Fframwaith Hyfforddiant, Dysgu a Datblygiad Atal a Rheoli Heintiau Cymru Gyfan
ar gyfer iechyd, gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant

FFRAMWAITH HYFFORDDIANT, DYSGU A DATBLYGIAD ATAL A RHEOLI HEINTIAU CYMRU GYFAN
AR GYFER IECHYD, GOFAL CYMDEITHASOL, Y BLYNYDDOEDD CYNNAR A GOFAL PLANT

Cyflwyniad
Mae ymarfer da wedi’i lywio gan dystiolaeth ym maes atal a rheoli heintiau yn
hanfodol ar gyfer cynnal amgylchedd diogel i bawb a lleihau risg lledaenu haint a
chlefydau heintus. Mae hyn bob amser wedi bod yn bwysig, ond mae Covid-19 wedi
amlygu effaith ymarfer atal a rheoli heintiau ar draws cymdeithas ac, yn enwedig, yn
ein gwasanaethau cyhoeddus.

Beth yw Fframwaith Hyfforddiant, Dysgu a Datblygiad
Atal a Rheoli Heintiau Cymru Gyfan?
Mae Fframwaith Hyfforddiant, Dysgu a Datblygiad Atal a Rheoli Heintiau Cymru
Gyfan (y fframwaith) yn amlinellu’r safonau y dylid eu defnyddio i lywio ymarfer yn y
sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar a gofal plant.
Gall sefydliadau, cyflogwyr a darparwyr dysgu defnyddio’r safonau yn y fframwaith i:
• fapio’u hyfforddiant, dysgu a datblygiad presennol er mwyn sicrhau bod pob pwnc
yn cael sylw digonol
• comisiynu neu ddatblygu hyfforddiant, dysgu a datblygiad
• mesur a datblygu cymhwysedd gweithwyr/myfyrwyr/gwirfoddolwyr
• adolygu a/neu ddatblygu polisïau a gweithdrefnau.
Mae’r fframwaith yn pennu’r lefelau hyfforddiant, dysgu a datblygiad gwahanol a’r
grwpiau targed a awgrymir ar gyfer pob un o’r lefelau hyn. Sylwch nad yw’r rhain
yn cyfateb i lefelau o fewn cymwysterau. Mae meysydd pwnc a safonau lefel
uchel wedi’u hamlinellu ar gyfer y cynnwys y dylid talu sylw iddo mewn hyfforddiant,
dysgu a datblygiad – cânt eu cyflwyno mewn tablau gydag arwydd o’r hyn y mae ei
angen ar gyfer pob grŵp.
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Datblygu adnoddau i ategu’r
fframwaith
Mae’r safonau’n cael eu defnyddio i ddatblygu
cyfres o adnoddau hyfforddiant, dysgu a
datblygiad y gellir eu defnyddio ledled Cymru i
gefnogi ymarfer da o ran atal a rheoli heintiau.
Sylwch, byddai cynnwys a manylion yr
hyfforddiant, y dysgu a’r datblygiad ar gyfer pob
safon yn amrywio ar draws pob lefel i adlewyrchu
rolau, cyfrifoldebau a’r hyn y mae angen i bobl ei
wybod a’i wneud.
Rhagwelir y byddai unrhyw hyfforddiant, dysgu a
datblygiad yn cael ei gyflwyno yng nghyd-destun
rheoliadau cenedlaethol a pholisi ac arweiniad
lleol a chenedlaethol presennol.
Dogfen fyw yw hon a gellir diweddaru’r safonau
sydd wedi’u hamlinellu yn y fframwaith wrth
i adnoddau gael eu datblygu. Bydd unrhyw
fersiynau newydd yn cael eu rhifo a’u dyddio.
YMWADIAD: Am ganllawiau penodol mewn
perthynas â chanllawiau Covid-19 IP&C
cyfeiriwch at wefannau Iechyd Cyhoeddus
Cymru a Llywodraeth Cymru.

Lefelau yn y fframwaith
Mae’r fframwaith yn cynnwys pump lefel, o
ymwybyddiaeth ragarweiniol i wybodaeth,
dealltwriaeth a chymhwyso arbenigol.
Mae gan bob lefel restr o bobl y gall fod angen
iddynt gael hyfforddiant, dysgu a datblygiad yn
gysylltiedig ag atal a rheoli heintiau. Gallai’r rhain
amrywio yn dibynnu ar eu hamgylchiadau unigol.
Er enghraifft, gall fod ar fyfyriwr sy’n astudio
iechyd a gofal cymdeithasol lefel 3 mewn coleg
addysg bellach angen gwybodaeth a chymhwyso
sylfaenol lefel 1 yn unig i’w helpu mewn lleoliad
gwaith, ond gall fod ar nyrs dan hyfforddiant
sy’n cwblhau lleoliad mewn cartref gofal angen
gwybodaeth, dealltwriaeth a chymhwyso
estynedig lefel 3. Felly, dylai rôl a chyfrifoldeb yr
unigolyn gael eu hystyried yn ofalus wrth nodi pa
hyfforddiant, dysgu a datblygiad y mae arno’u
hangen.
Mae lefelau 0 i 3 wedi’u nodi a’u mapio yn
erbyn y safonau. Bydd lefel 4 yn cael ei
chwblhau fel cam nesaf y gwaith gan ddefnyddio
cymwyseddau a ddatblygwyd gan y Gymdeithas
Atal Heintiau.
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Diffiniadau o lefelau

