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Croeso

Bwriad y cyflwyniad hwn yw rhoi arweiniad a dealltwriaeth glir i aelodau'r Ganolfan Chwaraeon o'r

gweithdrefnau a'r mesurau rheoli newydd sydd ar waith, er mwyn sicrhau bod ein haelodau'n cael y

profiad gorau un wrth ddefnyddio'r cyfleuster. Mae'r negeseuon allweddol sy'n cael sylw yn y

cyflwyniad isod

• Coronafeirws – Canllawiau COVID-19 y GIG

• Ymarfer da hylendid

• Eich taith yn y Ganolfan Chwaraeon – Beth sydd wedi newid?

• Canllawiau cyn i chi gyrraedd

• Canllawiau’r Gampfa

• Canllawiau’r Dosbarthiadau Ffitrwydd

• Canllawiau’r Pwll Nofio

• Cwestiynau Cyffredin



COVID-19 – Canllawiau’r GIG
Beth yw'r symptomau i fod yn ymwybodol ohonynt?

• Tymheredd uchel: Mae hyn yn golygu eich bod yn teimlo'n boeth i’ch cyffwrdd ar
eich brest neu'ch cefn (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd)

• Peswch parhaus newydd: Mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu
3 phennod pesychu neu fwy mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gallai
fod yn waeth na'r arfer)

• Colled neu newid i’ch synnwyr arogli neu flasu: Mae hyn yn golygu eich bod
wedi sylwi na allwch arogli na blasu unrhyw beth, neu fod pethau'n arogli neu'n
blasu'n wahanol i’r arfer.

Mae gan y mwyafrif o bobl â coronafeirws o leiaf un o'r symptomau hyn.

Ffynhonnell: 

https://www.nhs.uk/conditions/coronaviru

s-covid-19/

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/


Cyfarwyddyd os ydych yn dangos symptomau 

Os yw eich symptomau'n ysgafn, bydd GIG 111 fel arfer yn eich cynghori
chi ac unrhyw sy’n byw gyda chi i beidio â gadael eich tŷ.

• Dylai unrhyw un sydd â symptomau, hunan-ynysu am 7 diwrnod o'r adeg
y dechreuodd eu symptomau.

• Dylai unrhyw un sydd heb symptomau, ond sy'n byw gyda rhywun sydd
â symptomau, hunan-ynysu am 14 diwrnod o'r adeg y dechreuodd y
person cyntaf yn eich cartref gael symptomau.

Peidiwch â dod i’n safleoedd o gwbl os oes gennych symptomau neu 

os ydych yn teimlo’n sâl mewn unrhyw ffordd.



Sut mae’r firws yn cael ei drosglwyddo? 
1. Trawsyriant Erosol – yn nefnynnau anadl neu beswch/tisian
rhywun.

2. Arwynebedd – gall y firws fyw ar arwynebedd, felly os ydych yn
cyffwrdd ag arwyneb sydd wedi’i halogi ac yna’n cyffwrdd eich wyneb.

er enghraifft – Ysgwyd dwylo neu gyffwrdd a dolenni drysau/offer y gampfa ac yna
cyffwrdd eich wyneb.

Cadwch at y rheolau pellter cymdeithasol 2m i helpu i leihau 
trosglwyddiad coronafirws (COVID-19)



Ymarferion Da Hylendid

Prifysgol Aberystwyth 







Arferion Da Eraill Hylendid

• Glanhewch eich dwylo gyda’r glanweithydd a ddarperir cyn mynd i mewn i’r
adeilad, ac yn rheolaidd yn ystod eich ymweliad.

• Bydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb yn yr adeilad ac o’i gwmpas, ond
gallwch ddewis tynnu’r gorchudd i ffwrdd wrth ymarfer.

• Gorchuddiwch eich ceg â’ch llawes/penelin neu hances boced wrth beswch,
a thaflu’r hances rydych wedi’i defnyddio i’r bin ar unwaith.

