
Y GAMP GYMUNEDOL
COVID-19: Canllawiau gweithredu 

ynghylch dychwelyd i sesiynau 
hyfforddiant a chystadlaethau

Yn amodol ar y telerau a eglurir isod, bydd y gweithdrefnau gweithredu hyn yn dod i rym ar y dyddiad a nodir gan Undeb 
Rygbi Cymru (URC). Fodd bynnag, maent yn debygol o gael eu diweddaru, a hynny ar fyr rybudd weithiau. Dylech sicrhau 
bob amser eich bod yn cyfeirio at fersiwn ddiweddaraf y gweithdrefnau gweithredu hyn, a dylech sicrhau bob amser bod 
eich camau gweithredu ynghyd â’r wybodaeth a rennir gennych yn adlewyrchu’r canllawiau diweddaraf a gafwyd gan 

awdurdodau iechyd cyhoeddus a/neu awdurdodau’r llywodraeth.
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1 CYFLWYNIAD A CHRYNODEB

Mae’r clefyd Coronafeirws 2019 (COVID-19) yn bandemig byd-eang sy’n parhau, a gaiff ei achosi gan y syndrom anadlol 
acíwt difrifol coronafeirws 2 (SARS-CoV-2). Bydd yn parhau’n feirws a allai fod yn angheuol nes y bydd rhaglen frechu 
effeithiol (os oes modd creu un) yn cael ei gweithredu. Mae rhaglen o’r fath yn annhebygol o fod ar gael tan rywbryd 
yn ystod 2021. Mae llywodraethau ym mhob cwr o’r byd wedi cyflwyno cyfyngiadau ar deithio, gofynion o ran cadw 
pellter cymdeithasol a chyfarwyddebau ynghylch hunanynysu i arafu’r graddau y mae’r clefyd yn ymledu, er mwyn 
galluogi systemau gofal iechyd i ymdopi â’r cynnydd mewn galwadau sy’n gysylltiedig â rheoli’r clefyd.

Ym mis Mawrth 2020, cafodd cystadlaethau domestig 2019/20 URC eu hatal o ganlyniad i’r pandemig COVID-19 
a’r amryw gyfyngiadau yr oedd llywodraethau wedi ac wrthi’n eu cyflwyno er mwyn ymdrin ag ef. Mae pob un o’r 
cystadlaethau domestig hynny wedi’u hatal o hyd.

Mae’r ddogfen hon yn egluro canllawiau Rygbi Cymru ar gyfer chwaraewyr a Chlybiau, a rhanddeiliaid eraill sy’n 
ymwneud â rygbi cymunedol yng Nghymru, ynghylch sut y bydd y gamp yn gweithredu os bydd llywodraethau’n codi, 
yn llacio neu’n lleihau eu cyfyngiadau perthnasol ac yn caniatáu i chwaraewyr a Chlybiau hyfforddi mewn grwpiau 
a chymryd rhan mewn gemau a gynhelir mewn amgylchiadau penodol. Ni fydd yn bosibl dileu’r risg y gallai’r feirws 
gael ei drosglwyddo mewn campau cyswllt megis rygbi’r undeb, ond dylid cyflwyno strategaethau er hynny er mwyn 
lleihau’r risg. Bwriad y canllawiau sydd yn y ddogfen hon (ymhlith pethau eraill) yw lleihau’r risgiau sy’n gysylltiedig â 
dychwelyd yn y fath fodd i sesiynau hyfforddiant a chystadlaethau.

Mae’r ddogfen hon yn darparu canllawiau ar gyfer y cyfranogwyr hynny a’r staff nad ydynt yn chwarae rygbi ynghylch 
sut y dylent addasu’r modd y maent yn gweithredu wrth baratoi ar gyfer dychwelyd i weithgarwch rygbi. Dylai’r 
ddogfen gael ei darllen a’i dehongli ochr yn ochr â’r holl ganllawiau, yr holl gyngor a’r holl gyfarwyddyd perthnasol 
arall a gafwyd gan awdurdodau iechyd cyhoeddus a/neu awdurdodau’r llywodraeth.

Pan fyddant y tu allan i amgylchedd rygbi, dylai pob cyfranogwr a phob aelod o staff nad yw’n chwarae 
rygbi gydymffurfio â’r cyngor a’r cyfarwyddyd perthnasol a gafwyd gan awdurdodau iechyd cyhoeddus 
a/neu awdurdodau’r llywodraeth ynghylch COVID-19.

Dylid nodi mai canllawiau sydd yn y ddogfen hon ac y dylid gwneud pob ymdrech i leihau’r risg sy’n 
ymwneud ag atal COVID-19 rhag ymledu.

Dylai’r holl wybodaeth a gesglir gan unigolion yng nghyswllt y ddogfen hon gael ei thrin yn gyfrinachol, a dylid 
ei diogelu’n unol â deddfwriaeth berthnasol ym maes diogelu data. Yn benodol, mae’r holl wybodaeth am iechyd 
unigolyn, gan gynnwys cadarnhad ei fod yn iach, yn ddata categori arbennig a dylid prosesu’r wybodaeth yn briodol.

Ni chaniateir i Glybiau ddychwelyd yn raddol i sesiynau hyfforddiant oni bai bod awdurdodau iechyd cyhoeddus a/neu 
awdurdodau’r llywodraeth wedi cadarnhau ei bod yn briodol iddynt wneud hynny. Dylai’r broses hon o ddychwelyd 
yn raddol i sesiynau hyfforddiant ystyried a chyflwyno cyfnod adfer ffitrwydd cyn bod gemau’n ailddechrau – gweler 
Atodiad 1. 

Mae’n anochel y bydd yr ymateb sydyn i COVID-19 yn newid ar ôl i’r gweithdrefnau gweithredu hyn gael eu mabwysiadu. 
Bydd URC yn gallu cyhoeddi dogfennau eraill sy’n ategu a/neu’n diwygio’r rhwymedigaethau a’r canllawiau sydd 
yn y ddogfen hon, er mwyn adlewyrchu’r safbwynt ar COVID-19, a dylai Clybiau ac unigolion gydymffurfio â’r 
rhwymedigaethau a’r canllawiau diwygiedig hynny.

Mae’r ddogfen hon yn cynnwys dolenni cyswllt wedi’u tanlinellu, sy’n ymddangos naill ai’n las (os ydynt yn ddogfennau 
allanol) neu’n borffor (os ydynt yn atodiadau i’r ddogfen hon). Os cyfeirir at ddogfennau allanol, boed yn y dolenni 
cyswllt neu fel arall, dylid sicrhau bob amser bod fersiwn ddiweddaraf y dogfennau hynny’n cael ei darllen a, lle bo’n 
briodol, y cydymffurfir â’r fersiwn honno.

