasol. Bwriad y 
canllawiau hyn yw grymuso ein prifysgolion a'n cyrff myfyrwyr i drefnu a hwyluso 
gweithgareddau cyfreithlon, diogel a diogel o ran COVID ar y campws.  
 
Rydym wedi gweithio gydag Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr wrth baratoi’r 
canllawiau hyn ac rydym yn disgwyl i bob sefydliad barhau i weithio mor agos â 
phosibl gyda chynrychiolwyr myfyrwyr. Mae UCM Cymru yn darparu cymorth i 
undebau myfyrwyr lleol er mwyn cefnogi hyn i’r graddau mwyaf posibl.   
  
Mae sefydliadau Addysg Uwch yn gweithio’n agos gyda’u cymunedau lleol a bydd  
hyn yn hanfodol wrth i’r Sefydliadau baratoi ar gyfer y dyfodol ac ymateb i’r argyfwng 
iechyd y cyhoedd.     

https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Pages/principles-considerations-emerging-lockdown-uk-universities-june-2020.aspx
https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Pages/principles-considerations-emerging-lockdown-uk-universities-june-2020.aspx


 

7  
  

Diogelu Cymru – Mesurau diogelu iechyd  
Er mwyn mynd i’r afael â lledaeniad y coronafeirws, mae Llywodraeth Cymru yn 
cadw golwg ar Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 
(Cymru), a gallai’r rhain newid, felly dylech sicrhau eich bod yn gyfarwydd â’r fersiwn 
ddiweddaraf. Mae’r rheoliadau’n cyflwyno system y lefelau rhybudd ac yn pennu’r 
cyfyngiadau neu’r gofynion ar bobl, pethau neu safleoedd os bydd bygythiad i iechyd 
y cyhoedd, neu mewn ymateb i hynny, gan gynnwys cyfyngiadau ar ymgynnull a 
symudiadau pobl. Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi blaenoriaeth ar ddiogelu pobl, a 
diogelwch, iechyd a llesiant pawb sy’n bwysicach na dim i ni.   

Diogelu Cymru  

• Peidiwch â mynd i gartrefi pobl eraill, ac eithrio o dan amgylchiadau 
cyfyngedig iawn 

• Ceisiwch leihau’r nifer o wahanol bobl yr ydych yn dod i gysylltiad â nhw 
• cadwch bellter cymdeithasol bob amser  
• golchwch eich dwylo’n rheolaidd  
• gweithiwch gartref os gallwch chi  
• gwisgwch orchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus o dan do  

 

Yn ogystal, dylem ystyried y canlynol: 
 
•  Os ydym yn cwrdd â phobl nad ydym yn byw gyda nhw, dylem gyfarfod â 

nhw yn yr awyr agored neu mewn lleoliad rheoledig fel caffi neu dafarn (os 
bydd y lefel rhybudd yn caniatáu iddynt agor) yn hytrach nag yng 
nghartrefi ein gilydd (ystafelloedd a mannau a rennir â phobl eraill, fel 
ceginau) 

•  Dylem barhau i gadw pellter cymdeithasol wrth weld unrhyw un nad ydynt 
yn rhan o'n haelwyd 

•  Dylem gyfyngu ar faint o amser a dreuliwn mewn lleoliadau dan do gyda 
phobl eraill, hyd yn oed pan fyddwn yn cadw pellter cymdeithasol a gwisgo 
gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do neu os bydd y 
sefydliad yn ei gwneud yn ofynnol. Mae hyn yn arbennig o wir am leoedd 
prysur neu sydd wedi'u hawyru'n wael neu os na allwn wisgo gorchudd 
wyneb  

•  Dylem gyfyngu ar nifer yr adegau y byddwn yn gadael ein cartrefi a'r 
pellter yr ydym yn teithio. 

 
 

Arhoswch gartref os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich aelwyd estynedig 
y symptomau canlynol:   

• tymheredd uchel  
• peswch cyson newydd  
• colli arogl neu flas (anosmia)   

Darllenwch ein canllawiau ar aelwydydd estynedig.  

https://llyw.cymru/deddfwriaeth-chanllawiau-coronafeirws-ar-y-gyfraith
https://llyw.cymru/deddfwriaeth-chanllawiau-coronafeirws-ar-y-gyfraith
https://llyw.cymru/deddfwriaeth-chanllawiau-coronafeirws-ar-y-gyfraith
https://llyw.cymru/lefelau-rhybudd-covid-19?_ga=2.255579009.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/ymweld-phobl-mewn-cartrefi-preifat-lefel-rhybudd-4?_ga=2.212130589.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/gadael-eich-cartref-gweld-pobl-eraill-lefel-rhybudd-4?_ga=2.216207903.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol?_ga=2.50130991.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-canllawiau-ir-cyhoedd?_ga=2.216207903.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/canllawiau-ar-aelwydydd-estynedig-coronafeirws
https://llyw.cymru/canllawiau-ar-aelwydydd-estynedig-coronafeirws
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Cofiwch fod unrhyw un yn gallu lledaenu’r feirws  

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar ddiogelu eich hun a phobl eraill  

Iechyd a Diogelwch  
  
Cyfrifoldeb sefydliadau unigol fel cyflogwyr yw cynnal asesiadau risg addas a 
digonol, fel y byddent ar gyfer peryglon eraill sy’n gysylltiedig ag iechyd a diogelwch, 
a rhoi mesurau ar waith i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â Rheoliadau Diogelu 
Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020.  
  
Dylai’r asesiadau risg hyn ystyried y risg sy’n gysylltiedig â COVID-19, sy’n newid o 
hyd, gan y bydd achosion a chyfraddau trosglwyddo cynyddol yn arwydd o risg 
gynyddol.   
  
Mae cyfraith iechyd a diogelwch yn ei gwneud yn ofynnol bod pob rhagofal sy’n 
rhesymol ymarferol (dileu, rheoli, gwybodaeth, cyfarwyddyd, hyfforddiant, monitro, 
gorchwylio, adolygu, etc.) yn cael ei roi yn ei le i ddiogelu pob gweithiwr ac unigolion 
eraill y gallai risg effeithio arnynt.   
  
Bydd y lefelau rhybudd yn caniatáu i’r risgiau allanol gael eu monitro ac i gamau gael 
eu cymryd i dynhau neu lacio cyfyngiadau yn ôl y gofyn. Os byddwn yn symud rhwng 
y lefelau, dylai hynny olygu bod mesurau lliniarol yn cael eu hadolygu ar gyfer 
unigolion yn sgil eu hasesiadau risg unigol.    
  
Mae hwn yn ddull seiliedig ar risgiau o nodi a gweithredu mesurau synhwyrol i reoli’r 
risgiau. Dylai’r asesiad ystyried pa fesurau sydd angen eu gweithredu i ddiogelu 
iechyd a diogelwch yr holl staff, myfyrwyr, ymwelwyr a chontractwyr. Bydd ffactorau 
penodol i’r safle yn dylanwadu ar y rhain. Dylid ystyried mesurau rheoli gan ddilyn y 
dull hierarchaeth rheolaeth (gweler Atodiad A).  
  
Wrth i ni symud rhwng lefelau rhybudd gwahanol o weithrediadau wrth ymateb i’r 
pandemigCOVID-19, bydd rhaid i sefydliadau adolygu eu cynlluniau a’r asesiadau 
risg unigol er mwyn sicrhau eu bod yn parhau’n “ddiogel o ran Covid-19” i fyfyrwyr a 
staff. Bydd hyn yn cynnwys pan fo mwy neu lai o achosion ymhlith myfyrwyr neu’r 
boblogaeth ehangach, neu pan gaiff lefelau rhybudd ar lefel leol neu genedlaethol eu 
cyflwyno neu eu llacio.  
  
Mae Llywodraeth Cymru yn awgrymu y dylai asesiadau risg unigol ystyried a yw’r 
unigolion yn gallu gweithio o’r safle neu a fyddai’n well iddynt weithio gartref, yn sgil 
y lefelau trosglwyddo cyfnewidiol neu yn ystod clystyrau o achosion lleol. Bydd hyn, 
wrth gwrs, yn ddibynnol ar natur y rôl.   
  
Mae’r gwersi a ddysgwyd o leoliadau eraill, lle mae staff yn gweithio gyda grwpiau o 
gleientiaid, yn dangos bod y risg uchaf mewn sefyllfaoedd staff i staff, ac felly rhaid 
sefydlu system briodol a diogel i gyfyngu ar sefyllfaoedd staff i staff a dylid asesu risg 
ardaloedd staff.   
  

https://llyw.cymru/amddiffyn-eich-hun-ag-eraill-rhag-y-coronafeirws
https://llyw.cymru/amddiffyn-eich-hun-ag-eraill-rhag-y-coronafeirws
https://www.hse.gov.uk/managing/delivering/do/profiling/the-law.htm
https://www.hse.gov.uk/managing/delivering/do/profiling/the-law.htm
https://www.hse.gov.uk/managing/delivering/do/profiling/the-law.htm
https://www.hse.gov.uk/managing/delivering/do/profiling/the-law.htm
https://llyw.cymru/lefelau-rhybudd-covid-19?_ga=2.256768642.881537881.1610462843-761727238.1550136078
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Dylai systemau gweithio diogel esbonio i eraill, gan gynnwys staff, myfyrwyr ac 
ymwelwyr, beth y mae gofyn iddynt ei wneud a helpu staff i gynllunio a monitro er 
mwyn sicrhau bod y rheolaethau'n cael eu gweithredu a'u bod yn parhau'n effeithiol 
ac yn cael eu diweddaru yng ngoleuni tystiolaeth sy’n dod i’r amlwg neu newidiadau 
i'r cyngor iechyd cyhoeddus.   
  
Nid yw'r canllawiau hyn yn disodli'r ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch bresennol a 
bydd Sefydliadau Addysg Uwch yn parhau i gadw at y rhwymedigaethau hyn (ynghyd 
â’r rhwymedigaethau cyfreithiol o dan y ddeddfwriaeth coronafeirws), gan gynnwys y 
ddyletswydd gyfreithiol ar gyflogwyr i gynnal asesiadau risg ac ymgysylltu â 
phwyllgorau iechyd a diogelwch.  
  
  
Staff sy’n fregus iawn neu staff a oedd yn cael eu gwarchod o’r blaen  
  
Bydd angen ystyried pobl a oedd gynt yn 'gwarchod' eu hunain – hynny yw y rhai 
sy'n eithriadol o agored i effeithiau COVID-19 am fod ganddynt gyflyrau iechyd 
penodol sy'n bodoli eisoes, yn seiliedig ar eu hasesiad risg yn ôl y lefel rhybudd ar 
waith yn genedlaethol neu’n lleol.  
  
Bydd pobl yn y categori hwn wedi derbyn llythyr gwarchod o'r blaen.  
  
Pan fo aelod o staff yn perthyn i'r categori eithriadol o agored i niwed, mae angen 
ystyried gweithio gartref fel y sefyllfa arferol, gan mai hwnnw fydd y mesur llinaru 
mwyaf priodol. Bydd angen i’r sefyllfa honno gymryd y lefel rhybudd i ystyriaeth.   

Rhaid i gyflogwyr sicrhau diogelwch staff, ac mae Llywodraeth Cymru'n argymell y 
dylid cynnal asesiadau risg ar sail unigol ac y dylent ystyried anghenion ac 
amgylchiadau unigol. Er enghraifft, os yw aelod o staff sy'n eithriadol o agored i 
niwed am ymgymryd â dyletswyddau wyneb yn wyneb, dylid eu galluogi i wneud 
hynny cyn belled ag y bo'n rhesymol ymarferol ac yn amodol ar fesurau lliniaru 
ychwanegol yn seiliedig ar eu hasesiad risg unigol.   

Yn ychwanegol at y grŵp a oedd gynt y gwarchod eu hunain, dylai unigolion sy’n risg 
uchel gael asesiad risg, e.e. y rheini sydd â rhai cyflyrau sy'n bodoli eisoes, megis 
diabetes. Efallai y bydd angen rhoi mesurau ychwanegol ar waith os bydd cyfraddau 
y rhai sydd wedi’u heintio yn codi. Dylai asesiadau risg unigol ar gyfer yr unigolion 
hyn ystyried unrhyw newidiadau y gallai fod eu hangen ar sail y newid yn y lefelau 
rhybudd neu’r lefelau risg yn y lleoliad.  

Mae nifer o fodelau y gellir eu defnyddio i gefnogi rheolwyr yn ystod trafodaethau 
gyda'u timau am ffactorau risg personol unigolyn wrth ddychwelyd at y gweithle, neu 
aros ynddo. Y nod yw helpu i alluogi sgyrsiau adeiladol da rhwng rheolwyr a 
chydweithwyr am unrhyw amgylchiadau personol a allai gynyddu'r risg o’r 
coronafeirws, a chytuno ar unrhyw gamau y mae angen eu cymryd. Mae Talking with 
your workers about working safely during the coronavirus pandemic yn ganllawiau 
gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ar sut y gall cyflogwyr fynd ati i 
gynnal y sgwrs hon gyda staff.  
 

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ddiogelu-pobl-ddiffinnir-yn-glinigol-ar-sail-feddygol-fel-rhai-eithriadol-o-agored-i?_ga=2.218952208.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/unigolion-sydd-mewn-mwy-o-berygl-or-coronafeirws?_ga=2.250851983.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/unigolion-sydd-mewn-mwy-o-berygl-or-coronafeirws?_ga=2.250851983.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hse.gov.uk%2Fcoronavirus%2Fassets%2Fdocs%2Ftalking-with-your-workers.pdf&data=04%7C01%7CBethan.Cradock001%40gov.wales%7C2f8adeaa3c3140ba0db108d87119dd9f%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C1%7C637383703198416312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8o5oT729bkpHRFRvRSVI9n10QRHeVGHwqnWZICAyyq4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hse.gov.uk%2Fcoronavirus%2Fassets%2Fdocs%2Ftalking-with-your-workers.pdf&data=04%7C01%7CBethan.Cradock001%40gov.wales%7C2f8adeaa3c3140ba0db108d87119dd9f%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C1%7C637383703198416312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8o5oT729bkpHRFRvRSVI9n10QRHeVGHwqnWZICAyyq4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hse.gov.uk%2Fcoronavirus%2Fassets%2Fdocs%2Ftalking-with-your-workers.pdf&data=04%7C01%7CBethan.Cradock001%40gov.wales%7C2f8adeaa3c3140ba0db108d87119dd9f%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C1%7C637383703198416312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8o5oT729bkpHRFRvRSVI9n10QRHeVGHwqnWZICAyyq4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hse.gov.uk%2Fcoronavirus%2Fassets%2Fdocs%2Ftalking-with-your-workers.pdf&data=04%7C01%7CBethan.Cradock001%40gov.wales%7C2f8adeaa3c3140ba0db108d87119dd9f%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C1%7C637383703198416312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8o5oT729bkpHRFRvRSVI9n10QRHeVGHwqnWZICAyyq4%3D&reserved=0
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Bydd sefydliadau’n parhau i sicrhau bod gweithgareddau addysgol a rhai eraill yn 
cael eu cynnal ar gampysau, gan ddilyn y mesurau diweddaraf o ran iechyd a 
diogelwch ac iechyd y cyhoedd gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus 
Cymru. Rydym yn rhag-weld y bydd gofyn am wahanol lefelau o weithgarwch yn 
ystod gweddill y cyfnod o ymateb i COVID-19 er mwyn sicrhau bod sefydliadau’n 
aros yn “Ddiogel o ran Covid”.    
  
Byddai’r gweithgareddau’n newid yn dibynnu ar yr amodau iechyd ehangach yng 
Nghymru, mewn ardaloedd o Gymru neu mewn sefydliadau unigol. Dylai sefydliadau 
sicrhau bod ganddynt ddull gweithredu cydlynol, gan weithio gyda Fforymau Lleol 
Cymru Gydnerth er mwyn gwneud yn siŵr bod dull gweithredu cydlynol ar gyfer 
brigiadau (outbreaks) lleol a chynllunio cydnerthedd, mewn perthynas â sefydliadau 
a’u cymunedau lleol.   
  
Mewn arolwg gan Universities UK o fis Mehefin y llynedd, roedd 95% o sefydliadau 
yn y DU wedi cadarnhau y byddant yn cynnig cyfuniad o ddysgu wyneb yn wyneb a 
dysgu ar-lein. Roedd 87% o sefydliadau wedi cadarnhau y byddant yn cynnig 
gweithgareddau chwaraeon, ffitrwydd a llesiant wyneb yn wyneb hefyd. Yng 
Nghymru, mae 100% o sefydliadau wedi cadarnhau y byddant yn cynnig y dull 
cyfunol hwn yn yr hydref.  
    
Lefelau Rhybudd  
  
Mae Cynllun Rheoli'r Coronafeirws yn nodi'r dull strategol o ymdrin â'r lefelau 
rhybudd. Mae'r dull gweithredu eang a nodir yng Nghynllun Rheoli'r Coronafeirws 
hefyd yn nodi'r angen i bob un ohonom chwarae ein rhan drwy gymryd camau ataliol. 
Credwn mai gweithredu unigol a lleol yw'r camau gweithredu cyntaf pwysicaf y gallwn 
i gyd eu cymryd mewn ymateb i'r feirws hwn. 
 
Mae'r cynllun diwygiedig yn nodi'n fanylach sut y caiff mesurau cenedlaethol eu 
cyflwyno mewn ffordd fwy disgwyliadwy. Mae’n nodi egwyddorion y system 
goleuadau traffig a'r mesurau y byddwn yn eu rhoi ar waith i reoli lledaeniad y feirws 
a diogelu iechyd pobl, yn dibynnu ar gyflwr y coronafeirws ledled Cymru a 
dangosyddion allweddol eraill.  
 
Yn hollbwysig, mae Cynllun Rheoli'r Coronafeirws yn nodi sut a phryd y byddwn yn 
symud rhwng y lefelau rhybudd ar gyfer Cymru. Bydd y dull hwn yn rhoi mwy o 
sicrwydd i bobl a busnesau ledled Cymru ynghylch pa gyfyngiadau cyfreithiol a gaiff 
eu rhoi ar waith, yn dibynnu ar lefel y risg, gan ein helpu ni i gyd i gynllunio ar gyfer y 
dyfodol. 
 
Mae'r lefelau rhybudd ar gyfer Cymru wedi'u nodi yng Nghynllun Rheoli'r 
Coronafeirws, ac fe'u cyflwynir yn syml yng nghanllaw Cynllun Rheoli'r Coronafeirws, 
sef.Lefelau Rhybudd yng Nghymru: Esboniadur. 
 
Mae’r tabl isod yn nodi sut mae’r gwahanol lefelau rhybudd yn gysylltiedig â 
gweithgareddau y nein sefydliadau. Bydd hynny’n helpu i gynllunio a pharatoi  ar 
gyfer y gwahanol gamau yn ystod gweddill y cyfnod o ymateb i COVID-19.  

https://llyw.cymru/coronafeirws
https://llyw.cymru/coronafeirws
https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/
https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/
https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/
https://www.universitiesuk.ac.uk/news/Pages/Most-universities-will-teach-in-person-this-autumn.aspx
https://llyw.cymru/cynllun-rheolir-coronafeirws-lefelau-rhybudd-yng-nghymru?_ga=2.254989825.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/lefelau-rhybudd-covid-19?_ga=2.20840241.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/lefelau-rhybudd-covid-19?_ga=2.20840241.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-12/alert-levels-in-wales-simple-guide.pdf
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Cyfrifoldeb sefydliadau unigol fel cyflogwyr yw cynnal asesiadau risg addas a 
digonol, fel y byddent ar gyfer peryglon eraill sy’n gysylltiedig ag iechyd a diogelwch, 
a rhoi mesurau ar waith i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â Rheoliadau Diogelu 
Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020. Wrth ystyried y tabl isod 
rhaid i sefydliadau, fel cyflogwyr, benderfynu ar yr ymateb priodol a chyfeirio at 
Atodiad A – dull o gyfrifo a rheoli risg.  

 
 Lefel 

rhybudd 0 
(dim COVID)  

Lefel 
rhybudd 1 
(risg isel) 

  

Lefel rhybudd 
2  
(risg ganolig)  

Lefel 
rhybudd 3 
(risg uchel) 

Lefel rhybydd 4 
(risg uchel 
iawn)  

 
Gweithredu 
heb unrhyw 
gyfyngiadau 

Mwy o 
weithgaredda
u – yn 
wyliadwrus.D
ysgu cyfunol 

Llai o 
weithgaredda
u. Dysgu 
cyfunol 

Llai o 
weithgaredd
au. Dysgu 
cyfunol 

Gweithgaredda
u wedi’u 
lleihau’n 
sylweddol. 
Dysgu cyfunol 

Y cyd-
destun 
iechyd  

Feirws ddim 
yn bresennol  

Feirws wedi’i 
gadw mewn  
clystyrau, nifer 
yr achosion yn 
isel  

Feirws ar led 
yn gyffredinol  

Trosglwyddia
d yn uchel 
neu’n codi  

Bygythiad 
sylweddol a thwf 
esbonyddol  

Sefydliad
au 
Addysg 
Uwch  

Prifysgolion 
yn agored yn 
llawn ac yn 
gwbl 
weithredol  

Rhagor o  
fyfyrwyr ar y 
campws ar 
unrhyw un 
adeg. 
Cynnydd ym 
maint y 
grwpiau sy’n 
cymryd rhan 
mewn dysgu 
wyneb yn 
wyneb. 
Cynnydd yn  
nifer y  
gwasanaethau 
a 
gweithgaredda
u cymdeithasol 
ar y campws.   