• Glanhewch y Tŷ Bach bob tro ar ôl ei ddefnyddio, e.e. trwy olchi’r
arwynebau rydych wedi’u cyffwrdd.



Eich Taith yn y Ganolfan 
Chwaraeon – Beth Sydd Wedi 

Newid?
Bydd nifer o newidiadau i’ch profiad o ymweld â’r Ganolfan Chwaraeon

oherwydd cyfyngiadau sy’n ymwneud a COVID-19.

Gofynnwn ichi ymgyfarwyddo â’r canllawiau newydd cyn eich ymweliad.



Cyn Cyrraedd – Cynllunio’ch Ymweliad

• Bydd y Ganolfan Chwaraeon yn ailagor ar y 24ain o Awst i aelodau yn unig – os ydych yn

gwsmer newydd, dilynwch y ddolen isod i ymaelodi:
https://www.aber.ac.uk/cy/sportscentre/membership/

• Fel aelod, bydd angen archebu eich gweithgaredd cyn cyrraedd y Ganolfan Chwaraeon, ni

fydd modd galw heibio na tharo draw i’r ganolfan heb archebu lle.

• Gall archebion cael eu gwneud trwy anfon e-bost i sports@aber.ac.uk, neu ffonio’r dderbynfa

– 622280.

• Dim ond un sesiwn y dydd y bydd unigolyn yn cael ei harchebu tan y bydd y cyfyngiadau’n

cael eu codi.

https://www.aber.ac.uk/cy/sportscentre/membership/


Cyn Cyrraedd– Cynllunio’ch Ymweliad
• Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, ac mae’n rhaid cadw’n gaeth at yr amseroedd cychwyn a

gorffen er mwyn rhoi amser i’r gwaith glanhau.

• I’n helpu ni i reoli mynediad a lleihau ciwiau mae amseroedd cychwyn y sesiynau wedi’u gwahanu,

ac rydym yn gofyn i gwsmeriaid gyrraedd y ganolfan ar yr amser sydd wedi’i roi iddynt gan y system

archebu.

• Bydd cyfnodau’r gampfa yn cychwyn ar yr awr, bydd nofio yn cychwyn 15 munud wedi’r awr, a bydd

y dosbarthiadau ymarfer corff yn cychwyn ar yr hanner awr, a bydd pob cyfnod yn 45 munud o hyd.

• Rydym yn eich cynghori i beidio â dod â llawer o eiddo personol gyda chi gan na fydd yr

ystafelloedd newid ar gael i ddefnyddwyr y gampfa na chwsmeriaid y dosbarthiadau ffitrwydd, ac ni

fydd loceri ar gael ar yn unman yn y ganolfan.



Cyrraedd y Ganolfan
• Bydd gofyn i'r cwsmeriaid gyrraedd y Ganolfan Chwaraeon ar yr amser sydd wedi’i roi gan y

system archebu.

• Bydd system giwio ar waith wrth y fynedfa i leihau'r niferoedd a fydd yn y dderbynfa ac o’i chwmpas

ac i gydymffurfio â’r canllawiau pellhau cymdeithasol.

• Gofynnir i gwsmeriaid lanhau eu dwylo gyda’r hylif glanweithio a ddarperir cyn mynd i mewn i’r

adeilad ac yn rheolaidd yn ystod eich ymweliad.

• Cyrhaeddwch yn barod am y gweithgaredd rydych wedi’i archebu. Os mai nofio fyddwch chi,

gwisgwch ddillad nofio o dan eich dillad arferol.

Cadwch at y marciau

pellter cymdeithasol

wrth giwio.



Cyrraedd y Ganolfan
• Bydd gofyn i chi i ddangos eich cerdyn yn y dderbynfa cyn mynd i’ch gweithgaredd.