Mae gwybodaeth gywir yn hanfodol ar gyfer ymdrechion URC a’r Clybiau i reoli’r risgiau perthnasol. Dylai unrhyw 
wybodaeth a ddarperir gan unigolion (boed yn chwaraewyr, yn hyfforddwyr Clybiau, yn staff cymorth Clybiau neu fel 
arall) fod yn gyflawn ac yn gywir.
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2 EGWYDDORION CYFFREDINOL 

Cofrestru: Cyn dechrau unrhyw weithgarwch sy’n ymwneud â hyfforddiant dylai pob chwaraewr, hyfforddwr, dyfarnwr 
a rhiant:

• fod wedi cofrestru gyda’r URC drwy wefan ‘Game Locker’ URC https://www.wrugamelocker.wales ;

•  mewngofnodi i gyfleuster URC ar gyfer tracio symptomau COVID-19, y gellir mynd iddo drwy eich proffil ar 
wefan ‘Game Locker’ URC.

Rhestr wirio URC ar-lein ar gyfer symptomau COVID-19: Bydd URC yn cyhoeddi rhestr wirio ar-lein ar gyfer 
symptomau COVID-19 er mwyn helpu i reoli COVID-19. Mae’r rhestr i’w gweld ar wefan ‘Game Locker’ URC https://
www.wrugamelocker.wales

Dylai’r sawl nad ydynt yn gallu cael gafael ar wasanaethau ar y rhyngrwyd ddefnyddio’r rhestr isod ar gyfer gwirio 
symptomau bob dydd a dylent gadarnhau:

Cyn mynychu unrhyw fath o weithgarwch rygbi:

•  nad ydynt, hyd y maent yn gwybod, yn dioddef o COVID-19 ar hyn o bryd;

•   nad ydynt wedi cael unrhyw symptomau yn ystod y 7 diwrnod blaenorol, boed yn wres, yn beswch parhaus 
newydd, yn achos newydd o brinder anadl na allant ei esbonio, neu’n anallu i arogleuo neu flasu (anosmia) sy’n 
ymwneud â COVID-19;

•   nad ydynt yn ystod yr 14 diwrnod blaenorol wedi bod mewn cysylltiad ag achos a gadarnhawyd neu a amheuir 
o COVID-19; a

•  lle bo’n berthnasol, bod y sawl dan sylw wedi cael prawf COVID-19 perthnasol (boed yn brawf antigenau, 
yn brawf gwrthgyrff neu’n brawf arall) neu wedi cael brechiad (ac os felly, dylai’r sawl dan sylw roi i Reolwr 
Gweithrediadau’r Clwb, neu i Arweinydd Gweithredol a enwebwyd, dystiolaeth ysgrifenedig o unrhyw brawf 
neu frechiad, p’un a yw wedi’i ddilysu a/neu’i gymeradwyo ai peidio gan yr awdurdodau iechyd cyhoeddus 
perthnasol a/neu awdurdodau perthnasol y llywodraeth).

Os nad yw unigolyn yn gallu bodloni’r uchod dylai aros gartref, hysbysu ymarferydd meddygol a Rheolwr 
Gweithrediadau’r Clwb, a dilyn cyfarwyddiadau gan yr awdurdodau iechyd cyhoeddus perthnasol a/neu 
awdurdodau perthnasol y llywodraeth.

Addysg: Cyn dychwelyd i’r Clwb, argymhellir y dylai pob unigolyn (boed yn chwaraewr, yn hyfforddwr Clwb, yn aelod 
o staff cymorth Clwb neu fel arall) roi tystiolaeth ysgrifenedig i’w Clwb:

•  bod modiwl addysg ar-lein World Rugby ynghylch COVID-19 wedi’i gwblhau https://playerwelfare.worldrugby.
org/covid-19-courses; bydd canllaw’n cael ei ddosbarthu maes o law ar y wefan ‘Game Locker’ https://www.
wrugamelocker.wales

• lle bo’n berthnasol, dylai Clybiau ategu’r modiwl hwn â chyfleoedd addysgol ychwanegol megis gweminarau;

• bod cynnwys y ddogfen hon wedi’i ddeall ac y cydymffurfir ag ef ar bob adeg berthnasol; a

•  dylai’r datganiadau a’r tystysgrifau hyn ynghylch cwblhau addysg yn llwyddiannus gael eu cadw gan yr unigolion 
a’r Clwb; bydd canllaw’n cael ei ddosbarthu maes o law ar y wefan ‘Game Locker’ https://www.wrugamelocker.
wales

https://www.wrugamelocker.wales
https://www.wrugamelocker.wales
https://www.wrugamelocker.wales
https://playerwelfare.worldrugby.org/covid-19-courses
https://playerwelfare.worldrugby.org/covid-19-courses
https://www.wrugamelocker.wales
https://www.wrugamelocker.wales
https://www.wrugamelocker.wales
https://www.wrugamelocker.wales
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Arfer da o safbwynt golchi dwylo, peswch, tisian ac ati: Argymhellir y dylai pob unigolyn (boed yn chwaraewr, yn 
hyfforddwr Clwb, yn aelod o staff cymorth Clwb neu fel arall) wneud eu gorau bob amser i atal unrhyw bosibilrwydd 
y gallai’r feirws ymledu, drwy:

• olchi dwylo’n rheolaidd gan ddefnyddio sebon gwrthfacterol a dŵr;

• defnyddio hylif diheintio dwylo sy’n cynnwys alcohol;

•  defnyddio hances y gellir ei thaflu i ffwrdd i guddio eu ceg a’u trwyn wrth disian a pheswch neu, os nad oes 
hances o’r fath ar gael, plygu eu penelin a defnyddio eu braich i wneud hynny;

• lle bo modd, osgoi cyffwrdd â’u llygaid, eu trwyn a’u ceg; a

•  dilyn yr holl brosesau uchod pan fyddant yn gadael eu cartrefi, yn teithio, yn dod i mewn i bob cyfleuster/yn 
defnyddio pob cyfleuster/yn gadael pob cyfleuster (y cae hyfforddi, cyfleusterau diwrnod gêm a chyfleusterau 
gweinyddu) ac yna’n dychwelyd adref.

 

Cyfarpar diogelu personol: Dylai’r defnydd a wneir o gyfarpar diogelu personol mewn lleoliadau meddygol 
a lleoliadau nad ydynt yn rhai meddygol gael eu llywio gan awdurdodau iechyd cyhoeddus a/neu awdurdodau’r 
llywodraeth, a dylai fod yn briodol i’r lleoliad a’r cyd-destun.

Os caiff cyfarpar diogelu personol ei ddefnyddio, dylai’r Clybiau addysgu pobl ynghylch sut y dylid gwisgo/diosg y 
cyfarpar hwnnw ac ynghylch sut y dylid ei waredu, gan ddilyn canllawiau’r awdurdodau iechyd cyhoeddus a/neu 
awdurdodau’r llywodraeth

Cyswllt agos a hunanynysu: Dylai’r diffiniad o gyswllt agos wrth lunio canllawiau ynghylch hunanynysu gael ei 
benderfynu gan awdurdodau iechyd cyhoeddus a/neu awdurdodau’r llywodraeth. 