00

01

Lefel Mynediad 0:
Ymwybyddiaeth ragarweiniol
Cyflwyniad i atal a rheoli
heintiau y gellir ei ddefnyddio
o ddydd i ddydd i lywio’ch
ymddygiad diogel eich hun ac
ymddygiad diogel pobl eraill
i leihau lledaeniad haint a
chlefydau heintus.

Lefel 1: Gwybodaeth a
chymhwyso sylfaenol
Datblygu gwybodaeth am atal
a rheoli heintiau y gellir ei
defnyddio mewn rôl â thâl neu
ddi-dâl, i lywio’ch ymddygiad
diogel chi a phobl eraill er
mwyn atal lledaeniad haint a
chlefydau heintus. Ar y lefel
hon, byddai disgwyl i bobl
ddefnyddio gwybodaeth ffeithiol
a gweithdrefnol i gwblhau
tasgau’n gysylltiedig â haint,
atal a rheoli.
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Lefel 2: Gwybodaeth,
dealltwriaeth a chymhwyso
cadarn
Datblygu gwybodaeth a
dealltwriaeth am atal a rheoli
heintiau y gellir eu defnyddio
mewn rôl waith i lywio’ch
ymddygiad diogel chi a phobl
eraill er mwyn atal lledaeniad
haint. Ar y lefel hon, byddai
disgwyl i bobl ddefnyddio
dealltwriaeth ffeithiol a
gweithdrefnol i gwblhau
tasgau, defnyddio’u crebwyll a
goruchwylio neu arwain eraill
yn gysylltiedig â haint, atal a
rheoli.
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Lefel 3: Gwybodaeth, dealltwriaeth
a chymhwyso estynedig
Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth
am atal a rheoli heintiau y gellir eu
defnyddio mewn rôl waith i lywio’ch
ymddygiad chi ac arwain ymarfer er
mwyn atal lledaeniad haint. Ar y lefel
hon, byddai disgwyl i bobl ddefnyddio
dealltwriaeth ffeithiol, dechnegol
a gweithdrefnol i gwblhau tasgu,
defnyddio’u crebwyll a goruchwylio neu
arwain eraill yn gysylltiedig â haint, atal
a rheoli. Byddai disgwyl iddynt gymryd
cyfrifoldeb am ddulliau gweithredu
cyffredinol, gan gynnwys cyfrifoldeb am
waith pobl eraill, lle y bo’n berthnasol.
Byddent yn gyfrifol am adolygu a
gwerthuso effeithiolrwydd ymarfer a
gweithredu i wella perfformiad.
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Lefel 4: Gwybodaeth,
dealltwriaeth a
chymhwyso arbenigol
I’w gadarnhau yng ngham
nesaf y gwaith, ond byddai’n
cynnwys datblygu ymarfer
ar draws iechyd a gofal
cymdeithasol.
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Grwpiau targed ar bob lefel
Nodwch: Enghreifftiau yn unig yw rhai o’r rhain.
Grŵp 1: Lefel Mynediad 0
ymwybyddiaeth ragarweiniol

Grŵp 2: Lefel 1 gwybodaeth a
chymhwyso sylfaenol

Grŵp 3: Lefel 2 gwybodaeth,
dealltwriaeth a chymhwyso
cadarn

Grŵp 4: Lefel 3 gwybodaeth,
dealltwriaeth a chymhwyso
estynedig

Grŵp 5: Lefel 4 gwybodaeth,
dealltwriaeth a chymhwyso
arbenigol

• Teuluoedd/ffrindiau/
gwirfoddolwyr/pobl sy’n debygol
o ymweld ag unigolion/plant
a phobl ifanc mewn lleoliadau
gwasanaeth
• Gofal anffurfiol
• Pobl sydd â diddordeb mewn
gyrfa ym maes gofal cymdeithsol
neu ofal plant, er enghraifft, pobl
sy’n ymgymryd â lleoliadau ar
gyfer profiad gwaith

