PROTOCOLAU DYCHWELYD I HYFFORDDI’N
DDIOGEL CBDC
Uwch (haen 3 ac is)

POB tîm ieuenctid, iau a phêl-droed mini a
Huddle

CYFLWYNIAD
•

Prif nod y protocol hwn yw cefnogi clybiau sy'n gysylltiedig â CBDC i ddiogelu iechyd a diogelwch eu chwaraewyr, eu hyfforddwyr, eu holl
staff a’u gwirfoddolwyr hanfodol er mwyn dychwelyd i hyfforddi;n fwy diogel

•

Bydd y protocol hwn yn unol â pholisi a chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru ar bob adeg

•

Bydd y protocol hwn yn dilyn holl ddiweddariadau Llywodraeth Cymru ar Chwaraeon a hamdden: canllawiau ar gyfer dychwelyd yn
raddol a ‘Chanllawiau ar gyfer Dychwelyd yn Raddol i gynnal Gweithgarwch wedi’i Drefnu yn yr Awyr Agored’

•

Defnyddir y protocol hwn yn unol â holl ddogfennau polisi eraill CBDC gan gynnwys y Polisi Diogelu

•

Mae CBDC, yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, wedi nodi'r dyddiad dychwelyd i hyfforddi ar gyfer pob clwb i fod ar neu o ddydd
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•

Bydd angen i glybiau gadw at brotocolau penodol a chwblhau'r ddogfennaeth angenrheidiol er mwyn gallu dychwelyd i hyfforddi o'r
dyddiad hwn

•

Ar hyn o bryd, ni chaniateir unrhyw gemau – o fewn clybiau, gemau cyfeillgar na gemau cystadleuol ––nes bydd rhybudd pellach

•

Mae'r protocol hwn yn ddogfen fyw ac mae'n destun newid yn unol â diweddariadau'r Llywodraeth

CYNNWYS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cyfrifoldebau clybiau

• Dylai pwyllgorau rheoli clybiau gwrdd i adolygu protocol Dychwelyd i Hyfforddi’n Fwy Diogel CBDC cyn dychwelyd i
hyfforddi
• Lle bo modd, dylai'r cyfarfodydd hyn gael eu cynnal yn ddigidol, ond gellir eu cynnal wyneb yn wyneb wrth gadw at
ganllawiau cadw pellter cymdeithasol
• Dylai pwyllgorau rheoli fod yn gyfarwydd â phrotocol Dychwelyd i Hyfforddi CBDC cyn unrhyw gyfarfodydd
• Rhaid i bob clwb benodi o leiaf UN Swyddog Covid-19 cyn dechrau dychwelyd i hyfforddi
• Rhaid i glybiau gadarnhau penodiad Swyddogion COVID-19 i CBDC trwy’r rhestr wirio clybiau
• Rhaid i glybiau sicrhau, trwy eu Swyddogion COVID-19 a'u Harweinwyr Gweithredol, bod yr holl hyfforddwyr, rhieni a
chwaraewyr yn gwbl ymwybodol o'u cyfrifoldebau
• Dylai clybiau gwblhau Asesiad Risg COVID-19 cyn dychwelyd i hyfforddi
• Rhaid i glybiau ddiweddaru chwaraewyr/hyfforddwyr/rhieni/gwarcheidwaid/gwirfoddolwyr yn barhaus ar y protocol
dychwelyd i hyfforddi
• Dylai clybiau gadw cofrestr ar gyfer pawb sy’n cymryd rhan mewn sesiynau hyfforddi at ddibenion olrhain cysylltiadau –
dylid casglu enwau a rhifau cyswllt
• Dylai clybiau sicrhau bod hyfforddwyr wedi'u cofrestru ar COMET cyn ailddechrau hyfforddi
• Dylai chwaraewyr gael eu cofrestru ar COMET pan fydd y ffenestr cofrestru chwaraewyr yn ailagor
• Dylai clybiau ymgyfarwyddo â'r adnoddau ategol a ddarperir gan Bluefin Insurance

