
Cydweithio i sicrhau bod gwaith 
yn cael ei wneud yn ddiogel  

yn eich cartref chi. 
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Mae pandemig y coronafeirws wedi 
bod yn ddinistriol yn y DU. Ond nawr 
rydyn ni’n gallu edrych y tu hwnt 
i’r cyfyngiadau symud o’r diwedd a 
dechrau cael y wlad yn gweithio eto. 

I helpu i wneud i hyn ddigwydd, 
mae’r llywodraeth a diwydiant wedi 
ysgrifennu canllawiau newydd ar gyfer 
gweithwyr sy’n dod i’ch cartref chi. 

Ond mae cadw’n ddiogel yn gyfrifoldeb 
ar y cyd ac mae gennym ni i gyd 
ddyletswydd i amddiffyn ein gilydd. 

Bydd y canllaw tair rhan yma’n eich 
helpu chi i wybod beth i’w wneud cyn, 
yn ystod ac ar ôl i chi gael gweithwyr yn 
gweithio i chi.         

Dilynwch bob cam er mwyn hybu 
gweithio diogel yn eich cartref ac  
o’i amgylch. 

Cofiwch ofyn i’ch gweithiwr os oes 
unrhyw beth rydych chi’n ansicr yn  
ei gylch. 
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CYN I  
WAITH 
DDECHRAU 1

Rhaid i chi fod yn sicr nad oes gennych chi nac 
unrhyw un sy’n byw yn eich cartref symptomau 
COVID-19. Gall gwefan y GIG eich helpu chi gyda hyn.            

•  Sut bydd pellter cymdeithasol  
 yn cael ei gadw tra mae’r   
 gwaith yn cael ei wneud 

•   Sut bydd yn sicrhau eich 
bod chi ac ef wedi’ch  
diogelu  

•   Sut mae’n bwriadu gwneud 
y gwaith yn eich cartref 

•  Os yw’r gweithiwr a’i dîm yn   
 sicr nad oes ganddynt  
 COVID-19 ac wedi osgoi  
 cyswllt ag unrhyw un sydd  
 â’r feirws    

Os ydych chi’n agored i niwed yn glinigol, 
dywedwch hynny wrth y gweithiwr fel ei fod yn 
gallu cymryd gofal ychwanegol. 

Fel erioed, cofiwch gytuno i gwmpas a phris y 
gwaith yn ysgrifenedig cyn bwrw ymlaen.   

PEIDIWCH Â BOD 
OFN GOFYN...

1010
DAYS

Gofynnwch pa gyfarpar diogelu personol (PPE) 
fydd y gweithiwr yn eu defnyddio, fel menig a 
masgiau os oes angen. 

Sicrhewch gyn lleied â phosib o gyswllt wyneb yn 
wyneb drwy ddefnyddio ffonau neu ddyfeisiadau 
tabled gyda chamerâu er mwyn cael sgyrsiau 
gyda gweithwyr ar-lein.   

Os oes unrhyw un yn eich cartref yn ynysu er 
mwyn bod yn ofalus, dim ond ar ôl cwblhau 10 
diwrnod o ynysu a phan maent heb symptomau 
maent yn gallu dechrau ar y gwaith.  

Gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad gyda’ch 
gweithiwr cyn iddo ymweld â’ch cartref. 
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TRA MAE’R  
GWAITH YN 
CAEL EI WNEUD2

•   I’r gweithiwr sefyll yn 
bellach i ffwrdd os ydych 
chi’n teimlo ei fod yn torri’r 
rheolau cadw pellter 
cymdeithasol

•   I’r gweithiwr ddiheintio 
ei holl offer cyn ac ar ôl 
eu defnyddio, ac iddo 
ddefnyddio ei ddiheintydd 
dwylo ei hun drwy gydol y 
dydd

•   I’r gweithiwr ddiogelu 
unrhyw ardaloedd yn y tŷ lle 
mae’n gweithio 

•  I’r gwaith stopio os oes risg  
 bosib o gael yr haint drwy  
 ddal ati             

Diheintiwch y drysau a’r handlenni yn 
ddyddiol cyn ac ar ôl i’r gweithiwr ddod i’ch 
cartref chi. 