Llai o fyfyrwyr 
ar y campws 
ar  
unrhyw un  
adeg, a’r nifer 
yn cael ei 
reoli. Grwpiau 
o faint 
cyfyngedig yn 
cymryd rhan 
mewn dysgu 
wyneb yn 
wyneb. Rhai 
gwasanaethau 
a 
gweithgaredda
u ar y 
campws.   

Nifer 
cyfyngedig  
o fyfyrwyr 
ar y 
campws 
ar unrhyw 
un  
adeg, a’r 
nifer yn cael 
ei reoli.  
Grwpiau 
bach yn 
cymryd rhan 
mewn dysgu 
wyneb yn 
wyneb.   
Gwasanaeth
au  
a  
gweithgared
dau 
cyfyngedig 
ar y campws.   

Nifer cyfyngedig 
o fyfyrwyr ar y 
campws ar gyfer 
dysgu wyneb yn 
wyneb hanfodol, 
a’r nifer yn cael 
ei reoli. 
Gwasanaethau 
addysgol 
hanfodol yn cael 
eu gweithredu o 
dan reolau llym. 
Dim ond 
gwasanaethau 
hanfodol ar y 
campws. Dim 
gwasanaethau 
cymdeithasol 
wyneb yn wyneb 
ar y campws. 

Cadw  
pellter  

Dim  Mesurau cadw 
pellter 
cymdeithasol  
ar waith.  

Mesurau cadw  
pellter 
cymdeithasol 
ar waith   

Mesurau 
cadw  
pellter 
cymdeithasol 
ar waith   

Dysgu o bell lle  
bo’n bosibl  
Mesurau cadw 
pellter 
cymdeithasol ar 
waith.  

https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-5-cymru-2020?_ga=2.225517331.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-5-cymru-2020?_ga=2.225517331.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
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Profi, Olrhain, Diogelu  
  
Strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu Llywodraeth Cymru yw’r strategaeth genedlaethol 
ar gyfer atal trosglwyddiad COVID-19 er mwyn diogelu Cymru. Bydd unrhyw un sydd 
â symptomau yng Nghymru yn gallu cael prawf.  
  
Mae Profi am COVID-19 yn hanfodol ar gyfer y canlynol:  
  

• Canfod achosion o COVID-19 i gefnogi olrhain cysylltiadau ac, o ganlyniad, 
lledaeniad y feirws;  

• gwneud diagnosis o COVID-19 i helpu gyda thriniaeth a gofal;  
• arolygu iechyd y boblogaeth er mwyn gallu deall lledaeniad y clefyd;  
• parhad busnes er mwyn galluogi pobl i ddychwelyd i’r gwaith neu i addysg yn 

ddiogel.  
  
Mae’r capasiti profi sydd ei angen yng Nghymru ac yn wir ar draws y DU i gefnogi’r 
dibenion hyn, a’r strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn benodol, yn ddigyffelyb.  
  
Mae angen i bawb sydd â symptomau fod yn fodlon cael prawf a gallu cael gafael ar 
un ar yr un diwrnod yn ddelfrydol.   
  
Ar hyn o bryd mae gennym ni’r canlynol:  
  

• Canolfannau Profi Torfol  
• Unedau Profi Cymunedol   
• Safleoedd Profi Lleol – mae nifer o safleoedd profi lleol y gellir cerdded neu 

feicio iddynt yn cael eu sefydlu mewn cymunedau ledled Cymru. Dylai fod un 
ar gael yn agos at bob un o gampysau prifysgolion yng Nghymru.  

• Unedau Profi Symudol –gall y rhain gael eu defnyddio ledled Byrddau Iechyd 
Lleol ar gyfer ymateb cyflym i frigiadau a chlystyrau o achosion.  

• Pecynnau Profi Gartref – mae’r rhain ar gael mewn prifysgolion ar gais ar 
gyfer y rheini na allant ddefnyddio cyfleusterau profi eraill.  

 
Yn ogystal â phrofion ar gyfer unigolion symptomatig, mae Llywodraeth Cymru yn 
cynnal cynllun peilot torfol i brofi myfyrwyr a staff addysg asymptomatig ar y cyd â 
Llywodraeth y DU, gyda chymorth prifysgolion yng Nghymru. Bydd y profion ar gael i 
gefnogi dychwelyd i'r campws yn nhymor y gwanwyn. 
 
Mae Prifysgol Caerdydd hefyd yn cynnig gwasanaeth sgrinio ar gyfer unigolion 
asymptomatig.   
  
Cynllunio am Frigiadau a’u Rheoli  
Os bydd brigiadau (fel y diffinnir yng Nghynllun Rheoli Achosion Cymru 2020), bydd 
sefydliadau yn gweithio gyda phartneriaid lleol i sicrhau bod y rhaglen brofi 

https://llyw.cymru/strategaeth-profi-covid-19
https://llyw.cymru/strategaeth-profi-covid-19
https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl-covid-19#section-38123
https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl-covid-19#section-38123
https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws
https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws
https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws
https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws
https://phw.nhs.wales/publications/publications1/public-health-protection-response-plan
https://phw.nhs.wales/publications/publications1/public-health-protection-response-plan
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genedlaethol yn gallu ymateb yn effeithiol. Bydd hyn yn cynnwys nodi mesurau i 
ynysu pobl sy’n cael canlyniad positif a lleihau lledaeniad y clefyd.  
  
Darllenwch Nodyn Cyngor Gweithredol ar Iechyd y Cyhoedd - Iechyd Cyhoeddus 
Cymru ynghylch rheoli ac ymchwilio i glystyrau a brigiadau COVID-19 mewn 
lleoliadau addysg.  
  
Olrhain cysylltiadau  
Mae olrhain cysylltiadau yn ddull dibynadwy ar gyfer rheoli lledaeniad clefydau 
heintus. Bydd hefyd yn helpu i atal y clefyd rhag pasio o berson i berson, ac i ddeall 
sut mae hynny’n digwydd.   
  
Ar lefel genedlaethol, bydd Llywodraeth Cymru yn arwain ac yn darparu cyfeiriad 
strategol, gan gynnwys defnyddio cyngor gwyddonol datblygol i ddylanwadu ar ein 
hymateb. Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyd-drefnu’n genedlaethol ac yn 
darparu cymorth a chyngor arbenigol ar ddulliau a blaenoriaethau olrhain 
cysylltiadau, a fydd yn sicrhau bod gennym safonau cadarn i Gymru gyfan a 
chanllawiau cynhwysfawr ar sut dylai’r strategaeth olrhain cysylltiadau weithio.  
  
Nid oes yr un risg i bob cysylltiad, gweithgaredd nac amgylchedd. Drwy ei waith yn 
gweithredu system arolygu iechyd gadarn, bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn nodi 
pa gysylltiadau a lleoliadau sydd â’r risg uchaf o drosglwyddo, a fydd yn gymorth i’r 
ymdrechion olrhain cysylltiadau a phrofi.  
  
Bydd Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn sicrhau bod un llwyfan ddigidol ar gyfer 
olrhain cysylltiadau ledled Cymru. Bydd hyn yn caniatáu i bobl adrodd eu 
cysylltiadau’n syml ac yn gyflym, gan helpu timau olrhain cysylltiadau i weithio’n 
effeithiol, ac yn darparu dealltwriaeth amser real ledled Cymru o ledaeniad y clefyd, 
pa mor gyflym mae’n lledaenu, a ble mae clystyrau dwys o achosion.  
  
Bydd y gwaith olrhain cysylltiadau yn cael ei gyflawni’n rhanbarthol lle bydd Byrddau 
Iechyd Lleol ac awdurdodau lleol yn gweithio mewn partneriaeth â gwasanaethau 
cyhoeddus eraill i roi timau olrhain cysylltiadau, sy’n deall y cyd-destun lleol, ar 
waith. Bydd hyn yn helpu i gyflymu’r gweithgarwch olrhain cysylltiadau ac i nodi 
tueddiadau newydd, neu glystyrau lleol o’r clefyd cyn gynted â phosibl.  
  
Bydd tîm o swyddogion olrhain cysylltiadau yn cysylltu ag unrhyw un sy’n cael prawf 
Coronafeirws positif ac yn gofyn am fanylion pawb y mae wedi dod i gysylltiad agos 
â nhw pan oed ganddynt symptomau.  
  
Mae gofyn i sefydliadau gofnodi a chadw manylion cyswllt myfyrwyr, staff ac 
ymwelwyr yn unol â’r rheoliadau a chanllawiau a gyhoeddir.  
  
Dylai sefydliadau ofyn i fyfyrwyr gadw cofnod o’u gweithgareddau er mwyn gallu 
cofio’n hawdd ble roedden nhw ar ddiwrnod penodol, ac o gyda phwy roedden nhw 
mewn cysylltiad, gan gynnwys enw a manylion cyswllt.   
  

https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/information-for-healthcare-workers-in-wales/educational-and-childcare-settings-documents/operational-public-health-advice-note-on-the-investigation-and-management-of-clusters-and-incidents-of-c1/
https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/information-for-healthcare-workers-in-wales/educational-and-childcare-settings-documents/operational-public-health-advice-note-on-the-investigation-and-management-of-clusters-and-incidents-of-c1/
https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/information-for-healthcare-workers-in-wales/
https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/information-for-healthcare-workers-in-wales/
https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/information-for-healthcare-workers-in-wales/
https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/information-for-healthcare-workers-in-wales/
https://gggc.gig.cymru/
https://gggc.gig.cymru/
https://gov.wales/keeping-records-staff-customers-and-visitors-test-trace-protect#section-46233
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Mae’n ofynnol dan y gyfraith i unrhyw un y gofynnir iddynt hunanynysu gan swyddog 
olrhain cysylltiadau gydymffurfio a hunanynysu i atal y feirws rhag lledaenu 
ymhellach.  
  

Ap COVID-19 y GIG yng Nghymru  
Mae ap COVID-19 y GIG yn fodd pwysig o helpu i ddiogelu Cymru.   

Dylai sefydliadau addysg annog myfyrwyr, staff ac ymwelwyr i islwytho a defnyddio’r 
ap, oherwydd po fwyaf o bobl sy’n gwneud hynny, y mwyaf y bydd hynny’n helpu i 
leihau a rheoli lledaeniaed COVID-19.   

Nodweddion yr ap yw:  

• Rhybudd: sy’n rhoi gwybod ichi am lefel risg y coronafeirws yn ardal eich cod 
post  

• Olrhain: sy’n eich hysbysu os ydych chi wedi bod yn agos i ddefnyddwyr eraill 
yr ap sydd wedi profi’n bositif  

• Cofrestru: sy’n eich hysbysu os ydych chi wedi ymweld â lleoliad yn 
ddiweddar lle gallech chi fod wedi dod i gysylltiad â’r coronafeirws   

• Symptomau: gallwch wirio a oes gennych symptomau’r coronafeirws ac a 
oes angen ichi archebu prawf am ddim   

• Prawf: sy’n eich helpu i archebu prawf a chael eich canlyniad yn gyflym   
• Hunanynysu: gallwch gyfri’r dyddiau cyn diwedd eich cyfnod hunanynysu a 

chael cyngor perthnasol   
  

Mae ap y GIG yn cefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, a bydd yn 
yn gweithio ochr yn ochr â’r system olrhain cysylltiadau â llaw bresennol.   

 

Beth y mae hyn yn ei olygu i brifysgolion ac i undebau myfyrwyr   

Nid yw hyn yn newid y gofyniad presennol i fusnesau risg uchel ledled Cymru 
gofnodi manylion ymwelwyr a chwsmeriaid ar eu safleoedd.   

Rhaid i fusnesau risg uchel yng Nghymru gofnodi manylion ymwelwyr a chadw’r 
manylion hynny am 21 diwrnod o hyd, yn unol â’r gyfraith.   

Mae hynny’n cynnwys tafarndai, tai bwyta, gwasanaethau cysylltiad agos fel trinwyr 
gwallt a barbwyr, canolfannau hamdden a champfeydd o dan do, sinemâu, casinos a 
neuaddau bingo.   

I ddefnyddio’r ap, rhaid i reolwyr/perchenogion adeiladau gael ac arddangos codau 
QR ar gyfer pob lleoliad/adeilad.  

I gael rhagor o wybodaeth am yr ap ac i islwytho’r cod QR ar gyfer eich busnes, 
ewch i'r canllawiau.  

    
 

https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl?_ga=2.213063453.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl?_ga=2.213063453.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/ap-covid-19-y-gig-canllawiau-i-fusnesau-sefydliadau?_ga=2.71416599.527756418.1602166565-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/ap-covid-19-y-gig-canllawiau-i-fusnesau-sefydliadau?_ga=2.71416599.527756418.1602166565-761727238.1550136078
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Gwasanaethau ehangach ar y campws   
  
Dylai sefydliadau gyfeirio at ganllawiau priodol Llywodraeth Cymru mewn perthynas 
â gwasanaethau ehangach ar y campws, megis manwerthu a digwyddiadau.   
 
Hefyd, rhaid i weithleoedd a safleoedd ystyried y canllawiau ar gymryd camau 
rhesymol i leihau’r posibilrwydd o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws.    
  
Gallai’r canllawiau ar y lefelau rhybudd a’r cyfyngiadau angenrheidiol i 
weithredu’n ddiogel o ran nifer o agweddau ar fywyd yng Nghymru newid yn 
seiliedig ar yr ymateb iechyd y cyhoedd presennol, felly rydym yn argymell 
bod sefydliadau’n eu gwirio’n rheolaidd.   
  
Gall sefydliadau gofrestru ar gyfer hysbysiadau a diweddariadau COVID-19 gan 
Lywodraeth Cymru.  
  
Dylai sefydliadau gyfeirio at ganllawiau priodol Llywodraeth Cymru ar gyflawni eu 
gweithgareddau.  
  
Darllenwch Gwestiynau Cyffredin am Reoliadau’r Coronafeirws i gael rhagor o 
wybodaeth ac i gael gwybod y newyddion diweddaraf am ofynion rheoleiddiol.   

Darllenwch y canllawiau ar Ap COVID-19 y GIG.  

 

Llyfrgelloedd a mannau astudio 
 
O dan bob lefel rhybudd gall llyfrgelloedd prifysgolion fod ar agor.  
 
Rhybudd lefel 1  
 
Gweithrediad arferol. Rhaid cadw pellter cymdeithasol, a chael mesurau golchi 
dwylo, gorchudd wyneb a hylendid ar waith. Rhaid casglu gwybodaeth i helpu i 
olrhain cysylltiadau. 
 
Rhybudd lefel 2  
 
Rhaid cadw pellter cymdeithasol a chael mesurau golchi dwylo a hylendid ar waith.  
 
Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do, ac mewn 
mannau eraill dan do os nad yw’n bosibl cadw pellter cymdeithasol. 
 
Rhaid casglu gwybodaeth i helpu i olrhain cysylltiadau. 
 
Rhaid cadw at gyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n gallu ymgynnull dan do oni bai eu bod 
yn casglu fel rhan o wasanaeth addysgol wedi'i drefnu.  
 

https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-cau-busnesau-ac-adeiladau-html
https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-cau-busnesau-ac-adeiladau-html
https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-cau-busnesau-ac-adeiladau-html
https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-cau-busnesau-ac-adeiladau-html
https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoedd
https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoedd
https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoedd
https://llyw.cymru/tanysgrifiwch-i-hysbysiadaur-coronafeirws
https://llyw.cymru/tanysgrifiwch-i-hysbysiadaur-coronafeirws
https://llyw.cymru/eich-cyfrifoldebau-fel-cyflogwr-coronafeirws
https://llyw.cymru/eich-cyfrifoldebau-fel-cyflogwr-coronafeirws
https://gov.wales/coronavirus-regulations-guidance#section-46356
https://gov.wales/coronavirus-regulations-guidance#section-46356
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol?_ga=2.213139229.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/cadw-cofnodion-ynghylch-staff-cwsmeriaid-ac-ymwelwyr-profi-olrhain-diogelu?_ga=2.213139229.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-canllawiau-ir-cyhoedd?_ga=2.254005889.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/gadael-eich-cartref-gweld-pobl-eraill-lefel-rhybudd-4?_ga=2.47051438.881537881.1610462843-761727238.1550136078
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Rhybudd lefel 3  
 
Rhaid cadw pellter cymdeithasol a chael mesurau golchi dwylo a hylendid ar waith. 
Rhaid casglu gwybodaeth i helpu i olrhain cysylltiadau. 
 
Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do, ac mewn 
mannau eraill dan do, os nad yw’n bosibl cadw pellter cymdeithasol. 
 
Rhaid cadw at gyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n gallu ymgynnull dan do oni bai eu bod 
yn casglu fel rhan o wasanaeth addysgol wedi'i drefnu.  
 
Rhaid rheoli'r defnydd o gyfleusterau wyneb yn wyneb mewn llyfrgelloedd, gan 
gynnwys mannau astudio, er mwyn sicrhau bod gwasanaethau'n cael eu darparu'n 
ddiogel. Gallai hyn gynnwys system i sicrhau lle er mwyn cyfyngu ar nifer y myfyrwyr 
a'r staff yn y llyfrgell ar unrhyw un adeg. 
 
Lefel 4 
 
Dylai prifysgolion annog myfyrwyr i ddefnyddio gwasanaethau llyfrgell ar-lein a chlicio 
a chasglu gwasanaethau os ydynt ar gael. 
 
Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do, ac mewn 
mannau eraill dan do, os nad yw’n bosibl cadw pellter cymdeithasol. 
 
Rhaid rheoli'r defnydd o gyfleusterau wyneb yn wyneb mewn llyfrgelloedd, gan 
gynnwys mannau astudio, gyda mesurau glanhau ychwanegol ar waith i sicrhau bod 
gwasanaethau'n cael eu darparu'n ddiogel. Gallai hyn gynnwys system i sicrhau lle 
er mwyn cyfyngu ar nifer y myfyrwyr a'r staff yn y llyfrgell ar unrhyw un adeg. 
 
Dim ond fel unigolyn y gall myfyrwyr a staff ddefnyddio cyfleusterau ac ni ddylent 
ymgynnull. 
 
 
Digwyddiadau a Chynadledda 
 
Lefel 1  
 
Ar agor ond rhaid cymryd pob cam rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r 
coronafeirws, gan gynnwys dilyn rheolau ar gynulliadau (hyd at 50 o bobl dan do), 
cadw pellter cymdeithasol, gorchuddion wyneb, mesurau hylendid ychwanegol ac 
olrhain cysylltiadau. 
 
Lefel 2, 3 a 4 
 
Ar gau 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoedd?_ga=2.17563568.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol?_ga=2.222025361.881537881.1610462843-761727238.1550136078
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Mannau gwerthu bwyd, cyfleusterau arlwyo a lletygarwch 
 
Lefel 1 
 
Gall yr holl fannau gwerthu bwyd, cyfleusterau arlwyo a lletygarwch ar y campws 
agor, ond rhaid iddynt gymryd pob cam rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r 
coronafeirws, gan gynnwys cydymffurfio â rheolau ar ymgynnull, cadw pellter 
cymdeithasol, gorchuddion wyneb, mesurau hylendid ychwanegol, a gofynion olrhain 
cysylltiadau. 
 
Gall safleoedd trwyddedig weini alcohol rhwng 6am a 10pm. 
 
Rhaid i glybiau nos, disgos, neuaddau dawns neu leoliadau eraill lle darperir 
cerddoriaeth fyw neu wedi'i recordio i aelodau o'r cyhoedd neu i aelodau o'r lleoliad 
ddawnsio, aros ar gau. 
 
Lefel 2 
 
Gall yr holl fannau gwerthu bwyd, cyfleusterau arlwyo a lletygarwch ar y campws 
agor, ond rhaid iddynt gymryd pob cam rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r 
coronafeirws, gan gynnwys cydymffurfio â rheolau ar ymgynnull, cadw pellter 
cymdeithasol, gorchuddion wyneb, mesurau hylendid ychwanegol, a gofynion olrhain 
cysylltiadau. 
 
Gall safleoedd trwyddedig weini alcohol rhwng 6am a 10pm gyda phryd bwrdd 
sylweddol.  
 
Mae eithriad i safleoedd trwyddedig mewn sefydliadau addysgol allu agor a gweini 
diodydd a bwyd nad ydynt yn alcoholig ar ôl 10pm neu cyn 6am. Bwriad yr eithriad 
hwn yw cefnogi gweini bwyd a diod i fyfyrwyr neu staff sydd angen gallu cael bwyd a 
diod cyn 6am neu ar ôl 10.20pm. Dylai prifysgolion sicrhau bod yr eithriad hwn yn 
cael ei ddefnyddio'n rhesymol, a dylent ystyried yr angen i ddibynnu ar yr eithriad 
hwn ar gyfer darparu bwyd a diod hanfodol yn unig.    
 
Rhaid i glybiau nos, disgos, neuaddau dawns neu leoliadau eraill lle darperir 
cerddoriaeth fyw neu wedi'i recordio i aelodau o'r cyhoedd neu i aelodau o'r lleoliad 
ddawnsio, aros ar gau. 
 
