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Salem Treganna 

Canllaw COVID-19 
28-08-2020 
 
 

Cefndir 
Fel Eglwys, rydym yn falch i gadarnhau y byddwn yn ailagor drysau Salem ar gyfer oedfaon 
wythnosol o Fedi’r 6ed, 2020. 
 
Bydd natur y gwasanaethau yn ogystal â threfn o fewn yr adeilad yn bur wahanol i’n profiad 
cyn y cyfnod clo.  
 
Wrth ailafael yn ein harferion rydym fel swyddogion wedi treulio oriau yn paratoi canllawiau 
manwl er mwyn cynnig tawelwch meddwl wrth ddod ynghyd i addoli yn Salem. 
 
Er gymaint yr edrychwn ymlaen at eich croesawu, nid oes pwysau arnoch i wneud hynny, 
gan y byddwn yn parhau i gynnig Zoomwasanaeth bob bore Sul.  Felly gofynnwn yn garedig i 
chi ystyried eich sefyllfa bersonol yn ofalus. 
 
Efallai bod sawl peth wedi newid yn ein bywydau pob dydd, ond mae ein gwerthoedd yn 
Salem wedi aros yr un peth.   
 

Mae canllawiau presennol Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru bellach yn 
caniatáu i addoldai ail agor yn amodol ar gyflwyno mesurau gweithredu manwl sy’n cynnwys 
cyflwyno trefn cofrestru, lleihau niferoedd sydd yn y gynulleidfa er mwyn cwrdd â’r rheol 2 
fetr a chyfyngu ar drefn yr oedfa. 
 
Wrth benderfynu ail agor adeilad Salem ar gyfer gwasanaethau wythnosol o Fedi’r 6ed 
ymlaen, mae’r Gweinidog a’r Blaenoriaid am bwysleisio ein hymroddiad i sicrhau bod iechyd 
a diogelwch pob aelod ac ymwelydd â’r adeilad yn flaenoriaeth i ni.   
 
Lluniwyd y nodiadau yma yn unol â’r canllawiau a gyhoeddwyd gan Eglwys Bresbyteraidd 
Cymru “Paratoi i addoli gyda’n gilydd yn ein hadeiladau” (drafft 08.08.2020) - 
www.ebcpcw.cymru/cy/paratoi/ 
 
 

Paratoi’r adeilad ar ôl y cyfnod clo 
Paratowyd asesiad risg gynhwysfawr er mwyn sefydlu cyfundrefn ddiogel i’n cynulleidfa.  
 
Mae’r mesurau yn cynnwys clustnodi mannau eistedd, gweithredu pellter priodol rhwng y 
gweinidog/arweinydd, cyfranwyr, technegwyr a swyddogion yn ogystal â’r gynulleidfa; a 
chyflwyno system mynediad/allanfa un ffordd. Mae copi o’r Asesiad Risg wedi ei ddarparu i’r 
Henaduriaeth; a cheir chopi ar wefan Salem -www.salem.org 
 
Mae systemau gwresogi, trydan a dŵr wedi eu cynnal a’u cadw trwy’r cyfnod. Ni fydd y 
gwresogyddion “system chwythu aer” sydd yng nghefn y capel yn cael eu defnyddio. 
 
Bydd yr adeilad yn cael ei lanhau’n wythnosol cyn pob oedfa.  Gan na fydd y Capel yn cael ei 
ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau eraill, rydym yn cydymffurfio â’r canllawiau sy’n nodi 
bod angen lleiafswm o 72 awr rhwng pob gweithgarwch. 

http://www.ebcpcw.cymru/cy/paratoi/
http://www.salem.org/
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Mae system band-lydan/Wi-Fi yr adeilad wedi ei uwchraddio er mwyn medru cynnwys 
elfennau digidol o fewn gwasanaethau’r dyfodol. 
 
Bydd arwyddion cadw pellter cymdeithasol a systemau unffordd ar waith o amgylch yr 
adeilad, y cwrt blaen, a’r maes parcio. 
 
O dan reolau cadw pellter 2 fetr, bydd y capel ond yn medru dal hyd at 60 o bobl (yn 
cynnwys y galeri).  Yn ddibynnol ar natur y gynulleidfa (unigolion, teuluoedd neu grwpiau 
sy’n perthyn i bybl), yna fe all capasati’r capel fod yn sylweddol llai. Bydd pob sedd wedi eu 
labeli’n glir. 
 
Bydd pob drws yn cael ei gadw ar agor er mwyn sicrhau awyru digonol yn ystod y 
gwasanaethau. 
 
Mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb am ein gweithredoedd a’n hymddygiadau er mwyn 
lleihau'r risg o ledaenu’r haint; ond er mwyn cwrdd â gofynion statudol ac er lles pawb, 
bydd cyfres o fesurau gorfodol yn weithredol. 
 