Cydweithiwch er mwyn gwarchod eich gilydd 
drwy gofio cadw at ganllawiau cadw pellter 
cymdeithasol bob amser. 

Os oes raid i chi fod yn agos at eich gilydd, arhoswch 
ochr yn ochr yn hytrach na wynebu eich gilydd.

Mae gwaith caled y gweithiwr yn haeddu paned 
bob amser, gwnewch yn siŵr eich bod yn ofalus a 
dim ond cyffwrdd yr handlen wrth wneud y baned, 
ac ar ôl iddo orffen y ddiod, golchwch y mwg yn 
syth gyda dŵr poeth a sebon.                       

Os ydych chi’n teimlo eich bod chi wedi dal yr 
haint, neu’n amau hynny, tra mae’r gwaith yn cael 
ei wneud, dywedwch wrth y gweithiwr a stopio’r 
holl waith. Wedyn dilynwch weithdrefnau’r 
llywodraeth a hunanynysu nes ei bod yn ddiogel  
i’r gwaith ailddechrau eto.         

PEIDIWCH Â BOD 
OFN GOFYN...
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AR ÔL I’R  
GWAITH GAEL  
EI WNEUD3

Diheintiwch yr holl ardaloedd lle mae’r gweithiwr 
wedi bod yn gweithio, yn enwedig y drysau a’r 
handlenni. 

•   I’r gweithiwr sicrhau bod yr 
holl ardaloedd yn glir, yn lân 
ac yn ddiogel       

•   Am fanylion banc y  
gweithiwr fel eich bod yn 
gallu talu iddo gan  
ddefnyddio bancio ar-lein 
os yw hynny’n bosib

PEIDIWCH Â BOD 
OFN GOFYN...

Cysylltwch â’r gweithiwr ar unwaith i’w rybuddio 
os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn 
dangos symptomau COVID-19 o fewn 14 diwrnod 
i gwblhau’r gwaith.

Cadwch y taliadau a’r gwaith papur yn 
electronig neu’n ddigyswllt. 
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CRYNODEB
•  Byddwch yn sicr bod  
 eich gweithiwr, chi,  
 ac unrhyw un rydych  
 yn byw gydag ef  
 yn glir o symptomau  
 COVID-19 

•  Gofynnwch pa PPE a  
 dulliau diheintio fydd  
 yn cael eu defnyddio  
 gan eich gweithiwr 

•   Diheintio handlenni’r 
drysau ar ddechrau a 
diwedd pob diwrnod 
pan mae gweithwyr 
yn gweithio yn eich 
cartref

•   Cadw at ganllawiau 
cadw pellter 
cymdeithasol bob 
amser 

•   Talu’n electronig gan 
ddefnyddio bancio 
ar-lein os yw hynny’n 
bosib 

•   Cofiwch roi gwybod 
i’ch gweithiwr ar 
unwaith os ydych chi 
neu unrhyw un yn eich 
cartref yn datblygu 
symptomau COVID-19 
o fewn 14 diwrnod i 
gwblhau’r gwaith

CYN YN YSTOD AR ÔL 

NODIADAU 

Defnyddiwch y gofod hwn i ysgrifennu’r pethau 
pwysicaf y mae angen i chi gofio eu gwneud. 
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AM TRUSTMARK A’R CYNGOR 
ARWEINYDDIAETH ADEILADU 
TrustMark yw’r Cynllun Ansawdd sydd wedi’i 
Gymeradwyo gan y Llywodraeth ar gyfer gwaith 
rydych chi wedi’i wneud yn eich cartref ac o’i 
amgylch. 

Mae’r Cyngor Arweinyddiaeth Adeiladu yn 
sbarduno unrhyw drawsnewid gyda’r nod o 
wella’r diwydiant adeiladu yn y DU.       

worksafesafework.info
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