Lefel 3 
 
Gall yr holl gyfleusterau arlwyo a lletygarwch ar y campws weithredu a rhaid iddynt 
gymryd pob cam rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws, gan 
gynnwys cydymffurfio â rheolau ar ymgynnull, cadw pellter cymdeithasol, 
gorchuddion wyneb, mesurau hylendid ychwanegol ac olrhain cysylltiadau. Ni ellir 
gwerthu alcohol i'w yfed ar y safle.   
 

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-busnesau-twristiaeth-a-lletygarwch-coronafeirws?_ga=2.13373502.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoedd?_ga=2.220519953.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-canllawiau-ar-y-mesurau-iw-cymryd-gan-gyflogwyr-rheolwyr-mangreoedd?_ga=2.241557003.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-busnesau-twristiaeth-a-lletygarwch-coronafeirws?_ga=2.250869263.881537881.1610462843-761727238.1550136078
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Gall safleoedd trwyddedig weini bwyd a diodydd nad ydynt yn alcoholig yn unig. Ni 
ellir gwerthu alcohol i'w yfed ar y safle. Gellir gwerthu alcohol i'w gymryd i ffwrdd 
rhwng 6am a 10pm yn unig.  
 
Mae eithriad sy'n caniatau i sefydliadau bwyd a diod mewn lleoliadau addysgol allu 
agor a gweini diodydd a bwyd nad ydynt yn alcoholig ar unrhyw adeg. Bwriad yr 
eithriad hwn yw cefnogi gweini bwyd a diod i fyfyrwyr neu staff sydd angen gallu cael 
bwyd a diod cyn 6am neu ar ôl 10pm. Dylai prifysgolion sicrhau bod yr eithriad hwn 
yn cael ei ddefnyddio'n rhesymol, a dylent ystyried yr angen i ddibynnu ar yr eithriad 
hwn ar gyfer darparu bwyd a diod dim ond os nad oes dewis rhesymol arall.    
 
Rhaid i glybiau nos, disgos, neuaddau dawns neu leoliadau eraill lle darperir 
cerddoriaeth fyw neu wedi'i recordio i aelodau o'r cyhoedd neu i aelodau o'r lleoliad 
ddawnsio, aros ar gau. 
 
Lefel 4  
 
Gall neuaddau arlwyo a gwasanaethau arlwyo ar gyfer llety ddarparu bwyd a diod fel 
arfer (ond dim alcohol i'w yfed ar y safle).  
 
Rhaid i bob cyfleuster lletygarwch, gan gynnwys safleoedd trwyddedig gau - gellir 
gwerthu bwyd a diod i'w cymryd i ffwrdd neu gynnig gwasanaeth cludo bwyd yn unig. 
 
Rhaid i glybiau nos, disgos, neuaddau dawns neu leoliadau eraill lle darperir 
cerddoriaeth fyw neu wedi'i recordio i aelodau o'r cyhoedd neu i aelodau o'r lleoliad 
ddawnsio, aros ar gau. 
 
Cyfleusterau Chwaraeon 
 
Lefel 1 
 
Ar agor, gan ddilyn pob mesur rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r 
coronafeirws, gan gynnwys cydymffurfio â rheolau ar ymgynnull, cadw pellter 
cymdeithasol, gorchuddion wyneb, mesurau hylendid ychwanegol ac olrhain 
cysylltiadau. 
 
Lefel 2 
 
Ar agor, gan ddilyn pob mesur rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r 
coronafeirws, gan gynnwys cydymffurfio â rheolau ar ymgynnull, cadw pellter 
cymdeithasol, gorchuddion wyneb, mesurau hylendid ychwanegol ac olrhain 
cysylltiadau. 
 
Lefel 3 
 
Ar agor, gan ddilyn pob mesur rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r 
coronafeirws, gan gynnwys cydymffurfio â rheolau ar ymgynnull, cadw pellter 

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-busnesau-twristiaeth-a-lletygarwch-coronafeirws?_ga=2.250869263.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/chwaraeon-hamdden-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol?_ga=2.214579870.881537881.1610462843-761727238.1550136078
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cymdeithasol, gorchuddion wyneb, mesurau hylendid ychwanegol ac olrhain 
cysylltiadau. 
 
Lefel 4 
 
Rhaid cau pob cwrt chwaraeon, cwrs golff, cyfleuster hamdden a ffitrwydd. Caniateir 
ymarfer corff unigol yn yr awyr agored yn unig. 
 
Mae eithriad ar gyfer cael neu dderbyn gwasanaethau addysgol. Felly gall cwrtiau 
chwaraeon, cyfleusterau hamdden a ffitrwydd agor mewn sefydliadau addysg uwch 
er mwyn cael neu dderbyn gwasanaethau addysgol yn y cyfleusterau hynny. Mae 
hyn yn golygu y gall y cyfleusterau hynny agor at ddefnydd unigryw y rhai sy'n 
defnyddio'r cyfleusterau hynny i dderbyn gwasanaeth addysgol wedi'i drefnu, megis 
fel rhan o gwrs astudio mewn sefydliad addysg uwch yn unig. Fodd bynnag, dylid 
rhoi sylw i weithgareddau awyr agored unigol os yw'n bosibl. Ni ddylai'r cyfleusterau 
hynny fod ar agor i'w defnyddio'n gyffredinol.  
 
Mae eithriad tebyg ar gyfer athletwyr elît a fyddai hefyd yn gallu cael mynediad i'r 
cyfleusterau hynny er mwyn ymarfer, cystadlu neu hyfforddi.   
 
Addoldai 
Ar agor ym mhob lefel. 

 
Gweithgareddau wedi’u trefnu, gan gynnwys 
gweithgareddau cymdeithasol  
 
Sylwer y dylid ymgynghori â chanllawiau arbenigol eraill yn dibynnu ar y 
gweithgareddau a drefnir. Mae hyn yn arbennig o berthnasol i ddisgyblaethau 
celfyddydol a chwaraeon perfformio, a gweithgareddau grŵp eraill. Mae amrywiaeth 
o ganllawiau arbenigol i'w gweld yma 
 
Lefel 1 
 
Gall gweithgareddau sydd wedi'u trefnu dan do gael eu cynnal ar gyfer hyd at 50 o 
bobl. 

Gall gweithgareddau sydd wedi'u trefnu yn yr awyr agored gael eu cynnal ar gyfer 
hyd at 100 o bobl. 

 

Lefel 2 

Gall gweithgareddau sydd wedi'u trefnu dan do gael eu cynnal ar gyfer hyd at 15 o 
bobl. 

Gall gweithgareddau sydd wedi'u trefnu yn yr awyr agored gael eu cynnal ar gyfer 
hyd at 30 o bobl. 

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ailagor-mannau-addoli-coronafeirws?_ga=2.214579870.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/busnesau-a-chyflogwyr-coronafeirws?_ga=2.255644545.881537881.1610462843-761727238.1550136078
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Lefel 3 

Gall gweithgareddau sydd wedi'u trefnu dan do gael eu cynnal ar gyfer hyd at 15 o 
bobl. 

Gall gweithgareddau sydd wedi'u trefnu yn yr awyr agored gael eu cynnal ar gyfer 
hyd at 30 o bobl. 

 

Lefel 4 

Gall grwpiau cymorth wedi'u trefnu ar gyfer hyd at 15 o bobl yn unig ymgynnull (heb 
gynnwys pobl o dan 11 oed neu bersonau sy'n gweithio, neu sy'n darparu 
gwasanaethau gwirfoddol, ac sy'n rhan o'r cynulliad).  

Diben grwpiau cymorth yw cynnig cydgymorth, therapi neu unrhyw fath arall o 
gymorth i'r rhai sy'n cymryd rhan. Er enghraifft: 

•  dioddefwyr troseddau (gan gynnwys cam-drin domestig);  

•  y rheini sy'n gaeth i sylweddau, neu sy'n gwella o gamddefnyddio sylweddau 
(gan gynnwys alcohol, cyffuriau neu sylweddau eraill) neu sy'n dioddef o 
batrymau ymddygiad caethiwus;  

•  rhieni newydd;  

•  pobl ag anabledd, salwch hirdymor neu gyflwr terfynol neu sy'n agored i niwed;  

•  y rheini sy'n gofalu am bobl ag anabledd, salwch hirdymor neu gyflwr terfynol neu 
sy'n agored i niwed;  

•  y rheini sy'n wynebu problemau sy'n ymwneud â'u rhywioldeb neu eu hunaniaeth 
gan gynnwys lesbiaid, pobl hoyw, deurywiol neu drawsrywiol;  

•  y rheini sydd wedi dioddef profedigaeth;  

•  pobl ifanc sy'n agored i niwed. 

 

Ymgynnull   
  

Rhaid cyfyngu ar y nifer sy'n ymgynnull mewn cynulliadau, cyfarfodydd neu bartïon 
dan do, hyd yn oed o fewn aelwyd estynedig. Mae hyn yn berthnasol mewn cartrefi 
pobl, lleoedd fel tafarndai, bwytai a mannau cymunedol. Bydd y math o gynulliad y 
gellir ei gynnal a nifer y bobl yn dibynnu ar y lefel rhybudd sydd ar waith, a gall 
amrywio ar fyr rybudd yn ôl hynt y feirws ac a oes cyfyngiadau lleol ar waith ar 
unrhyw adeg hefyd.  
 
Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am gyfarfod â 
phobl yn gymdeithasol ac am y cyfyngiadau a allai fod ar waith. Gweler lefelau 
rhybudd Cynllun Rheoli’r Coronafeirws i gael rhagor o wybodaeth. 
 

https://gov.wales/guidance-leaving-your-home-and-seeing-other-people-coronavirus
https://gov.wales/local-lockdown
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-12/alert-levels-in-wales-simple-guide.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-12/alert-levels-in-wales-simple-guide.pdf
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Beth yw ystyr ymgynnull?  

Mae ymgynnull yn golygu dau neu fwy o bobl yn dod ynghyd fel grŵp neu barti at 
ddibenion cymdeithasol neu waith.  

Mae'n bwysig bod torfeydd mawr, ymddygiad gwrthgymdeithasol a chynulliadau 
anghyfreithlon yn cael eu hatal – gan y gallai'r rhain helpu i ledaenu'r feirws.  
 
Ymgynnull o dan do  

Mae’r coronafeirws yn lledaenu’n llawer haws o dan do, oherwydd gall oroesi yn yr 
awyrgylch ac ar arwynebau am gyfnod hir iawn heb olau uniongyrchol yr haul ac 
awyru priodol.   

Mae’r gyfraith yng Nghymru yn gosod cyfyngiadau ar bobl sy’n ymgynnull dan do 
gydag eraill heb esgus rhesymol (rhestrir rhai ohonynt yn y Rheoliadau). Golyga hyn 
fel arfer na ddylai pobl fynd i dai ei gilydd y tu allan i’w haelwyd estynedig.   

Dylai prifysgolion sicrhau bod myfyrwyr yn ymwybodol o’r cyfyngiadau sydd ar waith 
mewn mannau cyhoeddus ar y campws.   

Ymgynnull yn yr awyr agored  

Bydd nifer y bobl a all ymgynnull yn yr awyr agored a diben y cynulliad yn dibynnu ar 
y lefelau rhybydd. Gweler gwefan Llywodraeth Cymru am yr wybodaeth ddiweddaraf 
ynghylch faint o bobl y caniateir iddynt gyfarfod yn yr awyr agored. Mae'r feirws yn 
llawer llai tebygol o gael ei ledaenu yn yr awyr agored – er bod hynny'n dibynnu'n 
rhannol ar y tywydd – ac mae'n n gwasgaru mwy mewn amgylcheddau sydd wedi'u 
hawyru'n dda. Mae'r feirws yn marw'n gyflym yn haul yr haf ond yn llai cyflym felly 
dan amodau oerach. 
 
Wrth gyfarfod yn yr awyr agored, cynghorir myfyrwyr a staff i gadw pellter 
cymdeithasol rhyngddynt ag unrhyw bobl nad ydynt yn aelodau o’u haelwyd neu eu 
haelwyd estynedig.   

Rydym yn cynghori pobl i osgoi lleoedd y mae pobl yn tueddu i ddod at ei gilydd 
ynddynt mewn niferoedd mawr heb reolaeth.   

Hefyd, gallai fod yn bosibl cynnal gweithgareddau awyr agored wedi'u trefnu, gan 
gynnwys chwaraeon tîm a dosbarthiadau, yn amodol ar gyfyngiadau ar y niferoedd 
sy’n berthnasol i’r lefel rhybudd. Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael yr 
wybodaeth ddiweddaraf. 

Os yw gweithgareddau’n cael eu caniatáu a’u trefnu ar safle prifysgol, mae 
dyletswydd ar yr unigolyn cyfrifol i gynnal asesiad risg priodol ymlaen llaw, a 
chymryd pob cam rhesymol i leihau’r risg y bydd pobl yn dod i gysylltiad â’r 
coronafeirws. Fel arfer, bydd gan y rhai sy’n trefnu digwyddiadau o’r fath 
ddyletswydd i ofalu am y rheini sy’n rhan o’r cynulliad, ac mae hyn yn golygu y dylent 
sicrhau bod y digwyddiad mor ddiogel ag y bo modd.  

Dylid cynghori myfyrwyr a staff i osgoi cynulliadau heb eu trefnu, mannau prysur a 
chiwiau mawr.  

Darllenwch hefyd yr adran ar lety myfyrwyr.  

https://gov.wales/covid-19-alert-levels#section-39241
https://llyw.cymru/chwaraeon-hamdden-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol?_ga=2.259136259.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoedd?_ga=2.259136259.881537881.1610462843-761727238.1550136078
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Defnyddio gorchuddion wyneb  
  
Mae gorchuddion wyneb yn ofynnol ym mhob man dan do cyhoeddus, gan gynnwys 
i fyfyrwyr a staff sy’n gweihtio yn y mannau hynny oni bai bod gan unigolyn esgus 
rhesymol (gweler isod). Mae hyn yn cynnwys unrhyw fannau cyhoeddus o fewn 
adeiladau sydd fel arall ar gau i’r cyhoedd – er enghraifft derbynfa mewn swyddfa.   

Gweler y canllawiau cyffredinol ar orchuddion wyneb, a hefyd y canllawiau ar 
oruchuddion wyneb i gyflogwyr.  

Rydym hefyd yn argymell yn gryf bod prifysgolion yn ei gwneud yn ofynnol gwisgo 
gorchuddion wyneb ym mhob man cyhoeddus o dan do, gan gynnwys llety myfyrwyr 
ac unrhyw fannau lle na ellir cadw pellter cymdeithasol, oni bai bod rhesymau cryf 
dros beidio â gwneud hynny.   

Rydym hefyd yn cynghori prifysgolion i benderfynu a ddylid ei gwneud yn ofynnol 
gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau addysgu a dysgu, ar sail asesiad risg ac 
yng nghyd-destun amgylchiadau lleol a'r angen i gael mynediad at addysg.   

https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-canllawiau-ir-cyhoedd?_ga=2.213062301.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-canllawiau-ar-y-mesurau-iw-cymryd-gan-gyflogwyr-rheolwyr-mangreoedd?_ga=2.241557003.881537881.1610462843-761727238.1550136078
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Myfyrwyr Rhyngwladol – Hunanynysu (cwarantin)  
  
Mae ein myfyrwyr rhyngwladol yn rhan bwysig o’n cymunedau yng Nghymru. Gallai 
fod angen i fyfyrwyr rhyngwladol o wledydd y tu allan i’r DU neu o ardal deithio 
gyffredin (Iwerddon, Ynys Manaw neu Ynysoedd y Sianel) gydymffurfio â’r gofynion 
hunanynysu am eu 10 diwrnod cyntaf yng Nghymru.   
  
Bydd yn rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol roi sylw i’r canllawiau sy’n ymwneud â 
phreswylwyr neu ymwelwyr yn teithio i’r DU (Entering the UK), ac i Gymru (Teithio: 
coronafeirws).   
  
Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020, 
fel y’i diwygiwyd, yn darparu ar gyfer nifer o eithriadau i’r gofyniad hwn. Mae’r rhestr 
lawn o wledydd lle nad oes rhaid hunanynysu ar ôl teithio ohonynt ar gael yn 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020, fel y’i 
diwygiwyd.   
  
Edrychwch ar y rhestr o wledydd sydd wedi’u heithrio o’r rheolau hunanynysu yng 
Nghymru a dogfen Llywodraeth y DU, Coronavirus (COVID-19): travel corridors.    
 
Edrychwch ar y dogfennau hyn yn rheolaidd, oherwydd gallent newid ar fyr rybudd.  
  
Gweler yr adran ar lety am ragor o wybodaeth.  
  
Dylid darllen y canllawiau hyn ar y cyd â’r canllawiau Sut i hunanynysu pan fyddwch 
yn teithio i Gymru: coronafeirws (COVID-19).   

  
Hunanynysu    
  
O ran y myfyrwyr sy’n cyrraedd o wledydd y tu allan i’r DU neu o ardal deithio 
gyffredin nad ydynt ar y rhestr o wledydd sydd wedi’u heithrio, bydd angen iddynt 
hunanynysu am 10 diwrnod (‘hunanynysu’).  
  
Rhaid i bawb sy’n cyrraedd fynd yn syth i le bynnag maen nhw’n aros ar ôl cyrraedd 
y DU.  
 
Nid yw'r 'prawf i ryddhau pobl ar gyfer teithio rhyngwladol' yn berthnasol yng 
Nghymru. Ni allai myfyriwr rhyngwladol sy'n dymuno cymryd rhan yn y rhaglen honno 
deithio i Gymru tan ar ôl i 10 diwrnod fynd heibio ers y diwrnod yr ymadawyd â gwlad 
nad yw'n esempt. 
 
I gefnogi myfyrwyr rhyngwladol a gwneud yn siŵr eu bod yn gallu cydymffurfio â’r 
rheolau hunanynysu, rydym yn argymell bod sefydliadau Addysg Uwch yn darparu 
rhywle i fyfyrwyr aros pan fyddant yn cyrraedd. Yn ddelfrydol, dylai’r myfyrwyr aros 
mewn un lle i hunanynysu, a rhaid iddynt nodi’r cyfeiriad ar eu ffurflen datganiad. 

https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/uk-border-control
https://llyw.cymru/teithio-coronafeirws
https://llyw.cymru/teithio-coronafeirws
https://llyw.cymru/teithio-coronafeirws
https://llyw.cymru/teithio-coronafeirws
https://llyw.cymru/teithwyr-sydd-wedi-eu-heithrio-rhag-hunanynysu-coronafeirws-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://llyw.cymru/sut-i-hunanynysu-pan-fyddwch-yn-teithio-i-gymru-coronavirus-covid-19
https://llyw.cymru/sut-i-hunanynysu-pan-fyddwch-yn-teithio-i-gymru-coronavirus-covid-19
https://llyw.cymru/sut-i-hunanynysu-pan-fyddwch-yn-teithio-i-gymru-coronavirus-covid-19
https://llyw.cymru/sut-i-hunanynysu-pan-fyddwch-yn-teithio-i-gymru-coronavirus-covid-19
https://gov.wales/self-isolation-stay-home-guidance-households-possible-coronavirus
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Byddai’n ddefnyddiol pe baech yn rhoi’r cyfeiriad i fyfyrwyr ymlaen llaw iddynt gael 
mynd yno’n syth.   
  
Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis aros yn y sector rhentu preifat. Efallai y bydd 
sefydliadau’n dymuno rhannu’r canllawiau hyn â landlordiaid yn y sector rhentu 
preifat i wneud yn siŵr eu bod yn ymwybodol o’r gofynion hunanynysu i fyfyrwyr 
rhyngwladol.  
 
Er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar yr astudiaethau, rydym yn argymell eich bod yn 
gofyn i fyfyrwyr rhyngwladol gyrraedd y DU gan ganiatáu digon o amser i gwblhau eu 
cyfnod hunanynysu cyn dechrau unrhyw ddysgu wyneb yn wyneb.   
  
Argymhellir iddynt beidio â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus oni bai nad oes modd 
gwneud trefniadau teithio eraill. I leihau’r angen am drafnidiaeth gyhoeddus, efallai y 
byddech yn dymuno ystyried darparu trafnidiaeth i fyfyrwyr rhyngwladol sy’n 
cyrraedd y DU, gan wneud yn siŵr bod yr asesiadau risg a’r mesurau lliniaru priodol 
ar waith.  
  
Efallai y byddwch yn dymuno argymell dyddiad cyrraedd a’r mannau cyrraedd a 
fyddai orau gennych, er mwyn helpu i wneud trefniadau teithio ymlaen.  
  
  
Beth fydd yn digwydd os bydd myfyriwr yn cyrraedd gyda symptomau?  
  
Pan fydd unigolyn yn cyrraedd ac yn dangos symptomau, rhaid iddynt roi gwybod i’r 
awdurdodau, cyn glanio os oes modd, a dangos bod y llety maen nhw’n aros ynddo 
yn addas. Mae’n werth nodi hefyd bod pwerau iechyd y cyhoedd, i ynysu a/neu 
gyfeirio’r rhai â symptomau i gyfleusterau sgrinio ayb, y gellir eu defnyddio.  
  
Os bydd myfyriwr yn datblygu symptomau wrth deithio, ni ddylent ddefnyddio 
trafnidiaeth gyhoeddus ac argymhellir nad ydynt yn defnyddio trafnidiaeth sy’n cael 
ei rhannu.   
  