 

Cofrestru o flaen llaw 
 Os oes dymuniad i fynychu Oedfa, yna bydd angen gyrru e-bost at Evan cyn amser 

cinio dydd Gwener – evan.morgan@ebcecw.cymru 

 Bydd disgwyl i chi gadarnhau enw pob person yn ogystal â nodi rhif ffôn. 

 Bydd llefydd yn llawer mwy prin oherwydd y cyfyngiadau, felly pwysleisir os ydych 
wedi ymrwymo a chofrestru o flaen llaw ond yna yn methu dod am ba bynnag 
reswm, eich bod yn cysylltu ar unwaith er mwyn i ni fedru cynnig cyfle i eraill fydd 
ar restr aros. 

 Bydd y rhestr yn cael ei rannu gyda’r Cofrestrydd fydd â chyfrifoldeb pellach o 
gofnodi wrth y drws 

 Bydd y data yn cael ei gadw’n gyfrinachol am gyfod o 21 diwrnod cyn ei waredu. 

 Unig at bwrpas y rhestr yw cynorthwyo Cynllun Tracio ac Olrhain y GIG. 
 
 

Anghenion arbennig - anabledd 
Os os oes gan unigolion anghenion arbennig, ee cadeiriau olwyn ayb, yna bydd 
angen cadarnhau hynny o flaen llaw, er mwyn medru rhag-gynllunio mesurau  
mynediad a sicrhau pellter 2 fetr priodol yn y Capel. 

 

Personau bregus 
Cyfrifoldeb pob person bregus yw rheoli eu risgiau eu hunain. Ein hargymhelliad yw 
annog unigolion sy’n perthyn i’r grŵp bregus yw ystyried a ydynt yn teimlo’n barod i 
fynychu addoliad yn y Capel am y tro.   
 
 
 
 
 
 
 

mailto:evan.morgan@ebcecw.cymru
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Symptomau COVID-19 
Ni ddylai unrhyw un sy'n arddangos un o symptomau COVID-19, neu sydd wedi bod mewn 
cysylltiad agos ag unrhyw un sydd wedi profi’r symptomau, fynychu gweithgareddau 
eglwysig o dan unrhyw amgylchiadau. 
 
 Dyma’r prif ffactorau i chi eu hystyried - 

• A ydych chi neu unrhyw berson yn eich cyfeiriad cartref yn cysgodi, yn 
hunanwahanu neu'n ynysu cartref? 
• A ydych chi neu unrhyw berson yn eich cyfeiriad cartref COVID-19 yn bositif? 
• A ydych chi neu unrhyw berson yn eich cyfeiriad cartref yn dioddef o dymheredd, 
peswch parhaus, dolur gwddf, blider (fatigue), prinder anadl, colli blas neu arogl? 

 

 
 
Cyrraedd y safle 

 Bydd y 2 giât sy’n arwain at gwrt blaen y capel ar agor gofynnir i chi ffurfio 2 res fydd 
wedi eu marcio i nodi pellter 2 fetr.  
Peidiwch â defnyddio’r drws i’r Festri oni bai bod caniatâd arbennig i wneud 

 hynny, er enghraifft defnydd o gadair olwyn 

 Bydd rhywfaint o oedi yn anorfod wrth giwio tu allan ac rydym yn ystyried gosod 
cysgod dros dro er mwyn diogelu rhag y gwynt a’r glaw. 
Fe’ch anogir i chi wisgo’n addas ac i ddod ag ymbarél ar ddiwrnod glawog. 

 Bydd bwrdd wedi ei osod yn y cyntedd sy'n cynnwys hylif/sanitiser yn ogystal â 
gorchuddion wyneb.    
o Gofynnir yn garedig i chi ddefnyddio’r hylif; ac i wisgo’r gorchudd o barch at 

eraill wrth ddiogelu’n gilydd. 
o Er mwyn arbed ar gostau ac ystyriaethau amgylcheddol, gofynnir i chi ddod â 

masgiau eich hunain (er bydd cyflenwad ar gael wrth gefn).   
o ac eithrio plant dan 11; neu bobol ag anghenion arbennig 

 Bydd 5 swyddog ar ddyletswydd i’ch croesawu: 
o Cofrestru (cadarnhau enw a rhif ffôn fel y nodir uchod) 
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o Eich arwain i’ch seddi drwy un o’r 4 drws mynediad mewnol. Byddwn yn 
gosod pobl yn y blaen yn gyntaf er mwyn sicrhau ymbellhau corfforol. Ni 
allwn warantu seddi penodol.  

 Unwaith byddwch yn eich sedd, gofynnir i chi beidio â chrwydro o amgylch y capel. 

 Noder: bydd system unffordd yn cael ei weithredu sy’n golygu y byddwn yn 
defnyddio’r Festri fel ALLANFA (oni bai am argyfwng). Bydd swyddogion yn eich 
arwain ar ddiwedd oedfa. 

