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1. CEFNDIR 
 

1.1 Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 
2020 ("Rheoliadau Cyfyngiadau Coronafeirws") wedi'u diwygio ers 7 
Ebrill 2020 i gyflwyno cyfyngiadau cyffredinol ar weithleoedd, doedden 
nhw ddim wedi'u cynnwys o'r blaen. 

 
1.2 Cafodd rhai busnesau eu cau a dywedwyd wrth bobl am 'aros gartref', 

amddiffyn y GIG ac achub bywydau. Roedd yn ofynnol i gyflogwyr 
gymryd pob cam posibl i hwyluso'r system o weithio gartref i'w 
gweithwyr, gan gynnwys darparu TG ac offer addas fel bod modd 
gweithio o bell. 

 
1.3 Doedd hi ddim yn bosib i bawb weithio gartref ac ar gyfer rhai swyddi, 

mae'n  ofynnol i bobl deithio i'w gweithle. Rhaid i bawb sy'n mynd i'r 
gweithle gymryd pob mesur rhesymol i gynnal pellter corfforol er mwyn 
cydymffurfio â chanllawiau o dan reoliad 7A o Reoliadau Amddiffyn 
Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020, lle bynnag y bo 
hynny'n bosibl.  

 
1.4 O dorri'r rheolau hyn, mae'n bosib derbyn dirwy (swm diderfyn) neu gosb 

sefydlog. Mae'r newid yma yn y gyfraith yng Nghymru mewn grym tan 26 
Medi 2020, ac mae'n bosib i'r dyddiad yma gael ei ymestyn.  

 
1.5 Wrth i'r cyfyngiadau gael eu codi'n raddol dros yr wythnosau/misoedd 

nesaf ac wrth i fusnesau ailagor, mae angen i'r Cyngor fod yn barod i 
ymateb i agor adeiladau megis Llyfrgelloedd, Ysgolion, Swyddfeydd ac 
ati wrth barhau i gydymffurfio â'r rheolau pellhau corfforol hyd nes bydd y 
cyfyngiadau wedi codi'n llawn a does dim bygythiad pellach o ddal y 
feirws. 

 

2. DIBEN 
 

2.1 Mae'r ddogfen ganllaw yma'n nodi dull Rhondda Cynon Taf o agor 
adeiladau wrth weithredu mesurau cyson i amddiffyn staff ac ymwelwyr 
yn unol â'r canllawiau o dan reoliad 7A o Reoliadau Amddiffyn Iechyd 
(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020. 

 
2.2 Mae'r canllawiau'n benodol ar gyfer ein hadeiladau dydyn nhw ddim yn 

ceisio delio â mannau agored, parciau na chyfleusterau canol tref. 
 

2.3 Mae'r canllawiau'n nodi i reolwyr fesurau ymarferol i'w defnyddio mewn 
gwahanol weithleoedd gyda'r bwriad o'u defnyddio ar y cyd ag 
arwyddion/offer arbenigol ar gyfer pob adeilad, a hynny'n seiliedig ar 
asesiadau risg/gofynion adeiladu penodol. 
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2.4 Mae pob adran yn ymdrin â 'mannau' penodol yn yr adeilad a bydd angen 
asesu unrhyw leoedd sydd ddim wedi'u cynnwys isod sy'n benodol i adeilad 
fel ystafell ddosbarth, a defnyddio egwyddorion tebyg i sicrhau bod 
cydymffurfio â'r pellter corfforol yn y gweithle yn digwydd. 

 

3. THEMÂU ALLWEDDOL 
 

3.1 Rhaid i reolwyr: 
 

Sicrhau bod asesiad risg addas ar gyfer Covid-19 yn y gweithle yn cael 
ei gynnal a gweithredu unrhyw gamau rheoli angenrheidiol. Cyn belled 
ag y bo'n rhesymol ymarferol, bydd angen i reolwyr wneud y canlynol er 
mwyn sicrhau bod y risg yn lleihau: 

 

 Cymryd mesurau rhesymol i sicrhau bod pellter corfforol o 2 fetr 
yn cael ei gynnal rhwng pob aelod o staff, pryd bynnag y bo hynny'n 
bosibl 

 Darparu diheintydd/cadachau dwylo/trefniadau golchi dwylo 
mewn lleoliadau priodol 

 Sicrhau bod dim mwy na'r nifer uchaf o staff yn y swyddfa, cegin a 
thoiledau  

 Sicrhau fod trefniadau glanhau cadarn  yn cael eu cyflwyno ar gyfer 
y swyddfa a'r gweithfannau 

 Cynnal cyfarfodydd rhithwir lle bo hynny'n ymarferol, os dydy 
pellter corfforol ddim yn bosibl 

