
Cyfnewidiadau 
Cartrefi 

Cyngor i breswylwyr sy’n dymuno 
cyfnewid ei chartref



Hwyluso ymweld ag 
eiddo ar gyfer cyfnewid 
cartref
• Ni ddylid ymweld ag eiddo os oes unrhyw 

gan gynnwys y preswylydd neu’r preswylwyr 
presennol, darpar wyliwr neu wylwyr a’r 
landlord neu’r asiant sy’n cyd-fynd â’r 
ymweliad yn arddangos symptomau COVID-19 
neu’n hunan-ynysu. Dylid cael manylion cyswllt 
ar gyfer pob ymweliad  rhag ofn y bydd angen 
canslo ar fyr rybudd ac at ddibenion olrhain 
cyswllt.

• Byddem yn annog pawb i edrych ar eiddo ar-
lein drwy ddulliau rhithwir yn y lle cyntaf. Pan 
fydd angen ymweld ar eiddo, dylid gwneud 
hyn trwy apwyntiad yn unig a gyda phobl 
o’r un aelwyd  lle bo hynny’n bosibl, a dim 
ond gan oedolion sy’n aelodau o’r cartref 
hwnnw (neu un oedolyn o bob cartref os 
ydy’r symud cartref  yn cynnwys y cartref a’r 
cartref estynedig). Y nod yw cyfyngu ar nifer yr 
ymwelwyr, gan gynnwys plant, wrth ymweld ar 
eiddo.

• Dylai’r eiddo gael ei lanhau’n drwyadl cyn 
yr ymweliad. Dylai hyn gynnwys arwynebau 
cyffwrdd uchel, megis dolenni drysau, cael 
eu glanhau â chynhyrchion glanhau cartref 
safonol. Dylai unrhyw dywelion a chlytiau 
a ddefnyddir yn y broses gael eu gwaredu 

neu eu golchi yn ddiogel fel y bo’n briodol. 
Dylid hefyd glanhau ardaloedd mynediad a 
rennir, er enghraifft mynediad drws ffrynt 
a rennir. Gallwch gael mwy o wybodaeth 
am lanhau mewn lleoliadau diofal iechyd ar 
GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/
publications/covid-19-decontamination-in-non-
healthcare-settings/covid-19-decontamination-
in-non-healthcare-settings>

• Ni ddylid ymweld ag eiddo yn ddigymell, 
dylai pob ymweliad gael ei ymgymryd drwy 
apwyntiad yn unig.

• Cyn i unrhyw un ymweld ag eiddo, dylech 
sicrhau bod yr holl oleuadau yn cael eu troi 
ymlaen yn yr eiddo a bod y drysau ar agor, 
er mwyn atal unrhyw un rhag cyffwrdd 
arwynebedd yn anfwriadol.

• Dylech ymdrechu i gytuno â’r ymwelydd 
ynghylch sut y bydd yr ymweliad yn cael ei 
gynnal cyn i’r apwyntiad gael ei fwcio. Dylai 
hyn gynnwys gofyn a yw’r ymwelydd yn dangos 
symptomau COVID-19 neu’n hunan-ynysu ac 
os ydyn nhw, ni ddylai’r ymweliad mynd yn ei 
flaen.



Pob lwc gyda’r symud!

• Rydym yn argymell eich bod chi (y preswylydd) 
yn gadael eich cartref tra bod yr ymweliad 
yn digwydd, er mwyn lleihau eich cyswllt â’r 
rhai y tu allan i’ch cartref. Os ydych chi’n aros 
ar dir eich eiddo, er enghraifft mewn gardd 
neu dramwyfa, dylid cynnal cadw pellter 
cymdeithasol.

• Os nad yw’n briodol ichi adael eich cartref, 
hyd yn oed am gyfnod byr, dylech ymdrechu 
i leihau cyswllt â’r rhai y tu allan i’ch cartref 
trwy, er enghraifft, fod mewn ystafell wahanol 
i ymwelwyr yr eiddo. Dylid cynnal cadw pellter 
cymdeithasol bob amser.

• Dylid cynghori ymwelwyr yr eiddo rhag 
cyffwrdd ag arwynebau trwy gydol yr 
ymweliad, oni bai ei bod hollol angenrheidiol. 
Mae hyn yn arbennig o berthnasol mewn 
eiddo gyda dodrefn, lle gall y risg o halogi 
arwynebau fod yn uwch.

• Dylid annog ymwelwyr i’r eiddo i ddod â hylif 
diheintio dwylo gyda nhw a’i ddefnyddio’n aml 
wrth fynd o amgylch yr eiddo.

• Dylid cyfyngu’r amser i ymweld ar eiddo.

• Yn dilyn yr ymweliad, dylech sicrhau bod 
arwynebau, megis dolenni drysau, yn cael 
eu glanhau â chynhyrchion glanhau cartref 
safonol, gan waredu tywelion yn ddiogel neu 
eu golchi fel sy’n briodol. Dylid hefyd glanhau 
ardaloedd mynediad a rennir, er enghraifft 
mynediad drws ffrynt a rennir.

Ar ôl i chi ddod o hyd i rywun i gyfnewid â, 
cwblhewch ein ffurflenni cyfnewid ar-lein (cliciwch 
yma?!). Ar ôl ichi gyflwyno’r cais hwn bydd eich 
Swyddog Tai yn cysylltu â chi.

I gael cyfarwyddyd pellach ar sut i symud yn 
ddiogel yn ystod Covid-19 ewch i: 
https://llyw.cymru/tai-coronafeirws?

Rydym hefyd wedi creu canllawiau i breswylwyr 
sy’n symud i mewn ac allan o’n heiddo, sydd i’w 
weld yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu 
ymholiadau, peidiwch ag oedi rhag cysylltu â’ch 
Swyddog Tai neu ein Canolfan Gwasanaethau 
Cwsmeriaid ar 0800 052 25 26. 




