
 

Ymweld â phobl sy'n byw mewn cartrefi gofal – Sesiwn Holi ac Ateb mis Mai 2021 
 

Cwestiwn Ateb  

Beth yw'r canllawiau ar gyfer ymwelwyr sy'n 
dweud eu bod wedi'u heithrio rhag gwisgo 
masg yn ystod ymweliad?  
 
 
A yw feisor wyneb yn ddiogel i'w ddefnyddio, 
ond beth sy'n digwydd os byddant yn 
gwrthod gwisgo feisor hefyd? 
 

Os yw pobl wedi'u heithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig eu bod yn 
cynnal arferion hylendid dwylo da a chadw pellter cymdeithasol. Ni ddylai hyn atal 
ymweliad ag ystafell unigolyn. Dylid agor ffenestri er mwyn gadael digon o awyr 
iach i mewn, lle y bo'n bosibl ac yn ddiogel gwneud hynny.    
 
Nid yw feisor yn ddewis amgen yn lle gorchudd wyneb. Mae feisor yn diogelu 
rhag sblashis a defnynnau a dylid ond ei ddefnyddio lle mae risg o ddod i gyswllt 
â sblashis o hylifau corfforol wrth ddarparu gofal personol agos, neu ofal a 
chyswllt lle gallai'r bobl fod yn agored i ymddygiadau megis poeri.  
 

2. Yn flaenorol, yr amser a argymhellid ar 
gyfer hyd yr ymweliad oedd 20 munud, a yw 
hyn yn wir o hyd? 
 

Nac ydy. Mae hyd ac amlder yr ymweliadau yn fater i ddarparwyr unigol yn 
seiliedig ar allu'r cartrefi gofal a'u hasesiadau risg. 
 
Er gwybodaeth – yn y canllawiau a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2020 ar 
ailgyflwyno ymweliadau awyr agored, roedd cyfeiriad at ddarparwyr yn ystyried 
hyd ymweliadau awyr agored, ac awgrymwyd 30 munud fel canllaw. Fodd 
bynnag, dilewyd y cyfeiriad hwn pan ailgyhoeddwyd y canllawiau ym mis Awst y 
llynedd ac ni chafodd ei ychwanegu eto yn dilyn hyn. Rydym yn cynghori 
darparwyr i ddefnyddio'r ddolen hon i weld y fersiwn gyfredol o'r canllawiau: 
 
https://llyw.cymru/ymweliadau-chartrefi-gofal-canllawiau-i-ddarparwyr  
 

3. A oes angen sgrin barhaol o'r llawr i'r 
nenfwd ar bodiau awyr agored?  
 

Ddim o reidrwydd. Dywedwyd bod angen sgrin sefydlog o'r llawr i'r nenfwd er 
mwyn galluogi'r podiau ymweld i gael eu defnyddio pan oedd cyfyngiadau lefel 
rhybudd 4 ar waith.  

https://llyw.cymru/ymweliadau-chartrefi-gofal-canllawiau-i-ddarparwyr


 
Bwriad y sgriniau yw lleihau'r risg o drosglwyddiad feirysol. Bydd y darparwr yn 
cynnal asesiad risg o'r defnydd o sgriniau, lle yr ystyrir bod hynny'n briodol. Pan 
fydd sgriniau yn eu lle, ni fydd angen cadw pellter cymdeithasol a gellir tynnu 
gorchuddion wyneb. 
 

4. Pam mae angen i'r ddau ymwelydd 
dynodedig ymweld ar wahân ac nid gyda'i 
gilydd?  
 

Diweddarwyd y canllawiau ar 14 Mai er mwyn caniatáu i'r ddau ymwelydd 
dynodedig ymweld ar yr un pryd.  
 
Codwyd y cyfyngiad ar nifer yr ymwelwyr dynodedig yng Nghymru ar 24 Mai a 
diweddarwyd y canllawiau yn unol â hynny. Y cyngor yw nad oes mwy na dau 
ymwelydd ar yr un pryd. 
  

5. A oes unrhyw gynlluniau i gynyddu nifer yr 
ymwelwyr y gall bob preswylydd eu cael?  
 
 
Mae'r nifer wedi cynyddu i bum ymwelydd 
fesul preswylydd yn Lloegr erbyn hyn?  
 