Ar y sawl sy’n cyrraedd gyda symptomau y mae’r cyfrifoldeb i drefnu cludiant i’w llety 
ac ynysu yn ôl yr angen, ond efallai y bydd sefydliadau Addysg Uwch yn dymuno 
ystyried sut i helpu myfyrwyr i wneud y trefniadau hyn. Efallai y bydd sefydliadau’n 
dymuno datblygu strategaeth lliniaru i gefnogi myfyrwyr sy’n cyrraedd gyda 
symptomau.  
  
Dylai unigolyn sy’n dangos symptomau hunanynysu ac archebu prawf.  
  
  
Cyswllt â phobl eraill  
  
Mae hunanynysu yn golygu na ddylai myfyrwyr dderbyn ymwelwyr, gan gynnwys 
ffrindiau a theulu, oni bai eu bod yn darparu gofal hanfodol. Yr unig ffrindiau ac 
aelodau o’r teulu y caiff myfyrwyr ddod i gysylltiad â nhw yw’r rhai sydd wedi teithio 

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-dacsis-cherbydau-hurio-preifat
https://llyw.cymru/canllawiau-ar-dacsis-cherbydau-hurio-preifat
https://llyw.cymru/os-oes-symptomau-gyda-chi-oes-angen-help-meddygol-arnoch-am-y-coronafeirws?_ga=2.213645853.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl-covid-19
https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl-covid-19
https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws
https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws
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gyda nhw neu’r bobl maen nhw’n aros gyda nhw.  Dylai’r bobl maen nhw’n aros gyda 
nhw hunanynysu hefyd.  
  
  
Pobl sydd wedi teithio gyda chi  
  
Os yw myfyrwyr rhyngwladol wedi teithio gyda’i gilydd a’u bod yn rhannu llety, mae 
modd iddynt barhau i gael cyswllt ymysg ei gilydd, ond argymhellir eu bod yn cadw 
pellter cymdeithasol lle bo’n bosibl.  
  
  
Myfyrwyr rhyngwladol - Llety  
  
Gweler yr adran Myfyrwyr rhyngwladol – hunanynysu.  

Bydd darparwyr llety am ystyried yn ofalus sut i gefnogi  myfyrwyr rhyngwladol sy'n 
hunanynysu mewn modd effeithiol. Mae dwy ystyriaeth allweddol y gallai pob 
darparwr llety ddymuno darparu ar eu cyfer, sef: 

•  cynorthwyo myfyriwr rhyngwladol i hunanynysu yn unol â chanllawiau 
Llywodraeth Cymru; a 

•  gwneud trefniadau ar gyfer darparu bwyd, meddyginiaethau ac angenrheidiau 
eraill, ac unrhyw gymorth arall sydd ei angen, yn ystod y cyfnod hunanynysu. 
Gallai hynny gynnwys cynorthwyo mewn perthynas ag iechyd corfforol ac iechyd 
meddwl megis cynllun cyfeillio.  

Efallai y bydd darparwyr llety nad ydynt yn Sefydliadau Addysg Uwch yn dymuno 
cysylltu â'r sefydliadau hynny i benderfynu pa gymorth a allai fod ar gael gan 
wasanaethau lles myfyrwyr er mwyn iddynt gynnig cymorth eu hunain i'w tenantiaid 
sy'n ategu'r hyn sydd ar gael.  

Mae'n debygol mai defnyddio ystafelloedd en-suite heb gymysgu ag eraill, gan 
gynnwys bwyd a chyflenwadau rheolaidd eraill, yw'r ffordd fwyaf diogel o ddarparu ar 
gyfer cyfnodau hunanynysu myfyrwyr rhyngwladol sy'n cyrraedd y wlad. 

Os yw myfyrwyr sy'n hunanynysu wedi'u lleoli ar y cyd â myfyrwyr eraill, ni fydd 
angen i'r myfyrwyr eraill hunanynysu (oni bai eu bod hwythau hefyd wedi teithio i'r 
DU). Bydd y canllawiau ar hunanynysu ar gyfer aelwydydd yn berthnasol os yw'r 
myfyriwr rhyngwladol (neu unrhyw un arall) yn arddangos symptomau'r Coronafeirws.  

Os yw'r myfyriwr rhyngwladol yn cael ei leoli ar y cyd a myfyrwyr eraill, bydd y 
darparwr llety am ystyried a ellir cymryd camau pellach i leihau'r risg o drosglwyddo'r 
feirws. Mae'r canllawiau ar Hunanynysu yn eich Cartref a Rennir yn ystod Pandemig 
y Coronafeirws yn rhoi cyngor i'r rhai sy'n hunanynysu mewn llety a rennir ar fesurau 
y gellir eu cymryd i leihau'r risg o haint i eraill – er enghraifft, glanhau mannau a 
rennir fel ceginau, ystafelloedd ymolchi ac ystafelloedd byw (gan gynnwys pob 
arwyneb) yn rheolaidd a defnyddio ystafell ymolchi ar wahân, os yw'n bosibl. Bydd 
darparwyr llety am ystyried sut y gallant gefnogi lliniaru risg. 

https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl?_ga=2.213775901.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol?_ga=2.213775901.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://gov.wales/self-isolating-your-shared-home-during-coronavirus-pandemic
https://gov.wales/self-isolating-your-shared-home-during-coronavirus-pandemic
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Canllawiau llety  
  

Pwrpas  

Pwrpas y canllawiau hyn yw ystyried materion a allai fod yn berthnasol i gynnal 
diogelwch tenantiaid sy’n fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr â llety myfyrwyr yn ystod y 
pandemig.  
 
Rhaid i ddarparwyr llety weithredu yn unol â’u dyletswyddau statudol. Dylent hefyd 
sicrhau eu bod yn galluogi tenantiaid sy’n fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr i weithredu yn 
unol â Rheoliadau’r Coronafeirws, gan gynnal eu diogelwch.   
  
Dylid ystyried sut mae lleihau cysylltiadau a chynyddu’r pellter rhwng y rheini sydd 
mewn llety pan fo’n bosibl, a lleihau’r potensial am halogiad i’r graddau sy’n 
rhesymol ymarferol.   
  
Dim ond yn ystod y tymor mae rhai myfyrwyr yn defnyddio llety, ond mae eraill yn 
aros yn eu llety drwy gydol y flwyddyn. Mae myfyrwyr yn byw mewn amrywiaeth o 
fathau o lety, gan gynnwys:  
  

• eu cartref eu hunain neu gartref eu rhieni/gwarcheidwaid;  
• neuaddau preswyl a ddarperir gan sefydliadau Addysg Uwch – bydd y rhain 

yn rhoi llety i nifer uchel o fyfyrwyr ar ddwysedd cymharol uchel yn aml, gan 
rannu mannau a chyfleusterau’n aml, megis ceginau ac ystafelloedd ymolchi;  

• llety myfyrwyr wedi’i adeiladu’n bwrpasol sy’n cael ei ddarparu gan y sector 
preifat – mae’r rhain yn gallu bod yn debyg iawn i neuaddau preswyl sy’n 
cynnwys mannau a chyfleusterau a rennir, megis ceginau, ond fel arfer ceir 
cyfleusterau ymolchi ensuite;  

• tai a fflatiau rhent, sy’n cael eu rhannu’n aml, yn y sectorau preifat, cyhoeddus 
ac elusennol.  

  
Iechyd, diogelwch a llesiant myfyrwyr, staff ac ymwelwyr yw’r flaenoriaeth o hyd.  
 
Rhaid i bawb sicrhau eu bod yn cydymffurfio â Rheoliadau’r Coronafeirws a’u bod yn 
rhoi sylw i’r canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â’r 
Rheoliadau hynny.   
  
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi proffesiynoldeb y 
gwasanaethau proffesiynol a’r swyddogaethau ystadau yn ein Prifysgolion, ac yn y 
sector llety preifat, ac yn gwerthfawrogi’n fawr yr ymroddiad parhaus i gadw staff a 
myfyrwyr/tenantiaid yn ddiogel. Nid bwriad y canllawiau hyn yw darparu ar gyfer pob 
sefyllfa na phroblem, na chymryd lle arbenigedd a gwybodaeth leol darparwyr llety 
wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau statudol.   
  
Mae’r canllawiau hyn wedi cael eu datblygu ar y cyd â chynrychiolwyr o’r sector 
Addysg Uwch ac undebau llafur a myfyrwyr. Mae Llywodraeth Cymru yn 
gwerthfawrogi eu mewnbwn.             

https://llyw.cymru/deddfwriaeth-chanllawiau-coronafeirws-ar-y-gyfraith#GuidanceontheprincipalRegulations
https://llyw.cymru/deddfwriaeth-chanllawiau-coronafeirws-ar-y-gyfraith#GuidanceontheprincipalRegulations


 

27  
  

Llety myfyrwyr fel gweithle  

Mae llety myfyrwyr yn weithle i nifer uchel o staff, yn ogystal â bod yn gartref i 
fyfyrwyr. O dan Reoliadau’r Coronafeirws, rhaid i fusnesau sydd ar agor, yn ôl y 
gyfraith, fynnu eu bod yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod pellter o 2 fetr yn 
cael ei gadw rhwng unrhyw rai sydd ar y safle.  
 
Mae cadw pellter o 2 fetr rhwng pobl nad ydynt yn perthyn i’r un aelwyd yn elfen 
bwysig o’r camau rhaid i ni gyd eu cymryd i leihau’r risg o ledaenu COVID-19.  
 
Mae’r rheoliadau’n galluogi Gweinidogion Cymru i gyhoeddi canllawiau. Rhaid i 
ddarparwyr llety roi sylw i’r canllawiau hyn, sef Cymryd pob cam rhesymol i gadw 
pellter corfforol yn y gweithle.  
  
Mae iechyd a diogelwch staff mewn gweithleoedd yn ddarostyngedig i ganllawiau a 
deddfwriaeth helaeth. Rhaid i ddarparwyr llety fod yn ymwybodol o’u dyletswyddau 
cyfreithiol mewn cysylltiad â myfyrwyr/tenantiaid a’u gweithwyr, gan gynnwys o dan 
Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith etc 1974, a Deddf Cydraddoldeb 2010. 
Rhaid iddynt gynnal neu ddiweddaru asesiadau risg a rheolaethau yng ngoleuni’r 
peryglon newydd y mae Covid-19 yn eu hachosi. Mae’r Awdurdod Gweithredol 
Iechyd a Diogelwch wedi darparu canllawiau. Dylai darparwyr llety adolygu’r 
asesiadau risg a gynhaliwyd mewn cysylltiad â’u llety, a gweithredu neu addasu 
unrhyw reolaethau angenrheidiol.  

  

Rheolau coronafeirws Cymru, canllawiau a myfyrwyr  
  
Mae angen i fyfyrwyr yng Nghymru fod yn ymwybodol o’r cyfyngiadau ar 
gymdeithasu a osodwyd gan y gyfraith mewn ymateb i’r coronafeirws, gan gynnwys 
fod yn ymwybodol o’r lefel rhybudd gyfredol a’r cyfyngiadau cysylltiedig. Mae’r rhain 
yn aml yn wahanol i’r gyfraith yn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig.   

Yn ychwanegol, rydym yn argymell bod myfyrwyr hefyd yn ystyried gwneud y 
canlynol:  

• lleihau pa mor aml y mae myfyrwyr yn symud rhwng eu cyfeiriad yn ystod 
y tymor a chyfeiriad eu cartref; 
 

• lleihau nifer y cysylltiadau y maent yn eu cael ag eraill – gan fod lleihau 
nifer y bobl yr ydych yn dod i gysylltiad â nhw’n lleihau’r perygl o 
drosglwyddo’r feirws, yn enwedig os nad ydyn nhw na’r bobl y maent yn 
cwrdd â nhw yn gwybod bod ganddynt y feirws am eu bod yn 
‘asymptomatig’;   

• cadw pellter cymdeithasol hyd yn oed yn eu haelwydydd eu hunain, gan 
gadw o’r golwg am gyfnod o 10 diwrnod, naill ai cyn neu ar ôl iddynt 
symud rhwng eu cyfeiriad yn ystod y tymor a chyfeiriad eu cartref;   
 

• dilyn mesurau hylendid ychwanegol, megis golchi dwylo’n aml, glanhau 
arwynebau’n rheolaidd, glanhau’r gegin a’r ystafell ymolchi cyn ac ar ôl ichi 

https://llyw.cymru/cymryd-pob-cam-rhesymol-i-gynnal-pellter-corfforol-yn-y-gweithle
https://llyw.cymru/cymryd-pob-cam-rhesymol-i-gynnal-pellter-corfforol-yn-y-gweithle
https://llyw.cymru/cymryd-pob-cam-rhesymol-i-gynnal-pellter-corfforol-yn-y-gweithle
https://llyw.cymru/cymryd-pob-cam-rhesymol-i-gynnal-pellter-corfforol-yn-y-gweithle
https://llyw.cymru/canllawiau-i-landlordiaid-ac-asiantau-rheoli-yn-y-sector-rhentu-preifat-coronafeirws-covid-19?_ga=2.220583441.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/risk/index.htm
https://www.gassaferegister.co.uk/help-and-advice/covid-19-advice-and-guidance/landlords/
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eu defnyddio, peidio â rhannu tywelion, brwsys dannedd neu eitemau 
personol ag unrhyw un.   

 
Mae cyfnod o gadw o’r golwg yn golygu eich bod yn cymryd gofal ychwanegol i 
leihau nifer eich cysylltiadau cymdeithasol, a’ch bod yn mynd allan am resymau 
hanfodol yn unig, megis gofal meddygol neu at ddibenion ymarfer corff yn yr awyr 
agored ar eich pen eich hunan neu gyda rhywun sy’n rhan o’ch aelwyd.  
 

Darllenwch y canllawiau diweddaraf. Bydd y mesurau hyn yn helpu i leihau’r perygl i’r 
teulu, i ffrindiau ac i’r gymuned ehangach. Dylai myfyrwyr hefyd gofio bod rhai 
aelodau o’u haelwydydd, gartref neu yn ystod y tymor, mewn mwy o berygl o salwch 
COVID-19, ac mae ein hymddygiad ni yn effeithio ar fywydau eraill.   

 
Rhaid i bawb feddwl yn ofalus am le y maent yn mynd ac â phwy y maent yn cyfarfod 
– oherwydd po fwyaf nifer y lleoedd yr ydym yn mynd iddynt, y mwyaf yw nifer y bobl 
yr ydym yn cyfarfod â nhw, sy’n golygu mwy o gyfleoedd i ddal y coronafeirws.  

  

Beth yw “aelwyd” y myfyriwr?  

Mae nifer o’r cyfyngiadau’n seiliedig ar y man lle yr ydych yn byw ac â phwy yr ydych 
yn byw, hynny yw maent yn ymwneud â’r cysyniad o ‘aelwyd’. Bydd yn bwysig 
gwybod pwy sy'n ffurfio rhan o aelwyd gan fod cyfyngiadau'r coronafeirws yn golygu 
mai dim ond gyda phobl sydd yn eu haelwyd neu eu haelwyd estynedig y gall 
unigolyn gymdeithasu dan do.    
 
 
Myfyrwyr sy'n cymudo 
 
Bydd llawer o fyfyrwyr yn byw mewn cartref teuluol ac ni fyddant yn symud i fynd i'r 
brifysgol. Fe'u gelwir yn fyfyrwyr sy'n cymudo, ac mae'n amlwg y byddant yn ffurfio 
aelwyd gyda'r bobl y maent yn byw gyda nhw.  
 
 
Symudiadau myfyrwyr – dwy aelwyd 
 
Bydd myfyrwyr sy'n gadael eu cartref ac yn symud tŷ i fynd i'r brifysgol yn dod yn 
rhan o aelwyd wahanol. Fodd bynnag, nid yw hynny o reidrwydd yn golygu nad ydynt 
bellach yn rhan o'r cartref y maent wedi'i adael. Gan fod llawer o fyfyrwyr yn treulio 
amser i ffwrdd yn y brifysgol mewn cyfeiriad yn ystod y tymor ac mewn cyfeiriad eu 
cartref fel mater o drefn, ystyrir bod ganddynt ddwy "aelwyd" at ddibenion 
cyfyngiadau'r coronafeirws. 
 
Fodd bynnag, dylai myfyrwyr fod yn ymwybodol bod mwy o berygl o ledaenu'r 
coronafeirws os ydynt yn symud rhwng eu dwy aelwyd.  
 

https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau
https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau
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Dim ond pan fo angen, er enghraifft ar gyfer gwaith, oherwydd pryderon am lesiant, 
neu ar ddiwedd y tymor y dylai myfyrwyr symud rhwng eu haelwydydd yn ystod y 
tymor a'r tu allan i'r tymor.  
 
Ond, yn lefel rhybudd 4, rhaid i fyfyrwyr gael esgus rhesymol dros deithio. Mae 
hynny'n golygu na chaniateir teithio adref i 'ymweld' â'r teulu neu ffrindiau. Gall esgus 
rhesymol gynnwys teithio: ar gyfer gwaith, gwirfoddoli, gofalu am rywun, i gael 
cymorth meddygol, neu oherwydd pryderon am iechyd meddwl a llesiant; i gael neu 
dderbyn gwasanaethau addysgol, ac i symud tŷ. 
 
Aelwyd yn ystod y tymor 
 
Gallai fod yn fwy anodd pennu aelwyd y myfyrwyr hynny sy’n symud i gyfeiriad arall 
yn ystod y tymor. 
 
Mewn nifer o achosion, bydd natur y llety’n golygu bod aelwyd y myfyriwr yn amlwg. 
 
Llety ar ffurf ‘fflat’ 
 
I fyfyrwyr sy’n byw mewn llety ar ffurf “fflat” a ddarperir gan brifysgolion, lle bydd gan 
nifer bach o fyfyrwyr ystafelloedd gwely a chyfleusterau a rennir, fel ystafell ymolchi 
neu gegin mewn uned hunangynhwysol, “aelwyd” y myfyriwr yw’r fflat hwnnw. Yn yr 
un modd, i fyfyrwyr sy’n byw mewn tŷ a rennir, y rheini sy’n byw yn y tŷ sy’n ffurfio’r 
aelwyd. 
 
Gall y rheini sy’n byw mewn llety ar ffurf ‘fflat’ gymysgu â’i gilydd. 
 
Neuaddau preswyl 
 
Fodd bynnag, i fyfyrwyr sy’n byw mewn neuaddau preswyl traddodiadol, mae’r 
sefyllfa’n llai amlwg. O dan yr amgylchiadau hynny, nid ydym yn ystyried bod y 200 
neu 300 o fyfyrwyr sy’n byw yn yr adeilad yn byw “gyda’i gilydd” o ran ystyr arferol y 
geiriau hynny. Yn sgil hynny, nid ydym yn ystyried mai honno yw “aelwyd” y myfyriwr 
at ddibenion cyfyngiadau’r coronafeirws. Ar sail hynny, mae pob myfyriwr sy’n byw 
mewn ystafell sengl mewn neuadd breswyl draddodiadol yn “aelwyd” unigol at 
ddibenion y rheolau. 
 
Serch hynny, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod nad yw sefyllfa o’r fath er budd 
llesiant y myfyrwyr hynny. Ac mae hefyd yn un anymarferol. O ganlyniad, mae’r 
gyfraith wedi’i newid i ddarparu bod gan fyfyrwyr sy’n byw mewn neuaddau preswyl 
esgus rhesymol i gymdeithasu â’r rheini yn y neuadd y maent yn rhannu cyfleusterau 
â nhw, fel cegin neu ystafell ymolchi. Caiff cyfleusterau a rennir eu neilltuo i grwpiau 
‘cyswllt’ penodol, er mwyn creu, i bob pwrpas, yr un math o “aelwyd” sy’n bodoli 
mewn llety sydd ar ffurf ‘fflatiau’. Er enghraifft, ar gyfer ceginau a rennir mewn 
neuadd breswyl, fe ddylai fod yn amlwg bod cegin “A” wedi’i neilltuo i fyfyrwyr ar lawr 
1, ystafelloedd 1 i 12, cegin “B” ar gyfer myfyrwyr ar lawr 2, ystafelloedd 13 i 24 ac 
ati.  
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At ddibenion rheoli achosion, digwyddiadau a brigiad o achosion er lles iechyd y 
cyhoedd, bydd y rhai sy'n byw mewn llety a rennir fel grŵp cyswllt yn cael eu trin fel 
'aelwyd'. 
 
Rydym yn argymell yn gryf y dylid defnyddio rotâu er mwyn lleihau nifer y bobl sydd 
angen defnyddio cyfleuster a rennir ar unrhyw un adeg.  
 
Dylid cyfleu'n glir hefyd bod cyfleusterau at ddefnydd unigryw y rheini y maent wedi'u 
dyrannu iddynt. Mae hynny'n golygu na ddylai ymwelwyr o'r tu allan i'r llety 
ddefnyddio cyfleusterau a rennir. Bydd hynny'n cynnwys rhieni ac aelodau eraill o'u 
haelwyd gartref a phobl yn eu haelwyd estynedig, neu eu swigen gefnogaeth, os 
ydynt wedi ffurfio un. Fodd bynnag, gallant fynd i mewn i ystafell breifat yr unigolyn. 
Yn ogystal, ni ddylai myfyrwyr o grwpiau cyswllt gwahanol ddefnyddio'r cyfleusterau 
hynny. Dylai arwyddion clir sicrhau bod myfyrwyr yn ymwybodol o hynny. 
 