Swyddogion Cydymffurfio Clybiau COVID19
Prif swyddogaethau Swyddogion COVID-19 fydd:
• Gweithredu fel Prif Bwynt Cyswllt y clwb mewn perthynas â chyfathrebu â CBDC, yn ogystal ag i glybiau eraill wrth
ddychwelyd i chwarae
• Gweithredu a rheoli'r protocolau Dychwelyd i Bêl-droed ar draws y clwb
• Datblygu rhwydwaith o Arweinwyr Gweithredol COVID-19 ar gyfer timau neu rannau o'r clwb h.y. tîm cyntaf, pêl-droed
mini, timau iau, merched ac anabledd ac ati a fyddai'n cefnogi wrth weithredu protocolau Dychwelyd i Hyfforddi’n Fwy
Diogel CBDC.
• Cyfathrebu a chysylltu ag Arweinwyr Gweithredol COVID-19, swyddogion clwb a hyfforddwyr ar brotocolau a
gweithdrefnau Dychwelyd i Hyfforddi’n Fwy Diogel CBDC y mae’n rhaid eu mabwysiadu
• Lledaenu gwybodaeth berthnasol sy'n gysylltiedig â COVID-19 i chwaraewyr a rhieni yn y clwb
• Cydlynu’r broses o gadw cofnodion o bawb sy’n rhan o bob sesiwn hyfforddi at ddibenion olrhain cysylltiadau.
Mae'n ofynnol bod gan Swyddog Cydymffurfiaeth Clwb COVID-19 a benodir i glybiau gyda chwaraewyr bach ac iau
dystysgrif DBS ddilys.
Mae disgrifiad o rôl Swyddog Cydymffurfio Clwb COVID-19 ar gael yma

Covid-19 – Rhestr Wirio Clybiau
Bydd angen i glybiau lenwi rhestr wirio COVID-19 cyn dychwelyd i chwarae.
Dylai’r rhestr wirio gael ei llenwi gan Ysgrifennydd y Clwb a bydd yn cadarnhau bod eich clwb wedi:
•
•
•
•

Derbyn ac adolygu protocolau Dychwelyd i Hyfforddi’n Fwy Diogel CBDC
Penodi Swyddog Cydymffurfio COVID-19 ar gyfer eich clwb
Cwblhau Asesiad Risg COVID-19
Rhannu protocolau Dychwelyd i Hyfforddi’n Fwy Diogel CBDC gyda chwaraewyr, rhieni, hyfforddwyr a darparwyr
cyfleusterau

Mae’r rhestr wirio ar gyfer clybiau ar gael i’w llenwi yma

Asesiad Risg Covid-19
• Rhaid i bob clwb gynnal asesiad risg COVID-19 cyn gallu ail-ddechrau unrhyw hyfforddi a/neu ail-agor unrhyw
gyfleusterau
• Os yw clybiau yn defnyddio cyfleusterau preifat, rhaid rhannu’r asesiad risg hwn â darparwr y cyfleusterau a’i ystyried
ochr yn ochr ag asesiad risg y darparwr
• Dylai’r clwb gwblhau asesiad risg ar gyfer pob lleoliad hyfforddi y mae timau’r clwb yn eu defnyddio
• Mae’n rhaid adolygu’r asesiad risg yn rheolaidd a sicrhau ei fod yn gyfredol ar bob adeg
• Rhaid i’r asesiad risg fod yn unol â Chwaraeon a hamdden: canllawiau ar gyfer dychwelyd yn raddol Llywodraeth Cymru
• Mae CBDC wedi datblygu canllaw a thempled asesiad risg ar gyfer clybiau sydd ar gael yma

