RHIF

ELFEN

CAMAU



Paratoi i ail-agor adeilad
1.

Penderfynu ar
ddyddiad

2.

Cyflwr yr adeilad

Gosod yr adeilad
3.
Diogelu pellter
cymdeithasol

4.

Hylendid

Ie/Na

i.
ii.
iii.
iv.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
i.
ii.
iii.
iv.

PWY / PRYD



Ymgynghori yn yr eglwys
Ymgynghori â’r ofalaeth?
Ystyried eglwysi eraill yn y cylch
Adrodd i’r Henaduriaeth
A yw’r adeilad wedi ei awyru, ac a fydd hyn yn bosibl yn ystod digwyddiadau?
A wnaed archwiliad o’r sustem trydan?
A wnaed archwiliad o’r sustem gwresogi?
Lle bo’n berthnasol, a wnaed rhagofalon i ddiogelu rhag clefyd y lleng-filwyr?
A yw’r adeilad yn lân, ac a oes modd ei lanhau’n gyson yn ôl y galw?
A oes angen ystyried capasiti yr adeilad ar gyfer eich digwyddiadau arferol gan
gynnwys oedfaon teulu ayb?
Ystyried capasti eich adeilad ar gyfer ‘digwyddiadau bywyd’, e.e. angladd,
priodas, bedydd
Cau seddau/corau
Symud seddau o’r ystafell (lle bo hynny yn berthnasol) i arbed pobl i’w defnyddio
Sustem unffordd, neu ragofalon eraill i ddiogelu pellter cymdeithasol
Arwyddion / Marciadau / Sgriniau
Stiwardiaid
A yw’r rhag-ofalon yn debygol o wahaniaethu yn erbyn unrhyw grŵp o bobl?
Darpariaeth o ‘gel’ gwrth-feirws
Cyfleuster i olchi dwylo; papur sychu dwylo; bin
Symud llyfrau / taflenni / teganau meddal ayb
Cau cegin
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v.
vi.

Defnydd o doiledau, gyda darpariaeth golchi dwylo a chlwt i unigolion sychu
arwynebau fel tapiau, drysau ayb
Darpariaeth o fasgiai?

Cynnal oedfa / digwyddiad mewn adeilad
5.
Tracio ac Olrhain
i.
Sicrhau gweithdrefn i gymryd enw a rhif ffôn mynychwyr i bob digwyddiad
ii.
Sicrhau nad yw’r wybodaeth yn cael ei ddal ond i’r pwrpas hwn, a bod y wybodaeth
yn cael ei diddymu 21 diwrnod wedi’r digwyddiad
6.
Hysbysu / Cynghori
i.
Darparu gwybodaeth am y digwyddiad i’r aelodau/cyhoedd
ii.
Os yn briodol, gwneud trefniadau i ganiatáu i bobl fynychu os tybir y bydd mwy na
capasiti yn debyg o gyrraedd
iii.
Cynghori unigolion bregus, yn arbennig y rhai sy’n cysgodi, i beidio mynychu
7.
Trefnu’r oedfa /
i.
Sicrhau Gweinidog / Pregethwr / Arweinydd, a diogelu naill ai fod pellter o 4 metr
digwyddiad
rhwng yr arweinydd a’r gynulleidfa, neu gosod sgrin rhwng yr arweinydd a’r
gynulleidfa
ii.
Hysbysu’r Arweinydd a’r gynulleidfa o’r angen i ddod â Beibl ayb eu hunain.
iii.
Diogelu fod unrhyw ddeunydd sy’n cael ei gludo i’r adeilad yn cael ei gludo oddi
yno gan unigolion.
iv.
Trefnu offer i hyrwyddo addoliad, e.e. taflunydd, system i chwarae cerddoriaeth
ayb
v.
Pe cynhelir mwy nag un digwyddiad o fewn 72 awr, sicrhau glanhau pob
arwynebedd, yn cynnwys seddau, cadeiriau, byrddau, meicroffonau, desg sain,
pulpud, darllenfa a dolenni drysau.
8.
Casgliad
i.
Annog aelodau i gyfrannu yn rheolaidd drwy drosglwyddiadau banc
ii.
Darparu basged ger y fynedfa/allanfa, a sicrhau fod y rhai sy’n delio â’r rhoddion
yn cymryd camau, megis gwisgo menyg ayb wrth gyfrif a bancio arian i ddiogelu
eu hunain ag eraill.
9.
Cymundeb
i.
Sicrhau fod yr unigolion sy’n paratoi yr elfennau yn gwneud hynny mewn ffordd
sy’n diogelu safonau hylendid
ii.
Prynu pecynnau wedi eu paratoi neu drefnu i amlapio elfennau unigol
iii.
Diogelu elfenanu symbolaidd ar gyfer y Gweinidog/ y person sydd wedi neilltuo
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10.

