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 DEDDF SAFONAU GOFAL 2000
Rheoliad 38 o Reoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) 2002 
HYSBYSU AM FARWOLAETH, SALWCH NEU DDIGWYDDIADAU ERAILL 






	
CANLLAWIAU – CYDYMFFURFIO Â GOFYNION HYSBYSU
CYFLWYNIAD 
Mae Rheoliad 38 o Reoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) 2002 yn rhoi dyletswydd ar bersonau cofrestredig i hysbysu Arolygiaeth Gofal Cymru yn ddiymdroi os yw un o'r canlynol yn digwydd: 

1. marwolaeth unrhyw ddefnyddiwr gwasanaeth ac amgylchiadau ei farwolaeth 
2. achos yn y cartref o unrhyw glefyd heintus sydd, 
ym marn ymarferydd meddygol cofrestredig, yn  ddigon difrifol i gael ei hysbysu 
3. unrhyw anaf difrifol i ddefnyddiwr gwasanaeth; 
4. salwch difrifol i ddefnyddiwr gwasanaeth mewn cartref gofal lle na ddarperir gofal nyrsio 
5. unrhyw ddigwyddiad yn y cartref gofal sy’n effeithio ar les neu ddiogelwch unrhyw ddefnyddiwr gwasanaeth 
6. unrhyw ladrad, byrgleriaeth neu ddamwain ddifrifol yn y cartref gofal 
7. unrhyw honiad o gamymddwyn gan y person cofrestredig neu unrhyw unigolyn sy’n gweithio yn y cartref gofal 

Mae hefyd yn ofyniad dan y Rheoliad bod unrhyw hysbysiad a wneir ar lafar i Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn cael ei gadarnhau yn ysgrifenedig. 

Nod y Canllaw hwn yw helpu personau cofrestredig i gydymffurfio â'r Rheoliad hwn. Mae'n rhestru'r mathau o amgylchiadau a ystyrir gan AGC fel rhai sy'n dod o dan y digwyddiadau a fanylir gan y Rheoliad.  Nid yw'r rhestrau'n gyflawn, fodd bynnag, a chaiff personau cofrestredig eu hannog i hysbysu swyddfa leol yr Arolygiaeth am unrhyw ddigwyddiad sydd angen ei hysbysu yn eu tyb nhw. Mae'n hanfodol bod hysbysiad yn cael ei wneud yn ddiymdroi, a byddai AGC yn disgwyl i hyn ddigwydd o fewn 24 awr i'r digwyddiad. Defnyddir dwy ffurflen – un am farwolaeth defnyddiwr gwasanaeth a'r llall yn ymwneud ag unrhyw ddigwyddiadau eraill. 

Atgoffir y personau cofrestredig o'r angen i ystyried hysbysu awdurdodau eraill, gan ddibynnu ar natur y digwyddiad. Yn benodol, mae'n ofynnol hysbysu am ddigwyddiadau penodol dan Reoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus 1995 http://www.hse.gov.uk/riddor/  (Ffôn: 0845 3009923). Rhaid ystyried hysbysu'r heddlu neu awdurdodau lleol mewn amgylchiadau priodol. 

Dyma enghreifftiau o hysbysiadau: 
• marwolaeth defnyddiwr gwasanaeth 
• anaf difrifol i ddefnyddiwr gwasanaeth 
• salwch difrifol i ddefnyddiwr gwasanaeth  
• damwain ddifrifol i aelod o staff, defnyddiwr gwasanaeth, ymwelydd, gwirfoddolwr, neu berson hunangyflogedig sy'n gweithio ar y safle 

Bydd anaf difrifol neu ddamwain ddifrifol yn cynnwys amgylchiadau lle mae marwolaeth, neu anaf difrifol sy'n arwain at driniaeth ysbyty, yn deillio o ddamwain neu drais corfforol. 