 Sicrhau bod polisi desg glir yn cael ei gynnal 

 Sicrhau bod staff ddim yn croesi ar y grisiau - llwybrau unffordd i'w 
defnyddio lle bynnag y bo modd 

 Cyfyngu'r defnydd o lifftiau i 1 person (a chynhaliwr/goflawr) ar y tro 

 Marcio allan parthau 2m mewn lleoliadau priodol 

 Defnyddio Ceginau ar gyfer diodydd unigol yn unig a dim paratoi 
bwyd 

 Ystyried gweithredu amseroedd cychwyn/gorffen gwahanol i staff 
er mwyn osgoi bod gormod o bobl mewn lle cyfyng ar yr un pryd 

 Cyfathrebu yn effeithiol â staff a sicrhau eu bod nhw hefyd yn cadw 
at y rheoliadau ac unrhyw reolau safle-benodol 

 
3.2 Mae rhaid i staff wneud y canlynol: 

Rhoi gwybod i'w rheolwr a ydyn nhw (neu rywun yn eu cartref) yn y 
categori 'mewn perygl', a 

 Sicrhau bod dim symptomau ganddyn nhw tra eu bod yn gweithio 
yn y swyddfa 

 Cynnal pellter o 2m oddi wrth eu cydweithwyr lle bynnag y bo 
hynny'n rhesymol ac yn ymarferol i'w wneud 

 Golchi eu dwylo'n rheolaidd gyda sebon am o leiaf 20 eiliad 
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 Defnyddio diheintydd/cadachau dwylo fel sy'n briodol os dydy 
cyfleusterau golchi dwylo ddim ar gael 

 Cadw at y uchafswm o ran nifer y staff yn y swyddfa, y gegin a'r 
toiledau  

 Cadw at y polisi desg glir a sicrhau bod gweithfannau unigol yn cael 
eu glanhau/diheintio cyn iddyn nhw gael eu hailddefnyddio 

 Defnyddio synnwyr cyffredin wrth symud o gwmpas y gweithle a 
bod yn gwrtais i gydweithwyr wrth aros i fynd i mewn i 
leoedd/defnyddio offer 

4. DERBYNFA 
 

4.1 Amcan: sicrhau diogelwch ymwelwyr a staff  

 Lle bo hynny'n bosibl, dylai ymwelwyr gyrraedd trwy apwyntiad yn unig 
a dylai'r trefnydd sicrhau bod staff y dderbynfa yn cyflawni 
ymholiadau/prosesau yn yr amser byrraf posib  

 Efallai y bydd angen defnyddio offer synhwyro tymheredd 

 Rhaid defnyddio sgriniau amddiffynnol plastig clir (neu wydr sydd 
eisoes yn bresennol) i wahanu staff ac ymwelwyr a chaniatáu ar gyfer 
rhyngweithio diogel 

 Rhaid i ardaloedd weithredu system un i mewn/un allan ac, os yn 
bosibl, systemau unffordd 

 Lle bo modd, dylai man aros ar wahân gael ei ddarparu 

 Bydd defnydd o arwyddion ar y llawr ac ar y wal yn fewnol ac yn 
allanol (gweler yr adran ar arwyddion) yn help i atgoffa staff ac 
ymwelwyr o ofynion ymbellhau 

 Mae modd cadw drysau ar agor (yn amodol ar gyngor cyfyngiadau 
tân) er mwyn gallu gweld yn well ac fel bod llai o gyswllt â dolenni 
drysau 

 Dylai diheintydd gael ei ddarparu wrth ddesg y dderbynfa  

 Mae parthau gwahardd priodol i gael eu marcio allan 

 Annog ymweliadau trwy gysylltiad/gweithio o bell lle mae hynny'n 
opsiwn. 

 Cyfyngu amseroedd ymwelwyr i ffenestr amser benodol a chyfyngu 
mynediad i ymwelwyr sydd wedi'u gwahodd i'r safle yn unig 

 Cadw cofnod o'r holl ymwelwyr 

 

5.  NWYDDAU SY'N CYRRAEDD Y SAFLE 
 

5.1  Amcan: lleihau trosglwyddiad trwy gyswllt â gwrthrychau sy'n cyrraedd y 
gweithle a threfnu amseroedd cyrraedd a gadael y gwaith gwahanol i 
leihau'r risg bod gormod o bobl yn yr un lle wrth fynd i mewn ac allan o'r 
gweithle, gan ystyried yr effaith ar y rhai sydd â nodweddion 
gwarchodedig. 

Camau y bydd eu hangen fel arfer: 
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 Gweithdrefnau glanhau ar gyfer nwyddau sy'n dod i mewn i'r safle. 

 Gweithdrefnau glanhau ar gyfer cerbydau. 

 Cyflwyno mwy o olchi dwylo a chyfleusterau golchi i weithwyr sy'n trin 
nwyddau a darparu diheintydd dwylo lle dydy hyn ddim yn ymarferol. 