Codwyd y cyfyngiad ar nifer yr ymwelwyr dynodedig yng Nghymru ar 24 Mai a 
diweddarwyd y canllawiau yn unol â hynny ar 21 Mai.  
 
 
Y cyngor cyfredol yw na ddylid caniatáu mwy na dau ymwelydd ar yr un pryd ar 
gyfer ymweliadau rheolaidd dan do. Mae modd bod yn hyblyg wrth ystyried nifer 
yr ymweliadau gan blant â brawd neu chwaer neu riant sy'n byw mewn cartref 
gofal (gweler yr adran ar ‘ymweliadau gan blant a phobl ifanc’). 
 

6. Yng Nghymru, a all ymwelwyr wneud eu 
profion llif unffordd gartref erbyn hyn neu oes 
rhaid gwneud y profion yn y cartref gofal o 
hyd?  
 

Dylid gwneud y prawf yn y cartref gofal yn syth cyn yr ymweliad er mwyn sicrhau 
ei fod mor gyfredol â phosibl.  

7. Caniateir dau ymwelydd dynodedig ar hyn 
o bryd. Os bydd teulu o'r un aelwyd, a 
fyddai'r teulu hwnnw'n cael ymweld ag 
unigolyn dan do?  
 

Y cyngor cyfredol yw na ddylid caniatáu mwy na dau ymwelydd ar yr un pryd ar 
gyfer ymweliadau rheolaidd dan do. Mewn sefyllfa lle ceir ymweliad gan sawl 
aelod o'r un aelwyd, caniateir hyn ar yr amod bod y cartref yn gallu trefnu hyn. 
Gall podiau ymwelwyr neu strwythurau tebyg fod yn arbennig o ddefnyddiol mewn 
amgylchiadau o'r fath.  



8. A all ymwelwyr a phreswylwyr ddal dwylo?  
 

Gallant. Mae fersiwn 8 o'r canllawiau, a gyhoeddwyd ar 21 Mai yn nodi:  
 
‘caiff ymwelwyr a phreswylwyr ddal dwylo. Dylai ymwelwyr olchi eu dwylo cyn ac 
ar ôl unrhyw gysylltiad â'r preswylydd neu eu hamgylchedd a gorchuddio croen 
wedi torri â dresin neu blastr gwrth-ddŵr cyn cael cysylltiad. Nid oes angen 
gwisgo menig ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol’ 
 

9. A allwn ganiatáu ymweliadau dan do gyda 
sgriniau a heb fasgiau wrth eistedd?  
 

Mewn perthynas â gorchuddion wyneb, mae'r canllawiau'n nodi'r canlynol:  

 Dylai ymwelwyr wisgo gorchuddion wyneb wrth fynd i mewn i'r cartref.  

 Caiff ymwelwyr dynnu gorchuddion wyneb ar ôl eistedd:  

-  os ydynt yn cadw pellter cymdeithasol oddi wrth breswylwyr;  

- os yw’r ymweliadau mewn ystafell sy'n gadael digon o awyr iach i mewn,        

ac mai ystafell ymweld ddynodedig sy'n cael ei defnyddio gan un teulu ar 

y tro neu ystafell y preswylydd ei hun yw’r ystafell honno.  

Yn y cyd-destun hwn, ni ddylai fod angen sgriniau dan do, ac nid ydynt yn 

cyflawni'r un swyddogaeth oni bai eu bod yn sgriniau o'r llawr i'r nenfwd.  

10. A oes cynlluniau i bobl ymweld â'r cartref 
heb gyfarpar diogelu personol (PPE)?  
 
 

Nid yw'n ofynnol i ymwelwyr wisgo PPE, ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol, 
megis ymweld ag unigolyn ar ddiwedd ei oes sydd wedi'i heintio â COVID-19, neu 
lle mae digwyddiad neu achos lluosog neu frigiad o achosion yn y cartref neu 
salwch heintus arall.  
 
Nid PPE yw gorchuddion wyneb, a chynghorir pobl i barhau i'w gwisgo wrth ddod 
i mewn a symud o gwmpas y cartref. Gellir eu tynnu wrth eistedd os cedwir pellter 
cymdeithasol, ond dylid annog pobl i'w gwisgo os bydd cysylltiad personol agos.  
 