 

 

Trefn oedfaon 
Bydd cyfyngiadau ar drefn pob gwasanaeth ac felly ni chaniateir canu cynulleidfaol, codi 
lleisiau’n uchel, chwarae offerynnau chwyth gan gynnwys yr organ, er mwyn lleihau’r risg o 
drosglwyddo trwy chwistrellu a defnynnau.   
 
Bydd ardaloedd penodol wedi eu clustnodi ar gyfer unigolion fydd yn arwain (Pulpud, Sêt 
Fawr ac ardal berfformio ger y piano) gyda sgriniau acrylig wedi eu gosod mewn mannau 
priodol.  
 
Byddwn yn parhau i ddefnyddio’r sgriniau teledu fel rhan o’n gwasanaethau gan na fyddwn 
yn rhannu llyfrau emynau, Beiblau na thaflenni. 
 
Mae trefniadau arbennig yn eu lle ar gyfer bedyddio, angladdau a phriodasau. 
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Patrwm y Sul 
Bydd Evan, ein gweinidog yn y pulpud gydol fis Medi 2020; a bwriedir cynnal 2 wasanaeth 
bob bore Sul.  

Oedfa Gymun 
Bydd trefniadau arbennig yn eu lle er mwyn osgoi cyffyrddiad diangen. 

Ni fydd y Blaenoriaid yn dod o amgylch i rannu’r elfennau. 

Bydd y gwydrau gwin unigol wedi eu gosod mewn seddi penodedig cyn i’r Gwasanaeth 
ddechrau. 

Byddwn yn rhannu’r bara drwy ddefnyddio “tongs” pan fyddwch yn cyrraedd a chofrestru; 
a gofynnwn yn garedig i chi ei gadw yn y “serviette” tan yr amser priodol yn y Gwasanaeth. 

Yr Ysgol Sul 
Rydym yn bwriadu ail ddechrau’r Ysgol Sul i blant oed cynradd o Fedi’r 6ed ymlaen. 

Bydd un dosbarth cymysg o ran oed yn dibynnu ar ba deuluoedd fydd wedi cofrestru i fod yn 
yr oedfa ar y Sul hwnnw. 

Bydd y plant yn mynd i’r Festri ar ôl tua 5 munud cychwynnol y gwasanaeth. Yn anffodus, ni 
fydd modd i rieni fynd gyda’r plant i’r Festri. 

Gobeithio y gwelwn nifer o blant yn ail gydio yn yr Ysgol Sul. 

Ymadael â’r adeilad 
Disgwylir i bawb adael y Capel drwy’r Festri. Bydd y swyddogion yn arwain ar hyn. Gofynnir i 
chi osgoi ysgwyd llaw, cofleidio neu sefyllian yn rhy hir er mwyn sicrhau bod pawb yn medru 
gadael y safle yn hwylus ac yn ddiogel. 
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Arall 
 
Casgliad 
Bydd blwch casglu yn y cyntedd (mynedfa’r Capel) ac wrth ddrws y Festri (allanfa o’r adeilad) 
i’r rhai sy’n dymuno cyfrannu yn defnyddio arian parod. Anogir cyfraniadau drwy archeb 
banc neu sieciau. 

 
Paned/Cegin 
Ni fyddwn yn darparu unrhyw luniaeth ar ôl yr Oedfa.  Bydd y gegin ar gau hyd nes yr 
hysbysir yn wahanol. 

 
Tai bach 
Mae’r cyfleusterau presennol (dynion, merched ac anabl) yn weithredol gyda threfn un 
person ar y tro. Byddwn yn darparu hylif a phapur i olchi a sychu dwylo. Ni fydd y peiriannau 
sychu dwylo yn weithredol. 
 

Parcio 
Byddwn yn cyfyngu fymryn ar y nifer o lefydd parcio gan glustnodi mannau i’r 
Gweinidog/Arweinydd ac unigolion sydd ag anghenion arbennig. 
 

Teithio 
Mater o ddewis personol yw eich dull o deithio i’r Capel; ond dylech osgoi cynnig lifft mewn 
car i eraill oni bai bod yr unigolion hynny yn rhan o’ch cylch/bybl. 
 

Glanhau 
Mae trefn glanhau arbennig yn ei le i sicrhau bod yr adeilad yn lan ar gyfer ein gwasanaethau 
wythnosol.   
 

Gweithgareddau eraill 
Am y tro ni chynhelir unrhyw weithgarwch arall ar y safle sy’n cynnwys ymarferion corau, y 
Cylch Meithrin na chyfarfodydd fel bore coffi ayb.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Salem/COVID19/Awst2020/01 

 

 

Cynllun mynedfeydd a seddi  
LAWR LLAWR/BLAEN Y CAPEL 
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Cynllun mynedfeydd a seddi  
GALERI 

 

 