 Glanhau cerbydau y mae hawl gan weithwyr eu gyrru adref yn 
rheolaidd. 

 Cyfyngu ar nifer y nwyddau sy'n cyrraedd y safle sydd ddim yn 
ymwneud â'r busnes er enghraifft, nwyddau personol i weithwyr. 

 

6. GOFOD CYFFREDIN  
 

6.1 Amcan: cynnal pellter cymdeithasol wrth ddefnyddio mannau cyffredin. 

 Rhaid i staff/ymwelwyr beidio â chroesi ar y grisiau lle bynnag mae 
hynny'n bosib - mae modd i'r mwyafrif o adeiladau weithredu llwybrau 
unffordd.  

 Bydd angen i staff fod yn effro i'r ffaith na fydd modd cadw pellter yn y 
mannau yma bob amser. 

 Bydd defnydd da o arwyddion (gweler yr adran ar arwyddion) yn help 
i atgoffa staff i bellhau 

 Mae modd gosod drysau fel eu bod nhw bob amser ar agor (yn 
amodol ar gyngor cyfyngiadau tân) er mwyn ei gwneud hi'n haws i 
weld 

 Agor ffenestri a drysau yn aml i annog awyru lle bo hynny'n bosibl 

 Parthau gwahardd priodol wedi'u marcio allan 

 
7. LIFFTIAU 
 

7.1 Amcan: lleihau trosglwyddiad trwy ganiatáu ar gyfer pellter cymdeithasol 
y tu allan neu'r tu mewn i lifft  

 I'w weithredu ar sail un i mewn/un allan (gyda chynhaliwr os oes 
angen) 

 Arwyddion yn glir i'w gweld 

 Defnyddio system giwio 

 Parthau gwahardd priodol wedi'u marcio allan 
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8. LLYFRAU COFNODI I MEWN/ALLAN MEWN ACHOS O DÂN  
 

8.1 Amcan: gweithredu'r weithdrefn yn ddiogel wrth barhau i gydymffurfio â 
rheoliadau diogelwch tân  

 Dylai diheintydd gael ei ddarparu wrth y man glanhau 

 Dylai arwyddion fod yn hawdd eu gweld 

 Dylai parthau gwahardd priodol gael eu marcio allan 

 Staff i ddefnyddio beiro bersonol i arwyddo i mewn/allan (yn hytrach 
na beiro y mae pawb yn ei ddefnyddio) 

 
9. DEFNYDDIO GOFOD/DESGIAU  
 

9.1 Amcan: lleihau trosglwyddiad trwy greu gofod swyddfa sy'n caniatáu i 
ddefnyddwyr desg gadw pellteroedd perthnasol rhwng ei gilydd yn 
llwyddiannus 

  Ni ddylid mynd tu hwnt i'r nifer uchaf o staff sy'n cael ei gynghori 

 Dylai desgiau gael eu dyrannu er mwyn cyflawni'r gofod/pellter 
priodol rhwng pobl. Mae sawl ffordd i wneud hyn gan ddibynnu yn 
aml ar gynllun y ddesg er enghraifft: ar groeslin, mewn llinell syth, 
bob yn ail ac ati. 

 Os oes angen i fwy nag un person ddefnyddio desg yna bydd y 
canllaw desg glir yn egluro hyn a rhaid i'r defnyddiwr lanhau'r ddesg 
ar ôl ei defnyddio 

 Efallai y bydd angen rotas staff er mwyn sicrhau pellter diogel  

 Efallai bydd symud desgiau ar wahân o gymorth 

 Byddai defnyddio sgriniau rhwng pobl/desgiau o bosib o gymorth 

 Cynyddu nifer y newidiadau aer mewn awr mewn ystafelloedd trwy 
addasu'r awyru a/neu agor ffenestri 

 
10. POLISI DESG GLIR 
 

10.1 Amcan: lleihau trosglwyddiad rhwng defnyddwyr desg a chaniatáu ar 
gyfer glanhau desgiau yn hawdd ac yn gyson 

 Ddylai unrhyw eitemau personol/gwaith papur ac ati ddim cael eu 
cadw ar y desgiau ar unrhyw adeg 

 Rhaid cloi neu sicrhau pedestal gyda thâp a pheidio â chadw rhoi ac 
yna tynnu eitemau ar ac oddi ar y ddesg  

 Rhaid sychu desgiau, bysellfyrddau a ffonau yn lân cyn ac ar ôl eu 
defnyddio 

 Rhaid i staff beidio â rhannu ffonau desg a rhaid iddyn nhw geisio 
defnyddio ffonau symudol bob amser 
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11. OFFER SY'N CAEL EI RANNU 
 

11.1 Amcan: lleihau trosglwyddiad trwy reoli'r defnydd o'r rhain  

 Dylai dyfeisiau aml ddefnydd ac offer tebyg fel plotyddion weithredu 
ar sail un defnyddiwr ar y tro  

 Dylai man ciwio gael ei nodi 

 Dylai fod diheintydd ar gael 

 Dylai parthau gwahardd priodol gael eu marcio allan 

 Rhaid darparu cadachau ar gyfer glanhau ar ôl pob defnydd 

 
12. CYFARFODYDD 
 

12.1 Amcan: Lleihau trosglwyddiad o ganlyniad i gyfarfod wyneb yn wyneb a 
chynnal pellter cymdeithasol mewn cyfarfodydd. 