• Gweithwyr a gwirfoddolwyr
ym meysydd iechyd, gofal
cymdeithasol a gofal plant nad
ydynt yn gyfrifol am ddarparu
gofal a chymorth uniongyrchol,
er enghraifft, gweinyddwyr,
gweithwyr anghlinigol fel
glanhawyr, cogyddion,
porthorion ac ati
• Gofalwyr anffurfiol
• Gweithwyr proffesiynol sy’n
debygol o ymweld ag unigolion/
plant a phobl ifanc mewn
lleoliadau gwasanaeth, fel
gweithwyr cymdeithasol,
aseswyr trefniadau diogelu wrth
amddifadu o ryddid, eiriolwyr
• Myfyrwyr y mae angen
cyfleoedd lleoliad arnynt ar
gyfer cymhwyster, fel dysgu cyn
lleoliad
• Aseswyr1 cymwysterau
• Rolau profiad gwaith – gofal
anuniongyrchol

• Gweithwyr a gwirfoddolwyr
ym meysydd iechyd, gofal
cymdeithasol a gofal plant sy’n
gyfrifol am ddarparu gofal a
chymorth uniongyrchol
• Gofalwyr anuniongyrchol
• Gweithwyr proffesiynol sy’n
debygol o ymweld ag unigolion/
plant a phobl ifanc mewn
lleoliadau gwasanaeth ac mae
angen cysylltiad uniongyrchol fel
rhan o’u rôl, megis therapyddion
galwedigaethol, pobl trin gwallt,
podiatryddion, timau cynllun
gwên ac ati
• Gweithwyr proffesiynol
sy’n debygol o ymweld â
gwasanaethau ar gyfer monitro a
sicrhau ansawdd, fel arolygwyr,
contractwyr/comisiynwyr
• Myfyrwyr y mae angen cyfleoedd
am leoliadau arnynt ar gyfer
cymhwyster
• Aseswyr cymwysterau
• Fferyllwyr mewn lleoliadau gofal
iechyd

• Unigolion cyfrifol
• Rheolwyr ac arweinwyr tîm/uwch
weithwyr gofal neu gymorth
iechyd, gofal cymdeithasol a
gofal plant
• Aseswyr cymwysterau
• Cyfarwyddwyr clinigol
• Gweithiwr proffesiynol arweiniol
perthynol i iechyd
• Rheolwr ward/prif nyrs
• Fferyllwyr gwrthficrobaidd

• Arweinwyr atal a rheoli
heintiau mewn iechyd a gofal
cymdeithasol
• Unigolion sy’n cynghori ynghylch
atal a rheoli heintiau, a gosod
cyfeiriad strategol
• Nyrsys rheoli heintiau
• Ymgynghorydd arweiniol atal a
rheoli heintiaiu

Nodwch: Byddai unrhyw adnoddau
a ddatblygir ar gael i’w defnyddio i
gynorthwyo gweithwyr o sectorau
eraill neu’r cyhoedd i ddysgu am
atal a rheoli heintiau

1. B
 yddai angen lefelau amrywiol o wybodaeth a dealltwriaeth ar aseswyr, yn dibynnu ar yr unedau maen nhw’n eu hasesu – byddai angen gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol ar bawb, a byddai ar rai angen
gwybodaeth a dealltwriaeth gadarn ac estynedig
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1. Cyflwyniad: Beth mae haint, atal a rheoli yn ei olygu a’r prif lwybrau at haint
Maes pwnc

Safonau hyfforddiant, dysgu a datblygiad

A. Beth mae ‘haint, atal
a rheoli’ yn ei olygu

1. Beth yw ystyr y term ‘haint, atal a rheoli2’









2. Pam mae’n bwysig lleihau lledaeniad haint









3. Beth yw ystyr y ‘gadwyn heintio’ a ‘llwybrau trosglwyddo’









4. B
 eth yw ystyr y termau ‘rhagofalon safonol rheoli heintiadau’ a ‘rhagofalon seiliedig ar
drosglwyddo’









5. Rôl ynysu a chadw pellter cymdeithasol o ran atal a rheoli heintiau









6. Camau i’w cymryd lle nad yw cadw pellter cymdeithasol yn bosibl









1. Y gwahaniaeth rhwng bacteria, firysau, ffyngau a pharasitiaid









2. Yr amodau y mae eu hangen ar gyfer twf bacteria, firysau, ffyngau a pharasitiaid









3. A
 fiechydon a heintiau cyffredin sy’n cael eu hachosi gan facteria, firysau, ffyngau a
pharasitiaid, ac effaith bosibl y rhain