• Paratoi lleoliadau, cyfleusterau ac offer hyfforddi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Os ydych chi’n berchen ar neu’n rheoli eich cyfleuster eich hun, darllenwch a dilynwch Chwaraeon a hamdden: canllawiau ar gyfer
dychwelyd yn raddol Llywodraeth Cymrua chanllawiau perthnasol eraill
Dylai clybiau a phawb sy’n cymryd rhan fod yn ymwybodol nad yw llacio’r cyfyngiadau yn golygu y bydd yr holl gyfleusterau'n agor ar
unwaith - bydd angen amser ar berchnogion a gweithredwyr i ystyried holl oblygiadau agor cyfleusterau, felly byddwch yn amyneddgar
Os ydych chi'n llogi cyfleuster, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymwybodol o'r holl weithdrefnau y mae'r perchennog/gweithredwr
wedi'u rhoi ar waith i sicrhau diogelwch y defnyddiwr
Os ydych chi'n defnyddio man cyhoeddus, dilynwch yr holl ganllawiau a byddwch yn barchus tuag at ddefnyddwyr eraill
Ni ddylid defnyddio ystafelloedd newid – gellir gwneud eithriadau lle mae angen eu defnyddio ar gyfer mesurau diogelwch a diogelu
Ni ddylid defnyddio unrhyw gyfleusterau cawod
Dylai cyfleusterau toiled fod yn hygyrch i chwaraewyr a hyfforddwyr
Dylid glanhau cyfleusterau toiled yn drylwyr cyn y sesiwn hyfforddi gyntaf ac ar ôl y sesiwn hyfforddi olaf yn y lleoliad
Dylid rheoli capasiti'r toiledau trwy’r mynediad a’r allanfa a chaniatáu ar gyfer cynnal pellter corfforol o 2 fetr
Dylai glanweithydd (sanitizer) dwylo a chynhyrchion glanhau fod ar gael mewn cyfleusterau toiled i'w defnyddio yn ystod sesiynau
hyfforddi
Rhaid glanweithio pob offer hyfforddi – gan gynnwys pyst gôl – cyn ac ar ôl pob sesiwn hyfforddi
Dylai clybiau ddilyn canllawiau ar lanhau mewn lleoliad nad yw’n un gofal iechyd yma
Tra bydd hyfforddwyr a chwaraewyr yn cael eu cynghori i ddod â’u glanweithydd dwylo eu hunain, bydd angen i glybiau hefyd ddarparu
glanweithyddion dwylo a glynu at fesurau hylendid dwylo llym

Cyn i chi ddechrau hyfforddi
Mae’n rhaid i chi aros gartef os ydych chi:
• Wedi bod mewn cysylltiad â COVID-19 neu achos o COVID-19 a amheuir yn ystod yr 14 diwrnod diwethaf
• Wedi bod dramor neu wedi dod i gysylltiad â rhywun â COVID-19 yn ystod yr 14 diwrnod diwethaf
• Yn profi symptomau tebyg i ffliw neu'n teimlo'n sâl
• Â thymheredd o 38C neu uwch
• Yn dechrau peswch neu fod yn fyr o anadl yn sydyn
• Yn colli eich synnwyr blasu ac arogli yn sydyn
Rhaid i chi:
• Fod yn gyfarwydd â phrotocolau diogelwch COVID-19 eich clwb
• Sicrhau bod gan eich clwb eich manylion cyswllt diweddaraf
• Os oes gennych chi unrhyw bryderon eraill oherwydd cyflyrau iechyd isorweddol – neu’n byw gyda phobl sydd â chyflyrau isorweddol –
trafodwch y pryderon hyn gyda Swyddog Cydymffurfio COVID-19 eich clwb fel rhan o asesiad risg eich clwb
COFIWCH: Efallai y bydd rhai hyfforddwyr a chwaraewyr na fydd yn teimlo’n gyfforddus yn dychwelyd i hyfforddi. Dylai clybiau gyfathrebu
â’u holl aelodau cyn iddynt ddychwelyd i hyfforddi fel bod pawb yn ymwybodol o’r protocolau ar waith.

Grwpiau hyfforddi| Rhifau
• Caniateir i glybiau hyfforddi ar neu ar ôl ddydd Llun 13 Gorffennaf2020
• Dim ond ar ôl llenwi Rhestr Wirio’r Clwb a’i dychwelyd at CBDC, ynghyd â’r ddogfennaeth angenrheidiol, y gall clybiau
ddechrau hyfforddi
• Dyma’r uchafsymiau:
• Grwpiau o 6 (1 hyfforddwr : 5 chwaraewr)
• Uchafswm o 5 grŵp (30 o chwaraewyr a hyfforddwyr) ar 1 maes hyfforddi
• Rhaid i glybiau lynu at bolisïau Diogelu CBDC a pholisïau cysylltiedig eraill, ar bob adeg
• Dim ond staff hanfodol a gaiff fynediad at y maes/ardal hyfforddi
Staff hanfodol= Chwaraewyr, Hyfforddwyr/Cynorthwyydd Tîm, Swyddog Cymorth Cyntaf cymwys, Swyddog Cydymffurfio
COVID-19/Arweinydd Gweithredol