• Bydd ein staff yn eich cyfeirio at y man lle bydd eich gweithgaredd yn cael ei gynnal neu gallwch

ddilyn y marciau olion traed ar y llawr ar hyd y llwybr unffordd. Bydd lleoliadau rhai gweithgareddau

wedi’u newid, gwiriwch leoliad eich gweithgaredd wrth archebu.

• Bydd y cwsmeriaid yn cael eu hannog i ddod â photeli dŵr wedi’u llenwi eisoes gyda nhw ac mae’r

peiriannau dŵr ar gael os bydd angen eu hail-lenwi.

• Dim ond un fydd yn cael mynd i mewn i’r toiledau ar y tro, sef dim ond 1 unigolyn y tu mewn i’r

ystafell ar unrhyw adeg.



Cyrraedd y Gweithgaredd

Glanhewch eich 

dwylo wrth gyrraedd
I gyrraedd y 

gweithgaredd, 

dilynwch y llwybr un-

ffordd.
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Defnyddio’r Gampfa– Canllawiau Newydd
• Dim ond aelodau gaiff ddefnyddio’r gampfa, ac mae’n rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw. Ni chaiff

unigolion archebu mwy nag un slot ar yr un diwrnod tan y bydd y cyfyngiadau’n cael eu codi.

• Wrth archebu, rhowch eich enw a'ch rhif ffôn i ni, a'r amser yr ydych am ddod i'r gampfa. Mae'r

sesiynau'n cychwyn ar yr awr ac yn para am 45 munud.

• Mae 2 opsiwn wrth archebu am y gampfa, sef y brif gampfa a’r gampfa pwysau rhydd.

• Ni chewch newid rhwng y ddwy ardal yn ystod eich sesiwn.



Y Brif Gampfa

• Mae’r brif gampfa yn cynnwys yr holl beiriannau cryfder a chardiofasgwlaidd, ac mae i’w chael yn y

brif neuadd ac ar y llawr cyntaf.

• Uchafswm nifer y cwsmeriaid sy’n cael defnyddio’r brif gampfa yw 20 ar y tro.

• Mae holl gyfleusterau'r brif gampfa wedi’u symud i gadw at y canllawiau pellter cymdeithasol ac

nawr maent i’w cael yn y brif neuadd, a dim ond y peiriannau rhedeg sydd ar y llawr cyntaf. Gofynnir

i chi gadw at y canllawiau pellter cymdeithasol trwy’r amser.

• Dilynwch y llwybr un-ffordd drwy’r amser.



Y Brif Gampfa



Y Gampfa Pwysau Rhydd
• Mae’r gampfa pwysau rhydd yn cynnwys yr ystafell pwysau rhydd, a’r ystafell platiau llwytho.

• Uchafswm nifer y cwsmeriaid sy’n cael defnyddio’r gampfa pwysau rhydd yw 4.

• Yn yr ystafell pwysau rhydd, neilltuir un platfform i chi, a bydd yr offer i gyd wedi’u gosod yn barod i

chi ar y platfform, i leihau symud o amgylch yr ystafell, a cadwch at y canllawiau pellter

cymdeithasol trwy’r amser yn yr adeilad.



Y Dosbarthiadau Ffitrwydd a Sbin

• Wrth i ni agor, byddwn yn cynnig nifer fach o ddosbarthiadau i ganiatáu sesiynau diogel o fewn y

canllawiau cyfredol.

• Byddwn yn anelu at agor mwy o'r rhaglen wrth i bethau fynd yn eu blaen.

• Bydd yn rhaid i chi archebu eich lle i bob dosbarth, a dim ond un dosbarth y dydd y gallwch ei

ddewis. Bydd yn rhaid i chi fod yn aelod i gael mynediad i'r dosbarthiadau ymarfer corff, nid ydym

yn agored ar hyn o bryd i gwsmeriaid sy’n talu wrth y drws.