Olrhain cysylltiadau: Yn ôl canllawiau’r llywodraeth dylai pob unigolyn gefnogi’r strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu, 
er mwyn gallu olrhain cysylltiadau’n effeithiol a hysbysu cysylltiadau y dylent hunanynysu os yw canllawiau’r llywodraeth 
yn mynnu eu bod yn gwneud hynny. I gael rhagor o wybodaeth, gweler y dogfennau sydd ar gael drwy ddilyn y ddolen 
gyswllt hon (Profi, Olrhain, Diogelu).

https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu
https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu
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3 RHEOLWR GWEITHREDIADAU’R
CLWB 
Dylai pob Clwb glustnodi Rheolwr Gweithrediadau’r Clwb, a ddylai (a) fod yn gwybod sut y mae’r Clwb yn gweithredu, a 
(b) bod yn gallu cael gafael yn hawdd ar un neu fwy o ymarferwyr meddygol sydd â gwybodaeth glinigol am COVID-19, 
os nad yw’r rheolwr ei hun yn ymarferydd meddygol.

At hynny, dylai pob Clwb glustnodi a phenodi un neu fwy o Arweinwyr Gweithredol a ddylai fod yn gyfrifol am 
weithredu’r canllawiau sydd yn y ddogfen hon (ac unrhyw ganllawiau, cyngor a chyfarwyddyd perthnasol arall ynghylch 
COVID-19) yng nghyswllt amryw elfennau penodol megis cyfleusterau penodol sesiynau hyfforddiant, lleoliadau 
diwrnod gêm a threfniadau teithio timau.

Bydd Rheolwr Gweithrediadau’r Clwb yn gyfrifol am:

•  ddatblygu rhwydwaith o Arweinwyr Gweithredol yn y Clwb, a fydd yn rheoli’r canllawiau a’r gweithdrefnau 
gweithredu ar gyfer timau unigol;

•  dosbarthu i’r unigolion perthnasol yn y Clwb yr holl wybodaeth berthnasol ddiweddaraf am COVID-19 ac am y 
drefn ar gyfer dychwelyd i chwarae;

•  gweithredu’r canllawiau sydd yn y ddogfen hon, ac yn yr holl ganllawiau, yr holl gyngor a’r holl gyfarwyddyd 
perthnasol arall ynghylch COVID-19, ar ran y Clwb; a

•  hysbysu Clybiau eraill mai ef/hi yw Rheolwr Gweithrediadau’r Clwb a nodi pwy yw’r Arweinwyr Gweithredol 
perthnasol yn y Clwb dan sylw.



7COVID-19: CANLLAWIAU GWEITHREDU YNGHYLCH DYCHWELYD I SESIYNAU HYFFORDDIANT A CHYSTADLAETHAU

4 DYCHWELYD YN RADDOL I
SESIYNAU HYFFORDDIANT AC
I’R CLWB

Dylai pob Clwb gyflwyno dull graddol o ddychwelyd i sesiynau hyfforddiant, sy’n glynu wrth yr holl gyngor a’r holl 
gyfarwyddyd perthnasol a gafwyd gan awdurdodau iechyd cyhoeddus a/neu awdurdodau’r llywodraeth ynghylch 
COVID-19. Dylai’r cyfleuster ac unigolion lynu bob amser wrth gyfyngiadau’r llywodraeth ar ymgynnull yn gyhoeddus, 
y gofynion o ran cadw pellter cymdeithasol a’r cyfyngiadau ar deithio. Mae enghraifft o’r camau graddol hyn i’w gweld 
yn ffigur 1.

Mae enghraifft o amserlen dychwelyd yn raddol i’r gwaith ar gyfer un tîm i’w gweld yn Atodiad 2. Mae ffigur 1 yn 
darlunio’r camau posibl ar gyfer dychwelyd i gystadleuaeth heb gyfyngiadau. Nodwch mai at ddibenion esbonio’n 
unig y caiff yr enghraifft hon ei rhoi ac y bydd manylion penodol amserlenni a meintiau grwpiau yn cael eu pennu gan 
awdurdodau iechyd cyhoeddus ac awdurdodau’r llywodraeth.

Ffigur 1. Camau posibl ar gyfer dychwelyd i gystadleuaeth heb gyfyngiadau

Cam Coch
Hyfforddiant 
i unigolion a 

grwpiau bach

Cam Melyn
Hyfforddiant

i grŵp

Cam Gwyrdd
Gemau

(heb wylwyr)

Cam Gwyrdd
Gemau 

trawsffiniol 
gyda/heb 

wylwyr

Cam Gwyrdd
Dim cyfyngiadau
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5 CYN DYCHWELYD I’R CLWB 

Dylai pob Clwb gydymffurfio â’r holl gyfarwyddiadau perthnasol a gafwyd gan awdurdodau iechyd cyhoeddus a/neu 
awdurdodau’r llywodraeth, a chynnal asesiad risg o’u cyfleusterau ar gyfer sesiynau hyfforddiant, gemau a gweinyddu, 
cyn i’r chwaraewyr a’r staff ddychwelyd. Mae asesiad risg ac offeryn mesur Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar gyfer 
cynulliadau torfol yn ddogfennau defnyddiol i’w darllen cyn ymgymryd â’r broses hon. I gael rhagor o wybodaeth, 
gweler y dogfennau sydd ar gael drwy ddilyn y ddolen gyswllt hon (asesiad risg) a’r ddolen gyswllt hon (offeryn mesur). 

Dylai Rheolwr Gweithrediadau’r Clwb gael gwybod pa unigolion (boed yn chwaraewyr, yn hyfforddwyr y Clwb, yn 
staff cymorth y Clwb neu fel arall) sydd wedi cael achos a gadarnhawyd neu a amheuir o COVID-19. Bydd hynny’n ei 
gwneud yn bosibl cyflwyno mesurau pellach i atal a rheoli haint, neu roi arweiniad i unigolion er mwyn eu galluogi i 
ddychwelyd i’r gwaith yn ddiogel.

