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Cwestiynau Cyffredin Penalun:

Covid-19
 A fydd y ceiswyr lloches yn cael eu profi am Covid-19 a’u
gosod dan gwarantin?
Bydd y rhai sy’n cael eu symud i Wersyll Penalun wedi bod yn y DU
am o leiaf pythefnos neu fwy. Byddant wedi cwblhau’r cyfnod
hunanynysu angenrheidiol cyn cael eu trosglwyddo i Benalun. Dim
ond dynion sy’n ffit ac yn iach a heb anghenion iechyd cymhleth nac
anghenion gofal, a heb unrhyw symptomau o COVID-19, fydd yn
cael eu trosglwyddo i Wersyll Penalun.
 Os bydd achos o Covid-19 yn cael ei ddarganfod yn y
gwersyll, sut fydd y bobl yn cael eu hynysu, ac a fydd y
gwersyll yn cael ei "gloi i lawr"?
Bydd hyn yn dibynnu ar y sefyllfa a’r drefn olrhain a chyswllt ar gyfer
y rhai fydd wedi dod i gyswllt ag unrhyw un fydd wedi cael prawf
COVID positif. Mae mesurau wedi eu rhoi ar waith er mwyn sicrhau
bod y safle mor ddiogel â phosib fel unrhyw safle arall, ac yn cyfyngu
ar risgiau o achosion o COVID.
Er enghraifft, os yw cyswllt cymdeithasol a hyd y cysylltiad yn cael
ei gyfyngu i’r rhai yn yr un ardal gysgu, fe fydd yn ddigonol wedyn i
ynysu'r rhai yn yr ardal honno’n unig heb orfod ynysu’r safle i gyd.
Pe byddai achos o COVID, yna byddai’r Tîm Diogelu Iechyd yn eu
cynghori fel y byddent yn cynghori unrhyw leoliad arall (e.e.
ysgolion, cartrefi gofal).

 Sut y gall y Cyngor sicrhau na fydd cyfraddau heintio Covid19 yn cynyddu yn y gymuned leol oherwydd y gwersyll?
Cyfrifoldeb Iechyd Cyhoeddus Cymru a thimau Iechyd Cyhoeddus
Cyngor Sir Penfro yw monitro’r cyfraddau heintio. Byddant yn
rhybuddio pob awdurdod os bydd cynnydd yn yr ardal leol. Cynhelir
archwiliadau tymheredd ar bawb sy’n mynd i mewn i’r safle ac yn
gadael. Mae mesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith ar y safle
e.e. bwlch rhwng gwelyau, rhaniadau ac ati, ac mae’r preswylwyr yn
cael eu hannog i gymdeithasu o fewn eu swigen llety.
Rheoli ceiswyr lloches yn y gymuned
 Beth yw uchafswm capasiti’r gwersyll?
Uchafswm y capasiti o dan amodau COVID yng Ngwersyll Penalun
yw 234 o geiswyr lloches ar unrhyw un adeg.
 A fydd y ceiswyr lloches yn gallu gadael y gwersyll?
Nid carcharorion yw’r ceiswyr lloches, felly mae rhwydd hynt iddynt
adael y safle. Byddant yn cwblhau cofrestr wrth adael a dychwelyd
i’r safle. Mae’n ofynnol iddynt aros yn y gwersyll dros nos. Gwneir
galwadau lles os na fyddant wedi dychwelyd i’r gwersyll erbyn
10pm.
 A weithredir gorchymyn cyrffyw?
Nid oes gorchymyn cyrffyw. Ceir cofrestr arwyddo i mewn ac allan.
Mae’n ofynnol i’r preswylwyr aros dros nos yn y gwersyll, a gwneir
galwadau lles os nad ydynt wedi dychwelyd erbyn 10pm.
 Beth sy’n digwydd os na fydd ceisiwr lloches yn dychwelyd i’r
gwersyll?
Nid yw’r ceiswyr lloches dan gadwad. Bydd Cwmni Rheoli’r Safle,
Clear Springs, yn cymryd y camau angenrheidiol i sicrhau bod pobl
yn dychwelyd i’r gwersyll. Os bydd rhywun yn mynd ar goll yn
anatebol, yna cychwynnir proses person coll.
.
 A fyddant yn cael eu lletya’n barhaol yn Sir Benfro?
Mae’r llety yng Ngwersyll Penalun yn cael ei ystyried gan y Swyddfa
Gartref fel Llety Cychwynnol. Oddi yno, byddant yn symud i
Ardaloedd Gwasgaru. Nid Ardal Wasgaru yw Sir Benfro. Symudir y
ceiswyr lloches i Ardal Wasgaru mewn rhan arall o’r DU er mwyn
cael llety parhaol.