11. A oes unrhyw gynlluniau i ganiatáu 
cofleidio/cysylltiad agos fel yn Lloegr?  
 

Nid ar hyn o bryd yng Nghymru – cynghorir ymwelwyr/preswylwyr i ddilyn arferion 
atal a rheoli heintiau, yn enwedig pan fyddant mewn cyswllt agos â'i gilydd.  

12. Felly, sut y gallant gadw dau fetr oddi 
wrth ei gilydd pan fyddant yn cael dal dwylo?   
 

Ceir dewis o beidio â gwisgo gorchudd wyneb a chadw pellter cymdeithasol neu 
ddal dwylo a gwisgo gorchudd wyneb. Nod y cyfarwyddyd hwn yw hyrwyddo 
llesiant pobl.  
 

13. Mae gennym ystafell ymweliadau dan do 
ddynodedig ........ na allwn ei defnyddio ar 
gyfer pobl sy'n cael gofal nyrsio yn y gwely. 
  
A allwch gadarnhau y caniateir ymweliadau 
mewn ystafelloedd gwely gan gadw pellter 
cymdeithasol o ddau fetr? 
 

Gallwn. Diweddarwyd y canllawiau i nodi hyn yn glir: 
https://llyw.cymru/ymweliadau-chartrefi-gofal-canllawiau-i-ddarparwyr  
 
Maent yn nodi:  
 
‘caiff ymweliadau ddigwydd yn ystafelloedd pobl, os nad oes ystafell ddynodedig 
ar gael. Dylid agor y ffenestr, lle bynnag y bo modd, i sicrhau awyru digonol’ 
 
 

 

14. A allwn gael adloniant yn yr awyr 
agored?  
 

Gallwch.  

15. A allaf gadarnhau bod yn rhaid i'r ddau 
ymwelydd sy'n ymweld ag un preswylydd 
mewn ystafell wely mewn cartref gofal fod o 
un aelwyd arall yn unig ar yr adeg hon? 
 

Na, nid os oedd modd iddynt gadw pellter cymdeithasol.  

16. Os bydd yn amhosibl i breswylydd gadw 
pellter cymdeithasol oherwydd diffyg gallu 
pan fydd perthynas yn ymweld â chartref 
gofal, a all yr ymweliad fynd yn ei flaen ar yr 
amod bod PPE ar gael a bod arferion 
hylendid dwylo arferol ac ati ar waith? 

Gall.  

https://llyw.cymru/ymweliadau-chartrefi-gofal-canllawiau-i-ddarparwyr


17. Os bydd ymwelwyr yn parhau i dorri'r 
rheolau ar fasgiau drwy eu tynnu i siarad o 
fewn dau fetr i'w perthynas, beth y gallaf i ei 
wneud?  
 

Mae'n bwysig esbonio'r rhesymau dros wisgo gorchudd wyneb, neu gadw pellter 
cymdeithasol, er mwyn hyrwyddo llesiant ei berthynas/ffrind a phobl eraill sy'n 
byw yn y cartref. 
 

18. A allwn ddefnyddio'r pod fel lolfa mewn 
cartref bach heb ardal ychwanegol dan do?  
 

Gallwch wneud hyn ond mae'n bwysig cofio y gall pobl gael ymwelwyr yn eu 
hystafelloedd gwely hefyd.  

19. A fydd unrhyw newidiadau er mwyn 
caniatáu anifeiliaid, h.y. cŵn, i mewn i 
gartref?  
 

Mae fersiwn 8 o'r canllawiau a gyhoeddwyd ar 21 Mai yn cynnwys adran ar 
anifeiliaid.  

20. Mae darparwyr am ddilyn y rheolau ond 
clywsom heddiw nad yw'r canllawiau yn 
derfynol. At bwy y gallwn ysgrifennu i gael 
eglurder ynghylch unrhyw fater?  
 

Mae pob cartref yn wahanol ac mae'r canllawiau'n cydnabod nad oes un dull 
gweithredu sy'n gymwys i bawb. Mae asesiadau risg unigol ar gyfer pob cartref 
gofal yn bwysig. Gallwch drafod unrhyw faterion â'ch Swyddog Iechyd yr 
Amgylchedd lleol neu mae AGC yn fwy na pharod i'ch helpu i geisio'r cyngor 
perthnasol.   

