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Mae hwn yn fersiwn Gymraeg o ddau ebost sydd yn cael eu
gyrru allan, mae fersiwn Saesneg yn dilyn – gellir gweld holl
fwletinau sydd wedi eu gyrru ar:
https://www.gwynedd.llyw.cymru/busnescovid19



This is the Welsh version of two emails sent out, the English
version will follow – all sent bulletins can be accessed on:
https://www.gwynedd.llyw.cymru/businesscovid19

COVID-19: Cynllun rheoli’r coronafeirws:
diweddariad hydref a gaeaf 2021
Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd Cymru yn aros
ar Lefel Rhybudd 0 am y tair wythnos nesaf. Mae’r Cynllun
Rheoli’r Coronafeirws hefyd wedi’i ddiweddaru. I ddarllen y
cyhoeddiad ewch i:
https://llyw.cymru/cynllun-newydd-i-gadw-cymru-ar-agor-ac-ynddiogel-yn-ystod-y-gaeaf-heriol-sydd-on-blaenau
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Mae’r ‘Cynllun rheoli’r coronafeirws: diweddariad hydref a gaeaf
2021’ yn nodi dwy senario cynllunio; ‘Covid Sefydlog’ a ‘Covid
Brys’. I ddarllen y cynllun wedi’i ddiweddaru, ewch i:
https://llyw.cymru/cynllun-rheolir-coronafeirws-diweddariadhydref-gaeaf-2021
Credir mai Covid Sefydlog yw’r senario fwyaf tebygol, gyda
Chymru yn aros ar Lefel Rhybudd 0 trwy’r hydref a’r gaeaf, gyda
holl fusnesau’n gallu agor.
Mae cynnal asesiad risg coronafeirws yn parhau i fod yn ofyniad
cyfreithiol i fusnesau, cyflogwyr a threfnwyr digwyddiadau, a
rhaid gweithredu mesurau rhesymol i leihau’r risg o coronafeirws.
Am ganllawiau ar baratoi asesiad risg, ewch i:
https://llyw.cymru/asesiad-risg-covid-19-eiddo-cyhoeddusgweithleoedd
Mae cardiau gweithredu mesurau rhesymol ar gyfer nifer o
sectorau ar gael yn:
https://llyw.cymru/cardiau-gweithredu-mesurau-rhesymol-argyfer-busnesau-sefydliadau-coronafeirws

COVID-19: Pàs COVID ar gyfer
digwyddiadau a chlybiau nos
O ddydd Llun 11 Hydref 2021, bydd yn ofynnol i bobl ddangos
Pàs COVID y GIG i brofi eu bod naill ai wedi’u brechu’n llawn,
neu wedi cael Prawf Llif Unffordd negatif yn ddiweddar, er mwyn
mynd i mewn i glybiau nos a digwyddiadau mwy.
Gellir dod o hyd i wybodaeth am ddefnyddio Pàs COVID yn:
https://llyw.cymru/defnyddio-pas-covid-y-gig-i-fynd-iddigwyddiadau-mawr-chlybiau-nos
Gellir dod o hyd i wybodaeth am gael Pàs COVID yn:
https://llyw.cymru/cael-eich-pas-covid-y-gig
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Ar gyfer asedau digidol Pàs COVID, ewch i:

https://bit.ly/AsedauPasCovidPassAssets

COVID-19: Adnoddau cyffredinol
Am y cyngor a’r wybodaeth ddiweddaraf, ewch i:

https://llyw.cymru/aros-yn-ddiogel-yn-y-gwaith
https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-0-canllawiau-i-gyflogwyrbusnesau-sefydliadau
Gellir cael hyd i asedau digidol ar gyfer y rheoliadau yng
Nghymru yn:
https://bit.ly/AsedauLefel0Assets
https://bit.ly/AsedauMedi2021SeptemberAssets

CYFLOGAETH: ymestyn y cynllun
cymhellion i fusnesau ar gyfer recriwtio
prentisiaid
Mae’r Cynllun Cymhellion Cyflogwyr i Brentisiaid wedi’i ymestyn
tan fis Chwefror 2022. Gall busnesau hawlio hyd at £4,000 am
bob prentis newydd maent yn eu cyflogi. Am fwy o wybodaeth,
ewch i:
https://llyw.cymru/llywodraeth-cymrun-ymestyn-y-cynlluncymhellion-i-fusnesau-ar-gyfer-recriwtio-prentisiaid-gan

YMCHWIL: PSR Gogledd Cymru – Arolwg
Cyflogwr
Mae Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol (PSR) Gogledd Cymru
eisiau dysgu am yr heriau a’r bylchau sgiliau sy’n wynebu
busnesau. Sicrhewch fod eich llais yn cael ei glywed trwy
gwblhau’r arolwg, fydd ar agor tan 12:00pm 13 Hydref 2021,
ewch i:
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https://www.surveymonkey.co.uk/r/WH7WSJ2

Mae mwy o wybodaeth defnyddiol i’w gael o:

Cyngor Gwynedd – Cefnogaeth i Fusnes
https://www.gwynedd.llyw.cymru/busnescovid19
https://twitter.com/BusnesGwynedd

Rhwydwaith Busnes Gwynedd
https://www.gwyneddbusnes.net/Hafan
https://twitter.com/gwyneddbusnes

Busnes Cymru
https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/
https://twitter.com/_busnescymru

Busnes@llandrillomenai
https://www.facebook.com/BusnesatLlandrilloMenai/posts
https://twitter.com/busnesLLM

FSB Cymru
https://twitter.com/FSB_Wales

Croeso Cymru
https://twitter.com/croesocymrubus
Cofrestru i dderbyn y newyddion diweddaraf
https://bit.ly/3klWPAU
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Os oes gennych gwestiwn neu angen cyngor ebostiwch
busnes@gwynedd.llyw.cymru
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