Gweithgarwch hyfforddi
• Dylai clybiau ganolbwyntio ar wella sgiliau a ffitrwydd yn ystod gweithgareddau hyfforddi o dan gam 1 o’n cynllun
cam-wrth-gam i ddychwelyd i bêl-droed
• Ni chaniateir hyfforddiant cyswllt h.y. taclo neu farcio yn ystod cam 1 wrth i ni ailgyflwyno chwaraewyr i bêl-droed
yn dilyn cyfnod hir i ffwrdd o'r gêm
• Mae CBDC wedi cynhyrchu adnoddau gweithgarwch hyfforddi i gefnogi hyfforddwyr i ddarparu gweithgareddau
sy'n cadw at ein canllawiau
• Dylai hyfforddwyr ddilyn y canllawiau hyfforddi hyn bob amser
• Mae adnoddau hyfforddi ar gael yma – bydd angen i hyfforddwyr gael eu manylion mewngofnodi ar gyfer Cyrsiau
CBDC. Unwaith y byddant wedi mewngofnodi, dylent glicio ar ‘Jump to Coach Cymru’

Sesiynau hyfforddi
•

Rhaid i isafswm maint yr ardal hyfforddi fod yn 90x45m (cae pêl-droed maint llawn) os ydych yn gweithio gyda 30 chwaraewr a
hyfforddwr

•

Gellir newid maint yr ardal hyfforddi yn ôl y nifer sy’n cymryd rhan e.e. gyda 15 chwaraewr a hyfforddwr – byddai man hyfforddi hanner
cae yn briodol

•

Ni ellir rhannu ardaloedd hyfforddi â chlwb arall, ond gall yr ardal gael ei defnyddio gan fwy nag 1 tîm grŵp oedran yn yr un clwb

•

Rhaid i'r holl weithgarwch ddigwydd ar y cae neu’r ardal hyfforddi gan ddilyn canllawiau gweithgarwch hyfforddi CBDC

•

Rhaid cyfyngu cymaint â phosibl ar gyswllt mewn sesiynau hyfforddi:
•
•
•
•
•

•

Dim gafael yn y bêl (heblaw am gôl-geidwaid sy’n gwisgo menig)
Dim taflu i mewn
Dim ciciau cornel na chiciau rhydd
Dim cyswllt â llaw (ysgwyd llaw, pawen lawen ac ati)
Ni chaniateir poeri

Rhaid i chwaraewyr a hyfforddwyr gadw at ganllawiau ar hylendid dwylo bob amser

Sesiynau hyfforddi
Dylai clybiau gynllunio eu gweithgarwch i sicrhau bod y canlynol ar waith:
• Swyddog Cydymffurfio COVID-19 neu Arweinydd Gweithredol y clwb yn bresennol i sicrhau bod grwpiau'n mynd i mewn ac
allan o'r cae yn gywir ac yn cadw cofrestr o bawb sy’n cymryd rhan.
• 5 parth hyfforddi unigol ar gyfer pob grŵp (6 chwaraewr a hyfforddwr ar y mwyaf ym mhob parth)
• Man cyfarfod y cytunwyd arno i bob grŵp unigol gwrdd cyn mynd i'r ardal hyfforddi
• Rhaid i bob grŵp adael yr ardal hyfforddi fesul grŵp unigol cyn y gall y grwpiau nesaf ddod i mewn.
• Dylai fod trefn gytunedig ar gyfer grwpiau hyfforddi, e.e .:
• Grŵp A yn symud i’r ‘Parth Coch’
• Grŵp B yn symud i’r ‘Parth Gwyrdd’

Amserlen hyfforddi
•
•
•
•
•
•

Rhaid cydlynu mynediad i'r cae neu’r ardal hyfforddi ac oddi arni a dylai’r broses hon ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol
Rhaid i glybiau amserlennu pryd fydd pob grŵp yn cyrraedd a sicrhau bod mannau parcio yn cael eu marcio yn unol â hynny.
Rhaid i grwpiau unigol wybod eu hamser cyrraedd a dylent aros yn y man cyfarfod y cytunwyd arno cyn mynd i mewn i'r cae.
Rhaid i grwpiau fynd i mewn i'r cae a symud yn syth i'r ardal ddynodedig.
Rhaid i bob grŵp glirio'r cae 15 munud cyn i'r grwpiau nesaf ddod i mewn.
Rhaid i grwpiau hyfforddi sy'n dod i mewn aros yn eu ceir neu mewn mannau aros penodol nes bod y cae yn glir.
Amserlen enghreifftiol
Amser hyfforddi

Amser cyrraedd

Amser gorffen

Uchafswm y grŵp ar gae chwarae llawn

6pm

5.50pm

6:40pm

30
(Uchafswm o 5 chwaraewr ac 1 hyfforddwr ym mhob
parth hyfforddi)

7pm

6:50pm

7:40pm

30
(Uchafswm o 5 chwaraewr ac 1 hyfforddwr ym mhob
parth hyfforddi)