 Defnyddio offer gweithio o bell i osgoi cyfarfodydd personol, lle 
bynnag y bo modd 

 Dylai pobl fynd i gyfarfod dim ond os ydy hynny'n gwbl angenrheidiol, 
a dylai bwlch o 2m fod rhyngddyn nhw trwy gydol y cyfarfod.  

 Osgoi trosglwyddo yn ystod cyfarfodydd, er enghraifft osgoi rhannu 
ysgrifbinnau a gwrthrychau eraill. 

 Darparu diheintydd dwylo mewn ystafelloedd cyfarfod. 

 Cynnal cyfarfodydd yn yr awyr agored neu mewn ystafelloedd wedi'u 
hawyru'n dda pryd bynnag y bo hynny'n bosibl. 

 Ar gyfer ardaloedd lle mae cyfarfodydd rheolaidd yn cael eu cynnal, 
defnyddio arwyddion llawr i helpu pobl i gynnal pellter cymdeithasol. 

 Cyfyngu ar ddefnydd eitemau ac offer sy'n cael eu cyffwrdd yn aml, 
er enghraifft, argraffwyr neu fyrddau gwyn 

 
13. DEFNYDDIO'R GEGIN 

13.1 Amcan: lleihau trosglwyddiad a chynnal pellter cymdeithasol wrth 
ganiatáu i staff ddefnyddio'r cyfleusterau 

 

 Ni ddylid mynd y tu hwnt i'r nifer uchaf o staff sy'n cael ei gynghori  

 Rhaid paratoi diodydd poeth yn unig neu ddŵr yfed oer o'r peiriant 
dŵr 

 Dim ond y person sydd eisiau/angen y ddiod ddylai ei pharatoi 

 Ddylai bwyd ddim cael ei baratoi yn y gofod 

 Mae modd rhoi bwyd a diod yn yr oergell os oes angen ond rhaid eu 
gosod a'u tynnu o'r oergell yn gyflym a rhaid eu symud o'r gegin i'w 
bwyta/yfed 

 Dylai man ciwio gael ei nodi 

 Dylid cynnal gwiriadau rheolaidd o gyflenwad diheintydd/sebon 

 Bydd cypyrddau'n cael eu selio fel na fydd modd cadw unrhyw 
eitemau yn y gegin 
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 Ni ddylid mynd y tu hwnt i'r nifer uchaf o staff sy'n cael ei gynghori 

 Rhaid i barthau gwahardd priodol gael eu marcio allan 
 

14. TOILEDAU 
 

14.1 Amcan: caniatáu defnydd diogel o gyfleusterau wrth leihau trosglwyddiad 
a chynnal pellter cymdeithasol  

Rhaid gweithredu toiledau ar sail pellhau diogel  

 Ni ddylid mynd y tu hwnt i'r nifer uchaf o staff sy'n cael ei gynghori  

 Rhaid i'r pellter rhwng basnau dwylo a drysau'r ciwbiclau ganiatáu ar 
gyfer pellter priodol i staff sy'n pasio 

 Efallai y bydd angen gweithredu polisi un aelod o staff i mewn/un 
aelod o staff allan 

 Lle bo modd, dylid sicrhau bod modd gweld pobl yn ardal y toiled 
ategol  

 Dylai man ciwio gael ei nodi 

 Rhaid bod cyfleusterau golchi dwylo addas wrth y sinc 

 Dylai gwiriadau rheolaidd o gyflenwad diheintydd/sebon gael eu 
cynnal 

 Ni ddylid mynd y tu hwnt i'r nifer uchaf o staff sy'n cael ei gynghori 

 Rhaid i barthau gwahardd priodol gael eu marcio allan 

 
15. CAWODYDD 

15.1 Amcan: lleihau trosglwyddiad a chynnal pellter cymdeithasol wrth 
ganiatáu i staff ddefnyddio'r cyfleusterau 

 
Lle bo modd, rhaid peidio â defnyddio cawodydd oni bai bod eu hangen 
oherwydd natur y gwaith, felly os bydd eu hangen; 

 

 Bydd angen i ddefnyddwyr ddarparu eu sebon eu hunain ac ati ... 

