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Mae’r rheolau hyn yn berthnasol i holl fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe 
Bwriedir i’r cod ymddygiad hwn gael ei ddarllen ar y cyd â’r Cod Ymddygiad 
Myfyrwyr cyfredol. Mae’n manylu ar ddisgwyliadau myfyrwyr i gefnogi’r coleg i 
gydymffurfio â Chanllawiau’r Llywodraeth ac Asesiad Risg y Coleg sy’n ymwneud 
â Covid-19. 
Er taw’r Coleg sy’n bennaf gyfrifol am Iechyd a Diogelwch y myfyrwyr, mae’n 
ddyletswydd ar bob myfyriwr i ofalu am ei Iechyd a’i Ddiogelwch ei hun ac 
Iechyd a Diogelwch myfyrwyr eraill a allai gael eu heffeithio gan weithredoedd yr 
unigolyn. Rhaid i fyfyrwyr weithio gyda’r Coleg i helpu i fodloni’r gofynion 
cyfreithiol. 
 
Symptomau Covid-19 (Gweler Canllawiau diweddaraf y Llywodraeth) 
 

1) Peidiwch â dod i mewn i’r Coleg os oes gennych unrhyw symptomau Covid 
19 - Tymheredd uchel, peswch parhaus, methu arogli neu flasu 
(GIG) – neu unrhyw symptomau a restrir yng nghanllawiau diweddaraf y 
Llywodraeth. 

2) Peidiwch â dod i mewn i’r Coleg os ydych wedi profi’n bositif am Covid-19 
yn y gorffennol, neu os ydych yn profi symptomau Covid-19 yn ystod 
cyfnod o hunanynysu. 

3) Peidiwch â dod i mewn i’r Coleg os ydych chi ar hyn o bryd yn hunanynysu 
oherwydd bod rhywun yn eich cartref wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu 
eu hunain oherwydd bod ganddyn nhw symptomau Covid-19, a pheidiwch 
â dod i mewn i’r Coleg ychwaith os oes unrhyw un yn eich cartref wedi 
profi’n bositif am Covid. 

4) Rhowch wybod i’ch tiwtor neu i’r coleg yn syth os ydych yn dechrau profi 
symptomau Covid-19. Peidiwch â dychwelyd i’r Coleg nes ichi gwblhau 
cyfnod o hunanynysu a phrofi’n negyddol am Covid-19, a chadwch at 
ganllawiau diweddaraf y llywodraeth. 

5) Os ydych chi’n dychwelyd o wlad tramor, peidiwch â dod i mewn i’r Coleg 
nes eich bod wedi cwblhau cyfnod o hunanynysu yn unol â chanllawiau’r 
diweddaraf y llywodraeth - https://gov.wales/exemptions-self-isolation-
coronavirus-covid-19-html 

6) Peidiwch â dod i mewn i’r coleg os ydych wedi bod mewn cysylltiad 
uniongyrchol â pherson sy’n hunanynysu yn unol â chanllawiau diweddaraf 
y llywodraeth, oherwydd iddo/iddi ddychwelyd o wlad lle mae gofyn 
iddo/iddi hunanynysu - https://gov.wales/exemptions-self-isolation-
coronavirus-covid-19-html 

 
Golchi Dwylo / Hylendid  

1) Rhaid ichi ddiheintio eich dwylo wrth ichi gyrraedd y coleg yn yr orsaf 
ddiheintio sydd wedi ei lleoli yn y dderbynfa/adeilad dynodedig yn y coleg. 

2) Rhaid ichi olchi eich dwylo am 20 eiliad yn rheolaidd, yn enwedig rhwng 
gweithgareddau neu os ydych yn newid lleoliad yn yr adeilad 

3) Rhaid ichi olchi eich dwylo yn unol â Chanllawiau Dwylo y Llywodraeth a 
bydd gofyn ichi sychu’ch dwylo â thyweli papur tafladwy. 