Rhestr gwirio symptomau ar gyfer unigolion a datganiad ganddynt

Cyn dychwelyd i’r Clwb (ac o gael cais i wneud hynny) dylai unigolion roi cadarnhad ysgrifenedig i Reolwr Gweithrediadau’r 
Clwb neu Arweinydd Gweithredol a enwebwyd:

• eu bod wedi cwblhau a phasio’r ymarfer gwirio symptomau COVID-19 (Atodiad 3);

•  lle bo’n berthnasol, sicrhau bod staff meddygol y Clwb wedi dilyn yr holl fesurau atal haint gan ddefnyddio 
cyfarpar diogelu personol priodol wrth adolygu cleifion y cadarnhawyd neu yr amheuir bod COVID-19 arnynt 
yn ystod yr 14 diwrnod blaenorol; a

•  lle bo’n berthnasol, darparu tystiolaeth ysgrifenedig o unrhyw brawf neu frechiad COVID-19 perthnasol sydd 
wedi’i ddilysu a’i gymeradwyo gan yr awdurdodau iechyd cyhoeddus a/neu awdurdodau’r llywodraeth (boed 
yn brawf swab, yn brawf antigenau, yn brawf gwrthgyrff, yn frechiad neu’n brawf arall).

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331764/WHO-2019-nCoV-Mass_Gatherings_Sports-2020.1-eng.pdf
file:/Users/ameek/Downloads/who-covid-ra-sports-addendum.xlsx
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6 GRWPIAU AGORED I NIWED A 
COVID-19

7 IECHYD MEDDWL

Mae’n ymddangos bod COVID-19 yn effeithio’n fwy difrifol ar y sawl sy’n dioddef o salwch sy’n bodoli eisoes, megis 
clefyd cardiofasgwlaidd, clefyd anadlol, diabetes a rhai mathau o ganser. Mae’r un peth hefyd yn wir am gleifion hŷn 
(sydd dros 70 oed), cleifion sy’n ddifrifol o ordew (y mae eu BMI yn 40+) a chleifion o rai cefndiroedd ethnig. Nid yw 
pobl nad oes ganddynt gyflyrau iechyd sy’n bodoli eisoes yn perthyn i’r grŵp hwn o bobl agored i niwed.

Os oes gan unrhyw unigolyn (boed yn chwaraewr, yn un o hyfforddwyr y Clwb, yn aelod o staff cymorth y Clwb neu fel 
arall) bryderon ynghylch COVID-19, dylent eu trafod ag ymarferydd meddygol ac â Rheolwr Gweithrediadau’r Clwb. 
Dylai awdurdodau iechyd cyhoeddus a/neu awdurdodau’r llywodraeth roi rhagor o fanylion am grwpiau agored i 
niwed.

Mae canllawiau ar gyfer y sawl sydd ar restr warchod COVID-19, neu’r sawl sy’n byw gydag aelod o’r teulu sydd ar y 
rhestr honno, ar gael drwy ddilyn y ddolen gyswllt hon.

Cydnabyddir bod y cyfnod hwn wedi bod yn anodd i bawb, ond yn fwy felly i rai nag eraill. Os bydd unrhyw unigolyn 
yn gofyn am gymorth iechyd meddwl, neu os bydd yn ymddangos bod angen cymorth o’r fath ar unigolyn, dylech 
ddweud wrth yr unigolyn am fynd i weld ei feddyg teulu neu fynd i’r Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys leol lle 
bydd Gwasanaethau Iechyd Meddwl yn gallu cynnig cymorth prydlon iddo.

Lle bo’n briodol, byddai’n ddoeth cysylltu ag aelod o’r teulu, ffrind neu oedolyn priodol a all roi cymorth ychwanegol 
tra bydd yr unigolyn yn ceisio cymorth proffesiynol.

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-warchod-ac-amddiffyn-pobl-ddiffinnir-ar-sail-feddygol-fel-rhai-eithriadol-o-agored-i-html
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8 PARATOI CYFLEUSTERAU AR 
GYFER SESIYNAU HYFFORDDIANT, 
GEMAU A GWEINYDDU 
Cyn i unigolion ddychwelyd i’r Clwb yn rhinwedd unrhyw swydd ac yng nghyswllt unrhyw un o 
gyfleusterau penodol y Clwb, gan gynnwys lleoliadau gemau, dylai Rheolwr Gweithrediadau’r Clwb ac 
Arweinwyr Gweithredol sicrhau:

•  bod y Clwb yn cydymffurfio â phob un o’i rwymedigaethau cyfreithiol dan ddeddfwriaeth berthnasol ym maes 
iechyd a diogelwch mewn perthynas â’r cyfleuster (a dylid parhau i gydymffurfio â nhw tra bydd y cyfleuster yn 
cael ei ddefnyddio);

•  bod cynllun glanhau manwl ar waith ar gyfer y cyfleuster (neu, os yw’r Clwb yn rhentu’r cyfleuster ar brydles, 
bod cytundebau prydlesu’n cael eu diwygio er mwyn hwyluso cynllun glanhau priodol);

•  bod y cyfleuster yn cael ei ‘lanhau’n drwyadl’ yn unol â’r cyfarwyddiadau diweddaraf a gafwyd gan awdurdodau 
iechyd cyhoeddus a/neu awdurdodau’r llywodraeth; i gael rhagor o wybodaeth, gweler y ddogfen/dogfennau 
sydd ar gael drwy ddilyn y ddolen gyswllt hon (glanhau lleoliad nad yw’n lleoliad clinigol);

•  lle bo’n bosibl, bod gan y cyfleuster y canlynol (dylid gofalu am bob un ohonynt yn gyson tra bydd y cyfleuster 
yn cael ei ddefnyddio): 

 o mynedfeydd ac allanfeydd ar wahân sydd wedi’u nodi’n glir, lle bo hynny’n rhesymol ymarferol;

 o   mannau pwrpasol sydd wedi’u nodi’n glir (lle ceir cynnyrch/cyfarpar addas) wrth bob mynedfa ac allanfa 
ac mewn amryw leoliadau eraill yn y cyfleuster, ar gyfer diheintio dwylo a/neu olchi/sychu dwylo;

 o   stoc briodol o gynnyrch/cyfarpar addas, er enghraifft hylif diheintio dwylo, dŵr, sebon gwrthfacterol a 
chynnyrch glanhau;

 o   stoc ddigonol o gyfarpar diogelu personol priodol (os bernir bod ei angen) ar gyfer arferion gweithio’r 
cyfleuster, a dull addas o waredu’r cyfarpar hwnnw’n ddiogel;

 o  dulliau priodol o reoli pwy sy’n dod i mewn ac allan o’r cyfleuster;

 o  system briodol ar gyfer cofnodi pwy sy’n dod i mewn ac allan o’r cyfleuster er mwyn cynorthwyo’r 
awdurdodau iechyd cyhoeddus perthnasol a/neu awdurdodau perthnasol y llywodraeth i olrhain 
cysylltiadau; i gael rhagor o wybodaeth am olrhain cysylltiadau, gweler y ddogfen/dogfennau sydd ar 
gael drwy ddilyn y ddolen gyswllt hon; ac

 o  arwyddion priodol sy’n rhybuddio rhag peryglon COVID-19 ac sy’n rhybuddio ynghylch yr angen i lynu 
wrth y canllawiau perthnasol; i gael rhagor o wybodaeth, gweler y ddogfen/dogfennau sydd ar gael 
drwy ddilyn y ddolen gyswllt hon (adnoddau enghreifftiol).