Bydd nifer y myfyrwyr sy'n creu grŵp cyswllt yn dibynnu ar nifer y myfyrwyr y dyrennir 
yr un cyfleusterau a rennir iddynt. Fel arfer, mae gan lety'r brifysgol grwpiau cyswllt 
sy'n cynnwys rhwng 4 a 12 myfyriwr. 
 
Mae cyfyngiadau'r coronafeirws yn cyfyngu ar nifer y myfyrwyr yn y grŵp cyswllt sy'n 
gallu ymgynnull ar unrhyw un adeg. Bydd hynny'n amrywio yn ol y lefel rhybudd:  
 
• yn lefel rhybudd 1, yr uchafswm yw 6 o bobl (ac eithrio plant o dan 11 oed).  
• yn lefelau rhybudd 2, 3 a 4, uchafswm y nifer yw 4 o bobl (ac eithrio plant o dan 

11 oed).  

Yn ogystal, gall myfyrwyr ymgynnull gyda'u grŵp cyswllt y tu allan i'w llety. Fodd 
bynnag, rhaid iddynt ddilyn y rheol ar gynulliadau gan nad ydynt yn cael eu hystyried 
yn aelwyd. Er enghraifft, efallai y bydd gan fyfyriwr 12 o bobl yn ei grŵp cyswllt ond 
dim ond gydag uchafswm o 3 pherson arall y gall gyfarfod mewn cyfleusterau a 
rennir neu fannau cyhoeddus, yn unol â chyfyngiadau lefelau rhybudd 2, 3 a 4.   
 
Mae'n amlwg bod angen i fyfyrwyr ddeall pwy sydd yn eu grŵp cyswllt a deall na 
ddylent gymdeithasu dan do ag unrhyw un y tu allan i'r grŵp cyswllt hwnnw (oni bai 
eu bod wedi ffurfio swigen gefnogaeth neu aelwyd estynedig, yn unol â’r hyn sy’n 
ganiataol o dan pob lefel rhybudd a’r rheolau penodol sy’n berthnasol yn ôl pob lefel).  
 
Mantais y trefniant hwnnw yw caniatáu i fyfyrwyr ffurfio perthynas a chymysgu â'r rhai 
y maent yn byw gyda nhw mewn llety a rennir, ac mewn amgylchiadau cyfyngedig 
gydag aelwyd estynedig neu swigen gefnogaeth (yn dibynnu ar y lefel rhybudd). 
Fodd bynnag, nid yw'r rheolau'n caniatáu i unigolion ffurfio ac ailffurfio aelwydydd 
estynedig neu swigod cefnogaeth newydd. Mae aelwyd estynedig a swigen 
gefnogaeth yn sefydlog, ac unwaith y bydd aelwyd estynedig neu swigen gefnogaeth 
yn dewis peidio â chael ei hystyried felly, nid yw'r unigolion hynny yn gallu ffurfio 
aelwyd estynedig neu swigen gefnogaeth newydd. 

Dylai myfyrwyr fod yn ymwybodol bod mwy o risg yn gysylltiedig â chymysgu o fewn 
y grŵp cyswllt ac wrth ffurfio aelwydydd estynedig, oherwydd y nifer cynyddol o bobl 
y gallant ddod i gysylltiad â nhw. 
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Pam mae’r cyfyngiadau mor llym?  

Gwyddom fod y coronafeirws yn lledaenu’n hawdd pan fydd pobl yn gymdeithasu 
dan do. Gwyddom hefyd fod pobl yn tueddu i beidio â dilyn arferion cadw pellter 
cymdeithasol pan fyddant yn cymdeithasu. Felly, rhaid inni leihau achosion o 
ryngweithio’n agos â’n gilydd drwy leihau maint y cymdeithasu rhwng grwpiau o bobl.  

Po fwyaf yw nifer y bobl sy’n rhyngweithio â’i gilydd, y mwyaf yw nifer y bobl a fydd 
yn lledaenu’r feirws. Ac os bydd myfyriwr yn profi’n bositif am COVID-19, rhaid i’r 
myfyriwr hwnnw hunanynysu, ynghyd â phawb arall y mae wedi dod i gysylltiad agos 
â nhw. Gallai hynny olygu y bydd gofyn i niferoedd mawr o fyfyrwyr hunanynysu – a 
gallai hynny gael effaith ar eu haddysg.   

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod nad bywyd myfyriwr fel yr arferai fod yw hwn, 
ond yn anffodus nid ydym yn byw mewn cyfnod arferol ar hyn o bryd.   

Helpwch ni drwy gadw at y rheolau. Helpwch ni i Ddiogelu Cymru.   

  

Aelwydydd estynedig   

Sylwer, gall aelwydydd estynedig amrywio yn dibynnu ar y lefel rhybudd. Gweler y 
canllawiau ar lefelau rhybudd. Ni chaniateir aelwydydd estynedig o dan lefel rhybudd 
4, ond gellir ffurfio swigod cefnogaeth gan unigolion o dan y lefel hon yn unol â rhai 
rheolau penodol.  
 
Gall myfyrwyr sy'n cael eu categoreiddio'n aelwyd un person ffurfio swigod 
cefnogaeth gydag aelwyd arall, naill ai gydag aelwyd unigol arall neu aelwyd fwy os 
ydynt yn dewis gwneud hynny.  

Ar gyfer aelwydydd mwy, gallant gytuno i ffurfio aelwyd estynedig gydag un aelwyd 
arall, ond gall hynny fod yn anodd oherwydd bod yn rhaid i'r holl fyfyrwyr ym mhob 
aelwyd gytuno ar hynny. Ni chaniateir aelwydydd estynedig o dan lefel rhybudd 4.  

 

Lefelau rhybudd 1-3 yn unig 
 
Gallai aelwydydd estynedig fod yn atyniadol iawn i fyfyrwyr y blynyddoedd hynaf sy’n 
dueddol o ffurfio aelwydydd mwy traddodiadol, ac sydd â grwpiau cymdeithasol 
wedi'u diffinio'n gliriach. Fodd bynnag, bydd hyn yn arwain at ddewisiadau anodd, yn 
arbennig ar gyfer partneriaid, gan fod rhaid i bob unigolyn ar yr aelwyd gytuno ar yr 
un aelwyd estynedig. Fodd bynnag, mae hyn yn wir ar gyfer y boblogaeth gyfan ar 
hyn o bryd. Byddai eithrio myfyrwyr o'r trefniadau hyn yn anghymesur.   

Fodd bynnag, gallai aelwydydd estynedig fod yn anymarferol ar gyfer myfyrwyr 
newydd / blwyddyn gyntaf, a'r rhai sydd eisoes yn byw mewn aelwydydd mwy. Dan 
amgylchiadau o'r fath, efallai y byddai'r sefydliadau am gynghori'r myfyrwyr hyn i 
beidio â ffurfio aelwydydd estynedig.  

Ar ben hynny, efallai bod angen cymorth ychwanegol ar fyfyrwyr agored i niwed a 
myfyrwyr mewn categorïau risg uwch wrth benderfynu ffurfio aelwydydd ac 

https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol?_ga=2.2872304.1153962468.1610457466-412740757.1609852399
https://llyw.cymru/iach-a-diogel/gorfod-aros-adref?_ga=2.2792688.1153962468.1610457466-412740757.1609852399
https://llyw.cymru/lefelau-rhybudd-covid-19?_ga=2.174167906.1153962468.1610457466-412740757.1609852399
https://llyw.cymru/unigolion-sydd-mewn-mwy-o-berygl-or-coronafeirws?_ga=2.241317570.1153962468.1610457466-412740757.1609852399


 

32  
  

aelwydydd estynedig. Efallai y bydd angen cymorth arnynt hefyd i gyfathrebu gyda 
myfyrwyr eraill lle dylid ystyried yr angen i gadw ei gilydd yn ddiogel.  

Nid yw'r rheolau'n caniatáu i unigolion nac aelwydydd ffurfio ac ailffurfio aelwydydd 
estynedig na swigod cefnogaeth newydd. Mae aelwyd estynedig a swigod 
cefnogaeth yn sefydlog ac unwaith y bydd aelwyd estynedig neu swigen gefnogaeth 
yn dewis peidio â chael ei hystyried felly, ni fydd yr unigolion hynny'n gallu ffurfio 
aelwyd estynedig neu swigen gefnogaeth newydd. 

 

Aelwydydd mawr – cyd-denantiaeth  

Pan fydd aelwyd (unigol) yn cynnwys mwy na phedwar unigolyn, nid oes unrhyw 
gyfyngiadau ar yr aelodau yn yr aelwyd honno ar fod yng nghwmni ei gilydd, gan eu 
bod yn byw gyda’i gilydd.   
 
Yn amlwg, mae angen i bob aelod o’r aelwyd allu aros gartref gyda’i gilydd, ac ni 
fyddai er lles y cyhoedd i atal aelodau o’r aelwyd rhag mynd allan i leoedd gyda’i 
gilydd. Felly, gallai aelwyd mawr unigol fynd i dŷ bwyta, caffi, bar neu dafarn gyda’i 
gilydd fel grŵp, os yw gwneud hynny’n ganiataol o dan y lefel rhybudd gyfredol sydd 
ar waith.  
 
Gall unigolion hefyd dreulio amser yn yr awyr agored gyda'u haelwyd, hyd yn oed os 
oes mwy na phedwar neu chwech yn dibynnu ar y lefel rhybudd.  

Yn ogystal, gallai aelwyd fwy ffurfio swigen gefnogaeth gydag unigolyn. Gall trefniant 
swigen gefnogaeth barhau hyd yn oed yn lefel rhybudd 4. Diben hynny yw cydnabod 
risgiau unigrwydd ac arwahanrwydd. 

Mae uchafswm nifer y bobl sy'n gallu cyfarfod mewn lleoliadau a reoleiddir yn 
dibynnu ar y lefel rhybudd. Gall y bobl hynny gynnwys unrhyw un – nid oes rhaid 
iddynt fod yn bobl yr ydych yn byw gyda nhw neu sy'n rhan o'ch aelwyd estynedig. 
Os yw rhai o'r bobl yr ydych yn cyfarfod â nhw yn rhan o'ch aelwyd estynedig, nid yw 
hynny'n golygu y gall eich grŵp fod yn fwy na phedwar o bobl. 

 

Cyrraedd a derbyn  

Efallai y bydd darparwyr llety’n dymuno ystyried gwneud trefniadau diogel ar gyfer 
derbyn tenantiaid newydd a rhai sy’n dychwelyd, yn ogystal â’r rhai sy’n rhoi cymorth 
iddynt, a chyfathrebu’r rhain yn glir. Gallai hyn gynnwys amseroedd cyrraedd 
penodol a rhai wedi’u gwasgaru, llwybrau i mewn ac allan o adeiladau, trefniadau 
parcio, cyfleusterau golchi dwylo, trefniadau ar gyfer pobl yn cyrraedd yn annisgwyl, 
ac ati. Dylai’r trefniadau gael eu cyfathrebu’n glir. 
  

Mannau, cyfleusterau a llwybrau a rennir  

Mae bellach yn gyffredin gweld pellter cymdeithasol o 2 fetr yn cael ei gadw rhwng 
aelwydydd mewn mannau cyhoeddus a mannau a rennir drwy ddarparu arwyddion, 
marcwyr mesuriadau, a chymhorthion eraill.   
  

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-12/alert-levels-in-wales-simple-guide.pdf
https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoedd
https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoedd
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Mae’n bosibl y bydd systemau unffordd a phrotocolau a gweithdrefnau eraill i helpu i 
reoli symudiad myfyrwyr mewn adeiladau llety yn helpu i sicrhau diogelwch. Mae’n 
bosibl y bydd pasys electronig a drysau diogelwch yn helpu i gyfyngu ar symudiad 
myfyrwyr rhwng ac o fewn adeiladau, boed hynny drwy’r amser neu ar adegau 
penodol o’r diwrnod.  
 
Mae’n bosibl y bydd drysau awtomatig yn lleihau’r posibilrwydd o drosglwyddo’r 
feirws drwy gyffyrddiad.   
  
Bydd y mannau a rennir yn amrywio rhwng lleoliadau ond gallant gynnwys 
campfeydd, bwytai neu gaffis, bariau, ac amwynderau cymdeithasol eraill. Efallai y 
bydd mannau astudio neu fannau tawel a rennir ar gael hefyd. Mae’n bosibl na fydd 
rhai ohonynt yn cael agor, yn dibynnu ar y lefel rhybudd. Bydd eraill yn cael o bosibl, 
ond gyda chyfyngiadau. Bydd darparwyr llety yn dymuno darllen Cynllun Rheoli’r 
Coronafeirws a’r canllawiau sydd eisoes yn bodoli ar leoliadau sy’n berthnasol 
iddynt, a chynllunio’n unol â hynny, wrth i’r rheoliadau cenedlaethol gael eu 
diweddaru. Efallai y bydd darparwyr llety yn penderfynu na ddylai lleoliadau agor, 
hyd yn oed os ydynt yn cael agor, o ganlyniad i’r peryglon posibl sy’n gysylltiedig â 
nhw.   
  
Dylid argymell myfyrwyr yn gryf i wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau a rennir, 
a’i gwneud yn ofynnol mewn mannau sy’n agored i’r cyhoedd fel y dderbynfa.    
  
Efallai y bydd cyfleusterau ymolchi a thoiledau a rennir yn cyflwyno heriau penodol. 
Lle bo cyfleusterau’n cael eu rhannu, mae’n bosibl y bydd hi’n ddefnyddiol ehangu’r 
gwasanaethau glanhau a darparu digon o offer a chyfarwyddiadau i fyfyrwyr lanhau 
cyfleusterau cyn ac ar ôl eu defnyddio.  
 
Bydd angen rheoli cyfleusterau golchi dillad a rennir hefyd, yn ogystal â’u glanhau yn 
rheolaidd ac yn effeithiol. Ni fydd myfyrwyr sy'n hunanynysu yn gallu defnyddio 
cyfleusterau a rennir, gan gynnwys cyfleusterau golchi dillad. A dylai darparwyr llety 
wneud trefniadau i gefnogi unigolion sy'n hunanynysu drwy sicrhau trefniadau 
amgen megis gwasanaeth golchi dillad sy'n casglu ac yn dosbarthu dillad.  
  
Gallai staff ddod i gysylltiad â myfyrwyr yn aml mewn mannau a rennir. Bydd hyn yn 
cynnwys gwasanaethau diogelwch, cynnal a chadw, a gwasanaethau ystadau 
hanfodol eraill, yn ogystal â gwasanaethau myfyrwyr a llesiant eraill. Rhaid i 
ddarparwyr llety gymryd y rhagofalon angenrheidiol i sicrhau diogelwch staff a 
myfyrwyr ill dau.   
  
Bydd gan fannau a rennir fynedfeydd ac allanfeydd. Efallai y bydd darparwyr llety yn 
dymuno ystyried sut i reoli’r mannau hyn ar adegau prysur o’r diwrnod er mwyn 
hwyluso cadw pellter cymdeithasol (2m ar hyn o bryd).   
 
Glanhau a hylendid  

Bydd angen glanhau ystafelloedd a chyfleusterau eraill cyn i dent newydd gyrraedd, 
gan ddilyn y canllawiau ar lanhau mewn lleoliadau nad ydynt yn rhai gofal iechyd. 
Mae hyn yn arbennig o wir os yw’r llety wedi bod yn gartref i unrhyw un a allai fod 

https://llyw.cymru/cynllun-rheolir-coronafeirws-lefelau-rhybudd-yng-nghymru?_ga=2.250140614.1153962468.1610457466-412740757.1609852399
https://llyw.cymru/cynllun-rheolir-coronafeirws-lefelau-rhybudd-yng-nghymru?_ga=2.250140614.1153962468.1610457466-412740757.1609852399
https://llyw.cymru/cau-busnesau-ac-adeiladau-coronafeirws-covid-19
https://llyw.cymru/cau-busnesau-ac-adeiladau-coronafeirws-covid-19
https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-canllawiau-ar-y-mesurau-iw-cymryd-gan-gyflogwyr-rheolwyr-mangreoedd?_ga=2.216724182.1153962468.1610457466-412740757.1609852399
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoedd
https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoedd
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
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wedi dod i gysylltiad â’r coronafeirws yn ddiweddar. Efallai y bydd darparwyr llety yn 
dymuno cael eu hatgoffa o’u cyfrifoldeb i ailagor adeiladau’n ddiogel ar ôl iddynt fod 
ar gau am gyfnod estynedig, gan gynnwys awyru priodol a chynnal a chadw 
systemau dŵr, gwres ac aerdymheru yn ddiogel.  
  
Bydd darparwyr llety yn dymuno sicrhau bod gwasanaethau glanhau trylwyr a 
helaeth ar gael. Yn ogystal â gwasanaethau glanhau, efallai y bydd hi’n ddefnyddiol 
darparu offer glanhau i breswylwyr, gan gynnwys darparu weips priodol. Gweler y 
canllawiau ar lanhau mewn lleoliadau nad ydynt yn rhai gofal iechyd. Gellir ystyried 
glanhau’n amlach, yn enwedig mewn mannau a rennir. Bydd darparwyr llety’n 
dymuno sicrhau bod y cemegion a ddefnyddir yn ddigonol ar gyfer y gwaith o 
ddiheintio.   
  
Mae’n bosibl y bydd gofyn rhoi rhagor o sylw i’r mannau hynny lle gallai’r feirws gael 
ei ddyddodi a’i drosglwyddo wedyn (er enghraifft platiau a handlenni drysau, 
canllawiau ac ati). Bydd darparwyr llety’n dymuno asesu a ddylai eitemau a ddarperir 
at ddefnydd cyffredin fel arfer fod ar gael o hyd, neu a ellir gwneud trefniadau amgen  
– er enghraifft biniau gwastraff, peiriannau cyflenwi dŵr yfed, peiriannau gwerthu ac 
ati.    
 
Mae hi’n hawdd lladd y feirws COVID-19 pan fydd ar y croen. Mae modd gwneud 
hyn gyda dŵr sy’n rhedeg a sebon neu hylif diheintio dwylo, a dylid darparu 
cyfleusterau digonol a phriodol. Mae’n bosibl y bydd darparu hylif diheintio dwylo yn 
fesur effeithiol, yn enwedig mewn mannau a rennir a ger mynedfeydd.  
 
Mae sicrhau bod awyru digonol ar gael yn debygol o helpu hefyd.  
 
Gellir hyrwyddo arferion da o ran golchi dwylo a hylendid anadlol drwy’r dull ‘ei ddal, 
ei daflu, ei ddifa’ (yn ogystal â chyfleusterau gwaredu priodol).  
  
Rhyngweithio cymdeithasol a reolir  
Gwelwch yr adran ar reolau sy’n ymwneud ag ymgynnull yng Nghymru.  

Bydd myfyrwyr yn awyddus i gymdeithasu, ond rhaid cadw pellter corfforol a 
chymdeithasol priodol rhwng aelwydydd. Rhaid hefyd dilyn y canllawiau ar ymgynnull 
yn ôl y rheolau ar gyfer y lefel rhybudd sydd ar waith ar unrhyw adeg, a’r rheolau ar 
ddefnyddio gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus o dan do.  
 
Yn ogystal, rhaid cadw at unrhyw gyfyngiadau a allai fod yn eu lle. Bydd hi’n bwysig 
cyfathrebu â myfyrwyr ac efallai y bydd darparwyr llety a phrifysgolion yn penderfynu 
ei bod yn fuddiol cynllunio a rheoli digwyddiadau cymdeithasol, os yw’r Rheoliadau 
yn eu caniatáu, er mwyn cefnogi iechyd meddwl a llesiant myfyrywr a chyfrannu at 
eu profiad o fod yn y brifysgol. Yn ychwanegol, bydd rhyngweithio cymdeithasol sy’n 
gyfreithiol ac wedi’u trefnu yn helpu i reoli a lliniaru risgiau cynnal cynulliadau heb eu 
trefnu.  
 
Mae’n bosibl y bydd rheoli mannau a rennir a defnyddio arwyddion clir yn helpu i atal 
cynulliadau heb eu trefnu.   

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/canllawiau-ar-adael-eich-cartref-gweld-pobl-eraill-coronafeirws
https://llyw.cymru/canllawiau-ar-adael-eich-cartref-gweld-pobl-eraill-coronafeirws
https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-canllawiau-ir-cyhoedd
https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-canllawiau-ir-cyhoedd
https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-canllawiau-ir-cyhoedd
https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-canllawiau-ir-cyhoedd
https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-canllawiau-ir-cyhoedd
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Bydd cynulliadau ‘ar-lein’ yn chwarae rhan bwysig wrth gefnogi llesiant myfyrwyr ac 
yn galluogi cymdeithasu diogel, a dylid annog hynny. Bydd nifer o ddarparwyr 
addysg uwch ac undebau myfyrwyr yn rheoli amrywiaeth eang o gyfleusterau a 
lleoliadau cymdeithasol. Bydd angen rheoli’r rhain yn unol â’r canllawiau perthnasol 
ar gyfer y sector ac yn unol â’r hyn a ganiateir o dan pob lefel rhybudd. Gweler yr 
adran yn y canllawiau hyn ar wasanaethau ehangach ar y campws.   
  