4) Rhaid peswch a thisian mewn i disiws a rhaid eu gwaredu ar unwaith yn 
un o’r biniau sydd wedi’u lleoli yn y coleg 

https://gov.wales/exemptions-self-isolation-coronavirus-covid-19-html
https://gov.wales/exemptions-self-isolation-coronavirus-covid-19-html
https://gov.wales/exemptions-self-isolation-coronavirus-covid-19-html
https://gov.wales/exemptions-self-isolation-coronavirus-covid-19-html
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5)  Rhaid osgoi cyffwrdd â’ch wyneb, eich llygaid, eich trwyn neu’ch ceg gyda 
dwylo brwnt 

6)  Rhaid i fyfyrwyr ddefnyddio toiledau dynodedig a’u gadael yn lân gan 
wneud yn siŵr bod yr holl dyweli papur a thisiws wedi cael eu taflu i’r 
mannau cywir. Rhaid iddynt hefyd gadw pellter o 2 fetr.  

Cadw Pellter Cymdeithasol 

1) Cadwch bellter cymdeithsol o ddau fetr ar bob adeg ym mhob safle, mewn 
ystafelloedd cyffredin ac ardaloedd agored (Does dim rhaid i fyfyrwyr sy’n 
perthyn i’r un swigen/grŵp cyswllt gadw pellter cymdeithasol).    

2) Pan fyddwch mewn ystafell ddosbarth neu ardal gweithdy yn eich swigen, 
rydym yn derbyn y bydd hi’n anodd i gadw pellter cymdeithasol o ddau 
fetr rhwng myfyrwyr eraill, ond rhaid cadw 2 fetr o bellter rhwng 
myfyrwyr a staff.  

3) Dim ond un myfyriwr ar y tro sy’n cael defnyddio’r lifft – h.y. myfyrwyr 
sydd wedi cael caniatad i ddefnyddio’r lift  

4) Rhaid dilyn system un ffordd yr adeilad 
5) Cadwch bellter o 2m a chydymffurfiwch â’r marciau llawr lle bo’n 

berhnasol 
6) Arhoswch 2m yn glir o’ch darlithydd bob amser  
7) Peidiwch â chyffwrdd â myfyrwyr eraill e.e. ysgwyd llaw/cofleidio.  
8) Peidiwch â mynd yn agos i barth dynodedig y darlithwyr yn yr ystafelloedd 

dosbarth.  

 

Lleihau’r Risg o Ledu’r Feirws 

1) Ewch i ystafelloedd dosbarth / ardaloedd dynodedig rydych chi’n cael eich 
dysgu ynddynt yn unig. 

2) Defnyddiwch eich ardal gweithio/eich desg dynodedig yn unig. 
3) Defnyddiwch yn unig yr offer cyfrifiadurol a ddyrennir ichi.  
4) Cydymffurfiwch â’r polisi Desg Clir/Glân er mwyn glanhau ardaloedd yn 

effeithiol 
5) Gwisgwch eich bathodyn adnabod bob amser fel y gall pobl eich adnabod 

chi fel myfyriwr.  
6) Ewch i’r Coleg i fynychu gwersi yn unig, ni chaniateir ichi ddod i’r 

Coleg i gymdeithasu.  
7) Bydd gofyn ichi ddefnyddio mynedfeydd ac allanfeydd penodol. Rhaid ichi 

wneud hyn i sicrhau diogelwch eraill.  
8) Dim ond yn y llochesi ysmygu y caniateir ysmygu – rhaid cadw at reolau 

cadw pellter cymdeithasol.  
9) Rhaid ichi osgoi cyffwrdd ag arwynebau lle bynnag bo hynny’n bosib, gan 

gynnwys drysau / rhwystrau sydd y tu allan i’ch ystafell ddosbarth 
dynodedig. 
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Yn enwedig yn awr, yn ystod yr amseroedd heriol hyn, mae’n 
hollbwysig i chi ddilyn cyfarwyddiadau eich darlithydd a staff 
eraill y Coleg bob amser.  

 


	(Addysg Bellach)