•  lle bo’n bosibl, ardaloedd ynysu pwrpasol i’w defnyddio gan unrhyw unigolion sy’n dangos symptomau 
COVID-19 tra maent yn y gwaith. Os nad yw’r Clybiau yn gallu darparu ardaloedd ynysu, dylai unigolion gael 
cyfarwyddiadau clir ynghylch sut mae gadael y cyfleuster heb ddod i gysylltiad ag unigolion eraill, arwynebau 
a gwrthrychau.

Os yw’r Clwb yn methu â gweithredu unrhyw elfen o’r canllawiau hyn, dylid ystyried cadw’r 
cyfleusterau yr effeithir arnynt ar gau, er enghraifft ystafelloedd gwisgo ac ardaloedd cyffredin eraill.

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.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Public-health-management-persons-contact-novel-coronavirus-cases-2020-03-31.pdf
https://llyw.cymru/arwyddion-diogelwch-chadw-pellter-corfforol-i-gyflogwyr-coronafeirws
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9 WRTH DDYCHWELYD I’R CLWB

Wrth ddychwelyd i’r Clwb yn rhinwedd unrhyw swydd, ac ar bob adeg berthnasol wedi hynny nes y 
bydd y Clwb yn dweud yn wahanol, dylai pob unigolyn, boed yn chwaraewr, yn un o hyfforddwyr y 
Clwb, yn aelod o staff cymorth y Clwb neu fel arall:

•  sicrhau bod pobl yn glynu wrth bob arfer da o safbwynt golchi dwylo, peswch, tisian ac ati, cyn eu bod yn 
gadael eu cartrefi a thra byddant yn teithio, yn dod i mewn i’r cyfleusterau/yn defnyddio’r cyfleusterau/yn 
gadael y cyfleusterauc ac yna’n dychwelyd adref;

• cwblhau a phasio’r ymarfer dyddiol gwirio symptomau COVID-19;

•  cyn gadael eu cartrefi, asesu a ydyn nhw neu a oes unrhyw un sy’n byw yn eu cartref yn dangos unrhyw 
symptomau newydd o salwch, megis dolur gwddf, symptomau’n ymwneud â’r stumog, dolur rhydd, chwydu 
neu gramp yn y stumog; os felly, dylai’r unigolyn dan sylw roi gwybod i ymarferydd meddygol a Rheolwr 
Gweithrediadau’r Clwb er mwyn penderfynu ar y camau gweithredu mwyaf priodol;

•  lle bo’n berthnasol, darparu tystiolaeth ysgrifenedig o unrhyw brawf neu frechiad COVID-19 perthnasol 
sydd wedi’i ddilysu a’i gymeradwyo gan awdurdod iechyd cyhoeddus y wlad (boed yn brawf swab, yn brawf 
antigenau, yn brawf gwrthgyrff, yn frechiad neu’n brawf arall);

•  cydymffurfio â holl gyfarwyddiadau’r Clwb a’i Reolwr Gweithrediadau ynghylch cael rhagor o brofion ac 
ynghylch mynychu cyfleusterau penodol;

•  teithio’n ôl ac ymlaen i’r gwaith yn eu cerbyd eu hunain heb gludo unrhyw deithwyr eraill, oni bai bod y 
teithwyr hynny’n byw yn yr un cartref â nhw;

•  ymatal rhag cyfarch unrhyw un mewn modd sy’n golygu bod cyswllt agos yn ofynnol, er enghraifft drwy ysgwyd 
llaw a chofleidio; a

•  lle bo’n rhesymol ymarferol, defnyddio eu ffôn symudol/llechen at ddibenion hanfodol yn unig, a sicrhau beth 
bynnag bod eu ffôn symudol/llechen yn cael eu glanhau’n aml.
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10 GWEITHREDU CYFLEUSTERAU
AR GYFER SESIYNAU HYFFORDDIANT, 
GEMAU A GWEINYDDU 
Pan fydd un neu fwy o unigolion wedi dychwelyd i unrhyw un o gyfleusterau penodol Clwb, dylai’r Clwb 
(yn gyffredinol) a’i Reolwr Gweithrediadau a’i Arweinwyr Gweithredol:

•  sicrhau bod y cyfleuster yn cael ei ‘lanhau’n drwyadl’ o leiaf unwaith bob 24 awr;

•  sicrhau bod ardaloedd a chyfarpar penodol y mae unigolion yn eu cyffwrdd yn aml (er enghraifft, dolenni 
drysau, barrau drysau, bysellbadiau drysau, cadeiriau, breichiau cadeiriau, topiau byrddau, switshys golau, 
rheiliau cydio, dyfeisiau fflysio toiledau, tapiau dŵr, botymau lifftiau, gwelyau ac arwynebau a ddefnyddir 
yn ystod triniaeth feddygol, cyfarpar campfeydd, pob math o gyfarpar rygbi, peiriannau sgrymio, peli rygbi, 
bysellfyrddau, llygod cyfrifiaduron, sgriniau cyffwrdd, llechi a phadiau cyffwrdd) yn cael eu glanhau’n drwyadl 
yn amlach fyth, ac ar ôl pob cyswllt unigol os yw hynny’n rhesymol ymarferol;

•  sicrhau, lle bo’n ymarferol (a lle nad yw’n mynd yn groes i ofynion o ran iechyd a diogelwch, er enghraifft yng 
nghyswllt drysau tân), bod gan bob drws ddyfais i’w gadw ar agor er mwyn cyfyngu ar y graddau y caiff dolenni 
drysau, barrau drysau a bysellbadiau drysau eu defnyddio;

•  sicrhau bod unrhyw waith glanhau’n cael ei gyflawni, lle bo’n rhesymol ymarferol, gan ddefnyddio cyfarpar 
glanhau a ddefnyddir unwaith yn unig ac y gellir ei daflu, er enghraifft weips y gellir eu taflu, neu gan 
ddefnyddio defnydd glanhau (er enghraifft, lliain neu sbwnj) a gaiff ei roi mewn hylif diheintio rhag COVID-19 
neu a gaiff ei daflu ac na chaiff ei ailddefnyddio;

•  ar yr adegau priodol, sicrhau mai ymwelwyr hanfodol yn unig, fel y penderfynir gan y Clwb, sy’n cael dod i 
mewn i’r cyfleuster;

•  gweithredu, lle bo’n rhesymol ymarferol, ddull graddol o ailddechrau defnyddio’r amwynderau sydd ar gael 
mewn cyfleusterau, drwy wahardd pobl rhag defnyddio ystafelloedd newid, ffreuturau ac ardaloedd cyffredin 
yn ystod y cyfnod cynnar pan fydd pobl yn dychwelyd i’r gwaith;