 Peidiwch â gadael unrhyw beth yn y gofod ar ôl ei ddefnyddio 

 Sicrhewch fod loceri ac ystafelloedd newid yn cael eu cadw'n lân ac 
yn glir o eitemau personol  

 Rhaid i barthau gwahardd priodol gael eu marcio allan 

 Bydd cadachau'n cael eu darparu ar gyfer glanhau arwynebau ar ôl 
pob defnydd 
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16. CYDYMFFURFIAD CYNNAL A CHADW STATUDOL 
 

16.1 Amcan: sicrhau bod adeiladau sydd wedi bod ar gau yn cael eu cynnal 
a'u cadw'n briodol cyn bod staff yn dychwelyd 

 
Cyn agor adeiladau, dylai rheolwyr adeiladu wneud y canlynol; 

 Cynnal archwiliad llawn o'r adeilad er mwyn datrys unrhyw faterion 
iechyd a diogelwch amlwg gan nodi unrhyw ddirywiad yn y safle gan 
gynnwys llwybrau mynediad ac allanfeydd a meysydd parcio  

 Cysylltu â Chynnal a Chadw Eiddo'r Cyngor ynghylch pob archwiliad 
corfforaethol statudol a phrofion cydymffurfiad a oedd wedi eu cynnal 
pan oedd yr adeilad ar gau. 

 Sicrhau bod yr holl fflysio a/neu brofion arferol Legionnella wedi'u 
cwblhau 

 Sicrhau bod holl brofion larwm tân arferol wedi'u cwblhau 

 Er bod rhaid cynnal profion ar larymau a systemau tân, dydy ymarfer 
tân ddim yn cael ei argymell nes y bydd rhybudd pellach. Bydd angen 
i reolwyr atgoffa staff o'r gweithdrefnau o bryd i'w gilydd i sicrhau eu 
bod yn gwbl gyfarwydd â'r trefniadau 

 Archwilio'r llwybrau dianc rhag tân i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn 
ddigonol ac yn glir o unrhyw rwystrau 

 Gwneud gwiriad corfforol o bob drws tân Mewnol ac Allanol i sicrhau 
eu bod yn agor ac yn cau fel maen nhw i fod 

 Ailgyflwyno unrhyw beiriannau/offer arbenigol yn unol ag 
argymhellion y gwneuthurwr 

 
17. DAMWEINIAU, DIOGELWCH A DIGWYDDIADAU ERAILL 
 

17.1 Amcan: blaenoriaethu diogelwch yn ystod digwyddiadau. 

 Mewn argyfwng, er enghraifft, damwain neu dân, does dim rhaid i 
bobl aros 2m ar wahân pe bai hynny'n anniogel. 

 Dylai pobl sy'n ymwneud â darparu cymorth i eraill roi sylw arbennig i 
fesurau glanweithdra yn syth wedi hynny gan gynnwys golchi dwylo. 
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18. ARWYDDION/OFFER 
 

18.1 Amcan: lleihau trosglwyddiad trwy ddarparu nifer negeseuon wedi'u 
targedu ar ffurf arwyddion a chodi rhwystrau corfforol. 

 

 Mae angen i arwyddion gael eu harddangos yn y lleoliadau canlynol 
gan ddefnyddio arwyddion fel maen nhw wedi'u rhestru yn Atodiad A. 

 Bydd offer penodol hefyd yn cael ei ddarparu fel sydd wedi rhestru yn 
Atodiad A. 

 Biniau ychwanegol ar gyfer gwaredu cadachau  

 Sgriniau plastig clir dros dro ychwanegol ar gyfer cownteri 
derbynfeydd 

 Niferoedd addas o gadachau/hylifau diheintio 

 
19. RHAGOR O WYBODAETH 
 

Working safely during coronavirus (COVID-19)/offices and contact centres 
 

Cymryd pob cam rhesymol i gynnal pellter corfforol yn y gweithle 
 

New guidance launched to help get Brits safely back to work 
 

Canllawiau cadw pellter cymdeithasol y coronafeirws (COVID-19) i bawb yng 
Nghymru 

Lleoliadau Math o Arwydd 

Derbynfeydd/mannau aros - arwyddion  A,B,C,Ch,Dd,F,FF,G,  

Ceginau  A,B,C,D,G,L. 

Toiledau A,B,C,D,G. 

Lifftiau Ch,G. 

Hysbysfyrddau staff a lleoliadau amlwg ar 

waliau 

A,D,H. 

Mannau diheintio dwylo Dd,G. 

Mannau golchi dwylo D, 

Marcwyr pellter/cyfeiriad i'w rhoi ar y llawr G 

Drysau i nodi cyfeiriad teithio  B, E, F, FF, G. 