Bedydd

i.

Sicrhau trefn i’r teulu eistedd mewn lleoliad fydd yn caniatáu iddynt agosáu at y
sacrament yn ddiogel
Sicrhau jwg a potel ddŵr i’r Gweinidog / y person sydd wedi ei neilltuo

ii.
Cynnal digwyddiad awyr agored
11.
Lleoliad
i.
A yw’r digwyddiad i’w gynnal ar dir yr eglwys?
ii.
A yw’r digwyddiad i’w gynnal ar dir o eiddo rhywun arall?
iii.
Os ar dir o eiddo rhywun arall, a ydych wedi sicrhau caniatâd priodol?
12.
Paratoi
Yng Nghymru
i.
Sicrhau fod yr ardal ar gyfer y digwyddiad wedi ei neilltuo, gyda stiwardiaid yn
diogelu mynediad
ii.
Sicrhau trefniadau pellhau cymdeithasol o 2 fetr
iii.
Sicrhau trefniadau diogelu a diogelwch arferol a chaniatâd rhieni/gofalwyr lle bo
hynny yn briodol
Yn Lloegr
i.
Sicrhau fod yr ardal ar gyfer y digwyddiad wedi ei neilltuo, gyda stiwardiaid yn
diogelu mynediad
ii.
Sicrhau trefniadau pellhau cymdeithasol o 2 fetr, a trefniadau pellach ar gyfer
arweinydd
iii.
Sicrhau trefniadau hylendid personol y mynychwyr, trefniadau tracio ac olrhain a
sicrhau nad oes defnyddiau yn cael eu rhannu
iv.
Sicrhau trefniadau diogelu a diogelwch arferol a chaniatâd rhieni/gofalwyr lle bo
hynny yn briodol
Dyddiad

Arwyddwyd
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Ymgymerwyd yr asesiad risg gan

Enw’r Eglwys

Rhan o’r adeilad a aseswyd

Cyfeiriad

Cod Post
Dyddiad Adolygu’r Asesiad

Dyddiad yr Asesiad Cychwynnol
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Peryglon/Risgiau
Meddyliwch am y
mannau lle mae
cyswllt yn digwydd

Cysylltiad agos
ger mynedfeydd
ac allanfeydd

Cysylltiad agos
oddi fewn i’r
capel

Person a
Effeithir
Meddyliwch
am unrhyw un
fase’n debygol
o fod mewn
cysylltiad

Ymwelwyr

Rheolau Covid-9 ychwanegol – Lleihau Risg
Tebygolrwydd

Difrifoldeb

Graddfa
Risg

3

2

6

Meddyliwch pa newidiadau sy’n bosib ymhob senario i leihau
lledaenu Covid-19
*Os ydy’r adeilad yn restredig, mae gofyn i unrhyw newidiadau
angenrheidiol fod yn sensitif a bod modd eu dadwneud; cysylltwch â
Swyddog Cadwraeth am wybodaeth bellach.

Cynllun Gweithredu

Cyflwyno system giwio, wedi’i ddiffinio’n glir yn allanol;
gosod arwyddion yn cynghori’r angen i gadw pellter
cymdeithasol o 2 fetr. Gosod decalau/ marciadau yn
dynodi 2 fetr.

Ymddiriedolwyr
/Ysgrifennydd.
Person cyfrifol.

Beth sydd angen ei
wneud a chan bwy?

Cyfyngu ar y nifer sy’n cael dod i mewn i’r capel er mwyn
osgoi gorlenwi.
Ymwelwyr

3

2

6
Defnyddio mynedfeydd ac allanfeydd ar wahân.
Cyflwyno system unffordd yn fewnol, wedi’i marcio’n
glir. Arwyddion wedi’u gosod yn cynghori cadw at bellter
cymdeithasol o 2 fetr, marciadau ar y llawr. Cyfyngu
mynediad i bob-yn-ail sedd/rhes o seddau.

Gorlenwi
Ymwelwyr

3

2

6

(Fel arall, monitro mynediad a gadael os oes dim ond un
drws gan ddefnyddio system un i mewn, un allan)
Cyfyngu ar y nifer o bobl yn yr adeilad er mwyn sicrhau
cadw ymbellhau cymdeithasol, un ai trwy system
archebu lle, neu fonitro mynediad gan berson dynodedig.

