
A fedrwch lwyddo i gadw'ch pellter? 
Sut? - marciau ar y llawr/ newid cynllun
yr ystafell/ defnyddio seinydd

Cynllunio gweithgaredd CFfI mewn
modd sy'n ddiogel o ran Covid-19

RHESTR WIRIO

Clwb: Dyddiad: Gweithgaredd:

Arweinyddion /Swyddogion: Disgrifiad o'r gweithgaredd:

Lleoliad: Nifer a fydd yn bresennol:

Cadw Pellter

Cyfleusterau
golchi dwylo

Arwyddion

Asesiad
Covid-19

Trefniant
Glanhau

A oes yna gyfleusterau ar gael?
(Dwr twym / sebon / tywelion tafladwy)
Pwy fydd yn cyflenwi/ darparu
glanweithyddion dwylo (Hand sanitisers)?
(clwb/aelodau/lleoliad)

Oes gan y lleoliad arwyddion priodol?
(Golchi dwylo a chadw pellter? 
Oes yn rhaid i'r clwb darparu rhain? 
(Arwyddion ar gael ar wefan CFfI Cymru i
lawrlwytho a fod angen).
Pwy fydd yn darparu'r rhain?

Ydy'r lleoliad yn darparu asesiad COVID i'w
ddilyn? Pa camau gweithredu sy'n rhaid i'r
clwb ei gymryd?
A oes rhaid i'r clwb darparu asesiad COVID?
(cwrdd tu allan / ar dir/eiddo eich hun)

Beth ydy'r trefniant glanhau rhwng y lleoliad
a'r clwb? - Edrycha yn ol ar Asesiad Covid
a chanllawiau'r lleoliad.
Sut byddwch yn dogfennu'r trefniant
glanhau? Rhestr wirio?

Rhaid i orchuddion wyneb cael ei
gwisgo ym mhob man cyfarfod
cyhoeddus y tu fewn.
Nid oes yn rhaid i blant o dan 11 wisgo
gorchuddion wyneb

Gorchuddion
Wyneb

Mynychwyr

Cludiant

Gwybodaeth
am

withgareddau

Presenoldeb

Sut byddwch yn rheoli'r nifer o
unigolion sydd am fynychu'r
weithgaredd?
Archebu o flaen llaw trwy Eventbrite /
Facebook messenger / whatsApp – 
Rhedeg y gweithgaredd dwywaith? 

Dydi clybiau CFfI ddim yn gyfrifol am
drefnu cludiant ar gyfer aelodau.
Ni ddylai rhannu cludiant oni bai eich
bod yn dod o'r un aelwyd, neu'n rhan
o'r un swigod aelwyd (household
bubble).

Sut bydd y clwb yn darparu
gwybodaeth digonol i aelodau a rhieni
am weithgareddau? (cyfryngau
cymdeithasol / wefan / neges)
Dylai gwybodaeth i rieni (ar gyfer
aelodau o dan 18) gael ei ddanfon
allan 2 ddiwrnod o flaen llaw.

Sut byddwch yn cofnodi
presenoldeb?
Llyfr presenoldeb y clwb
Dolen Tracio ac Olrhain
QR Code

SICRHEWCH FOD YR HOLL FANYLION YN CAEL EI NODI AR BOB CAM O GYNLLUNIO.

Dylai'r rhain fod wedi cael geirdaon a gwiriad DBS wedi'i gwblhau. Dylai nifer o oruchwylwyr sy'n
bresennol fod yn briodol i'r nifer o aelodau dan 18 a fydd yn mynychu'r gweithgaredd.