8pm

7:50pm

8:40pm

30
(Uchafswm o 5 chwaraewr ac 1 hyfforddwr ym mhob
parth hyfforddi)

9pm

8:50pm

9:40pm

30
(Uchafswm o 5 chwaraewr ac 1 hyfforddwr ym mhob
parth hyfforddi)

Cyfrifoldebau hyfforddwyr
• Rhaid i bob hyfforddwr fod yn gyfarwydd â phrotocol Dychwelyd i Hyfforddi’n Fwy Diogel CBDC
• Rhaid i bob hyfforddwr, mewn partneriaeth â Swyddog Cydymffurfio COVID-19 ac Arweinwyr Gweithredol y clwb, sicrhau
bod pawb sy’n cymryd rhan yn cael eu briffio ar brotocol Dychwelyd i Hyfforddi’n Fwy Diogel CBDC
• Rhaid i hyfforddwyr gyrraedd y sesiwn yn eu cit hyfforddi
• Rhaid i bob hyfforddwr, mewn partneriaeth â Swyddog Cydymffurfio COVID-19 ac Arweinwyr Gweithredol y clwb, lynu
wrth brotocol Dychwelyd i Hyfforddi’n Fwy Diogel CBDC trwy gydol y sesiwn hyfforddi.
• Dylai pob hyfforddwr ddilyn canllawiau gweithgarwch hyfforddi a nodwyd gan CBDC ac sydd ar gael yma
• Dylai hyfforddwyr gael eu cofrestru ar system COMET CBDC cyn i'r clwb ddychwelyd i hyfforddi
• Rhaid i hyfforddwyr ddarparu cofrestr o bawb sy’n cymryd rhan ym mhob sesiwn hyfforddi i Swyddog COVID-19 neu
Arweinwyr Gweithredol y clwb at ddibenion olrhain cysylltiadau
• Dylai hyfforddwyr ddod â'u glanweithydd (sanitiser) dwylo eu hunain
• Rhaid i hyfforddwyr sicrhau bod yr ardal hyfforddi a'r cae yn glir o'r holl offer cyn gadael y cyfleuster

Cyfrifoldebau chwaraewyr a rhieni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rhaid i bob chwaraewr a rhiant/gwarcheidwad chwaraewyr dan oed fod yn gyfarwydd â phrotocol Dychwelyd i Hyfforddi’n Fwy Diogel
CBDC
Rhaid i glybiau sicrhau bod holl chwaraewyr a rhieni/gwarcheidwaid chwaraewyr dan oed yn cael eu briffio ar y protocol cyn dychwelyd i
hyfforddi
Cynghorir chwaraewyr a rhieni/gwarcheidwaid er bod yn ymweld â https://llyw.cymru/coronafeirws yn rheolaidd i gael y cyngor a’r
wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19
Rhaid i chwaraewyr sy'n oedolion gyrraedd y lleoliad hyfforddi ar eu pennau eu hunain neu gall aelod o'r un cartref eu gollwng
Rhaid i chwaraewyr dan oed gael eu gollwng gan aelod o'r un cartref neu gallant gyrraedd y lleoliad hyfforddi ar eu pennau eu hunain (os
yw'n briodol)
Rhaid i rieni beidio ag aros yn y lleoliad hyfforddi
Bydd angen cynnwys unrhyw rieni sydd angen aros gyda'u plant o fewn y niferoedd hyfforddi
Rhaid i chwaraewyr gyrraedd yn eu cit hyfforddi a chyda'u hoffer eu hunain gan gynnwys dŵr (wedi'i labelu â'u henw) a phadiau coesau
Rhaid i gôl-geidwaid, neu unrhyw chwaraewr sy'n gweithredu fel gôl-geidwad, wisgo eu menig eu hunain
Dylai chwaraewyr ddod â'u glanweithydd dwylo eu hunain
Rhaid labelu eitemau personol gydag enw'r chwaraewr a pheidio â'u rhannu
Rhaid i chwaraewyr fynd â'r holl eitemau personol adref gyda nhw

