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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: Cyhoeddi Pas Covid ar gyfer
digwyddiadau a chlybiau nos
O ddydd Llun 11 Hydref 2021, bydd yn ofynnol i bobl ddangos
Pas 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’r lleoliadau a’r digwyddiadau canlynol:


Clybiau nos



Digwyddiadau dan do heb seddi ar gyfer mwy na 500 o bobl,
fel cyngherddau neu gonfensiynau
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Digwyddiadau awyr agored heb seddi ar gyfer mwy na 4,000 o
bobl



Unrhyw leoliad neu ddigwyddiad sy’n cynnwys mwy na 10,000
o bobl

I ddarllen y cyhoeddiad yn llawn, ewch i:
https://llyw.cymru/cyhoeddi-pas-covid-ar-gyfer-digwyddiadau-achlybiau-nos

COVID-19: Cymru’n parhau ar Lefel
Rhybudd 0
Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru heddiw, bydd Cymru yn
parhau ar Lefel Rhybudd 0. I ddarllen y datganiad yn llawn, ewch
i:
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-adolygiad-o-reoliadaudiogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-5-10
Ar Lefel Rhybudd 0, mae cynnal asesiad risg coronafeirws yn
parhau i fod yn ofyniad cyfreithiol i fusnesau, cyflogwyr a
threfnwyr digwyddiadau, a rhaid iddynt gymryd mesurau
rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â choronafeirws. Dylid
rhoi sylw arbennig i:


Ymbellhau cymdeithasol, yn enwedig mewn ardaloedd prysur



Awyru da



Hylendid dwylo da



Gwisgo gorchuddion wyneb – mannau cyhoeddus dan do, gan
gynnwys siopau, trafnidiaeth cyhoeddus a lleoliadau gofal
iechyd

Mae’r canllawiau ar baratoi eich asesiad risg yma:
https://llyw.cymru/asesiad-risg-covid-19-eiddo-cyhoeddusgweithleoedd
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Mae cardiau gweithredu mesurau rhesymol, sydd wedi eu
cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru, o gymorth aruthrol wrth i chi
gynnal asesiad risg. I ddarllen y cardiau gweithredu ewch i:
https://llyw.cymru/cardiau-gweithredu-mesurau-rhesymol-argyfer-busnesau-sefydliadau-coronafeirws

COVID-19: Canllaw HSE ar gyfer awyru
Bydd y canllaw hwn gan HSE yn eich helpu chi a’ch gweithwyr i:


Nodi ardaloedd sydd wedi’u hawyru’n wael



Asesu’r risg o anadlu gronynnau bach o’r firws (trosglwyddiad
aerosol) mewn ardaloedd caeedig



Benderfynu ar y camau y gallwch eu cymryd i wella awyru

Ar gyfer y canllaw llawn, ewch i:

https://www.hse.gov.uk/coronavirus/equipment-andmachinery/air-conditioning-and-ventilation/index.htm

COVID-19: Brechu
Mae sesiwn brechu Covid-19 yn y Ganolfan Iechyd, Tywyn LL36
9HL yfory, Dydd Sadwrn 18 Medi 2021, 10:00am-4:00pm. Gellir
trefnu apwyntiad trwy ffonio 03000841011 neu 03000841012,
neu galwch heibio ar y diwrnod.
Mae pecyn hyrwyddo ar gael sy’n dangos sut gall cyflogwyr
helpu i gefnogi eu staff a hyrwyddo’r rhaglen frechu coronafeirws
(COVID-19), ewch i:
https://llyw.cymru/brechiad-covid-19-pecyn-hyrwyddo-i-gyflogwyr

COVID-19: Safleoedd profi PCR
Mae’r ganolfan brofi coronafeirws yn y Bala yn cau heddiw 17
Medi 2021. Mae canolfan brofi gyrru drwodd newydd, i’r rhai sydd
efo symptomau coronafeirws, yn agor yfory, Dydd Sadwrn 18
Medi 2021, ym Maes Parcio Ffordd Caerdydd, Pwllheli LL53
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5NF. Bydd ar agor o 9:30am–4:30pm, 7 diwrnod yr wythnos. Mae
angen gwneud apwyntiad, naill trwy ffonio 119, neu ymweld â:
https://bipbc.gig.cymru/covid-19/profi-covid-19/trefnwch-brawfcovid-19/

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

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/diogelucymru-yn-y-gweithle
https://llyw.cymru/aros-yn-ddiogel-yn-y-gwaith
https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy
https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-0-canllawiau-i-gyflogwyrbusnesau-sefydliadau
Dylai busnesau lletygarwch a thwristiaeth hefyd fynd i:
https://llyw.cymru/cadw-cofnodion-ynghylch-staff-cwsmeriaid-acymwelwyr-profi-olrhain-diogelu
Ar gyfer asedau digidol Llywodraeth Cymru ar gyfer y rheoliadau
yng Nghymru, ewch i:

https://bit.ly/AsedauLefel0Assets
https://bit.ly/AsedauMedi2021SeptemberAssets

Mae mwy o wybodaeth defnyddiol i’w gael o:

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

Os oes gennych gwestiwn neu angen cyngor ebostiwch
busnes@gwynedd.llyw.cymru
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