• Byddwn yn cymryd archebion o 27 Awst a bydd dosbarthiadau'n cychwyn o'r 1af Medi. I archebu,

ffoniwch 01970 622280 neu e-bostiwch sports@aber.ac.uk - cofiwch gynnwys diwrnod ac amser

eich dosbarth. Dim ond wythnos ymlaen llaw y gallwn gymryd archebion.



Y Dosbarthiadau Ffitrwydd a Sbin

• Ym mhob dosbarth ffitrwydd, bydd pob safle ymarfer wedi’i osod i gadw pellter cymdeithasol oddi

wrth eich gilydd, a bydd y cwsmer yn cael safle penodol trwy gydol y dosbarth.

• Wrth ddod i mewn i’r dosbarth, gofynnwn i chi fynd i’r lle pellaf dynodedig yn y neuadd i sicrhau na

fydd cwsmeriaid y dosbarth yn pasio’n agos at ei gilydd.

• Defnydd cyfyngedig iawn ar offer fydd gan bob dosbarth. Os yw’r sesiwn yn cynnwys offer, gofynnir

i’r cwsmeriaid lanhau’r offer gyda’r hylif glanweithio a ddarperir.

• Os yw’n bosib, gofynnwn i gwsmeriaid ddod â’u matiau ioga eu hunain i’r dosbarthiadau ioga a

philates. Bydd angen glanhau'r rhain cyn ac ar ôl y dosbarth. Nifer gyfyngedig o offer fydd ar gael i’r

cwsmeriaid.



Canllawiau’r Gampfa a’r Dosbarthiadau 
Ffitrwydd

• Cyrhaeddwch yn barod am y gweithgaredd, ni fydd yr ystafelloedd newid ar gael.

• Gofynnir i chi lanhau'r offer rydych yn ei ddefnyddio, cyn ac ar ôl ei ddefnyddio, ac wedyn. Darperir

cynnyrch glanhau i chi.

• Bydd staff ychwanegol ar ddyletswydd i oruchwylio cwsmeriaid i wneud yn siŵr bod y rheolau

glanhau a phellter cymdeithasol yn cael eu dilyn.

• Ar ôl i’r sesiwn orffen, dilynwch y llwybr unffordd allan o’r adeilad.

• Ar ddiwedd y sesiwn, gadewch y dosbarth gan ddilyn y llwybr unffordd – y cwsmer sydd agosaf at yr

allanfa fydd yn gadael yn gyntaf.



Y Pwll Nofio
• Gofynnir i chi gyrraedd yn barod i nofio os gwelwch yn dda, a’ch gwisg nofio o dan eich gwisg

arferol.

• Bydd yr ystafelloedd newid ar gael i’w defnyddio, cadwch at y marciau pellhau cymdeithasol wrth

newid a chadwch at y camau pellter cymdeithasol bob amser.

• Fydd y loceri ddim ar gael felly dewch â bag gyda chi a fydd yn ddigon mawr i ddal eich eitemau ar

y pegiau ar y balconi wrth ochr y pwll.

• Bydd rhaid cymryd cawod cyn mynd mewn i’r pwll.



Y Pwll Nofio

• Bydd y pwll wedi’i rannu yn 4 lôn, y 2 lôn ganol yn lonydd nofio (cyflymach), a'r 2 lôn allanol at

ddefnydd hamdden, a chaniateir uchafswm o 4 nofiwr ymhob lôn.

• Efallai y bydd yr achubwr bywyd yn gofyn i’r cwsmeriaid newid lonydd o bryd i’w gilydd er mwyn rhoi

gwell profiad i bob nofiwr.

• Ni fydd y Sawna ar agor i’w ddefnyddio am y tro.



Y Pwll Nofio

• Bydd yr achubwr bywyd yn nodi pryd y bydd y sesiwn yn dod i ben, a bydd gofyn i chi adael y pwll

gan ddilyn y llwybr unffordd yn ôl i’r ystafelloedd newid.