21. Mae'r adran Iechyd yr Amgylchedd wedi 
dweud wrthym/staff am beidio â thynnu 
masgiau hyd yn oed i gael diod yn ardal y 
preswylwyr.  

Mae'r staff wedi'u cynnwys yn y cyngor i ddiogelu eu hunain fel cyflogeion yn y 
gwaith, yn ogystal â'r bobl y maent yn gofalu amdanynt.  Ar hyn o bryd, y 
cyfarwyddyd yw y dylai staff wisgo masg bob amser wrth weithio gyda 
phreswylwyr, hyd yn oed os nad ydynt yn darparu gofal personol agos.  Caiff hyn 
ei adolygu'n gyson. Yn ddelfrydol, ni ddylai staff fwyta bwyd nac yfed diodydd 
mewn ardal i breswylwyr. 
  

MYND ALLAN   

22. Canllawiau cyfredol ar gyfer ymweliadau 
awyr agored oddi ar y safle i breswylwyr 
gyda'u teuluoedd, h.y. mynd allan gyda'u 
mab/merch i gaffi. 
 
A fydd angen iddynt hunanynysu pan fyddant 
yn dychwelyd?  

Mae hyn yn iawn. Mae'r canllawiau ar ymweliadau yn cynnwys adran ar ‘mynd 
allan’, ac mae’r canllawiau ar asesiadau risg a luniwyd gan Iechyd Cyhoeddus 
Cymru yn ymdrin â hyn.   
 
 
Nid yn yr enghraifft a roddir ond ceir rhai ymweliadau a gaiff eu cynnal y tu allan 
i'r cartref lle y byddai'n ddoeth hunanynysu wrth ddychwelyd – rhoddir sylw i hyn 



 yn y canllawiau. Mae'n bwysig bod yr holl fesurau rhagweithiol eraill, megis 
arferion hylendid dwylo da a gwisgo gorchuddion wyneb, yn unol â'r canllawiau, 
yn cael eu dilyn.  
 

23. Beth mae'r canllawiau yn ei ddweud am 
ymweliadau a gaiff eu cynnal y tu allan i'r 
cartref (mynd am dro) pan na fydd yn bosibl 
cadw pellter cymdeithasol gan fod y 
preswylydd yn gaeth i gadair olwyn a bod 
angen gwthio'r preswylydd yn y gadair?  
 

Mae'r canllawiau yn cynnwys adran ar ‘mynd allan’. Os nad oes modd cadw 
pellter cymdeithasol, y cyngor cyffredinol fyddai defnyddio gorchudd wyneb, ond 
byddai gwthio cadair olwyn yn yr awyr agored yn sefyllfa risg isel.      

24. Mae aelod o'r teulu wedi gofyn am gael 
mynd â'r preswylydd allan am goffi gan 
ddefnyddio ei gar.  Beth yw'r canllawiau ar 
gyfer rhannu car? 
 

Dylid sicrhau bod cyn lleied o bobl â phosibl yn y cerbyd, dylai pawb wisgo 
gorchudd wyneb a dylent gadw'r ffenestri ar agor i adael digon o awyr iach i 
mewn.  

25. Os yw aelod o'r teulu am fynd â 
phreswylydd allan am ddiwrnod hir, a bod 
gan y preswylydd ddementia datblygedig ac 
na all gadw'r pellter o ddau fetr, a fyddai 
angen iddo hunanynysu ar ôl dychwelyd i'r 
cartref, gan fod Iechyd Cyhoeddus Cymru 
wedi dweud y gallai hynny fod yn bosibl.  
 

Byddai hyn yn dibynnu ar sut/ble y gwnaeth dreulio'r diwrnod hir a byddai angen i 
chi gwblhau asesiad risg unigol yn dibynnu ar yr amgylchiadau penodol.  

26. Mae dau breswylydd o'r un cartref gofal 
am fynd i aros mewn parc carafanau statig 
ganol mis Mehefin am dair noson – gyda 
chymorth staff sy'n eu cefnogi bob dydd yn y 
cartref gofal?  
 

