
RHAID i bawb sy’n bresennol
mewn gweithle gymryd
mesurau rheoli rhesymol i
gadw pellter corfforol yn y
gweithle er mwyn cydymffurfio
â chanllawiau o dan reoliad 7A
o Reoliadau Diogelu Iechyd
(Cyfyngiadau Coronafeirws)
(Cymru) 2020

Rhaid i reolwyr:
• Cymryd mesurau rheoli rhesymol i sicrhau bod pellter 
   o 2 fetr yn cael ei gynnal rhwng pob aelod o staff

• Darparu glanedydd/weips dwylo mewn lleoliadau 
   penodol, e.e. wrth fynedfa/allanfa, wrth lofnodi i mewn, 
   dyfeisiau amlddefnydd, offer TGCh sy’n cael ei rannu

• Sicrhau bod nifer y staff yn y swyddfa, y gegin a’r toiledau 
   ddim yn fwy na’r uchafswm

• Sicrhau bod system lanhau fwy trylwyr yn cael ei 
   chyflwyno ar gyfer y swyddfa a’r mannau gwaith

• Cynnal cyfarfodydd ar-lein os does dim modd cadw 
   pellter corfforol  

• Sicrhau bod polisi desgiau glân yn cael ei gynnal

• Sicrhau bod staff ddim yn croesi ar y grisiau – 
   defnyddiwch system unffordd lle bo hynny’n bosibl

• Sicrhau bod dim mwy nag 1 person (a chynhaliwr) 
   mewn lifft ar unrhyw adeg

• Nodi ar y llawr lle mae rhaid cadw pellter o 2 fetr wrth 
   ymyl drysau lifftiau, mynedfeydd i gyfleusterau, llyfr llofnodi
   i mewn, ac ati.

• Sicrhau bod bwyd DDIM yn cael ei baratoi gan 
   unigolion yn y gegin – dim ond diodydd iddyn nhw 
   eu hunain 

• Ystyried bod staff yn dechrau/gorffen ar wahanol 
   amseroedd fel eu bod nhw ddim yn ymgasglu mewn 
   llefydd cyfyng

Rhaid i staff:
• Sicrhau bod dim symptomau gyda nhw pan maen nhw’n
   gweithio yn y swyddfa 

• Cadw pellter o 2 fetr rhyngddyn nhw a’u cydweithwyr lle 
   bo hynny’n rhesymol ac yn ymarferol 

• Golchi’u dwylo â sebon yn rheolaidd am o leiaf 
   20 eiliad  

• Defnyddio glanedydd/weips dwylo’n briodol

• Peidio â mynd dros uchafswm nifer y staff yn y 
   swyddfa, y gegin a’r toiledau 

• Glynu wrth y polisi desgiau glân a sicrhau bod mannau 
   gwaith unigol yn cael eu glanhau/diheintio cyn eu 
   defnyddio eto 

• Defnyddio synnwyr cyffredin
   wrth symud drwy’r gweithle a 
   dangos cwrteisi i gydweithwyr
   wrth aros i fynd i mewn i 
   lefydd/defnyddio offer

Cadw pellter corfforol yn y gweithle  
Safonau ar gyfer swyddfeydd
Canllaw i reolwyr/staff

(COVID-19) - Y Coronafeirws

DESG I AROS YN WAG

Os oes gyda chi 
ymholiadau:
Pennaeth Eiddo Gweithredol: 
01443 281188 
Bydd modd i’r garfan Eiddo Corfforaethol
nodi’r uchafswm o bobl mewn lleoliad.  

Cynghorydd Iechyd a Diogelwch: 
01443 425536
Bydd modd i chi drafod pryderon â’r garfan
Iechyd a Diogelwch Corfforaethol.