Tebygolrwydd
1 = Isel (anaml)
2= Canolig (yn aml)
3= Uchel (pendant neu bron yn bendant)

Difrifoldeb
1 = Isel (mân-doriadau/ briwiau)
2 = Canolig (niwed difrifol / wedi analluogi am > 3 diwrnod)
3 = Uchel (marwolaeth neu nifer wedi’u hanafu’n ddifrifol)

Graddfa Risg
1-2 = blaenoriaeth isel
3-4 = blaenoriaeth canolig
5-6 = blaenoriaeth uchel
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Peryglon/Risgiau
Meddyliwch am y
mannau lle mae
cyswllt yn digwydd

Trosglwyddo’r
feirws.

Person a
Effeithir
Meddyliwch
am unrhyw un
fase’n debygol
o fod mewn
cysylltiad

Ymwelwyr

Rheolau Covid-9 ychwanegol – Lleihau Risg
Tebygolrwydd

Difrifoldeb

Graddfa
Risg

3

3

6

Meddyliwch pa newidiadau sy’n bosib ymhob senario i leihau
lledaenu Covid-19
*Os ydy’r adeilad yn restredig, mae gofyn i unrhyw newidiadau
angenrheidiol fod yn sensitif a bod modd eu dadwneud;
cysylltwch â Swyddog Cadwraeth am wybodaeth bellach.

Cynllun Gweithredu
Beth sydd angen ei wneud a
chan bwy?

Darparu gel gwrthfacterol ger pob mynedfa ac
allanfa; defnydd gorfodol; arwyddion cynghori
Glanhau’r adeilad cyn ei agor gyda phwyslais ar
arwynebau sy’n cael eu cyffwrdd yn rheolaidd, megis
seddau, dolenni drysau, switsys goleuadau.
Symud llyfrau emynau, llyfrau a deunyddiau eraill
neu gyfyngu’u defnydd.
Cynghori pobl na chaiff deunydd ar gyfer addoli eu
darparu, er y gallen nhw ddod â nhw i mewn a’u
cymryd allan gyda nhw wedi gweddïo

Tebygolrwydd
1 = Isel (anaml)
2= Canolig (yn aml)
3= Uchel (pendant neu bron yn bendant)

Difrifoldeb
1 = Isel (mân-doriadau/ briwiau)
2 = Canolig (niwed difrifol / wedi analluogi am > 3 diwrnod)
3 = Uchel (marwolaeth neu nifer wedi’u hanafu’n ddifrifol)

Graddfa Risg
1-2 = blaenoriaeth isel
3-4 = blaenoriaeth canolig
5-6 = blaenoriaeth uchel
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Peryglon/Risgiau

Person a
Effeithir

Meddyliwch am y
mannau lle mae
cyswllt yn digwydd

Meddyliwch
am unrhyw
un fase’n
debygol o
fod mewn
cysylltiad

Pobl sy’n
mynychu sydd â
symptomau’r
feirws

Ymwelwyr

Rheolau Covid-9 ychwanegol – Lleihau Risg
Tebygolrwydd

Difrifoldeb

Graddfa
Risg

2

3

6

Meddyliwch pa newidiadau sy’n bosib ymhob senario i leihau
lledaenu Covid-19
*Os ydy’r adeilad yn restredig, mae gofyn i unrhyw newidiadau
angenrheidiol fod yn sensitif a bod modd eu dadwneud;
cysylltwch â Swyddog Cadwraeth am wybodaeth bellach.

Cynllun Gweithredu
Beth sydd angen ei wneud a
chan bwy?

Stiwardiaid i’w briffio i ofyn i bobl os ydyn nhw credu
fod ganddyn nhw symptomau ac, os felly, gwrthod yn
barchus eu gadael i mewn.
Arwyddion clir yn atgoffa pobl am symptomau Covid19 a phwysigrwydd hunanynysu.
Stiwardiaid drysau i wisgo masgiau
Os y gofynnir i berson adael, eu cynghori i ffonio 111 a
hunanynysu, darparu lloches mewn ystafell ar wahân
os oes angen cymorth meddygol. Galw’r
gwasanaethau brys os oes angen.
Mae’n bosib y bydd gofyn cau eiddo i ganiatáu
glanhau.