Tâp Marcio Perygl i'w ddefnyddio o flaen 

drysau lifft i ddynodi bylchau pellter ac 

mewn Cynteddau/Derbyniadau i gadw 

pellter/ble i giwio 

I 

https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/offices-and-contact-centres
https://llyw.cymru/cymryd-pob-cam-rhesymol-i-gynnal-pellter-corfforol-yn-y-gweithle
https://www.gov.uk/government/news/new-guidance-launched-to-help-get-brits-safely-back-to-work
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
https://llyw.cymru/coronafeirws-cadw-pellter-cymdeithasol
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CYSYLLTIADAU 
 
Hilary Reid, Pennaeth Eiddo'r Cyngor 01443 281188  
hilary.s.reid@rctcbc.gov.uk 
Phil Bond, Pennaeth Cynnal a Chadw Eiddo'r Cyngor 01443 281151 
philip.c.bond@rctcbc.gov.uk   
Mike Murphy, Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch Ffôn: 01443 425536  
mike.murphy@rctcbc.gov.uk 
 

mailto:hilary.s.reid@rctcbc.gov.uk
mailto:philip.c.bond@rctcbc.gov.uk
mailto:mike.murphy@rctcbc.gov.uk
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ATODIAD A - ARWYDDION/OFFER WEDI'U CYMERADWYO GAN RCT 
 
Math A - Posteri Covid i'w codi mewn lleoliadau amlwg o amgylch yr adeilad gan 
gynnwys hysbysfyrddau swyddfa, ceginau, toiledau a mannau sy’n cael eu rhannu; 
 

        
 
Math B - Arwydd i'w godi y tu allan i geginau, toiledau a phob/unrhyw fannau neu 
ystafelloedd bach a derbynfeydd  
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Math C - Arwydd i'w godi mewn lleoliadau amlwg o amgylch yr adeilad gan gynnwys 
hysbysfyrddau swyddfa, ceginau, toiledau, y dderbynfa a mannau cymunedol 
 

 
 
Math Ch - Arwydd i'w godi y tu allan i'r lifft ac wrth fynedfeydd ac allanfeydd priodol 
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Math D - Arwydd i'w godi mewn lleoliadau amlwg o amgylch yr adeilad gan gynnwys 
hysbysfyrddau swyddfa, ceginau, toiledau, y dderbynfa a mannau cymunedol 
 

 
 
Math Dd - Arwydd i'w godi ym mhob lleoliad diheintio  
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Math E - Arwyddion i nodi'n glir systemau unffordd o amgylch ardaloedd swyddfa 
gan gynnwys grisiau ac ar ddrysau i mewn i ystafelloedd lle mae modd gweithredu'n 
llwyddiannus system un ffordd i mewn ac un ffordd allan 
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Math F - Arwyddion i'w codi mewn lleoliadau priodol o amgylch yr adeilad, ar 
ddrysau ac ar waliau grisiau i nodi'n glir systemau teithio o amgylch ardaloedd y 
swyddfa  
 

         
 
Math Ff - Arwyddion llawr i'w gosod mewn lleoliadau priodol o amgylch yr adeilad i 
nodi'n glir systemau teithio o amgylch ardaloedd y swyddfa 
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Math G - Rhaid gosod arwyddion llawr mewn lleoliadau priodol o amgylch yr adeilad 
i nodi'n glir lle y gall ciwio pellter diogel ddigwydd o amgylch mannau’r swyddfa i gael 
mynediad at geginau, doiledau, argraffwyr, lifftiau, ystafelloedd ffeilio a derbynfeydd 
y tu allan.  
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Math H - Arwydd i'w osod mewn lleoliadau lle mae modd gwaredu â chadachau 
mewn biniau priodol  
 

  
 
Math I. - Tâp perygl i'w ddefnyddio mewn lleoliadau priodol o amgylch yr adeilad i 
nodi'n glir systemau teithio o amgylch ardaloedd y swyddfa, parthau dim mynediad 
fel ardaloedd clir y tu allan i lifftiau ac i wahanu cyfeiriadau teithio mewn coridorau ac 
ar y grisiau. 
 

 
 
Math L - Arwydd i'w godi mewn ceginau/cyfleusterau gwneud te. 
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Offer 
Diheintydd 5L 

 
 
Sgriniau plastig clir ar gyfer cownteri'r dderbynfa, wedi'u cynhyrchu i fesuriadau sy'n 
safle-benodol 
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ATODIAD B - CWESTIYNAU CYFFREDIN 
 
C1 At bwy mae'r canllawiau wedi'u hanelu? Rheolwyr Adeiladu neu'r holl Reolwyr?  
A1 Mae'r canllaw wedi'i anelu at reolwyr ond mae gan reolwyr sydd â chyfrifoldeb am 
adeiladau gyfrifoldeb cyffredinol hefyd. Bydd angen i staff hefyd ddarllen/deall y 
canllawiau i sicrhau cydymffurfiad wrth fynychu'r gweithle. 
 