Teithio i’r campws  

Efallai y bydd darparwyr llety’n dymuno ystyried sut i hwyluso pobl i deithio’n ddiogel 
yn ôl ac ymlaen o’r campws yn ystod y tymor. Gallai’r mesurau gynnwys annog pobl i 
gerdded a beicio drwy, er enghraifft, darparu man storio diogel i feiciau a gweithio 
gyda gweithredwyr trafnidiaeth lleol. Mae’n orfodol defnyddio gorchudd wyneb ar 
drafnidiaeth gyhoeddus.  
  

Ymgysylltu â myfyrwyr/tenantiaid  

Bydd darparwyr llety’n cydnabod bod ymgysylltu a chyfathrebu’n effeithiol â 
thenantiaid yn ystod y pandemig yn bwysig iawn. Bydd hyn yn helpu i liniaru risgiau 
ac fe allai roi sicrwydd i fyfyrwyr/tenantiaid a’u teuluoedd. Bydd undebau myfyrwyr 
lleol yn ddefnyddiol o ran cyfathrebu pryderon a phroblemau myfyrwyr i ddarparwyr 
llety, a helpu i’w datrys.   
  
Dylai myfyrwyr fod yn ymwybodol o’r risg o drosglwyddo’r feirws ac o natur y clefyd. 
Mae cyfoeth o wybodaeth ar gael i unigolion er mwyn eu helpu i gynnal eu diogelwch 
eu hunain a phobl eraill. Bydd rhai myfyrwyr wedi cael profiad o gyfyngiadau symud 
a mesurau cysylltiedig pan oeddent yn y Brifysgol yn gynharach yn 2020. Er hynny, 
hwn fydd y tro cyntaf i nifer o fyfyrwyr dreulio cyfnod i ffwrdd o gartref. I eraill, hwn 
fydd y tro cyntaf iddynt fyw’n annibynnol ers dechrau’r pandemig. Yn y ddau achos, 
bydd y rhain yn amgylchiadau newydd i reoli eu diogelwch eu hunain a phobl eraill 
ynddynt. Dylai sefydliadau Addysg uwch a darparwyr llety chwarae rôl bwysig yn 
ategu’r negeseuon allweddol a chyfeirio myfyrwyr at gyngor, canllawiau, cefnogaeth, 
a chymorth meddygol.   
  
Efallai y bydd darparwyr llety’n dymuno ystyried darparu gwybodaeth a/neu gyngor 
i’w myfyrwyr/tenantiaid ynghylch materion fel:  

• cyfyngiadau sydd ar waith yng Nghymru, gan gynnwys i fyfyrwyr rhyngwladol 
sy’n cyrraedd;   

• symptomau clefyd y coronafeirws;   
• y gwasanaethau profi sydd ar gael a sut mae cael gafael arnynt;   
• y gofal iechyd sydd ar gael a sut mae cael gafael arno;   
• gwybodaeth am y rheolau sy’n ymwneud â chyfansoddiad aelwydydd a’r 

rhyngweithio rhyngddynt;   
• gofynion o ran hunanynysu, gan gynnwys mewn llety a rennir;   
• symud tŷ;  
• trefniadau ar gyfer symud i mewn i lety yn ddiogel;  

https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/
https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/
https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/
https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/
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• yr ymddygiad a ddisgwylir mewn llety a rennir;   
• y rhagofalon sydd wedi’u cymryd yn y llety i gynnal diogelwch;  
• trefniadau ar gyfer cymdeithasu’n ddiogel;   
• y mesurau hylendid a glanhau sydd ar waith;  
• trefniadau diogelwch a threfniadau rheoli eraill;  • y cymorth sydd ar gael gan 

y sefydliad Addysg Uwch;   
• y cymorth sydd ar gael gan y darparwr llety.   

  
Mae gwybodaeth am y materion hyn ar gael yma.  
 
Mae Llywodraeth Cymru ar y cyd â Phrifysgolion Cymru ac UCN Cymru wedi 
datblygu pecyn cymorth o ddeunyddiau y gellir eu hislwytho.  
 
Mae’n bosibl y bydd y wybodaeth hon yn arbennig o werthfawr i’r rhai sydd oddi 
cartref am y tro cyntaf, i fyfyrwyr rhyngwladol sy’n anghyfarwydd â’r DU a/neu’r 
cyfyngiadau cyfredol, ac i fyfyrwyr o’r tu allan i Gymru sy’n anghyfarwydd â’r 
cyfyngiadau yng Nghymru. Gellir darparu’r wybodaeth yn raddol er mwyn hyrwyddo 
negeseuon perthnasol ar yr adeg briodol. Mae’n bosibl y bydd eu darparu mewn 
mwy nag un iaith yn ddefnyddiol.   
  

Cefnogi hunanynysu   

Gofynnir i unigolion sy’n dangos symptomau, neu sy’n cyd-fyw neu’n dod i gysylltiad 
â’r unigolyn sy’n dangos symptomau neu sydd wedi cael prawf positif, hunanynysu ar 
unwaith. Mewn llety a rennir, bydd hynny’n golygu’r grŵp cyswllt neu’r aelwyd.  

Yn ychwanegol, cysylltir ag unrhyw rai a allai fod wedi dod i gysylltiad agos ag 
unigolyn sydd wedi profi’n bositif gan swyddog Profi, Olrhain, Diogelu, a gofynnir 
iddynt hunanynysu. Mae hunanynysu yn ofyniad dan y gyfraith os byddwch yn 
arddangos symptomau, wedi profi’n bositif, neu’n cyd-fyw neu wedi dod i gysylltiad â 
rhywun sy’n dangos symptomau neu wedi profi’n bositif.  

Os ydych yn gysylltiad agos yn ôl gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu, bydd angen 
ichi hunanynysu a bydd y swyddog yn yn eich cynghori ynghylch beth arall y mae’n 
rhaid ichi ei wneud. Gweler y canllawiau ar olrhain cysylltiadau.  

Mae canllawiau cynhwysfawr ar gael a dylai darparwyr llety ymgyfarwyddo â’r 
canlynol:  

• Hunanynysu: canllawiau aros gartref i aelwydydd coronafeirws posibl; ac  
• Hunanynysu mewn cartref a rennir yn ystod pandemig y coronafeirws .  

  
Bydd darparwyr llety’n dymuno ystyried sut i gefnogi aelwydydd myfyrwyr sy’n 
hunanynysu, yn unol â’r canllawiau. Bydd angen iddynt benderfynu a fyddai’n 
ddefnyddiol darparu gwybodaeth sydd wedi cael ei chasglu ynghyd gydag 
amgylchiadau penodol eu llety mewn golwg. Gallai hyn gynnwys gwybodaeth am y 
gefnogaeth ar gyfer hunanynysu, gan gynnwys manylion cyswllt y rhai a fydd yn rhoi 
cymorth.  Ni chaiff darparwyr llety ymweld â chartref unrhyw un sy’n hunanynysu.  
  

https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl-covid-19#section-38123
https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl-covid-19#section-38123
https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-coronafeirws
https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu?_ga=2.2882416.1153962468.1610457466-412740757.1609852399
https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl-covid-19
https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl-covid-19
https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl-covid-19
https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl-covid-19
https://llyw.cymru/hunanynysu-mewn-cartref-rennir-yn-ystod-y-pandemig-coronafeirws
https://llyw.cymru/hunanynysu-mewn-cartref-rennir-yn-ystod-y-pandemig-coronafeirws
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Bydd darparwyr llety’n dymuno ystyried yn ofalus sut mae cefnogi hunanynysu 
effeithiol ar gyfer unigolyn, aelwyd neu aelwydydd. Mae tair ystyriaeth allweddol y 
bydd pob darparwr llety’n dymuno darparu ar eu cyfer o bosibl:  

• helpu unigolyn neu aelwyd i hunanynysu yn unol â’r gyfraith a chanllawiau 
Llywodraeth Cymru;  

• gwneud trefniadau ar gyfer darparu bwyd, meddyginiaethau, golchi dillad ac 
angenrheidiau eraill; 

• cymorth o ran iechyd corfforol ac iechyd meddwl, gan gynnwys cadw mewn 
cysylltiad yn rhithiol bob dydd, gwybod â phwy y dylid cysylltu os ydynt yn 
teimlo’n sâl iawn, a sicrhau nad yw unigolion yn teimlo’n unig neu’n teimlo 
effeithiau negyddol eraill o ganlyniad i unigrwydd.  
 

Dylai darparwyr llety hefyd ystyried unrhyw gymorth angenrheidiol arall yn ystod 
cyfnod hunanynysu.  
 
Efallai y bydd darparwyr llety nad ydynt yn sefydliadau Addysg Uwch yn dymuno 
cysylltu â’r sefydliadau hyn i bennu pa gymorth a allai fod ar gael gan wasanaethau 
llesiant myfyrwyr i ategu’r cymorth maen nhw’n ei roi i’w tenantiaid.  
  
Gallai Iechyd Cyhoeddus Cymru reoli unrhyw glwstwr o achosion mewn llety a rennir 
fel pe byddai aelwyd unigol wedi’i ffurfio, a chaiff grŵp cyswllt ei drin fel pe bai’n 
aelwyd unigol. Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r gwasanaeth Profi, Olrhain, 
Diogelu yn hysbysu’r holl unigolion sy’n defnyddio mannau a rennir i hunanynysu. Y 
rheswm am hynny yw y bydd rhannu mannau byw yn cynyddu’r perygl o 
drosglwyddo’r feirws, ac mae’r mesurau hyn ar waith er mwyn rheoli’r lledaeniad.   
 
Mae deall sut mae aelwydydd yn hunanynysu yn bwysig ar gyfer penderfynu sut i’w 
cefnogi. Cyfrifoldeb yr unigolion a’u haelwydydd yw dilyn y canllawiau ar 
hunanynysu, ond bydd darparwyr yn dymuno ystyried eu rôl yn sicrhau iechyd a 
diogelwch y rheini yn eu llety.  
  

Achosion a gadarnhawyd o glefyd y Coronafeirws  

Bydd achosion a gadarnhawyd o’r clefyd yn destun pryder i breswylwyr mewn llety 
myfyrwyr, yn ogystal â’r bobl sy’n gweithio yno.  
  
Mae’n bosibl y bydd darparwyr llety’n dymuno ystyried y canlynol:  

• datblygu system rhybudd cynnar i ganfod haint posibl ymysg staff neu 
fyfyrwyr;  

• ymgyfarwyddo â’r protocolau Profi, Olrhain, Diogelu, a darparu gwybodaeth i 
fyfyrwyr;  

• cefnogi hunanynysu (fel y nodir uchod);  
• cadw mewn cysylltiad ag unigolion/aelwydydd sy’n hunanynysu;  
• hwyluso cymorth meddygol;  
• cymryd y rhagofalon angenrheidiol i ddiogelu aelwydydd eraill mewn llety a 

rennir;  

https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-coronafeirws
https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-coronafeirws
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• cymryd y rhagofalon angenrheidiol i ddiogelu staff;  
• darparu gwybodaeth i aelwydydd eraill ac i staff i’w hysbysu ac i roi gwybod 

iddynt am y rhagofalon sy’n cael eu cymryd;   
• penderfynu pryd i geisio cymorth Iechyd Cyhoeddus Cymru a/neu’r Fforwm 

Lleol Cymru Gydnerth i gael cyngor ar reoli brigiad.  
   

Myfyrwyr anabl  

Bydd darparwyr llety’n dymuno ystyried a oes angen gwneud unrhyw drefniadau 
ychwanegol i gadw tenantiaid anabl yn ddiogel, ac a fyddai unrhyw addasiadau a 
wnaed i gadw eraill yn ddiogel yn gallu cael effaith annisgwyl ar fyfyrwyr anabl (er 
enghraifft llwybrau i mewn ac allan anarferol na fydd defnyddwyr cadair olwyn yn 
gallu eu defnyddio o bosibl). Bydd asesiadau risg ac asesiadau o’r effaith ar 
gydraddoldeb yn bwysig.  

  

Ymwelwyr  

Bydd angen ystyried gwneud trefniadau ar gyfer derbyn a rheoli unrhyw ymwelwyr 
angenrheidiol, gan gynnwys cadw pellter corfforol a chymdeithasol, gorchuddion 
wyneb, hylendid dwylo, ac ati. Bydd angen i ddarparwyr llety gadw cofnod o’r holl 
ymwelwyr i gynorthwyo’r rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu.  

  

Monitro ac adolygu  

Rhaid i ddarparwyr llety fonitro ac adolygu eu trefniadau’n barhaus i wneud yn siŵr 
eu bod yn effeithiol o ran cadw myfyrwyr/tenantiaid a staff yn ddiogel, yn enwedig yn 
ystod cyfnodau o hunanynysu. Os bydd symudiad rhwng lefelau rhybudd, bydd 
angen adolygu’r mesurau iechyd a diogelwch. Gallai fod o ddefnydd i gadw mewn 
cysylltiad rheolaidd â myfyrwyr/tenantiaid a’r Undeb Myfyrwyr lleol.  

  

     

https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-coronafeirws
https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-coronafeirws
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Myfyrwyr a staff sydd angen cymorth  
  
Dylai sefydliadau ystyried effaith holl drefniadau COVID-19 ar fyfyrwyr a staff 
penodol.   
  
Rhaid i sefydliadau Addysg Uwch beidio â gwahaniaethu na pheri anfantais i unrhyw 
fyfyriwr neu aelod o staff y mae’n ofynnol iddo/iddi hunanynysu, am ba bynnag 
reswm.   
  
Myfyrwyr agored i niwed / Ehangu Mynediad  
Mae’n bosibl y bydd myfyrwyr sydd angen cymorth ychwanegol penodol er mwyn 
parhau i ddatblygu eu haddysg. Dylai asesiadau effaith cydraddoldeb nodi effaith ar 
fyfyrwyr â nodweddion gwarchodedig. Dylai sefydliadau hefyd ystyried anghenion y 
myfyrwyr hynny sydd dan anfantais economaidd-gymdeithasol ac a allai fod ag 
anghenion cymorth ychwanegol.    
  
Gall y rhain gynnwys:  
  
(i) Myfyrwyr agored i niwed a all gynnwys:   

• Pobl â nodweddion gwarchodedig;   
• pobl ag anghenion gofal a chymorth;   
• pobl sydd wedi ymddieithrio oddi wrth deuluoedd neu sy’n ddigartref;  
• pobl sydd â phrofiad o ofal;   
• gofalwyr;   
• pobl anabl, gan gynnwys y rhai sydd â phroblemau iechyd meddwl;  
• pobl ag anghenion neu gyflyrau iechyd eraill a nodwyd.    

(ii) Myfyrwyr sydd wedi cael anhawster ymgysylltu â dysgu ar-lein oherwydd 
diffyg offer priodol, gan gynnwys band eang a chyflymder llinell priodol mewn 
llety a rennir, cysylltedd, sgiliau digidol neu dlodi digidol.  

(iii) Myfyrwyr sydd hefyd yn weithwyr allweddol ac a allai fod yn astudio’n amser 
llawn neu’n rhan amser, gan gynnwys myfyrwyr ar leoliad mewn addysg, 
iechyd a gofal cymdeithasol neu leoliadau eraill.   

(iv) Myfyrwyr o gefndiroedd Du, Asiaidd, Lleiafrifol neu Ethnig.  

(v) Myfyrwyr y mae’r darparwr o’r farn eu bod mewn perygl o ymddieithrio neu 
roi’r gorau i ddysgu.  

  
Rydym yn cydnabod y posibilrwydd na fydd yn bosibl i lawer o fyfyrwyr gyrchu dysgu 
wyneb yn wyneb ar sawl cam.  Mae’n bosibl y byddai sefydliadau Addysg Uwch yn 
dymuno ystyried pa gymorth unigol y bydd ei angen ar y myfyrwyr hyn ar wahanol 
gyfnodau er mwyn ystyried natur gyfnewidiol y risg sy'n gysylltiedig â COVID-19, gan 
gynnwys lle mae mwy neu lai o achosion ymhlith y myfyrwyr neu'r boblogaeth 
ehangach, neu pan fydd mesurau diogelu iechyd lleol yn cael eu cyflwyno neu eu 
llacio.  
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Dylai myfyrwyr sy'n fregus iawn neu a oedd gynt yn gwarchod eu hunain neu a allai 
ystyried eu hunain neu aelod o'r teulu fel rhywun sy’n agored i niwed gael cymorth i 
gael mynediad at ddysgu wyneb yn wyneb neu ddysgu a chymorth ar-lein.  
Ar ben hynny, mae’n bosibl y bydd angen cymorth i helpu’r myfyrwyr hyn i 
benderfynu ar aelwydydd estynedig ac i gyfathrebu â myfyrwyr eraill, yn yr achosion 
hynny pan fydd angen rhoi ystyriaeth ychwanegol i’r gofyniad i gadw ei gilydd yn 
ddiogel.     
Gall sefydliadau Addysg Uwch benderfynu mai cyfuniad o ddulliau sydd fwyaf 
priodol, yn dibynnu ar anghenion y myfyriwr, a gallai’r rhain gynnwys:  
  

• Cymorth bugeiliol, gan gynnwys cadw golwg ar iechyd meddwl a llesiant, a 
chymorth pellach i ddod o hyd i’r gefnogaeth sydd ei hangen, megis Student 
Space;  

• Cyfathrebu rheolaidd, amserol a chlir rhwng timau cyrsiau a myfyrwyr, yn 
enwedig mewn perthynas â newidiadau yn y ddarpariaeth;  

• Cymorth tiwtorial i wirio sut mae’r dysgwr yn ymgysylltu â darparu ar-lein/o bell 
a’u bod yn deall yr hyn a ddisgwylir ganddynt, ac i roi adborth ar eu gwaith;  

• Cymorth TGCh i sicrhau eu bod yn gyfforddus ac yn hyderus gan ddefnyddio 
llwyfannau dysgu ar-lein a thechnolegau eraill sy’n ofynnol ar gyfer dysgu o bell a 
lleihau tlodi digidol/hybu cynhwysiant;  

• Archwiliadau diogelu;  
• Cyngor ac arweiniad ar y camau nesaf mewn dysgu, lleoliadau a/neu gyflogaeth;   
• Lle bo hynny’n ddiogel, cynnig cymorth un i un ond gan gadw at y rheolau cadw 

pellter cymdeithasol;  
  

• Defnyddio data dadansoddol dysgwyr, gan gynnwys: data ymgysylltu a monitro  
(ee cofnodion mewngofnodi llyfrgell neu’r Rhith-amgylchedd Dysgu, monitro  
‘presenoldeb’ ar-lein, defnyddio data dadansoddeg lle bo’n berthnasol);   
  

• Ceisio adborth gan staff a myfyrwyr ar rwystrau dysgu neu lesiant.   
  

Staff agored i niwed   
Nid yw’r canllawiau hyn yn disodli’r ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch gyfredol, gan 
gynnwys Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974, a bydd sefydliadau Addysg 
Uwch yn parhau i lynu wrth y rhwymedigaethau hyn, gan gynnwys y ddyletswydd 
gyfreithiol ar gyflogwyr i gynnal asesiadau risg ac ymgysylltu â phwyllgorau iechyd a 
diogelwch.  
  
O ran COVID-19 yn benodol a drwy gydol yr holl gamau cynllunio, bydd sefydliadau 
Addysg Uwch yn rhoi sylw i ganllawiau iechyd a diogelwch cyffredinol yr Awdurdod 
Gweithredol Iechyd a Diogelwch.  
  
Mae’n bosibl y bydd staff sydd angen cymorth ychwanegol penodol, neu lle bydd 
asesiadau effaith cydraddoldeb yn nodi grwpiau a allai fod dan anfantais.    

https://studentspace.org.uk/cy
https://studentspace.org.uk/cy
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
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 Gall y rhain gynnwys:  
  
(i) Gall staff agored i niwed gynnwys:   

• pobl â nodweddion gwarchodedig;  
• pobl ag anghenion gofal a chymorth;   
• gofalwyr;   
• pobl anabl, gan gynnwys y rhai sydd â phroblemau iechyd meddwl;  
• pobl ag anghenion neu gyflyrau iechyd eraill a nodwyd.    

(ii) Staff sydd wedi cael anhawster ymgysylltu â gweithio ar-lein oherwydd diffyg 
offer priodol, cysylltedd, sgiliau digidol neu dlodi digidol.  

(iii) Staff sydd hefyd yn weithwyr allweddol ac a allai fod yn gweithio mewn mwy 
nag un lleoliad.   

(iv) Staff o gefndiroedd cymunedau lleiafrifoedd ethnig. 

 
I'r staff hyn, bydd angen adolygu'r asesiadau risg ar ôl cyflwyno neu lacio 
cyfyngiadau neu’n dilyn clwstwr o achosion.  
  
Rydym yn cydnabod efallai na fydd dychwelyd i'r gwaith wyneb yn wyneb yn bosibl 
ar wahanol gyfnodau i lawer o staff. Efallai y bydd Sefydliadau Addysg Uwch am 
ystyried pa gymorth unigol y bydd ei angen ar y staff hyn ar wahanol gyfnodau 
oherwydd natur gyfnewidiol y risg sy'n gysylltiedig â COVID-19, gan y bydd 
cyfraddau’r achosion a throsglwyddo uwch yn arwydd o risg uwch.   
  