Anaf difrifol                                                                                                     
Mae'n cynnwys: 
• torasgwrn 
• anaf i'r pen 
• torri darn o'r corff i ffwrdd 
• datgymalu ysgwydd, clun, pen-glin neu asgwrn y cefn 
• colli golwg (dros dro neu'n barhaol) 
• anaf cemegol i'r llygad, neu unrhyw anaf treiddiol i'r llygad 
• anaf sy'n deillio o sioc neu losg trydanol sy'n peri i berson fod yn anymwybodol neu angen adferiad neu driniaeth mewn ysbyty 
• unrhyw anaf arall sy'n arwain at hypothermia, salwch a achosir gan wres, llosgiadau, anymwybyddiaeth, ac sydd angen adferiad neu driniaeth mewn ysbyty 
• anymwybyddiaeth a achosir gan asffycsia neu ddatguddiad i sylwedd niweidiol neu gyfrwng biolegol 

	Salwch difrifol                                                                                            

                Mae’n cynnwys:
• salwch aciwt sydd angen triniaeth feddygol a lle mae lle i gredu ei fod yn deillio o ddatguddiad i gyfrwng biolegol, neu wenwynau'r cyfrwng neu ddefnydd a heintiwyd ganddo 
• salwch aciwt sydd angen triniaeth feddygol, neu anymwybyddiaeth sy'n deillio o ymdreiddio unrhyw sylwedd drwy'r croen neu drwy ei anadlu neu ei lyncu 
• llid ar y croen trwy gyswllt galwedigaethol 
• achos o unrhyw glefyd heintus (gweler isod) 
	Damwain ddifrifol

Os oes damwain sy'n gysylltiedig â'r gwaith (gan gynnwys gweithred o drais corfforol) a bod eich cyflogai neu berson sy'n gweithio'n hunangyflogedig ar eich safle yn dioddef 'anaf sy'n para'n hwy na thri diwrnod', yna dylid ei hysbysu fel damwain ddifrifol. Golyga'r fath anaf fod y person a anafwyd yn absennol o'r gwaith, neu'n methu â gwneud ei waith neu ei weithgaredd arferol, am fwy na thri diwrnod (gan gynnwys diwrnodau pan na fyddai disgwyl iddo weithio fel arfer, megis penwythnosau, diwrnodau seibiant neu wyliau), heb gyfri diwrnod yr anaf ei hun. Gall defnyddiwr gwasanaeth, gwirfoddolwr neu ymwelydd hefyd fod ynghlwm â damwain ddifrifol, ac mae'n rhaid hysbysu'r rhain hefyd. 

Os oes digwyddiad nad yw wedi arwain at anaf difrifol, ond a allai fod wedi'n amlwg, yna gellir ei drin yn gymwys fel damwain ddifrifol ac fe ddylid ei hysbysu. Byddai'r canlynol yn cael eu hystyried yn ddamwain ddifrifol: 
• bod cyfarpar codi pwysau (gan gynnwys slingiau) yn cwympo, yn moelyd neu'n torri 
• bod unrhyw danc storio neu bibellau cysylltiedig yn ffrwydro, yn cwympo neu'n byrstio 
• bod cylched byr neu orbwyso trydanol yn digwydd gan greu tân neu ffrwydrad 
• bod cyfarpar radiograffeg neu arbelydru yn methu â dychwelyd i safle diogel yn dilyn y cyfnod o ddatguddio a fwriadwyd 
• bod cyfarpar anadlu/sugno yn methu â gweithio 
• bod sgaffaldiau dros bum medr o uchder yn disgyn neu'n disgyn yn rhannol 
• bod adeilad neu strwythur sy'n bodoli yn disgyn, neu unrhyw adeilad sy'n cael ei adeiladu neu ei addasu 
• bod lifft yn methu â gweithio'n ddifrifol, gan olygu bod angen cael cymorth er mwyn i bobl adael y lifft. 

	Digwyddiad sy'n effeithio ar les neu ddiogelwch unrhyw ddefnyddiwr gwasanaeth

Gall hyn gynnwys bygythiadau gan ymwelwyr, gan ddefnyddwyr gwasanaeth eraill, neu gan aelodau staff yn y cartref. 