C2 Sut bydd staff yn derbyn y canllawiau yma ynghylch eu cyfrifoldebau?  
A2 Mae'n bur debyg y bydd fersiwn electronig o boster COVID yn cael ei gyhoeddi i 
staff yn un o'r diweddariadau staff rheolaidd. Hefyd, bydd modd i reolwyr/staff gael 
mynediad i ddogfen trwy ddolen ar 'Source' a chydnabod eu bod wedi ei 
darllen/deall. 
 
C3 A oes canllawiau penodol ar gyfer lleoedd fel lolfeydd mewn Cartrefi Gofal ac 
ystafelloedd dosbarth mewn ysgolion?  
A3 Dydy'r canllaw yma ddim yn ymdrin â phob digwyddiad a/neu ofod, mae e wedi'i 
gynllunio i ddarparu arweiniad ar gyfer y 'gweithle'. Grwpiau Gwasanaeth bydd â'r 
cyfrifoldeb i fynd i'r afael â lleoedd penodol yn eu lleoliadau unigryw nhw trwy 
fabwysiadu'r egwyddorion sydd wedi'u nodi yn y canllawiau ar gyfer y gweithle. Bydd 
swyddogion Eiddo'r Cyngor ac Iechyd a Diogelwch yn hapus i gynorthwyo yn ôl y 
gofyn. 
 
C4 Sut y byddaf cael gwybod pa weithdrefnau safle newydd sydd ar waith?  
A4 Mae Rheolwyr yn gyfrifol am gynnal asesiadau risg penodol cyn i staff 
ddychwelyd i'r gweithle a bydd Grwpiau Gwasanaeth yn mabwysiadu proses sefydlu 
fer i sicrhau bod yr holl newidiadau sy'n gysylltiedig â'r safle/yr adeilad/ymddygiad yn 
cael eu cyfleu i'r holl staff. 
 
C5 A yw staff yn destun risg ddiangen trwy ofyn iddyn nhw fynd i'r gwaith/y swyddfa? 
A5 Nac ydyn, gan y bydd ail ddychwelyd i swyddfeydd a gweithleoedd wedi bod yn 
destun asesiad risg lle mae prosesau lliniaru wedi'u nodi a'u hymgorffori yn y 
weithdrefn dychwelyd i'r gwaith, h.y. ymbellhau ar ddesgiau, diheintio, rheoli 
symudiad i sicrhau pellter. 
 
C6 Ydyn ni'n profi tymheredd ymwelwyr i adeiladau yn unig - pam ddim yr holl staff?  
A6 Dim ond os dydyn nhw ddim yn arddangos symptomau y dylai staff fynd i'r 
gweithle. Mae'n bosibl gwirio pawb ond byddai hyn yn cymryd llawer o amser ac yn 
defnyddio adnoddau pwrpasol. 
 
C7 Beth fydd yn digwydd os byddaf i'n datblygu symptomau Covid-19 tra yn y 
gwaith?  
A7 Byddwch yn cael eich gofyn i adael ar unwaith a chael prawf/hunan ynysu fel sy'n 
briodol. Bydd angen glanhau'ch man gweithio ar unwaith yn drylwyr cyn y bydd 
caniatâd i unrhyw un arall ei ddefnyddio. 
 
C8 Mae rheolwyr yn gyfrifol am sicrhau bod cyfundrefnau glanhau mwy dwys yn cael 
eu mabwysiadu - beth ydyn nhw? A8 Mae Eiddo'r Cyngor wedi cysylltu â'r 
Gwasanaethau Glanhau ac wedi cytuno ar gyfundrefnau glanhau mwy dwys. Mae 
angen i reolwyr wirio eu bod yn fodlon â'r cyfundrefnau a gofyn am fesurau 
ychwanegol os oes angen. 
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C9 Beth yw'r gweithdrefnau glanhau ar gyfer nwyddau sy'n cyraedd y safle?  
A9 Mae hyn yn dibynnu ar amgylchiadau safle penodol a'r math o nwyddau. Lle bo 
modd, fydd gwybodaeth ymlaen llaw am y nwyddau sydd ar y ffordd o gymorth yn y 
broses yma. Mae modd i'r rheiny sy'n derbyn yr eitem ddefnyddio menig 
amddiffynnol a chadachau.  
 
C10 Pwy fydd yn rhoi gwybod i Grwpiau Gwasanaeth faint o staff fyddai mewn 
adeilad/ystafell/cegin a thoiled? A10 Bydd Eiddo'r Cyngor yn nodi'r niferoedd uchaf 
yn barod ar gyfer dychwelyd. 
 