•  sicrhau, pan fydd ystafelloedd newid, ffreuturau ac ardaloedd cyffredin yn cael eu defnyddio yn ystod y cyfnod 
diweddarach pan fydd pobl yn dychwelyd i weithgarwch rygbi, y cydymffurfir â’r holl gyfarwyddiadau a gafwyd 
gan yr awdurdodau iechyd cyhoeddus perthnasol a/neu awdurdodau perthnasol y llywodraeth ynghylch cadw 
pellter cymdeithasol;

•  sicrhau, os caiff gwasanaethau golchi dillad eu darparu’n rheolaidd (h.y. ar gyfer eitemau nad ydynt wedi’u 
defnyddio mewn lleoliad clinigol), bod yr holl eitemau perthnasol yn cael eu golchi’n unol â chyfarwyddiadau 
perthnasol y gwneuthurwr, a’u bod yn cael eu sychu’n unol â gweithdrefnau arferol (i gael rhagor o wybodaeth 
am wasanaethau golchi dillad, gweler y ddogfen/dogfennau sydd ar gael drwy ddilyn y ddolen gyswllt hon);

•  sicrhau, os caiff gwasanaethau golchi dillad eu darparu ar gyfer eitemau sydd wedi’u defnyddio mewn lleoliad 
clinigol, bod yr holl eitemau perthnasol yn cael eu golchi’n unol â’r cyfarwyddyd a gafwyd gan yr awdurdodau 
iechyd cyhoeddus perthnasol a/neu awdurdodau perthnasol y llywodraeth, a’u bod yn cael eu sychu’n unol â 
gweithdrefnau arferol (i gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau golchi dillad, gweler y ddogfen/dogfennau 
sydd ar gael drwy ddilyn y ddolen gyswllt hon); a

•  darparu cyfleusterau addas ar gyfer atal camddefnyddio cyffuriau, yn unol ag unrhyw gyfarwyddiadau a 
gafwyd gan URC a/neu UKAD, gan ei gwneud yn bosibl gwasgaru amserau profion a bodloni gofynion o ran 
cadw pellter cymdeithasol pan fydd samplau’n cael eu casglu.

Argymhellir y dylai pob proses weithredol a ddefnyddir i gaffael cynnyrch/nwyddau traul a gwasanaeth cynnal a chadw 
cyfleusterau lynu wrth brotocolau COVID-19, a lle bo’n berthnasol y dylai’r protocolau hynny gael eu cynnwys mewn 
cytundebau gwasanaeth a chontractau.

Os yw’r Clwb yn caniatáu i Glwb arall ddefnyddio unrhyw un o’i gyfleusterau (er enghraifft, os yw’r Clwb cartref yn 
cynnal ‘sesiwn hyfforddiant dan arweiniad y capten’ ar gyfer y Clwb oddi cartref ar y diwrnod cyn bod gêm yn cael ei 
chwarae, neu os yw’r cyfleuster yn cael ei rannu gan nifer o randdeiliaid), dylai’r Clwb cartref:

•  sicrhau bod y cyfleuster yn cael ei lanhau’n drwyadl yn syth cyn ac ar ôl i’r Clwb arall ei ddefnyddio; a

•  lle bo’n rhesymol ymarferol, sicrhau bod y Clwb arall yn defnyddio un safle neu un cyfleuster yn unig.

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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11 YSTYRIAETHAU AR GYFER 
CYFARFODYDD
Dylai cyfarfodydd ym mhob cyfleuster: 

• gael eu cyfyngu o ran eu hamlder a’u hyd;

•  cael eu cynnal mewn modd sy’n golygu y cydymffurfir â phob cyfarwyddyd a gafwyd gan yr awdurdodau 
iechyd cyhoeddus perthnasol a/neu awdurdodau perthnasol y llywodraeth ynghylch cadw pellter cymdeithasol;

• gwneud defnydd o adnoddau fideogynadledda;

• os oes raid cynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb, eu cynnal yn yr awyr agored; 

•  os oes raid cynnal cyfarfodydd dan do, eu cyfyngu i sesiynau un i un yn hytrach na’u bod yn gyfarfodydd i 
grwpiau mawr, a’u cynnal mewn ystafell a gaiff ei hawyru’n dda lle mae’r ffenestri a’r drysau yn agored.

12 YSTYRIAETHAU AR GYFER 
SESIYNAU HYFFORDDIANT MEWN 
CAMPFA AC YN YR AWYR AGORED 
Yn ystod sesiynau hyfforddiant mewn campfa ac yn yr awyr agored dylai Clybiau, lle bo’n ymarferol: 

•  sicrhau bod yr holl unigolion perthnasol yn gwisgo eu cit eu hunain yn barod pan fyddant yn cyrraedd y 
cyfleuster;

•  gwahardd unigolion rhag rhannu cit;

•  sicrhau bod yr holl gyfarpar a ddefnyddir ar gyfer sesiynau hyfforddiant mewn campfa ac ar gae’n cael ei 
ddiheintio’n briodol bob tro ar ôl iddo gael ei ddefnyddio neu, os nad yw hynny’n ymarferol, rhwng pob 
sesiwn;

•  cadw sesiynau hyfforddiant mewn campfa ac ar gae mor fyr ag sy’n bosibl a, lle bo’n ymarferol, cyfyngu sesiynau 
hyfforddiant a gynhelir ar gae i un sesiwn y dydd;

•  gwasgaru sesiynau hyfforddiant mewn campfa ac ar gae fel ei bod yn bosibl glanhau popeth yn briodol rhwng 
pob grŵp;

•  trefnu rhaglenni mewn campfa mewn modd sy’n golygu bod symudiadau’r chwaraewyr, yr hyfforddwyr a’r 
staff cymorth rhwng sesiynau’n cael eu cyfyngu;

•  gwella trefniadau awyru drwy agor y drysau a’r ffenestri;

•  defnyddio hyfforddiant yn yr awyr agored ar gyfer sesiynau ar gae;

•  defnyddio cyfarpar personol ar gyfer rhagbaratoi, gwella ystwythder ac ymadfer (fel y penderfynir gan y Clwb);

•  os nad oes cyfarpar personol ar gael, diheintio’r cyfarpar bob tro cyn ac ar ôl iddo gael ei ddefnyddio;

•  gwahardd unigolion rhag poeri neu wagio eu ffroenau yn ystod sesiwn hyfforddiant;

•  mynnu bod yr hyfforddwyr naill ai’n cadw eu chwibanau personol eu hunain neu’n defnyddio hwter ac yn ei 
ddiheintio bob tro cyn ac ar ôl iddo gael ei ddefnyddio;

•  gwahardd unigolion rhag defnyddio baths iâ neu gyfarpar tebyg ar y safle, a’u hannog i ddefnyddio baths iâ 
gartref i’w helpu i ymadfer;