Mae hyn yn iawn gan fod yr un ‘swigen’ o bobl yn byw gyda’i gilydd mewn lleoliad 
gwahanol.  



27. Beth yw'r sefyllfa o ran preswylwyr yn 
ymweld â chartref eu teulu y tu mewn am tua 
dwy awr?     
 

Yn unol â'r cyfyngiadau ar gyfer y boblogaeth gyffredinol, ni chaniateir 
ymweliadau dan do yng nghartrefi pobl eu hunain. Os bydd hyn yn newid, caiff y 
canllawiau eu diweddaru i adlewyrchu hyn.  

28. Beth yw'r canllawiau cyfredol ar gyfer 
unigolion yn mynd i aros gyda'u teulu dros 
nos?  
 
 
 
 
 
 

Mae'r canllawiau ar ymweliadau yn cynnwys adran ar ‘mynd allan’. Mae ‘Cynllun 
rheoli’r coronafeirws: Lefelau rhybudd yng Nghymru ar gyfer Gwasanaethau 
Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Phlant’ yn cynnwys canllawiau ar ymweliadau â 
chartrefi preifat.  
 
Yn yr un modd â'r boblogaeth gyffredinol, ni chaniateir hyn ar hyn o bryd.  
 

YMWELIADAU PROFFESIYNOL  

29. A oes gofynion profi gwahanol i 
ymwelwyr sy'n aelod o'r teulu o gymharu ag 
ymwelwyr proffesiynol?  
 
 

Dylai unigolion sy'n ymweld â chartrefi gofal dan do gael prawf llif unffordd (gyda 
chanlyniad negyddol) cyn mynd i mewn i'r cartref gofal. Mae hyn hefyd yn 
gymwys i ymwelwyr proffesiynol, ond os byddant yn cael profion yn y gweithle, ni 
fydd angen cael prawf wrth y drws ffrynt. Efallai y bydd darparwyr am weld 
canlyniadau'r prawf.  
 

30. A ganiateir i weithwyr cymdeithasol 
ymweld â phreswylwyr yn eu hystafelloedd 
gwely fel rhan o'r canllawiau?  
 

Byddai hyn yn dibynnu ar y rheswm dros ymweld â'r ystafell wely, ond gall 
ymwelwyr proffesiynol gyfarfod â phobl yn eu hystafelloedd wely eu hunain er 
mwyn sicrhau preifatrwydd.  

31. A yw meddygon teulu yn cael eu profi'n 
rheolaidd drwy brofion PCR neu brofion llif 
unffordd, neu a oes rhaid i ni eu profi drwy 
gynnal prawf llif unffordd?  
 

Dylai meddygon teulu fod yn cael eu profi'n rheolaidd. Dylid gofyn iddynt am 
gadarnhad o hyn cyn iddynt ddod i mewn i'r cartref gofal ac, os na allant 
gadarnhau hynny, dylid gofyn iddynt wneud prawf. Mae pob gweithiwr gofal 
iechyd proffesiynol wedi cael gwybod am hyn.  

32. Rydym wedi caniatáu i'r caplan lleol 
gysylltu â phreswylwyr unwaith eto – bydd y 

Mae diwallu anghenion ffydd y bobl yn bwysig ar gyfer eu llesiant. Byddai 
arweinwyr ffydd sy'n ymweld â gwasanaethau yn cael eu hystyried yn ymwelwyr 
proffesiynol.  



rheolwr yn cynnal asesiad risg. Ydy hyn yn 
iawn?  
 

 
 

33. A allwch egluro ymweliadau gweithwyr 
cymdeithasol – a gânt eu cynnwys fel un o'r 
ddau ymwelydd, neu a ydynt wedi'u heithrio 
ac a ellir eu cynnwys gyda dau ymwelydd 
hefyd? 
 

Mae gweithwyr cymdeithasol yn ymwelwyr proffesiynol. Mae'r cyngor ar ddau 
berson yn ymweld ar yr un pryd yn ymwneud ag ymweliadau gan deulu a 
ffrindiau, ac nid yw'n berthnasol i ymwelwyr proffesiynol.   
 