C11 Pwy fydd yn cyflenwi'r arwyddion a'r offer newydd sydd eu hangen i ddychwelyd 
i'r gweithle? 
A11 Mae Eiddo'r Cyngor wedi gweithio'n agos gyda chydweithwyr Caffael a byddan 
nhw'n darparu pecyn o arwyddion/offer i Reolwyr Adeiladu. Mae modd cael unrhyw 
arwyddion ychwanegol yn y dyfodol trwy gysylltu â Phennaeth Eiddo Gweithredol. 
 
C12 Pwy sy'n mynd i osod yr arwyddion / offer?  
A12 Bydd Rheolwyr yn gyfrifol am eu 'gofod' nhw eu hunain, a bydd gan reolwyr 
adeiladau gyfrifoldeb cyffredinol hefyd. Bydd staff Eiddo'r Cyngor ar gael i 
gynorthwyo lle bynnag y mae gofyn amdanyn nhw.  
 
C13 A fydd yn rhaid i staff ddod â'u diheintydd/cadachau eu hunain i'r gwaith?  
A13 Bydd diheintydd/cadachau yn cael eu darparu mewn lleoliadau perthnasol er 
enghraifft; derbynfeydd, mynedfeydd/allanfeydd, ceginau, argraffwyr, ac ati. Rhaid 
gwaredu ar yr holl gadachau diheintio mewn biniau penodol sydd wedi'u marcio'n 
glir.  
 
C14 Beth os bydd mwy nag un person yn defnyddio'r un ddesg/gweithfan?  
A14 Dylai gweithfannau/desgiau gael eu glanhau gan yr aelod o staff sy'n eu 
defnyddio cyn dechrau unrhyw waith, ac ar ddiwedd y diwrnod gwaith.  Bydd 
deunyddiau glanhau yn cael eu darparu ym mhob swyddfa. 
 
Y ffordd symlaf o reoli desgiau sy'n cael eu rhannu fyddai neilltuo un gweithfan/desg 
i ddim mwy na dau o bobl, a labelu'r gweithfan/ desg a'r gadair gydag enw'r ddau 
unigolyn sy'n gweithio yna. Yn y sefyllfa yma, bydd angen rheoli presenoldeb y ddau 
unigolyn sy'n rhannu gweithfan/desg fel eu bod nhw ddim yn mynd i'r gwaith yr un 
pryd. Ar gyfer gweithfannau/desgiau sy'n cael eu rhannu, dylid glynu at y gofyniad i 
aelodau staff sy'n gweithio ar y desgiau hynny, sef i'w glanhau ar ddechrau ac ar 
ddiwedd y diwrnod gwaith. 
 
C15 Sut byddaf i'n cyflawni ac yn cynnal gofyniad polisi desg glir? 
A15 Ar gais rheolwr, bydd nifer priodol o fagiau ailgylchu a gwastraff cyfrinachol yn 
cael eu darparu. Dylai eitemau sydd wedi'u gadael ar ddesgiau ar ddiwedd y dydd 
gael eu clirio a'u rhoi i mewn i finiau i gael eu cludo oddi ar y safle. 
 
C16 A yw'r adeiladau wedi'u cynnal a'u cadw'n addas yn ystod y cyfnod cau?  
A16 Mae cynnal a chadw/profi statudol arferol a gwiriadau wythnosol wedi'u cynnal i 
sicrhau cydymffurfiad. Rhaid i reolwyr adeiladau gysylltu â'r Pennaeth Cynnal a 
Chadw Corfforaethol cyn ailagor adeilad/safle.  
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C17 A fydd y system awyru yn cynyddu'r risg o basio Covid-19? 
A17 Na fydd, bydd systemau awyru yn cael eu gosod fel na fydd aer yn cael ei ail-
gylchu yn yr adeilad. Bydd cynyddu nifer y newidiadau aer mewn swyddfeydd trwy 
agor ffenestri hefyd yn lleihau risgiau. 
 
C18 A fydd peiriannau gwerthu byrbrydiau/diodydd yn cael eu defnyddio? 
A18 Na fyddan  
 
C19 Sut y bydd trefniadau agor a chau adeiladau yn gweithio gyda staff yn 
cyrraedd/gadael ar amseroedd gwahanol? 
A19 Bydd amseroedd agor a chau adeiladau yn cael eu diwygio os oes angen trwy 
ddeialog rhwng rheolwyr adeiladu a'r Pennaeth Eiddo Gweithredol. 
 
C20 A fydd citiau cymorth cyntaf newydd? 
A20 Bydd citiau cymorth cyntaf newydd ym mhob lleoliad. 
 
C21 A fydd y safleoedd desgiau gwag yn dal i weithredu? 
A21 Bydd pob man sydd wedi'i ddyrannu'n bwrpasol i ddesgiau gwag yn aros ar gau 
a fyddan nhw ddim ar gael ar gyfer gweithio'n hyblyg.  
 
 