•  sicrhau, pan fydd sesiwn hyfforddiant wedi dod i ben, bod yr unigolion i gyd yn gadael y cyfleusterau hyfforddiant 
yn brydlon heb ymgynnull na chymdeithasu; 

•  mynnu y cydymffurfir â phob cyfarwyddyd a gafwyd gan yr awdurdodau iechyd cyhoeddus perthnasol a/neu 
awdurdodau perthnasol y llywodraeth ynghylch cadw pellter cymdeithasol.
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13 MAETH

Dylai ystyriaethau ynghylch maeth gynnwys:

•  dweud wrth bob unigolyn, boed yn chwaraewr, yn un o hyfforddwyr y Clwb, yn aelod o staff cymorth y Clwb 
neu fel arall, y dylent fwyta eu prydau bwyd gartref pan na fydd prydau’n cael eu darparu yn y Clwb;

•  gofyn iddynt ddefnyddio eu cynwysyddion personol ar gyfer diodydd ac, os yn berthnasol, diodydd protein at 
ddibenion hydradu, gan sicrhau bod y cynwysyddion yn cael eu golchi’n rheolaidd cyn ac ar ôl iddynt gael eu 
defnyddio;

•  gofyn iddynt ddefnyddio ychwanegion personol o ran maeth, a’u gwahardd rhag defnyddio ychwanegion a 
rennir; 

•  sicrhau, pan gaiff bwyd ei ddarparu ar ôl sesiwn hyfforddiant, ei fod wedi’i becynnu ymlaen llaw, ei fod wedi’i 
adael mewn man dynodedig lle dylai’r unigolion ei gasglu wrth adael y cyfleuster hyfforddiant, a’i fod yn cael 
ei fwyta yn rhywle heblaw’r cyfleuster.
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14 YSTYRIAETHAU AR GYFER 
YSTAFELLOEDD MEDDYGOL
Dylai adrannau meddygol:

•  gael eu defnyddio at ddibenion gofal meddygol hanfodol yn unig, fel y penderfynir gan Bennaeth 
Gwasanaethau Meddygol y Clwb;

•  darparu gwasanaeth ar sail apwyntiadau, a sicrhau bod gwelyau ar gyfer triniaeth feddygol wedi’u gosod mor 
bell oddi wrth ei gilydd ag sy’n rhesymol bosibl;

•  sicrhau na chaiff gorchuddion o ddefnydd tywelion eu defnyddio ar gowtshis;

•  defnyddio tywelion glân yn lle hen rai ar ôl pob triniaeth, a sicrhau bod yr hen dywelion yn cael eu golchi’n 
briodol;

•  osgoi defnyddio gobenyddion oni bai bod eu gorchudd yn cael ei newid ar ôl pob triniaeth;

•  glanhau’r holl gyfarpar a’r holl welyau cyn ac ar ôl pob triniaeth;

•  defnyddio’r cyfarpar diogelu personol priodol a argymhellir gan eu hawdurdodau iechyd cyhoeddus a/neu 
awdurdodau’r llywodraeth; 

•  gwella trefniadau awyru’r ystafell feddygol drwy agor y drysau a’r ffenestri.

15 RHEOLI SALWCH NEU ACHOSION
A AMHEUIR O COVID-19

Adnabod

Dylai pob Clwb, ym mhob un o’i gyfleusterau, weithredu system addas sy’n golygu bod pob unigolyn, boed yn 
chwaraewr, yn un o hyfforddwyr y Clwb, yn aelod o staff cymorth y Clwb neu fel arall, sy’n ymweld â’r cyfleuster ac 
sydd yna’n dangos symptomau COVID-19, yn gorfod hysbysu Rheolwr Gweithrediadau’r Clwb a/neu’r Arweinwyr 
Gweithredol perthnasol. Dylai pob Clwb sicrhau hefyd bod camau priodol yn cael eu cymryd wedyn i gynorthwyo’r 
awdurdodau iechyd cyhoeddus perthnasol a/neu awdurdodau perthnasol y llywodraeth i olrhain cysylltiadau a 
chynnal profion COVID-19 os ydynt ar gael.

Adrodd

Dylai pob unigolyn perthnasol, boed yn chwaraewr, yn un o hyfforddwyr y Clwb, yn aelod o staff cymorth y Clwb neu 
fel arall, os yw’n datblygu symptomau COVID-19 (gwres, peswch parhaus newydd, achos newydd o brinder anadl na 
allant ei esbonio, ac anallu i arogleuo neu flasu) tra maent yn y gwaith, hysbysu ymarferydd meddygol a/neu Reolwr 
Gweithrediadau’r Clwb.

Ynysu

Os yw unigolyn yn dangos symptomau COVID-19 yn y gwaith, dylai’r Clwb ofyn i’r unigolyn fynd i ardal ynysu addas 
neu adael y cyfleuster, heb ddod i gysylltiad yn y naill achos na’r llall ag unigolion eraill, arwynebau neu wrthrychau.

Dylai pob Clwb sicrhau bod pob ystafell ynysu, pan fydd y sawl sydd ynddi wedi gadael, yn cael ei glanhau’n drwyadl 
yn unol â phob cyfarwyddyd a gafwyd gan yr awdurdodau iechyd cyhoeddus perthnasol a/neu awdurdodau 
perthnasol y llywodraeth.



16 COVID-19: CANLLAWIAU GWEITHREDU YNGHYLCH DYCHWELYD I SESIYNAU HYFFORDDIANT A CHYSTADLAETHAU

16 DYCHWELYD I SESIYNAU 
HYFFORDDIANT A’R CLWB YN DILYN 
ACHOS O COVID-19 
Os nad yw cael prawf yn ymarferol neu os nad oes prawf ar gael, dylai pob unigolyn perthnasol ddilyn y canllawiau, 
y cyngor a’r cyfarwyddyd perthnasol a gafwyd gan yr awdurdodau iechyd cyhoeddus perthnasol a/neu awdurdodau 
perthnasol y llywodraeth ynghylch dychwelyd i’r gwaith. I gael rhagor o wybodaeth, gweler y ddogfen sydd ar gael 
drwy ddilyn y ddolen gyswllt hon (dychwelyd i’r gwaith).

Dylai pob unigolyn perthnasol y cadarnhawyd bod COVID-19 arnynt, neu yr amheuir bod COVID-19 wedi bod arnynt, 
ac sydd wedi gwella ofyn am gyngor gan ymarferydd meddygol cyn ailddechrau gwneud ymarfer corff anodd. Dylid 
rhoi sylw arbennig i’r system anadlu a system y galon yn ystod asesiadau. 

Lle bo’n berthnasol, dylai cyfnodau o hyfforddiant adfer ffitrwydd sy’n ymwneud â rôl yr unigolyn gael 
eu hystyried cyn i’r unigolyn ddychwelyd i gystadleuaeth.