Er enghraifft, os cynhelir cyfarfod adolygu gyda'r unigolyn, perthnasau a'r 
gweithiwr cymdeithasol/nyrs, mae hyn yn iawn ar yr amod eu bod yn cyfarfod 
mewn ystafell lle gall pawb gadw pellter cymdeithasol a bod digon o awyr iach yn 
dod i mewn.  

34. A yw'n iawn bod dau ymwelydd nad 
ydynt o'r un aelwyd yno ar yr un pryd â dau 
weithiwr proffesiynol, os yw'n bosibl cadw 
pellter cymdeithasol? 
 

Ydy. Gweler uchod  

SYMUD I MEWN I'R CARTREF GOFAL   

35. Gofynnais am y prawf PCR a 
hunanynysu - roeddwn yn golygu unwaith y 
byddwn yn derbyn preswylydd newydd ac y 
gallwn gynnal prawf PCR ychydig ddyddiau 
ar ôl iddo gael ei dderbyn - nid y prawf PCR 
o'r ysbyty?   
 

Os yw rhywun wedi dod i gysylltiad â'r feirws, gall sawl diwrnod fynd heibio cyn i'r 
haint ddatblygu (y cyfnod magu).  Dyma pam rydym yn gofyn i bobl hunanynysu 
os byddant wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi profi'n bositif, neu os 
byddant wedi bod yn breswylydd mewn lleoliad neu ardal lle mae'n hysbys bod yr 
haint ar led.  Ar hyn o bryd, mae ysbytai yn dal i fod yn risg uchel ar gyfer yr haint 
ac, o ganlyniad, ein cyngor o hyd yw y dylai unigolion sydd wedi bod yn yr ysbyty 
ond nad ydynt wedi cael triniaeth ar gyfer COVID-19 hunanynysu ar ôl dychwelyd 
o'r ysbyty neu wrth gael eu derbyn i'r cartref.  Nid yw profion ychwanegol yn 
dileu'r angen i hunanynysu oherwydd gallai'r haint ddatblygu ar unrhyw adeg dros 
y 14 diwrnod nesaf.  
 

36. A yw caniatáu i'r preswylydd symud o 
amgylch yn ddirwystr yn y gymuned yn cael 
effaith ar y cyfnod hunanynysu o 14 diwrnod 
ar gyfer rhywun sy'n symud i mewn i'r cartref 

Na – dylai fod gan bobl sy'n byw mewn cartrefi gofal yr un hawliau â'r cyhoedd i 
symud o amgylch y gymuned yn ddirwystr.  
 



o'r gymuned (noder: rwy'n golygu symud o'r 
gymuned ac nid o'r ysbyty)? 
  

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi diwygio ei ganllawiau i ddileu'r angen i bobl 
sy'n symud i mewn i gartref gofal o'r gymuned ynysu am 14 diwrnod, yn amodol 
ar brawf PCR negyddol a dau ddos o'r brechlyn.  

37. Os gallwn gynnal prawf PCR ar glaf 
newydd a dderbynnir i'r cartref, a yw hynny'n 
iawn ac yn golygu nad oes rhaid iddo 
hunanynysu os yw'r canlyniad yn negyddol?  
 

Dylai pobl sy'n symud i mewn i'r cartref o'r gymuned gael prawf PCR negyddol 
cyn symud i mewn.  Os ydyn nhw wedi'u brechu'n llawn ac nad ydynt wedi dod i 
gysylltiad â'r haint, ni fydd angen iddynt hunanynysu. 
 

38. Beth yw'r cyfnod hunanynysu i'r rhai sy'n 
symud i mewn i gartref gofal o uned ynysu 
agored o ystyried sylwadau blaenorol?  
 
Roedd yr unigolyn yn yr ysbyty a bellach 
mae wedi cael ei drosglwyddo i uned ynysu 
agored cyn cael ei drosglwyddo i'n cartref 
fory.   
 

Pedwar diwrnod ar ddeg ar hyn o bryd, oni bai ei fod wedi gwella o COVID-19 yn 
ystod ei arhosiad yn yr ysbyty a bod mwy nag 20 diwrnod wedi mynd heibio, neu 
14 diwrnod gyda phrawf PCR negyddol neu ganlyniad positif isel. 

 