Mae defnyddiwr gwasanaeth yn cael ei drin fel 'person sydd ar goll'. 

Mae gwasanaethau hanfodol, megis nwy neu drydan, yn cael eu terfynu'n barhaol neu dros dro o ganlyniad i fethu â thalu bil neu niwed gan storom, neu debyg. 

Dylid hysbysu am unrhyw dân yn y cartref, gan nodi sut y digwyddodd y tân a pha gamau a gymerwyd. 

	Lladrad

Mae'n cynnwys eitemau personol ac arian sy'n berchen i staff, defnyddwyr gwasanaeth ac ymwelwyr, yn ogystal ag eitemau sy'n berchen i'r personau cofrestredig. 

	Clefyd heintus

Mae'r rhain yn rhy niferus i'w rhestru, ond mae'r canlynol ymhlith y rhai mwyaf cyffredin y gallwch ddod ar eu traws: 
• Hepatitis 
• Clefyd y llengfilwyr 
• Leptosbirosis 
• Y frech goch 
• Llid yr ymennydd 
• Clwy'r pennau 
• Y dwymyn goch 
• Streptococcus suis 
• Tetanws 
• Twbercwlosis 
	Gastroenteritis a achosir gan salmonela, staffylococws, botwliaeth, clostridiwm 


Hefyd, unrhyw haint y gellir dweud yn go sicr ei fod yn deillio o'r gweithle, gan gynnwys achosion o ddolur rhydd a chyfogi sy'n cynnwys mwy na dau berson o fewn ychydig ddyddiau. 

Nid yw'r rhestr uchod yn gyflawn, a chynghorir personau cofrestredig i gael cyngor os ydynt yn ansicr. Mae rhestr o heintiau hysbysadwy ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

	Unrhyw honiad o gamymddwyn gan y person cofrestredig neu unrhyw unigolyn sy’n gweithio yn y cartref gofal 

Mae hyn yn cynnwys unrhyw honiad o ofal neu ymddygiad amhriodol sy'n groes i God Ymarfer Gofal Cymdeithasol Cymru.  


Arolygiaeth Gofal Cymru
Hysbysiad Rheoliad 38
Llenwch y ffurflen hon yn glir mewn priflythrennau. 
Darperir dalen ychwanegol i chi ei defnyddio os oes angen.
(Gweler ffurflen ar wahân ar gyfer adrodd am farwolaeth defnyddiwr gwasanaeth) 
Nodwch pa un o'r hysbysiadau canlynol sy'n berthnasol:
• Achos yn y cartref o unrhyw glefyd heintus sy’n ddigon difrifol i wneud hysbysiad o’r fath, ym marn unrhyw ymarferydd meddygol cofrestredig sy’n gofalu am unigolion yn y cartref gofal  
• anaf difrifol i ddefnyddiwr gwasanaeth  
• salwch difrifol defnyddiwr gwasanaeth mewn cartref gofal lle na ddarperir gofal nyrsio  
• unrhyw ddigwyddiad yn y cartref gofal sy'n effeithio ar les neu ddiogelwch unrhyw ddefnyddiwr gwasanaeth  
• unrhyw ladrad, byrgleriaeth neu ddamwain ddifrifol yn y cartref gofal  
• unrhyw honiad o gamymddwyn gan y person cofrestredig neu unrhyw unigolyn sy’n gweithio yn y cartref gofal 
 
Enw a chyfeiriad y sefydliad:      

Rhif ffôn:      

Os yn berthnasol – Enw'r defnyddiwr gwasanaeth:      

Dyddiad geni:      
Dyddiad derbyn i'r sefydliad:      


Cyfeiriad y defnyddiwr gwasanaeth cyn derbyn:      

Natur y digwyddiad yr adroddir amdano gan gynnwys dyddiad, amser, lleoliad, camau gweithredu a gymerwyd, ac a gafodd staff/ymwelwyr eu heffeithio (defnyddiwch ddalen ychwanegol os oes angen):      







Enw a swyddogaeth yr unigolyn sy'n hysbysu am y digwyddiad:      