• Bydd gofyn i chi newid a chael cawod mor gyflym â phosib, am mai dim ond 10 munud fydd

gennych cyn i gwsmeriaid y cyfnod nesaf gyrraedd.

• Bydd hyn yn cynorthwyo’r staff i lanhau ochr y pwll a’r ystafelloedd newid rhwng bob sesiwn.



Cwestiynau Cyffredin
• Sut mae defnyddio’r cyfleuster?

- Bydd y Ganolfan Chwaraeon yn ailagor ar y 24ain o Awst i aelodau yn unig – os ydych yn gwsmer newydd, dilynwch y ddolen

isod i ymaelodi: https://www.aber.ac.uk/cy/sportscentre/membership/.

Fel aelod, bydd angen archebu eich gweithgaredd cyn cyrraedd y Ganolfan Chwaraeon, ni fydd modd galw heibio na tharo draw i’r

ganolfan heb archebu lle.

Gall archebion cael eu gwneud trwy ein system archebu a fydd yn fyw cyn bo hir, neu dros y ffôn i’r dderbynfa – galwch 622280.

• Oes angen bod yn aelod?

- Ar ôl i ni ailagor ar y 24ain o Awst, bydd angen i chi fod yn aelod er mwyn cael mynediad i bob un o’r gwasanaethau yn y

Ganolfan Chwaraeon. Os ydych yn gwsmer newydd, dilynwch y ddolen isod i

ymaelodi https://www.aber.ac.uk/cy/sportscentre/membership/

• Faint mae’n ei gostio i ddefnyddio’r gampfa?

- Ewch i’n tudalen Prisiau i gael gwybod faint mae’n ei gostio i ddefnyddio’r gampfa.

https://www.aber.ac.uk/cy/sportscentre/membership/
https://www.aber.ac.uk/cy/sportscentre/membership/


Cwestiynau Cyffredin

• A fydda i’n cael mynediad i bob ardal ar gyfer gweithgareddau?

- Fel aelod, mae gennych y dewis o fynediad i'r cyfleuster cyfan, ond gyda rheoliadau COVID-19, dim ond un sesiwn y dydd y gallwch ei archebu h.y.

ni fyddwch yn gallu archebu sesiwn campfa a sesiwn nofio ar yr un diwrnod.

Mae’r gampfa eisoes wedi’i rhannu’n ddwy ardal, sef y Brif Gampfa a’r Gampfa Pwysau Rhydd. Yn y brif gampfa mae’r holl beiriannau cryfder a

chardiofasgwlaidd, ac mae i’w chael yn y brif neuadd ac ar y llawr cyntaf. Mae’r gampfa pwysau rhydd yn cynnwys yr ystafell pwysau rhydd a’r ystafell

platiau llwytho. Wrth archebu amser, dim ond i un o’r ardaloedd yma y gallwch archebu. Ni chewch newid rhwng y ddwy ardal yn ystod eich sesiwn.

• Beth yw’r tocyn Aur?

- Mae’r tocyn aur yn golygu y cewch ddefnyddio’r ganolfan gyfan, felly cewch ddefnyddio’r brif gampfa a’r gampfa pwysau rhydd, y dosbarthiadau

ffitrwydd a sbin, a’r pwll nofio.

• Ydy’r wal ddringo ar gael i’w defnyddio?

- Nid yw’r wal ddringo ar gael i’w defnyddio ar hyn o bryd.

• Beth arall sydd ddim ar gael yn ystod y cyfnod yma?

- Nid oes dosbarthiadau i blant na gwersi nofio yn cael eu cynnal ar hyn o bryd. Cadwch olwg ar y wefan yn rheolaidd i weld unrhyw ddiweddariadau.



Gobeithio y byddwch yn mwynhau dod nôl i'r 

Ganolfan Chwaraeon – mae croeso i chi a gysylltu â 

ni i gael mwy o wybodaeth.


