Sir Benfro yn Dysgu
Covid-19 – yr hyn rydym ni’n ei wneud i’ch cadw chi’n ddiogel
Rydym yn ymroddedig i sicrhau bod eich profiad dysgu gyda ni yn gadarnhaol. Gyda hyn mewn golwg,
rydym wedi ystyried yn ofalus yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru'r hyn y gallwn ei ddisgwyl gan
ein gilydd mewn perthynas â Covid-19.
Eich cyfrifoldeb chi yw eich iechyd a bydd y disgwyliadau canlynol yn ein helpu ni i gadw pellter
cymdeithasol a chynnal amgylchedd dysgu glân a diogel.

Ein hymrwymiad ni i chi:















Byddwn ni’n gweithio gyda chi i reoli cadw pellter cymdeithasol wrth ymweld â’n canolfannau,
gan gynnwys ad-drefnu desgiau yn yr ystafell ddosbarth.
Bydd gennym drefn lanhau well.
Byddwn ni’n rheoli nifer y dysgwyr yn y ganolfan ar unrhyw un adeg.
Mae’n bosibl y byddwn yn gweithredu system unffordd trwy’r ganolfan.
Byddwn ni’n sicrhau ein bod ni’n rheoli adnoddau ac offer mewn ffordd sy’n cynnal canllawiau
cadw pellter cymdeithasol.
Byddwn ni’n rheoli nifer y dysgwyr ym mhob dosbarth.
Byddwn ni’n cynnig clytiau i ddysgwyr lanhau offer cyn ac ar ôl pob dosbarth.
Bydd gennym orsafoedd diheintio dwylo ledled yr adeilad.
Byddwn ni’n caniatáu dysgwyr i ddod i mewn i’r ganolfan dim ond os ydyn nhw wedi archebu lle
mewn dosbarth.
Bydd arwyddion clir i’ch helpu chi i ddeall y mesurau newydd.
Bydd staff ein canolfan wrth law i gynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau.
Byddwn ni’n ymdrechu i gynnig y profiad gorau posibl i ddysgwyr.
Ni fydd gennym unrhyw fannau cymunedol neu gyfleusterau lluniaeth.
Rhoddir feisorau wyneb i bob tiwtor a’r holl staff.

Eich ymrwymiad chi i ni:










Peidio ag ymweld â’n canolfannau os oes gennych unrhyw symptomau Covid-19.
Bod yn amyneddgar a deallgar â’n gilydd.
Parchu pawb arall yn y cyfleuster a chadw pellter corfforol diogel oddi wrth ein gilydd.
Dilyn y canllawiau a roddir gan staff, a darllen a chadw at yr arwyddion o amgylch y ganolfan.
Cynnal hylendid dwylo da.
Glanhau offer cyn ac ar ôl ei ddefnyddio gyda’r cynhyrchion glanhau a ddarperir.
Dod â’ch lluniaeth eich hun.
Archebu a thalu am ddosbarthiadau ymlaen llaw, ar-lein os yn bosibl.
Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb i fynd i ganolfannau ac mewn mannau cyhoeddus o fewn y
ganolfan.
Diolch i chi am eich cydweithrediad a’ch cefnogaeth barhaus ac edrychwn ymlaen at eich
croesawu yn ôl i’n canolfannau.
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