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection#ending-isolation
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ATODIAD 1
CYFNOD O HYFFORDDIANT ADFER 
FFITRWYDD
Yn dilyn cyfnod estynedig heb unrhyw hyfforddiant rygbi (cyswllt a digyswllt) fel grŵp, disgwylir risg sylweddol y bydd 
anafiadau’n digwydd os na chaiff cyfnod o adfer ffitrwydd ei gyflwyno cyn dechrau cymryd rhan mewn cystadleuaeth.

Argymhellir y dylai pob Clwb gyflwyno cyfnod digon hir i adfer ffitrwydd ei chwaraewyr, er mwyn lleihau’r risg o 
anafiadau. Disgwylir y bydd chwaraewyr wedi cael rhaglenni wedi’u teilwra i’w cwblhau cyn cymryd rhan mewn 
hyfforddiant rygbi fel grŵp, a bydd cynnwys y cyfnod o hyfforddiant adfer ffitrwydd yn cael ei bennu drwy ymgynghori 
ag amryw randdeiliaid.
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ATODIAD 2

CAM WYTHNOS DYDDIAD
W/C

MAINT 
Y GRŴP

MAINT 
Y GRŴP 
O STAFF 

RYGBI

MAINT 
Y GRŴP 
O STAFF 

GWEINYDDU

CYFLEUSTERAU

1

1 3 Awst

10-15
75%

o’r capasiti
I’w gadarnhau

Y cae
Meddygol
Toiledau

2 10 Awst 

3 17 Awst

2

4 24 Awst 

20 
(Unedau)

100%
o’r capasiti

I’w gadarnhau

Fel uchod +
Ystafelloedd newid

Cawodydd
I’w gadarnhau

5 31 Awst

3 6 I’w
Gadarnhau

30
(Tim)

100%
o’r capasiti

I’w gadarnhau

Fel uchod +
Lleoliadau 

cyfarfodydd
Ffreutur

I’w gadarnhau

Enghraifft o ddull fesul cam o ddychwelyd i weithgarwch rygbi. Bydd amserlenni a meintiau grwpiau yn cael eu pennu 
gan awdurdodau iechyd cyhoeddus ac awdurdodau’r llywodraeth.

Nodwch mai at ddibenion esbonio’n unig y caiff yr enghraifft hon ei rhoi.

 

Camau dychwelyd i hyfforddiant
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ATODIAD 3

YR YMARFER DYDDIOL GWIRIO SYMPTOMAU COVID-19
Mae hwn yn ychwanegol at adnodd URC ar-lein ar gyfer tracio symptomau.

Cyn mynychu unrhyw fath o weithgarwch rygbi, dylai unigolion bob amser gwblhau ymarfer hunanwirio symptomau, 
a chadarnhau:

Os nad yw unigolyn yn gallu bodloni’r uchod dylai aros gartref, hysbysu ymarferydd meddygol a 
Rheolwr Gweithrediadau’r Clwb, a dilyn cyfarwyddiadau gan yr awdurdodau iechyd cyhoeddus 
perthnasol a/neu awdurdodau perthnasol y llywodraeth.

Nad ydynt, hyd y maent yn gwybod, yn dioddef o 
COVID-19 ar hyn o bryd;

Nad ydynt wedi cael unrhyw symptomau yn ystod y 7 diwrnod 
blaenorol (gwres, peswch parhaus newydd, achos newydd o 

brinder anadl na allant ei esbonio, neu anallu i arogleuo neu flasu 
(anosmia)) sy’n ymwneud â COVID-19;

Nad ydynt yn ystod yr 14 diwrnod blaenorol wedi bod mewn 
cysylltiad ag achos a gadarnhawyd neu a amheuir o COVID-19; a

Lle bo’n berthnasol, bod y sawl dan sylw wedi cael prawf COVID-19 
perthnasol (boed yn brawf antigenau, yn brawf gwrthgyrff neu’n brawf 

arall) neu wedi cael brechiad (ac os felly, dylai’r sawl dan sylw roi i 
Reolwr Gweithrediadau’r Clwb, neu i Arweinydd Gweithredol a enwebwyd, 

dystiolaeth ysgrifenedig o unrhyw brawf neu frechiad, p’un a yw wedi’i 
ddilysu a/neu’i gymeradwyo ai peidio gan yr awdurdodau iechyd cyhoeddus 

perthnasol a/neu awdurdodau perthnasol y llywodraeth).
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ATODIAD 4
DOLENNI CYSWLLT YN Y DDOGFEN GYFAN 

1. Game Locker URC 

 https://www.wrugamelocker.wales

2. Modiwl addysg ar-lein World Rugby ynghylch COVID-19

 https://playerwelfare.worldrugby.org/covid-19-courses

3. Welsh Government Test, Trace, Protect

 https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu

4. Asesiad risg Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer cynulliadau torfol

 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331764/WHO-2019-nCoV-Mass_Gatherings_Sports-2020.1-eng.pdf

5. Offeryn mesur 

 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-covid-ra-sports-addendum.xlsx?sfvrsn=75c5cde4_2

6. Welsh Government Guidance on shielding and protecting people

  https://gov.wales/guidance-on-shielding-and-protecting-people-defined-on-medical-grounds-as-extremely-
vulnerable-from-coronavirus-covid-19-html#section-38744

7. Glanhau lleoliadau nad ydynt yn lleoliadau clinigol 

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

8. Olrhain cysylltiadau

  https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Public-health-management-persons-contact-novel-
coronavirus-cases-2020-03-31.pdf 

9. Arwyddion priodol

 https://gov.wales/safety-and-physical-distancing-signs-employers-coronavirus

10. Gwasanaethau golchi dillad

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

11. Dychwelyd i’r gwaith

  https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-
households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection#ending-isolation

https://www.wrugamelocker.wales
https://playerwelfare.worldrugby.org/covid-19-courses
https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331764/WHO-2019-nCoV-Mass_Gatherings_Sports-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-covid-ra-sports-addendum.xlsx?sfvrsn=75c5cde4_2
https://llyw.cymru/canllawiau-ar-warchod-ac-amddiffyn-pobl-ddiffinnir-ar-sail-feddygol-fel-rhai-eithriadol-o-agored-i-html
https://llyw.cymru/canllawiau-ar-warchod-ac-amddiffyn-pobl-ddiffinnir-ar-sail-feddygol-fel-rhai-eithriadol-o-agored-i-html
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.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Public-health-management-persons-contact-novel-coronavirus-cases-2020-03-31.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Public-health-management-persons-contact-novel-coronavirus-cases-2020-03-31.pdf
https://llyw.cymru/arwyddion-diogelwch-chadw-pellter-corfforol-i-gyflogwyr-coronafeirws
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-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection#ending-isolation
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection#ending-isolation