Pêl-droed mini ac iau
Achrediad clwb
• Dylid cofrestru hyfforddwyr ar COMET
• NI fydd angen i glybiau fod wedi cwblhau eu hachrediad clwb er mwyn Dychwelyd i Hyfforddi
Cymwysterau hyfforddiant
• Yn unol â chymarebau hyfforddwr: chwaraewr – dylai o leiaf 2 hyfforddwr cymwys fod yn bresennol ar bob maes hyfforddi
• Lle bo modd, dylai hyfforddwyr cymwys arwain pob sesiwn grŵp hyfforddi bach
• Fodd bynnag, os oes angen, gall cynorthwyydd Tîm gyda thystysgrif DBS oruchwylio gweithgaredd grŵp hyfforddi bach (5 chwaraewr
ar y mwyaf)
Cymorth Cyntaf
• Ar gyfer pob ardal hyfforddi (h.y. fesul grŵp o 30 o bobl), bydd angen i o leiaf 1 swyddog cymorth cyntaf cymwysedig CBDC (neu
gyfwerth cymeradwy) sydd â DBS dilys fod yn bresennol
• Mae hwn yn newid i'r rheoliadau achredu clybiau presennol sy'n ymwneud â chlybiau yn darparu swyddog cymorth cyntaf cymwys
fesul tîm/carfan grŵp oedran
• Felly, os oes gan glybiau nifer o grwpiau oedran yn hyfforddi ar yr un pryd yn yr un ardal hyfforddi – dim ond 1 swyddog cymorth
cyntaf cymwys sydd angen bod yn bresennol
• Os yw clybiau'n defnyddio sawl ardal hyfforddi, mae angen swyddog cymorth cyntaf cymwys ar gyfer pob ardal hyfforddi

Pêl-droed mini ac iau
Diogelu
•
•
•
•
•
•

Sicrhewch fod holl swyddogion diogelu'r clwb wedi'u cofrestru ar y system COMET a bod manylion cyswllt ar gael i'r rhai sy'n ymwneud
â'r clwb.
Sicrhewch fod swyddogion COVID-19 yn destun gwiriad DBS dilys a bod eu manylion cyswllt ar gael i bawb sy'n ymwneud â'r clwb.
Sicrhewch fod manylion cyswllt pob rhiant ar gael i alluogi'r clwb i gysylltu â nhw yn ystod sesiynau hyfforddi. Os bydd chwaraewr yn
mynd yn sâl yn ystod y sesiwn neu'n cael anaf, gellir cysylltu â'r rhiant a gofyn iddo/iddi gasglu ei blentyn/phlentyn cyn gynted â phosibl.
Sicrhewch fod safonau ac arferion diogelu CBDC yn cael eu cynnal a gohiriwch pob gweithgarwch nes y gellir ei ddarparu'n ddiogel, o ran
mesurau COVID a diogelu.
Mae codau ymddygiad CBDC ar gyfer rhieni, hyfforddwyr a chwaraewyr ar gael ar ein gwefan a bydd y rhain yn darparu cefnogaeth ac
arweiniad pellach. www.faw.cymru
Os oes unrhyw bryderon am blentyn, rhowch wybod i swyddog diogelu eich clwb am eich pryder. Mae cysylltiadau defnyddiol eraill yn
cynnwys Tîm Diogelu CBDC: 02920 435830 / safeguarding@faw.co.uk neu Linell Gymorth 24 Awr yr NSPCC: 0808 800 5000

Cofiwch mai lles plant sy’n dod gyntaf bob amser.

Camau nesaf
•
•
•
•

•
•
•

Nodwch O LEIAF un Swyddog Cydymffurfio COVID-19 ar gyfer eich clwb
Rheolwyr y Clwb i gynnal cyfarfod er mwyn trafod protocolau Dychwelyd i Hyfforddi’n Fwy Diogel CBDC
Cysylltu â darparwr y cyfleuster os and yw’n eiddo i’r clwb neu’n cael ei reoli gan y clwb
Swyddogion Cydymffurfio COVID-19 clybiau i rannu Dychwelyd i Hyfforddi’n Ddiogel CBDC gyda
• Chwaraewyr
• Rhieni
• Hyfforddwyr
• Darparwr cyfleuster (os yw’n berthnasol)
Cwblhau asesiad risg COVID-19
Cwblhau Rhestr Wirio COVID-19 CBDC yma
Parhau i fonitro safle COVID-19 CBDC

Dylai clybiau gwrdd yn rheolaidd i drafod gweithredu, asesu risg a’r canllawiau ddiweddaraf
Dylai pob clwb gynnal sesiynau dad-friffio rheolaidd gyda hyfforddwyr, rheolwyr a Swyddogion Cydymffurfio COVID-19 ac Arweinwyr
Gweithredol