 Ai dynion ifanc yn unig fydd yn aros yn y gwersyll?
Defnyddir y llety yng Ngwersyll Penalun ar gyfer dynion iach dros
18 oed. Nid yw’r Swyddfa Gartref yn tybio bod y llety argyfwng dros
dro hwn yn addas ar gyfer merched a phlant.
 A fydd angen amddiffyn y ceiswyr lloches rhag gweithredwyr
eithafol?
Bydd yr awdurdodau perthnasol yn ymdrin â phob gweithgaredd
eithafol.
 Pa wybodaeth a ddarperir i’r Ceiswyr Lloches wrth iddynt
gyrraedd?
Ar ôl cyrraedd, maent yn cael cyflwyniad gan Clear Springs ar
ymddygiad disgwyliedig a sut i aros yn ddiogel.

Lles y ceiswyr lloches
 A fydd unrhyw gyfleoedd i wirfoddoli neu i gynnig cymorth i’r
ceiswyr lloches?
Bydd pob cynnig o gymorth yn cael ei gasglu gan Migrant Help UK
ar gyfer addasrwydd ac anghenion preswylwyr y gwersyll. Byddant
yn cysylltu ar ôl cwblhau’r gwiriadau hynny. Dylid e-bostio pob
cynnig o gymorth at penally@migranthelpuk.org
 Pa gymorth a chefnogaeth fydd yn cael ei roi iddynt o ran
dillad, iechyd, cwblhau ffurflenni, a darganfod yr ardal leol?
Bydd pob cynnig o gymorth yn cael ei gasglu gan Migrant Help UK
ar gyfer addasrwydd ac anghenion preswylwyr y gwersyll. Byddant
yn cysylltu ar ôl cwblhau’r gwiriadau hynny. Dylid e-bostio pob
cynnig cymorth at penally@migranthelpuk.org
 A oes unrhyw beth ymarferol y gall pobl yn y gymuned ei
wneud i helpu? Megis rhoddion, neu ysgrifennu at
bobl/cynnal galwadau Zoom er mwyn eu cynorthwyo i wella
eu Saesneg a’u helpu i integreiddio?
 Bydd pob cynnig o gymorth yn cael ei gasglu gan Migrant Help UK
ar gyfer addasrwydd ac anghenion preswylwyr y gwersyll. Byddant
yn cysylltu ar ôl cwblhau’r gwiriadau hynny. Dylid e-bostio pob
cynnig cymorth at penally@migranthelpuk.org

 Beth sy’n cael ei roi ar waith i ddiogelu lles meddyliol y bobl
sy’n ceisio lloches?
Mae’r unigolion sy’n dod i Wersyll Penalun yn ddynion mewn oed
sy’n iach ac yn sengl. Mae eu lles cyffredinol a’u hiechyd corfforol a
meddyliol eisoes wedi cael ei ystyried. Rhoddwyd mesurau ar waith
i’w cefnogi trwy gyfuniad o ddarpariaeth gofal GIG, cefnogaeth
elusennol ac ysbrydol. Mae clinigwr cymorth yn mynychu’r safle yn
rheolaidd, ynghyd â Swyddogion Tai wedi eu darparu gan Clear
Springs Ready Homes Ltd.
Diogelwch y Gymuned
 Sut ydych chi’n mynd i gynnal diogelwch trigolion Sir Benfro?
Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymwybodol iawn o bryderon trigolion
lleol.
Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cydweithio’n agos â phartneriaid
gwasanaethau Cyhoeddus a Clear Springs Ready Homes Ltd er
mwyn ceisio lleihau’r effaith ar ddiogelwch cymunedol a achosir
gan y ganolfan llety lloches.
Rydym wedi cynyddu presenoldeb yr Heddlu ym Mhenalun a
Dinbych-y-pysgod ers i’r ganolfan agor, er mwyn hwyluso protest
heddychlon; tawelu meddyliau’r trigolion lleol a cheisio lleihau ofn
troseddu.
Mae gennym strategaeth ymgysylltu glir gyda’r gymuned, sy’n
cynnwys mwy o batrôl ar droed yn yr ardal ac mae grŵp cydlyniant
aml-asiantaeth wedi’i sefydlu er mwyn ymgysylltu â’r gymuned leol
a cheisio mynd i’r afael ag unrhyw bryderon sy’n codi.
 A fydd yna fwy o bresenoldeb gan yr heddlu?
Ers i’r ganolfan agor, rydym wedi cynyddu presenoldeb yr heddlu
ym Mhenalun a Dinbych-y-pysgod er mwyn hwyluso protest
heddychlon, tawelu meddyliau’r trigolion lleol a cheisio lleihau ofn
troseddu. Bwriadwn gynnal y lefel hon o bresenoldeb ar hyn o
bryd.
 Bu mwy o bresenoldeb gan yr Heddlu ym Mhenalun