Yn benodol, lle mae mesurau diogelu iechyd cenedlaethol yn cael eu gweithredu, 
dylai sefydliadau sicrhau eu bod yn adolygu'r asesiadau risg unigol ar gyfer staff sy'n 
agored i niwed fel blaenoriaeth. Pan fo aelod o staff yn perthyn i gategori agored i 
niwed, efallai y bydd angen ystyried gweithio gartref fel y mesur mudol mwyaf 
priodol. Fodd bynnag, mae angen cynnal asesiadau risg ar sail unigol a dylent 
ystyried anghenion ac amgylchiadau unigol. Wrth gwrs, bydd yn rhaid i sefydliadau 
sicrhau bod y mesurau a'r trefniadau sy’n cael eu mabwysiadu’n cydymffurfio â'u 
dyletswydd i leihau'r risg y bydd staff yn dod i gysylltiad â’r coronafeirws o dan 
Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020.  
  
  

Cyflwyno oddi ar y safle   

Rydym yn cydnabod na ellir cwblhau rhai rhaglenni, megis hyfforddiant cychwynnol 
athrawon, gwaith cymdeithasol, proffesiynau gofal iechyd meddygol a chysylltiedig 
yn ogystal ag ymchwil mewn labordy, a bydd angen i sefydliadau Addysg Uwch 
barhau i gydymffurfio â’r Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) 
(Rhif 5) (Cymru) 2020 a chynorthwyo myfyrwyr.   
  
I fyfyrwyr, gan gynnwys prentisiaid Addysg Uwch, y mae eu dysgu’n digwydd yn y 
gweithle neu mewn man arall, y cyflogwr sy’n gyfrifol am ddiogelwch yr amgylchedd 
dysgu; ond rhaid i’r darparwr dysgu fodloni ei hun o ran diogelwch ei staff wrth iddynt 
weithio yn y gweithle.    
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Ym mhob achos, os yw natur yr amgylchedd dysgu yn golygu na all y darparwr 
sicrhau y bydd myfyrwyr a staff yn ddiogel, rhaid i’r cyflwyniad dysgu beidio â 
pharhau.    
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Rheoli’r ddarpariaeth yn ddiogel: dysgu yn y gweithle, 
prentisiaethau Addysg Uwch a darpariaeth freiniol  
  
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gadw’n ddiogel yn y gwaith i 
gyflogwyr a gweithwyr, gan gynnwys ar leoliadau dysgu seiliedig ar waith a 
phrentisiaethau. Mae canllaw hefyd ar bob cam rhesymol y mae’n rhaid i 
weithleoedd a safleoedd eraill eu cymryd i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r feirws.  
  
Mae hyn yn cynnwys canllawiau cyffredinol yn ogystal â chanllawiau penodol i 
sectorau fel a ganlyn:  
  
• Manwerthu  
• Gweithgynhyrchu  
• Chwaraeon a hamdden  
• Busnesau coedwigaeth  
• Y diwydiannau creadigol  
• Swyddfeydd a chanolfannau cyswllt  
• Cyrchfannau a lleoliadau diwylliant a 

threftadaeth  

• Busnesau anifeiliaid, achub ac 
ailgartrefu  

• Gweithio mewn neu o gerbyd  
• Labordai a sefydliadau ymchwil  
• Adeiladu a gwaith tu allan  
• Safleoedd prosesu cig a bwyd  
• Twristiaeth a lletygarwch  
• Busnesau trin gwallt a barbwr  

  
Dylai aseswyr gweithleoedd sy’n ymweld â chyflogwyr ymgyfarwyddo ag unrhyw 
ganllawiau i’w sectorau i wneud yn siŵr eu bod yn deall beth dylai cyflogwyr fod yn ei 
wneud i gadw eu staff yn ddiogel.  Bydd y canllawiau’n cael eu diweddaru dros 
amser ac rydym yn rhag-weld y bydd rhagor o sectorau’n cael eu hychwanegu wrth i 
ragor o ddiwydiannau ddechrau ailagor ar gyfer busnes.  
  
Os bydd dysgwr yn adrodd pryder am ei ddiogelwch yn ei weithle, neu fod asesydd 
yn arsylwi ar arferion anniogel (fel arferion gwael o ran golchi dwylo a hylendid 
anadlol, neu ddiffyg pellter cymdeithasol mewn mannau caeedig), dylai’r darparwr 
uwchgyfeirio’r pryderon hyn i’r cyflogwr.    
  
Ni ddylid gorfodi aseswyr ac aelodau eraill o staff sy’n rhan o ddarpariaeth yn y 
gweithle i ymweld â gweithleoedd os nad yw’r darparwr yn siŵr eu bod yn ddiogel.  
Yn yr un modd, rhaid i aseswyr a staff eraill sy’n ymwneud â darparu yn y gweithle 
beidio â mynd i weithleoedd os oes ganddynt symptomau eu hunain, a rhaid iddynt 
hunanynysu a gwneud cais am brawf. Rhaid i’r aseswyr, staff a dysgwyr gydymffurfio 
â’r gofyniad i ddefnyddio gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus o dan do yn y 
gweithle lle bo’n berthnasol, neu gydymffurfio ag unrhyw ofyniad gan gyflogwr i 
ddefnyddio gorchudd wyneb ar eu safleoedd os nad yw’n orfodol gan y gyfraith.  
   
Gall myfyrwyr neu aseswyr roi gwybod am fater sy’n ymwneud ag amddiffyn pobl 
rhag COVID-19 yn y gweithle i’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch:  
• ar 0300 790 6787 (mae’r llinellau ffôn yn agored o ddydd Llun i ddydd Gwener, 

rhwng 8:30am ac 8pm)  
• ar-lein gan ddefnyddio ei ffurflen ymholiadau gweithio’n ddiogel  

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-y-gweithle-i-gyflogwyr-chyflogeion-covid-19
https://llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-y-gweithle-i-gyflogwyr-chyflogeion-covid-19
https://llyw.cymru/dysgu-seiliedig-ar-waith-phrentisiaethau-coronafeirws
https://llyw.cymru/dysgu-seiliedig-ar-waith-phrentisiaethau-coronafeirws
https://llyw.cymru/dysgu-seiliedig-ar-waith-phrentisiaethau-coronafeirws
https://llyw.cymru/dysgu-seiliedig-ar-waith-phrentisiaethau-coronafeirws
https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoedd
https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoedd
https://llyw.cymru/manwerthwyr-canllawiau-coronafeirws
https://llyw.cymru/manwerthwyr-canllawiau-coronafeirws
https://llyw.cymru/gweithgynhyrchu-canllawiau-coronafeirws
https://llyw.cymru/gweithgynhyrchu-canllawiau-coronafeirws
https://llyw.cymru/chwaraeon-hamdden-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol
https://llyw.cymru/chwaraeon-hamdden-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol
https://llyw.cymru/busnesau-coedwigaeth-canllawiau-coronafeirws
https://llyw.cymru/busnesau-coedwigaeth-canllawiau-coronafeirws
https://llyw.cymru/y-diwydiannau-creadigol-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol-0
https://llyw.cymru/y-diwydiannau-creadigol-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol-0
https://llyw.cymru/swyddfeydd-chanolfannau-cyswllt-canllawiaur-gweithle-y-coronafeirws
https://llyw.cymru/swyddfeydd-chanolfannau-cyswllt-canllawiaur-gweithle-y-coronafeirws
https://llyw.cymru/swyddfeydd-chanolfannau-cyswllt-canllawiaur-gweithle-y-coronafeirws
https://llyw.cymru/swyddfeydd-chanolfannau-cyswllt-canllawiaur-gweithle-y-coronafeirws
https://llyw.cymru/cyrchfannau-lleoliadau-diwylliant-threftadaeth-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol
https://llyw.cymru/cyrchfannau-lleoliadau-diwylliant-threftadaeth-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol
https://llyw.cymru/cyrchfannau-lleoliadau-diwylliant-threftadaeth-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol
https://llyw.cymru/cyrchfannau-lleoliadau-diwylliant-threftadaeth-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol
https://llyw.cymru/cyrchfannau-lleoliadau-diwylliant-threftadaeth-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol
https://llyw.cymru/busnesau-anifeiliaid-achub-ac-ailgartrefu-canllawiau-coronafeirws
https://llyw.cymru/busnesau-anifeiliaid-achub-ac-ailgartrefu-canllawiau-coronafeirws
https://llyw.cymru/busnesau-anifeiliaid-achub-ac-ailgartrefu-canllawiau-coronafeirws
https://llyw.cymru/busnesau-anifeiliaid-achub-ac-ailgartrefu-canllawiau-coronafeirws
https://llyw.cymru/gweithio-mewn-neu-o-gerbyd-canllawiaur-gweithle-y-coronafeirws
https://llyw.cymru/gweithio-mewn-neu-o-gerbyd-canllawiaur-gweithle-y-coronafeirws
https://llyw.cymru/labordai-sefydliadau-ymchwil-canllawiaur-gweithle-y-coronafeirws
https://llyw.cymru/labordai-sefydliadau-ymchwil-canllawiaur-gweithle-y-coronafeirws
https://llyw.cymru/adeiladu-gwaith-tu-allan-canllawiaur-gweithle-y-coronafeirws
https://llyw.cymru/adeiladu-gwaith-tu-allan-canllawiaur-gweithle-y-coronafeirws
https://llyw.cymru/rhwystro-rheolir-coronafeirws-mewn-safleoedd-prosesu-cig-bwyd
https://llyw.cymru/rhwystro-rheolir-coronafeirws-mewn-safleoedd-prosesu-cig-bwyd
https://llyw.cymru/busnesau-twristiaeth-lletygarwch-canllawiau-i-ailagor-yn-raddol
https://llyw.cymru/busnesau-twristiaeth-lletygarwch-canllawiau-i-ailagor-yn-raddol
https://llyw.cymru/busnesau-trin-gwallt-barbwr-canllawiaur-coronafeirws-gweithleoedd
https://llyw.cymru/busnesau-trin-gwallt-barbwr-canllawiaur-coronafeirws-gweithleoedd
https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl-covid-19#section-38123
https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl-covid-19#section-38123
https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl-covid-19
https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl-covid-19
https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws
https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://hsegov.microsoftcrmportals.com/workingsafelyenquiries/&data=02|01|Marian.Jebb@gov.wales|abb1a11df6e945ecbecb08d7fd821d28|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637256607580364514&sdata=T04o2g8r3G3G+IIeA//s0Mv8xfPmM5ttEE21VhcOiJw=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://hsegov.microsoftcrmportals.com/workingsafelyenquiries/&data=02|01|Marian.Jebb@gov.wales|abb1a11df6e945ecbecb08d7fd821d28|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637256607580364514&sdata=T04o2g8r3G3G+IIeA//s0Mv8xfPmM5ttEE21VhcOiJw=&reserved=0
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Canllawiau labordai – amgylchedd addysgu a dysgu  
  

  
  

Pwrpas a hyd a lled y canllawiau hyn  

Pwrpas y canllawiau hyn yw ystyried newidiadau i’r dull addysgu a dysgu o fewn 
cyfleusterau labordy a datblygu ymchwil mewn sefydliadau Addysg Uwch.  
  
Maen nhw’n cynnwys ystyriaethau ymarferol ynghylch sut gellir rhoi arferion diogel ar 
waith. Fodd bynnag, dylai sefydliadau unigol ystyried yr hyblygrwydd gofynnol yn eu 
hanghenion a’u hamgylchiadau unigol i sicrhau y darperir profiad o ansawdd uchel 
sy’n cynorthwyo myfyrwyr i gyflawni eu canlyniadau dysgu mewn modd diogel.  
  
Mae iechyd, diogelwch a llesiant y myfyrwyr, y staff a’r ymwelwyr yn parhau i fod yn 
flaenoriaeth. Mae’r canllawiau hyn yn amlinellu rhai o’r ystyriaethau y gallai 
prifysgolion fod eisiau eu hadolygu er mwyn amddiffyn rhag trosglwyddo’r feirws, 
sy’n achosi COVID-19.  

  
Dysgu / addysgu mewn labordy  

Mae’r canllawiau hyn yn grynodeb o’r canllawiau labordy llawn ond bwriedir 
iddynt grynhoi’r elfennau sy’n berthnasol i labordy addysgu.  
  
Lle mae’n ofynnol i fyfyrwyr neu staff fynd i labordai yna dylid dilyn y canllawiau a 
ganlyn:   

• Lle bo’n bosibl cadw pellter cymdeithasol a chorfforol (2m ar adeg ysgrifennu’r 
canllawiau), dylid gwneud hynny.  

• Gan fod labordai yn weithleoedd hefyd, bydd yn ofynnol i’r rheini sy’n gyfrifol 
am y gwaith gymryd mesurau rhesymol eraill i leihau’r risg o ddod i gysylltiad 
â’r coronafeirws neu ei ledaenu. Felly, mae’n bwysig bod camau lliniaru eraill 
yn cael eu hystyried fel y nodir yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru, er 
enghraifft; gorchuddion wyneb, golchi dwylo, defnyddio rhwystrau corfforol 
neu gyfyngu ar gyswllt. Dylid asesu risg y rhain a’u cyfathrebu’n glir i fyfyrwyr 
a staff.  

• Byddem yn annog pob sefydliad i ddangos i’w staff ac i’w myfyrwyr eu bod 
wedi asesu eu risg yn briodol ac wedi cymryd mesurau lliniaru priodol. Lle 

https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoedd
https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoedd
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bo’n bosibl, dylech gyhoeddi eich asesiad risg a’ch systemau diogel o weithio 
ar eich mewnrwyd a dylid ei ddiweddaru’n rheolaidd.   

• Lle bo modd, dylid glanhau offer labordy (gan gynnwys yr holl arwynebau 
gwaith, ac arwynebau cyffwrdd eraill fel dolenni drysau) rhwng pob sesiwn.  

• Dylai sefydliadau werthuso’r lle sydd ar gael ym mhob lleoliad labordy i bennu 
faint o bobl sy’n gallu bod yn y labordy yn ddiogel ar yr un pryd wrth gynnal 
pellter o 2m. Ar ôl nodi’r nifer, dylid cadw ato bob amser.  

• Dylai sefydliadau adolygu cynlluniau a phrosesau lle bo hynny’n bosibl er 
mwyn ei gwneud hi’n bosibl cadw pellter cymdeithasol a chorfforol, gan 
dderbyn bod cyfyngiadau mewn rhai amgylcheddau labordy.  

• Dylai sefydliadau a darlithwyr ystyried defnyddio timau sefydlog neu addasu 
prosesau archebu i leihau nifer y bobl sydd mewn labordy ar yr un pryd i gadw 
pellter corfforol ac osgoi gorlenwi.  

• Er mwyn lleihau’r angen i symud ar ôl cyrraedd y labordy, dylid trefnu bod 
cyfarpar mewn gweithfannau cyn pob sesiwn a dylid dyrannu eu cyfarpar/cit 
eu hunain i bob myfyriwr i'r graddau sy’n rhesymol ymarferol.  

• Dylid cyfyngu ar y defnydd o eitemau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml a chyfarpar 
a rennir, er enghraifft offer profi, cyfarpar, terfynellau rheoli a rennir.  Rhaid 
glanhau gwrthrychau a gyffyrddir yn aml na ellir eu cyfyngu (fel meinciau, 
dodrefn, drysau ac ati) yn unol â’r canllawiau.  

• Dylai PPE a chotiau labordy y gellir eu hailddefnyddio gael eu golchi’n drylwyr 
bob tro ar ôl eu defnyddio. Dylid defnyddio cyfleusterau a gweithdrefnau i 
gynorthwyo’r broses o symud a glanhau’r eitemau hyn yn ddiogel, fel bagiau 
plastig ar gyfer mynd ag eitemau adref.   

• Rhaid storio eitemau tafladwy mewn bag sbwriel. Hysbysir y tîm 
ystadau/glanhau a fydd yn casglu’r bag ac yn ei waredu’n ddiogel. Nid yw hyn 
yn cynnwys eitemau miniog sy’n cael eu storio yn y cynhwysydd eitemau 
miniog.  

• Dylai’r Rheolwr Cyfleusterau drefnu glanhau dwfn a glanweithdra dros dro yn 
yr ardal yn unol â’r drefn lanhau y cytunwyd arni, a ddylai ystyried y 
canllawiau cyfredol ar gyfer glanhau lleoliadau nad ydynt yn rhai gofal iechyd.  

• Pan fydd angen defnyddio dyfeisiau mynediad diogelwch, fel bysellbadiau neu 
basys, yna dylai sefydliadau ystyried addasu prosesau ger 
mynedfeydd/allanfeydd i leihau’r risg o drosglwyddo. Er enghraifft, glanhau 
darllenwyr pasys yn rheolaidd a gofyn i’r staff ddal eu pàs wrth ymyl y 
darllenwyr pasys yn hytrach na’u cyffwrdd.   
  
Enghraifft o gadw pellter cymdeithasol a chorfforol mewn labordy.  

 

  
  
  
  

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
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Golchi dwylo a hylendid a diogelwch anadlol  

Argymhellir bod pob unigolyn yn:   
  

• Golchi eich dwylo yn rheolaidd gyda sebon a dŵr am o leiaf 20 eiliad a 
defnyddio’r hylif diheintio dwylo sydd ar gael.  Mae hyn yn arbennig o 
bwysig os ydych chi’n chwythu eich trwyn, yn tisian neu’n pesychu.  

• Gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do.  
 

• gorchuddio eich peswch neu disian gyda hances bapur, yna rhoi’r hances 
bapur mewn bin a golchi eich dwylo.  

• Defnyddio basnau golchi a diheintio eu hunain cyn mynd i mewn i’r 
ystafelloedd/labordai.   

• Peidio â chyffwrdd ag unrhyw ran o’r wyneb ar ôl i chi olchi/diheintio a 
mynd i mewn i’r labordy.  

• Rhaid i fyfyrwyr beidio â mynd i mewn i’r ystafelloedd storio sylweddau 
na’r ystafelloedd paratoi na mannau eraill a ddynodir gan y sefydliad 
unigol.  

• Dylai myfyrwyr aros wrth eu meinciau gwaith.  
• Cyn gadael, golchi/diheintio dwylo.  

  

Symud o gwmpas y campws a theithio i’r labordy  

Bydd gan sefydliadau ganllawiau ar waith sy’n nodi pa gamau y mae’n rhaid eu dilyn 
ar y campws, a dylid cadw at y rhain. Wrth fynd ar gampws i weithio neu hyfforddi 
mewn labordy dylid ystyried y materion ychwanegol a ganlyn hefyd:  
  

• Lle bo’n bosibl, peidio â symud o gwmpas y campws i rannau eraill o’r 
adeilad.  

• Dilyn y rheolau cadw pellter cymdeithasol bob amser.  
• Gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do, neu pan 

ofynnir ichi wneud hynny gan nad yw cadw pellter cymdeithasol yn bosibl.  
• Rhaid i unigolion fynd yn syth i’r adeilad yn unol â’r cyfarwyddyd, gan nodi 

unrhyw lwybr mynediad ac ymadael wedi eu marcio a dilyn unrhyw system 
unffordd neu reoli mynediad arall sydd ar waith. Yn yr adeilad, mynd i’r 
labordy ar eich union yn unol â chyfarwyddyd tîm y cwrs, gan gadw pellter 
cymdeithasol.  

• Pan fydd unigolion yn gorffen eu tasgau dylent adael y campws ar 
unwaith.  

• Cynghorir sefydliadau i ystyried amseroedd cyrraedd a gadael wedi’u 
gwasgaru i gyfyngu ar y posibilrwydd o bobl yn ymgasglu a lleihau 
gorlenwi ar y ffordd i mewn ac allan o’r amgylchedd dysgu, gan ystyried yr 
effaith ar y rhai sydd â nodweddion gwarchodedig.  

https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
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Enghraifft o ardaloedd cyffredin y mae cyfyngiad ar eu defnydd, sydd wedi cael eu 
dynodi â marciau gweledol clir er mwyn annog pobl i gadw pellter corfforol.  
  

    

   
 

Cyfarpar Diogelu Personol (PPE)  

Os oeddech chi eisoes yn defnyddio PPE yn eich gwaith i ddiogelu yn erbyn risgiau 
nad ydynt yn ymwneud â COVID-19, dylech chi barhau i wneud hynny. Pan na ellir 
cadw pellter cymdeithasol a chorfforol gellir ystyried yr angen am PPE ychwanegol 
fel rhan o’r asesiad risg a’r hierarchaeth risg. Atgoffir sefydliadau nad yw 
gorchuddion wyneb yr un fath â’r PPE a ddefnyddir i reoli risgiau fel llwch a chwistrell 
mewn cyd-destun diwydiannol.  
  

Damweiniau ac Achosion Brys  
  
Mewn argyfwng, er enghraifft, damwain, cemegion wedi tywallt, darparu cymorth 
cyntaf, tân neu ladrad, nid oes rhaid i bobl gadw 2m ar wahân os byddai’n anniogel 
gwneud hynny. Dylai pobl sy’n helpu eraill roi sylw penodol i fesurau glanweithdra yn 
syth wedyn, gan gynnwys golchi dwylo.  
  