Enw a chyfeiriad/cyfeiriadau unrhyw dyst/dystion i'r digwyddiad (ble'n berthnasol):      

Os gwneir honiad o gamymddwyn – Enw/enwau a statws proffesiynol yr unigolyn y gwneir yr honiad yn ei erbyn:      



Nodwch gamau gweithredu pellach i'w cymryd: 
     

Os yn berthnasol – Enw’r ymarferydd meddygol a roddodd sylw i'r defnyddiwr gwasanaeth/amser hysbysu ac amser ymweld â'r cartref:      


A wnaeth hyn arwain at: 

Driniaeth mewn adran damweiniau ac achosion brys:        
Do  Naddo  Ddim yn berthnasol 

Derbyn i ysbyty:     
Do  Naddo  Ddim yn berthnasol 

Os caiff ei briodoli i fethiant offer, nodwch y math, gwneuthuriad a rhif model:      

Ydy'r digwyddiad wedi cael ei hysbysu dan Reoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus 1995?
Do / Naddo / Ddim yn berthnasol 


Ydy'r perthynas agosaf wedi cael ei 
hysbysu? 
Do  Naddo  Ddim yn berthnasol 

Ydy'r heddlu wedi cael eu hysbysu? 
Do  Naddo  Ddim yn berthnasol 

Ydy Iechyd y Cyhoedd wedi cael eu hysbysu am yr achos o glefyd heintus? 
Do  Naddo  Ddim yn berthnasol 

Ydy'r awdurdod lleol (adran gwasanaethau cymdeithasol) wedi cael ei hysbysu? 
Do  Naddo  Ddim yn berthnasol 

Nodwch unrhyw gorff arall a hysbyswyd am hyn (e.e. corff cofrestru proffesiynol) 
     
Enw'r unigolyn sy'n llenwi'r ffurflen:                           Swyddogaeth:      

Llofnod:                                                                      Dyddiad:      
(Noder: os caiff y ffurflen ei chyflwyno'n electronig, nid oes angen darparu 'copi caled' ychwanegol o'r ddalen lofnodi).
Pwysig:
Rydym yn prosesu unrhyw wybodaeth bersonol a/neu sensitif sydd gennym amdanoch yn deg ac yn gyfreithlon, a byddwn ond yn holi am wybodaeth o'r fath pan fydd ei hangen arnom er mwyn cyflawni ein rôl. Am fwy o wybodaeth am sut rydym yn prosesu eich data personol, a'ch hawliau mewn perthynas â hyn, ewch i'n https://arolygiaethgofal.cymru/sut-rydym-yn-defnyddioch-gwybodaeth-bersonol neu cysylltwch â ni am gopi papur.
Bydd ffurflenni a gwblhawyd yn aml yn cynnwys gwybodaeth bersonol, ac mae angen eu diogelu'n ddigonol. Felly, dylid cyflwyno ffurflenni’n defnyddio'r dulliau canlynol yn unig:
	Trwy e-bost diogel at AGC.Cymorth@gov.wales


	Trwy bost wedi'i recordio at eich swyddfa AGC leol:


Arolygiaeth Gofal Cymru, 
Adeiladau'r Llywodraeth
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
LL31 9RZ
Ffacs: 0872 437 7301
Arolygiaeth Gofal Cymru,
Adeilad Llywodraeth Cymru
Parc Busnes Rhyd-y-car
Merthyr Tudful
CF48 1UZ
Ffacs: 0872 437 7302
Arolygiaeth Gofal Cymru,
Adeiladau'r Llywodraeth
Teras Picton
Caerfyrddin
SA31 3BT
Ffacs: 0872 437 7303
Pwysig: Ni ddylid anfon ffurflenni a gwblhawyd yn uniongyrchol at staff AGC.