Tebygolrwydd
1 = Isel (anaml)
2= Canolig (yn aml)
3= Uchel (pendant neu bron yn bendant)

Difrifoldeb
1 = Isel (mân-doriadau/ briwiau)
2 = Canolig (niwed difrifol / wedi analluogi am > 3 diwrnod)
3 = Uchel (marwolaeth neu nifer wedi’u hanafu’n ddifrifol)

Graddfa Risg
1-2 = blaenoriaeth isel
3-4 = blaenoriaeth canolig
5-6 = blaenoriaeth uchel
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Peryglon/Risgiau
Meddyliwch am y
mannau lle mae
cyswllt yn digwydd

Rheolau Covid-9 ychwanegol – Lleihau Risg

Person a
Effeithir
Meddyliwch am
unrhyw un fase’n
debygol o fod
mewn cysylltiad

Tebygolrwydd

Tebygolrwydd
1 = Isel (anaml)
2= Canolig (yn aml)
3= Uchel (pendant neu bron yn bendant)

Difrifoldeb

Graddfa
Risg

Meddyliwch pa newidiadau sy’n bosib ymhob senario i
leihau lledaenu Covid-19
*Os ydy’r adeilad yn restredig, mae gofyn i unrhyw
newidiadau angenrheidiol fod yn sensitif a bod modd eu
dadwneud; cysylltwch â Swyddog Cadwraeth am
wybodaeth bellach.

Difrifoldeb
1 = Isel (mân-doriadau/ briwiau)
2 = Canolig (niwed difrifol / wedi analluogi am > 3 diwrnod)
3 = Uchel (marwolaeth neu nifer wedi’u hanafu’n ddifrifol)

Cynllun Gweithredu
Beth sydd angen ei wneud a
chan bwy?

Graddfa Risg
1-2 = blaenoriaeth isel
3-4 = blaenoriaeth canolig
5-6 = blaenoriaeth uchel
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Peryglon/Risgiau
Meddyliwch am y
mannau lle mae
cyswllt yn digwydd

Person a
Effeithir
Meddyliwch am
unrhyw un
fase’n debygol o
fod mewn
cysylltiad

Rheolau Covid-9 ychwanegol – Lleihau Risg
Tebygolrwydd

Tebygolrwydd
1 = Isel (anaml)
2= Canolig (yn aml)
3= Uchel (pendant neu bron yn bendant)

Difrifoldeb

Graddfa
Risg

Meddyliwch pa newidiadau sy’n bosib ymhob senario i leihau
lledaenu Covid-19
*Os ydy’r adeilad yn restredig, mae gofyn i unrhyw
newidiadau angenrheidiol fod yn sensitif a bod modd eu
dadwneud; cysylltwch â Swyddog Cadwraeth am wybodaeth
bellach.

Difrifoldeb
1 = Isel (mân-doriadau/ briwiau)
2 = Canolig (niwed difrifol / wedi analluogi am > 3 diwrnod)
3 = Uchel (marwolaeth neu nifer wedi’u hanafu’n ddifrifol)

Cynllun Gweithredu
Beth sydd angen ei wneud a
chan bwy?

Graddfa Risg
1-2 = blaenoriaeth isel
3-4 = blaenoriaeth canolig
5-6 = blaenoriaeth uchel
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Peryglon/Risgiau
Meddyliwch am y
mannau lle mae
cyswllt yn digwydd

Rheolau Covid-9 ychwanegol – Lleihau Risg

Person a
Effeithir
Meddyliwch am
unrhyw un fase’n
debygol o fod
mewn cysylltiad

Tebygolrwydd

Tebygolrwydd
1 = Isel (anaml)
2= Canolig (yn aml)
3= Uchel (pendant neu bron yn bendant)

Difrifoldeb

Graddfa
Risg

Meddyliwch pa newidiadau sy’n bosib ymhob senario i
leihau lledaenu Covid-19
*Os ydy’r adeilad yn restredig, mae gofyn i unrhyw
newidiadau angenrheidiol fod yn sensitif a bod modd eu
dadwneud; cysylltwch â Swyddog Cadwraeth am
wybodaeth bellach.

Difrifoldeb
1 = Isel (mân-doriadau/ briwiau)
2 = Canolig (niwed difrifol / wedi analluogi am > 3 diwrnod)
3 = Uchel (marwolaeth neu nifer wedi’u hanafu’n ddifrifol)

Cynllun Gweithredu
Beth sydd angen ei wneud a
chan bwy?

Graddfa Risg
1-2 = blaenoriaeth isel
3-4 = blaenoriaeth canolig
5-6 = blaenoriaeth uchel
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