Do yn wir, rydym wedi defnyddio adnoddau ychwanegol, sylweddol
fwy na’r hyn a geir fel arfer yn Heddlu Penalun a Dinbych-ypysgod.
 Sut fydd y gweithredwyr yn cael eu plismona? A ellir eu
symud mlaen?
Mae gan Heddlu Dyfed-Powys ddyletswydd i hwyluso protest
heddychlon.
Bydd swyddogion sy’n plismona’r protestiadau yn defnyddio
technoleg megis fideo wedi’i wisgo ar y corff lle bo’r angen er
mwyn casglu tystiolaeth o droseddu.
Lle’r ydym wedi adnabod unigolion o fewn protestiadau sydd wedi
cyflawni troseddau naill ai drwy’r cyfryngau cymdeithasol neu yn y
protestiadau, rydym wedi ceisio cymryd camau cadarnhaol i
ymchwilio i’r troseddau hynny ac erlyn lle mae gennym dystiolaeth.
Mae sawl unigolyn wedi cael eu harestio ac yn destun ymchwiliad
am droseddau a gyflawnwyd yn ystod y protestiadau.
Penderfyniad y Swyddfa Gartref
 Pam na chafwyd ymgynghoriad?
Roedd y Swyddfa Gartref yn gweithio ar fyrder, ac felly heb fedru
cynnal ymgynghoriad. Maent yn cydnabod bod y gymuned leol wedi
mynegi eu pryderon, ac y byddant yn gweithio gyda’r awdurdod lleol
a phartneriaid eraill er mwyn deall a mynd i’r afael ag unrhyw
bryderon. Mae hyn yn golygu cydweithio’n agos â’r heddlu ac
asiantaethau eraill ar faterion yn ymwneud â gweithrediad y
safleoedd, diogelwch ac ymdrin ag unrhyw brotestiadau.
 A fydd y Llywodraeth Ganolog yn ei ariannu’n llawn?
Y Swyddfa Gartref sy’n ariannu’r cynllun, sydd wedi’i gynllunio i
ddiwallu anghenion y ceiswyr lloches. Yn ychwanegol, bydd y
Swyddfa Gartref yn talu taliadau ardrethu busnes llywodraeth leol yn
llawn, ac mae trefniadau ar waith ar gyfer ymweliadau meddygol ar y
safle.

Y Safle
 Am ba hyd y bydd y ceiswyr lloches yma?
Mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi rhoi caniatâd iddynt
ddefnyddio’r safle am 12 mis, ond defnydd dros dro a wneir o’r safle,
a chaiff ei derfynu cyn gynted ag y gall y Swyddfa Gartref wneud
hynny.
A ydi’r llety’n addas?
Hyd yn ddiweddar, roedd y Weinyddiaeth Amddiffyn yn ei
ddefnyddio fel llety. Mae’r llety yn saff, yn arferol ac yn addas i’r
diben, gyda’r offer angenrheidiol sy’n cwrdd â gofynion cytundebol
safonau llety ceiswyr lloches.
 A yw holl anghenion y ceiswyr lloches yn cael eu diwallu o
fewn y safle?
Mae’r llety yn cynnig darpariaeth bwyd lawn. Darperir opsiynau ar
gyfer anghenion dietegol, diwylliannol, crefyddol arbennig, a
darperir prydau ychwanegol yn ôl y gofyn. Bydd anghenion sylfaenol
y preswylwyr yn cael eu diwallu ar y safle gydag adloniant a
chymorth bugeiliol yn cael ei drefnu gan Clear Springs Ready
Homes. Darperir eitemau cymorth ychwanegol megis nwyddau
ymolchi ynghyd â mynediad i gyfleusterau golchi dillad. Mae setiau
teledu a Wi-Fi yn cael ei ddarparu ar gyfer cysylltu â’r rhyngrwyd.
Darperir ffonau symudol os nad oes gan y ceiswyr lloches rai, er
mwyn sicrhau cysylltiad.
Mae gan bob ceisiwr lloches fynediad i wasanaeth Cynghori,
materion, adrodd ar faterion a chymhwysedd 24/7 AIRE (Advice,
Issue Reporting and Eligibility) y Swyddfa Gartref gan Migrant Help
lle gallent godi unrhyw bryderon ynghylch y llety neu’r
gwasanaethau cymorth.
 Os nad oedd bellach angen am Wersyll Penalun, pam na ellir
defnyddio’r tir i adeiladu stoc dai sy’n ddirfawr ei angen?
Mae Gwersyll Penalun yn rhan o Ystâd y Weinyddiaeth Amddiffyn.
Fel rhan o’r ymateb brys i COVID y maent wedi cytuno i’w
drosglwyddo i’r Swyddfa Gartref am gyfnod o 12 mis. Ar ddiwedd y
cyfnod hwn, bydd y Swyddfa Gartref yn ei drosglwyddo’n ôl i’r
Weinyddiaeth Amddiffyn.

 Pa gamau sydd wedi’u cymryd i sicrhau bod digon o
wasanaethau tân ar gael i Wersyll Penalun?
Gwnaed risg asesiad llawn gan Wasanaeth Tân ac Achub
Canolbarth a Gorllewin Cymru.
Y broses lloches
 Rhagwelir y bydd pob person yn treulio hyd at ddau fis yn y
gwersyll. Am fwy o wybodaeth parthed y broses lloches. Am fwy o
wybodaeth, ewch i blog y Swyddfa Gartref
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2020/07/03/factsheet-asylumaccommodation-and-applications/

Am fwy o wybodaeth am brotocol Clo Cenedlaethol Llywodraeth
Cymru – 23 Hydref – 9 Tachweddr-9 dilynwch y ddolen yma:
https://gov.wales/coronavirus-firebreak-frequently-asked-questions