Mae gweithdrefnau damweiniau ac achosion brys eisoes ar waith a dylid eu dilyn. 
Cynghorir sefydliadau i adolygu eu gweithdrefnau digwyddiadau ac argyfwng i 
sicrhau eu bod yn adlewyrchu’r egwyddorion cadw pellter corfforol o 2m cymaint ag 
y bo modd. Rhaid i bob gweithle a safle gymryd camau rhesymol i leihau’r risg o 
ddod i gysylltiad â’r feirws fel y nodir yn y canllawiau.  
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Canllawiau Cyffredinol ar Fesurau Diogelu   
  
Ym mhob lleoliad addysg a hyfforddiant, mae atal coronafeirws (COVID-19) rhag 
lledaenu yn golygu delio â throsglwyddo uniongyrchol (er enghraifft wrth ddod i 
gysylltiad agos â phobl sy’n tisian ac yn peswch) a throsglwyddo anuniongyrchol 
(drwy gyffwrdd ag arwynebau halogedig).  Rhaid i bob gweithle a safle gymryd 
camau rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r feirws fel y nodir yn y 
canllawiau.  
  
Dylid defnyddio amrywiaeth o ddulliau a chamau gweithredu i gyflawni hyn.   
  
Gellir ystyried hyn yn hierarchaeth o reolaethau sydd, os ydynt yn cael eu rhoi ar 
waith, yn creu system sy’n fwy diogel yn ei hanfod lle mae’r risg o drosglwyddo a 
salwch yn is o lawer. Mae’r rheolaethau ar frig yr hierarchaeth yn fwy effeithiol a 
gwarchodol na’r rheini ar y gwaelod o bosibl.   
  
Dylai sefydliadau Addysg Uwch gyfathrebu’r mesurau hyn yn glir i fyfyrwyr a staff, a 
hwyluso’r camau gweithredu hyn i’r graddau mwyaf posib.  
  
Osgoi pob cyswllt ag unigolion sy’n sâl.  

Os yw aelod o staff neu fyfyriwr yn dangos symptomau coronafeirws (peswch cyson 
newydd, twymyn, neu newid yn eu synnwyr o flas neu arogl), neu fod rhywun yn ei 
aelwyd yn dangos y symptomau hyn, ni ddylent fod mewn lleoliad addysg. Dylent fod 
gartref yn hunanynysu, yn archebu prawf coronafeirws ac yn aros am y canlyniad, yn 
unol â’r canllawiau i aelwydydd coronafeirws posibl.   
  

Golchi dwylo’n amlach   

Dylech olchi dwylo yn amlach nag arfer, yn enwedig ar ôl cyrraedd y sefydliad 
Addysg Uwch a chyrraedd adref, cyffwrdd eich wyneb, chwythu eich trwyn, tisian 
neu beswch, a chyn bwyta neu drin bwyd.   

Dylai cyfleusterau golchi dwylo fod ar gael yn rhwydd i staff a myfyrwyr. Dylid eu 
hatgoffa ei bod hi’n briodol golchi dwylo’n aml, a bod ymarfer diogel o ran golchi 
dwylo’n golygu y dylech olchi eich dwylo’n drylwyr am 20 eiliad gyda dŵr sy’n rhedeg 
a sebon, a’u sychu’n dda.  

Os nad oes cyfleusterau golchi dwylo ar gael, cynghorir defnyddio hylif diheintydd 
dwylo ag alcohol, gan sicrhau ei fod yn mynd dros bob rhan o’r dwylo.  

Efallai y bydd sefydliadau Addysg Uwch yn dymuno sicrhau bod digon o hylif 
diheintio dwylo ag alcohol ar gael i staff a myfyrwyr.   

Efallai y byddwch am ystyried cynnwys rhai o’r canlynol:  
  

https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl-covid-19
https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl-covid-19
https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws
https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
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Trefniadau glanhau a hylendid dwylo  

Mae angen cyflwyno protocolau clir ar gyfer glanhau/hylendid dwylo i atal 
coronafeirws rhag trosglwyddo, ac mae angen i’r holl staff, contractwyr a myfyrwyr 
eu deall.   
Wrth ddatblygu’r protocolau hyn, dylid ystyried y canlynol yn gymesur:  
  

• Cynyddu lefel y glanhau mewn pwyntiau cyffwrdd fel canllawiau, giatiau, 
handlenni drysau, platiau drysau, botymau lifftiau, meteri parcio ac ati.  

• Cofio y bydd lefel uchel a gweladwy o weithdrefnau glanhau a hylendid  
• personol ymysg eich staff glanhau yn rhoi sicrwydd i staff a myfyrwyr.   
• Darparu hylif diheintio dwylo ger mynedfeydd ac allanfeydd y safle/adeilad a 

ger “pwyntiau cyffwrdd” rheolaidd, nad oes modd eu hosgoi.   
• Cynyddu pa mor aml mae ardaloedd gwaith yn cael eu glanhau, yn ogystal ag 

arwynebau fel y pwyntiau cyffwrdd a nodir uchod, gan ddefnyddio eich 
cynnyrch glanhau arferol.   

• Darparu mwy o gyfleusterau gwastraff a chasglu sbwriel yn amlach.  
• Gosod cyfleusterau hylif diheintio dwylo i’w defnyddio gan staff a myfyrwyr 

cyn iddynt fynd i mewn i gyfleusterau cegin.  
• Ategu’r negeseuon am olchi dwylo/defnyddio hylif diheintio dwylo yn aml.  
• Tynnu ffynhonnau dŵr.  
• Peidio â rhannu llieiniau, gan gynnwys llieiniau llaw a llieiniau sychu llestri.  

  
O ran cyfleusterau toiledau yn benodol, dylid ystyried y canlynol:  
  

• Cynyddu amlder gweithgareddau glanhau.   
• Cyflwyno arwyddion a marcwyr pellter cymdeithasol i hwyluso cadw pellter 

corfforol.   
• Gosod system ciwio, gyda marcwyr ar y llawr i hwyluso cadw pellter corfforol.   
• Atal bob yn ail wrinal, ciwbicl neu fasn ymolchi rhag cael eu defnyddio.   
• Cyflwyno peiriant sebon nad oes angen eu cyffwrdd.  
• Gwirio peiriannau sebon/tywelion papur yn amlach – gan ddisgwyl y byddant 

yn cael eu defnyddio’n amlach. Peidio â rhannu llieiniau, gan gynnwys 
llieiniau llaw a llieiniau sychu llestri.  

• Defnyddio arwyddion a phosteri i godi ymwybyddiaeth o dechneg dda ar gyfer 
golchi dwylo, yr angen i gynyddu pa mor aml mae pobl yn golchi dwylo, osgoi 
cyffwrdd â’ch wyneb a phesychu neu disian i mewn i’ch braich ac i gofio cadw 
pellter cymdeithasol.  

• Darparu arwyddion a nodiadau atgoffa rheolaidd i gadw at safonau hylendid 
dwylo.  

• Darparu hylif diheintio dwylo mewn sawl lleoliad yn ogystal ag ystafelloedd 
ymolchi.  

• Gosod canllawiau clir ar gyfer glanhau a defnyddio toiledau er mwyn sicrhau 
eu bod yn cael eu cadw’n lân a bod pellter cymdeithasol yn cael ei gadw.  

• Darparu tywelion papur yn lle peiriannau sychu dwylo mewn cyfleusterau 
golchi dwylo.  

• Lleihau’r defnydd o doiledau cludadwy i’r graddau mwyaf posibl.  
 

https://llyw.cymru/arwyddion-diogelwch-chadw-pellter-corfforol-i-gyflogwyr-coronafeirws?_ga=2.222040849.881537881.1610462843-761727238.1550136078
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Mesurau ataliol cyffredinol 
 

Sicrhau hylendid anadlol da - ei ddal, ei daflu, ei ddifa, a golchi eich dwylo!  

Dylech osgoi cyffwrdd eich wyneb, eich ceg, eich llygaid na’ch trwyn.   
  
Rhowch hancesi papur dros y geg a’r trwyn wrth beswch neu disian. Os nad oes rhai 
ar gael, tisian i gamedd y penelin, nid i’r dwylo.   
Dylech gael gwared ar hancesi mewn bag sbwriel mae modd ei waredu, a glanhau 
dwylo’n syth gyda sebon a dŵr am 20 eiliad, neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo.  

  

Dylai unigolion fynd ati’n aml i lanhau arwynebau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml   

I leihau’r feirws rhag lledaenu rhwng pobl yn anuniongyrchol, dylai unigolion lanhau 
arwynebau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml fel wynebau byrddau a dyfeisiau electronig 
(fel ffonau). Wrth lanhau, defnyddiwch y cynnyrch arferol fel glanedyddion a weips 
arwyneb gwrthfacterol, oherwydd bydd y rhain yn effeithiol wrth gael gwared ar y 
feirws ar arwynebau. Mae canllawiau llawn i leoliadau nad ydynt yn rhai gofal iechyd 
ar gael.  

Dylai fod gan fannau astudio a rennir ddeunyddiau glanhau priodol fel weips sydd ar 
gael yn rhwydd i unigolion allu glanhau arwynebau cyn ac ar ôl iddynt eu defnyddio.  
 

Glanhau dillad bob dydd  

Mae’r feirws yn gallu goroesi ar ddillad. I atal y feirws rhag lledaenu’n 
anuniongyrchol, dylai staff newid dillad neu orchuddion wyneb os ydynt yn cael eu 
defnyddio mewn mannau cyfyng bob dydd, a’u golchi gan ddefnyddio glanedydd 
arferol ar y tymheredd uchaf a nodir ar y dilledyn. Peidiwch ag ysgwyd dillad budr.  
Cofiwch olchi eich dwylo ar ôl newid eich dillad/gorchuddion wyneb. Full guidance for 
non-healthcare settings. Cadwch gorchuddion wyneb y gellir eu hailddefnyddio 
mewn bag nes y gellir eu golchi.  

  

Cyn lleied o gyswllt a chymysgu â phosibl  

I’r graddau mwyaf posibl, dylech addasu’r amgylchedd i leihau’r cysylltiadau a’r 
cymysgu yn eich lleoliad a glynu’n dynn wrth y gofynion cadw pellter cymdeithasol. 
Gallai hyn gynnwys, lle bo’n bosibl, cadw grwpiau bach o fyfyrwyr gyda’i gilydd, gan 
gadw pellter cymdeithasol, ar gyfer gweithgareddau ar y campws.  

  

Rheolaethau glanhau ac ataliol cyffredinol  

Bydd angen glanhau adeiladau yn rheolaidd – unwaith y dydd o leiaf. Dylid glanhau 
arwynebau caled gyda dŵr sebon cynnes neu’r cynnyrch glanhau arferol sy’n cael ei 
ddefnyddio. Dylid rhoi sylw penodol i lanhau ardaloedd ac arwynebau a gaiff eu 
cyffwrdd yn aml. Dylid glanhau’r ardaloedd hyn yn aml mewn mannau a ddefnyddir 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings


 

51  
  

yn aml, yn seiliedig ar asesiad lleol, gan gynnwys ystafelloedd ymolchi, rheiliau, 
byrddau, cyfarpar, handlenni drysau, a lifftiau.   
  
Dylid glanhau eto (fel y nodir uchod) pan fydd carfan yn newid mewn unrhyw ardal, 
darlithfa neu ystafell.  Gallai hyn gynnwys y ffreutur a chyfleusterau arlwyo, gydag 
egwyliau cinio wedi’u gwasgaru.   
  
Dylai’r staff glanhau gadw pellter cymdeithasol oddi wrth ei gilydd ac oddi wrth staff a 
myfyrwyr drwy’r amser.  
  
Dylid rhoi hancesi papur mewn biniau ar wahân a’u gwaredu’n ddiogel. Dylid cael 
gwared â’r holl sbwriel bob dydd.  
 
Awyru  

Mae ardaloedd a all fod wedi'u hawyru'n wael, neu lle mae pobl yn treulio llawer o 
amser gyda'i gilydd, yn cynyddu'r risg y bydd y feirws yn lledaenu. Rhaid sicrhau 
awyru digonol ym mhob ardal. Dylid hefyd ystyried a ddylid gorfodi gwisgo 
gorchuddion wyneb yn y lleoliadau hynny hefyd. 

Lle y bo'n bosibl, dylid addasu mannau sydd wedi'u hawyru'n wael i wella'r awyru 
neu, os nad yw hynny'n bosibl, ni ddylid eu defnyddio fel lleoliad addysgu/dysgu.   

Dylech ystyried ffyrdd o gynnal a chynyddu'r cyflenwad o awyr iach, er enghraifft, 
drwy agor ffenestri a drysau (ac eithrio drysau tân). Bydd angen i chi ystyried 
darparu ar gyfer y gaeaf yn y mannau hynny sy'n dibynnu ar y ffenestri agor ar gyfer 
awyru. Dylai systemau aerdymheru ddibynnu ar aer ffres yn hytrach nag aer wedi'i 
ailgylchu. Ceir cyngor ar hyn yng nghanllawiau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch ar aerdymheru ac awyru yn ystod pandemig y coronafeirws. 
 
 
Defnyddio mannau yn yr awyr agored a mannau a rennir  
Nid yw coronafeirws yn goroesi am gyfnod hir mewn amgylcheddau sydd wedi’u 
hawyru’n dda ac sy’n cael goleuni’r haul. Mae’n goroesi am gyfnod hirach mewn 
amgylcheddau dan do.  

• Dylid parhau i ddefnyddio mannau yn yr awyr agored ar gyfer gwneud ymarfer 
corff a chymryd seibiant, gan ddilyn y gofynion cadw pellter cymdeithasol. Efallai 
y bydd yn rhaid rhoi rheolaethau ar waith i atal pobl rhag casglu mewn mannau 
sy’n cael eu defnyddio’n aml, fel mynedfeydd ac allanfeydd ac ati.  

• Mae dysgu yn yr awyr agored yn cael ei annog lle bo’n bosibl, oherwydd gall hyn 
leihau’r trosglwyddiad a’i gwneud hi’n haws i unigolion gadw pellter cymdeithasol 
o 2 fetr.  

• Ni ddylid defnyddio cyfarpar awyr agored oni bai fod y lleoliad yn gallu sicrhau ei 
fod yn cael ei lanhau’n briodol rhwng cael ei ddefnyddio gan wahanol grwpiau o 
fyfyrwyr neu staff, ac nad oes sawl grŵp yn ei ddefnyddio ar yr un pryd.       

• O ran myfyrwyr neu staff sydd angen defnyddio safleoedd, dylid gwasgaru’r 
defnydd o ystafelloedd staff/mannau cyffredin a swyddfeydd i gyfyngu ar y nifer 

https://www.hse.gov.uk/coronavirus/equipment-and-machinery/air-conditioning-and-ventilation.htm
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
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sy’n bresennol, a dylid annog pobl i beidio â defnyddio gweithfannau parod (hot 
desking).  Mae gwisgo gorchuddion wyneb yn orfodol mewn mannau cyhoeddus 
dan do ac yn y mannau dan do hynny lle nad yw’n bosibl cadw pellter 
cymdeithasol.  

  
  

Trefniadau teithio  

• Mae gorchuddion wyneb yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus, gan gynnwys 
tacsis, yng Nghymru.   

• Dylech newid amseroedd dechrau/gorffen er mwyn osgoi yr adegau prysuraf ar 
drafnidiaeth gyhoeddus, gan fod y capasiti’n debygol o fod yn llai i ganiatáu cadw 
pellter cymdeithasol.   

• Anogwch fyfyrwyr a staff i gerdded neu feicio lle bo’n bosibl, eto gan ddilyn y 
gofyniad cadw pellter cymdeithasol.   

• Os byddwch yn darparu trafnidiaeth bwrpasol, gwnewch yn siŵr bod darparwyr 
trafnidiaeth yn dilyn y canllawiau ar dacsis a cherbydau hurio preifat.   

  
    
Camau gweithredu yn dilyn achos sy’n cael ei amau 
(dangos symptomau) neu achos a gadarnhawyd o  
COVID-19  
  
Pan fydd rhywun yn cael ei amau o fod â COVID-19 (dangos symptomau) neu y 
cadarnhawyd bod ganddo’r clefyd, rhaid nodi’r holl ardaloedd lle mae’r unigolyn hwn 
wedi bod a’u cadw’n glir.   
  
Dylid rheoli’r ardaloedd yn ffisegol pan fo’n bosibl hy gosod rhwystrau gydag 
arwyddion addas neu gadw’r ardal dan glo. Dylid glanhau’r ardal cyn ei defnyddio 
eto, gan ddilyn y canllawiau glanhau mewn lleoliadau nad ydynt yn rhai gofal iechyd.    
  
Dylid rhoi sylw penodol i unrhyw ardal benodol lle bu’r unigolyn, hy ei ddesg/cadair 
yn ogystal â’r holl arwynebau eraill a gaiff eu cyffwrdd yn aml fel handlenni drysau, 
rheiliau ac ati.    
  
Os amheuir bod unrhyw wastraff yn gysylltiedig â rhywun sydd wedi’u amau o fod â 
COVID-19 neu y cadarnhawyd bod ganddo’r clefyd, dylid rhoi’r gwastraff hwnnw 
mewn dau fag gwastraff, ei gadw mewn lle diogel am 72 awr ac yna ei waredu gyda 
gwastraff arall.  
  
Dylai staff glanhau ddeall y gofynion glanhau yn llawn a dylai sefydliadau Addysg 
Uwch sicrhau bod y staff glanhau yn cael yr hyfforddiant, y cynnyrch a’r cyfarpar 
priodol a hynny’n brydlon.  
    

https://llyw.cymru/y-gofyniad-i-wisgo-gorchudd-wyneb-ar-drafnidiaeth-gyhoeddus-yng-nghymru?_ga=2.20304945.881537881.1610462843-761727238.1550136078
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/canllawiau-ar-dacsis-cherbydau-hurio-preifat
https://llyw.cymru/canllawiau-ar-dacsis-cherbydau-hurio-preifat
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
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Cyfarpar diogelu personol (PPE)  
  

Mae’r wybodaeth isod yn seiliedig ar gyngor cyfredol. Byddwn yn cadw golwg ar hyn 
ac yn ei ddiweddaru os oes angen, ar sail tystiolaeth wyddonol.    
  
Mae’n hanfodol bod PPE ar gael i’r rheini y mae ei angen arnynt. Mae hefyd yn 
bwysig osgoi defnydd amhriodol o ystyried natur ddigynsail argyfwng iechyd 
COVID19.   
  
Ni fydd angen PPE ar y rhan fwyaf o staff ym maes Addysg uwch y tu hwnt i’r hyn 
fyddai ei angen arnynt i’w gwaith fel arfer, fel ymchwilwyr neu’r staff a’r myfyrwyr 
hynny mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae canllawiau i’r rhai mewn 
lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol ar gael gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.  
  
Ond lle bo angen i staff lanhau cyfarpar neu arwynebau a allai fod wedi’u halogi â 
hylifau’r corff, poer neu secretiadau anadlol, dylid defnyddio menyg a ffedogau.  
  
Ym mhob sefyllfa, dylid bob amser golchi dwylo cyn gwisgo PPE ac ar ôl ei dynnu.  
  
O ran myfyrwyr ag anghenion gofal personol ac y mae eu gofal yn cynnwys 
defnyddio PPE fel arfer o ganlyniad i’w hanghenion gofal personol, dylent barhau i 
gael gofal yn yr un modd.  
  
Dylai’r holl staff y mae’n ofynnol iddynt ddefnyddio PPE ddeall sut i wisgo/tynnu PPE 
er mwyn lleihau’r risg o drosglwyddo haint ymlaen.  
  

   

https://llyw.cymru/coronafeirws-chyfarpar-diogelu-personol-ppe
https://llyw.cymru/coronafeirws-chyfarpar-diogelu-personol-ppe
https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/information-for-healthcare-workers-in-wales/
https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/information-for-healthcare-workers-in-wales/
https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/phw-advisory-note-housing-health-social-care-and-support-settings-examples-to-inform-implementation-of-the-covid-19-infection-prevention-and-control-guidance-including-use-of-personal-protective-equi/
https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/phw-advisory-note-housing-health-social-care-and-support-settings-examples-to-inform-implementation-of-the-covid-19-infection-prevention-and-control-guidance-including-use-of-personal-protective-equi/
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Atodiad A: Dull o gyfrifo a rheoli risg  
 

Daw hwn o bapur y Grŵp Cynghori Gwyddonol ar Argyfyngau ac mae’r Prif  
Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd wedi tynnu sylw ato fel dull gweithredu pwysig.  
   

 
  

Wrth ystyried cyswllt rhwng grwpiau cyswllt, byddem yn cynghori sefydliadau i 
ystyried y canlynol:  
  

1. Pa gyswllt mae modd ei atal?  
2. Pa gyswllt mae modd ei newid?  
3. Os oes cyswllt, pa fesurau dylunio fydd yn gallu rheoli’r risg?  
4. Os oes cyswllt, pa weithdrefnau fydd yn gallu gwella diogelwch / lleihau’r 

risgiau?  
5. Ar ôl dilyn y broses hon, dylid defnyddio PPE pan fydd y canllawiau’n nodi yr 

argymhellir gwneud hynny.  
  
Mae’r papur yn ei gwneud hi’n glir iawn mai pur anaml y bydd hi’n bosibl dileu’r risg 
yn llwyr. Dylai’r cyfuniad o reolaethau a gyflwynir geisio lleihau’r risg i lefel mor isel  
ag sy’n rhesymol ymarferol, gan flaenoriaethu ymyriadau strwythurol ac 
amgylcheddol dros rai unigol.  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/891990/S0329_Risk_Estimation_to_inform_risk_assessment.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/891990/S0329_Risk_Estimation_to_inform_risk_assessment.pdf
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