Arolygiaeth Gofal Cymru
Hysbysiad Rheoliad 38
Defnyddiwch y ddalen hon os oes angen lle ychwanegol arnoch i ddarparu'r wybodaeth sydd ei hangen:
     
Arolygiaeth Gofal Cymru
Hysbysiad Rheoliad 38 (1) (a) 
Llenwch y ffurflen yn glir mewn priflythrennau.
Darperir dalen ychwanegol i chi ei defnyddio os oes angen.
HYSBYSIAD O FARWOLAETH

1. Enw a chyfeiriad y sefydliad:      



Rhif ffôn:      

2. Enw'r ymadawedig:      				Dyddiad geni:      

Dyddiad derbyn:      

3. Y cyfeiriad y derbyniwyd yr ymadawedig oddi wrtho:      



4. Hanes meddygol:      



5. Dyddiad marwolaeth:      
				Amser marwolaeth:      

Lleoliad marwolaeth:      

6. Achos marwolaeth os yn hysbys:      

Os nad yn hysbys, amgylchiadau'r farwolaeth:      


7. Dyddiad derbyn os bu'r ymadawedig farw yn yr ysbyty:      
			

Amgylchiadau derbyn:      

8. Enw'r unigolyn a hysbysodd am y farwolaeth:      

Swyddogaeth:      						Dyddiad:      

9. Enw'r meddyg sy'n cadarnhau'r farwolaeth:      


10. Manylion pobl eraill a hysbyswyd:      

Hysbyswyd y perthynas agosaf:       				Do  Naddo 

Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus 1995:				                                         Do  Naddo  Ddim yn berthnasol 


Heddlu : 					         Do  Naddo  Ddim yn berthnasol 


Gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol: 					
                                                                          Do  Naddo  Ddim yn berthnasol 

Arall (noder):     

11. A gafodd y Crwner ei gynnwys /ei hysbysu*? 
                                                                        Do  Naddo  Ddim yn berthnasol 

(Cysylltwch â'ch arolygydd os/pan fydd canlyniadau'r post-mortem/archwiliad yn hysbys) 


12. Enw'r unigolyn sy'n llenwi'r ffurflen:      

Swyddogaeth:      

Dyddiad:      

Llofnod:      

(Noder: os caiff y ffurflen ei chyflwyno'n electronig, nid oes angen darparu 'copi caled' ychwanegol o'r ddalen lofnodi).


Pwysig:
Rydym yn prosesu unrhyw wybodaeth bersonol a/neu sensitif sydd gennym amdanoch yn deg ac yn gyfreithlon, a byddwn ond yn holi am wybodaeth o'r fath pan fydd ei hangen arnom er mwyn cyflawni ein rôl. Am fwy o wybodaeth am sut rydym yn prosesu eich data personol, a'ch hawliau mewn perthynas â hyn, ewch i'n https://arolygiaethgofal.cymru/sut-rydym-yn-defnyddioch-gwybodaeth-bersonol neu cysylltwch â ni am gopi papur.
Bydd ffurflenni a gwblhawyd yn aml yn cynnwys gwybodaeth bersonol, ac mae angen eu diogelu'n ddigonol. Felly, dylid cyflwyno ffurflenni’n defnyddio'r dulliau canlynol yn unig:
	Trwy e-bost diogel at AGC.Cymorth@gov.wales 


	Trwy bost wedi'i recordio at eich swyddfa AGC leol:


Arolygiaeth Gofal Cymru  
Adeiladau'r Llywodraeth
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
LL31 9RZ
Ffacs: 0872 437 7301
Arolygiaeth Gofal Cymru 
Adeilad Llywodraeth Cymru
Parc Busnes Rhyd-y-car
Merthyr Tudful
CF48 1UZ
Ffacs: 0872 437 7302
Arolygiaeth Gofal Cymru 
Adeiladau'r Llywodraeth
Teras Picton 
Caerfyrddin
SA31 3BT
Ffacs: 0872 437 7303
Pwysig: Ni ddylid anfon ffurflenni a gwblhawyd yn uniongyrchol at staff AGC.


Arolygiaeth Gofal Cymru
Hysbysiadau Rheoliad 38 (1) (a)
Defnyddiwch y ddalen hon os oes angen lle ychwanegol arnoch i ddarparu'r wybodaeth sydd ei hangen
     