4. Beth yw ystyr y termau ‘heintio’ a ‘chytrefu’





5. Beth yw ystyr y termau ‘haint systemig’ a ‘haint cyfyngedig’





B. P
 rif achosion heintio
a’r prif lwybrau ato

Grŵp 1

Grŵp 2

Grŵp 3

Grŵp 4

6. Sut caiff heintiau eu trosglwyddo ac arferion gwael a allai arwain at hyn









7. F
 factorau fydd yn ei gwneud hi’n fwy tebygol y bydd heintiau’n digwydd (gan gynnwys
grwpiau risg)









8. Beth yw ystyr y term ‘gwrthficrobaidd’ ac effaith rhagnodi gwrthfiotigau















9. Beth yw ystyr y term ‘haint sy’n gysylltiedig â gofal iechyd’
2. Mae gan unrhyw beth sydd wedi’i amlygu becyn hyfforddiant gorfodol y GIG ar hyn o bryd
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2. Sut i atal heintio
Maes pwnc

Safonau hyfforddiant, dysgu a datblygiad

C. R
 ôl a chyfrifoldebau’r
cyhoedd, cyflogwyr,
gweithwyr ac eraill
o ran atal a rheoli
heintiau

1. D
 eddfwriaeth, canllawiau cenedlaethol, polisi a safonau’n gysylltiedig ag atal a rheoli
heintiau







2. C
 anllawiau, polisïau a gweithdrefnau lleol a sefydliadol yn gysylltiedig ag atal a rheoli
heintiau



































9. B
 eth yw ystyr y term ‘asesiad risg dynamig’ a pham mae hyn yn bwysig ar gyfer haint, atal
a rheoli





10. S
 ut i gasglu sbesimenau yn gywir gan ddefnyddio techneg ddi-gyffwrdd i osgoi halogi’r
person a’r sbesimen





3. Rôl a chyfrifoldeb pawb yn gysylltiedig ag atal a rheoli heintiau

Grŵp 1



4. Rôl a chyfrifoldeb cyflogwyr o ran atal a rheoli heintiau

Grŵp 2

5. R
 ôl a chyfrifoldeb swyddogion iechyd yr amgylchedd a thimau diogelu iechyd o ran atal a
rheoli heintiau
6. Camau i’w cymryd pan fo pryderon bod haint ar unigolyn neu blentyn/berson ifanc





7. Camau i’w cymryd os oes pryderon neu arwyddion o frigiad haint
8. S
 ut, pam, a phryd y mae’n rhaid cynnal asesiadau risg ar gyfer haint, atal a defnyddio’r
dull ‘hierarchaeth reolaethau’ lle bo’n briodol



Grŵp 3

Grŵp 4
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Maes pwnc

Safonau hyfforddiant, dysgu a datblygiad

Grŵp 1

Grŵp 2

Grŵp 3

Grŵp 4

D. Hylendid y dwylo a
gofal croen

1. Sut gall golchi dwylo’n rheolaidd helpu i atal lledaeniad haint









2. Pryd a pham y dylid golchi dwylo















3. Y cyfleusterau y mae eu hangen ar gyfer golchi dwylo
4. Y dilyniant a’r dechneg gywir ar gyfer golchi dwylo









5. Y mathau o gynnyrch ddylai gael eu defnyddio i olchi dwylo









6. Sut dylid sychu dwylo









7. Pryd a pham dylai hylif diheintio dwylo gael ei ddefnyddio









8. Y mathau o gynnyrch ddylai gael eu defnyddio i ddiheintio’r dwylo









9. Y drefn a’r dechneg gywir ar gyfer defnyddio hylif diheintio dwylo









10. C
 yngor ac arweiniad ynghylch ‘croen noeth/diorchudd islaw’r penelinoedd’,
gwisgo modrwyon, toriadau i’r croen a/neu blastrau









11. Sut i amddiffyn y croen















12. Gweithdrefnau cywir yn gysylltiedig â gofal croen
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Maes pwnc

Safonau hyfforddiant, dysgu a datblygiad

E. Cyfarpar diogelu
personol (PPE)

1. Deddfwriaeth yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ynghylch defnyddio PPE

Grŵp 1

Grŵp 2

Grŵp 3

Grŵp 4







2. G
 wahanol fathau o PPE a phryd a pham y dylid defnyddio pob un ohonynt (yn cynnwys
mygydau, fisorau, menig, ffedogau a gynau, gogls, tafladwy/ailddefnyddiadwy)









3. S
 ut dylai pob math o PPE gael ei ddefnyddio, ei wisgo a’i dynnu (yn cynnwys mygydau,
fisorau, menig, ffedogau a gynau, gogls, tafladwy/ailddefnyddiadwy)









4. Y
 gwahaniaeth rhwng PPE defnydd untro, defnydd untro unigol, defnydd fesul sesiwn ac
ailddefnyddiadwy









5. Y weithdrefn gywir ar gyfer storio, dihalogi a gwaredu PPE sydd wedi’i ddefnyddio













6. Pam, pryd a sut i ddefnyddio anadlydd sy’n ffitio’n dynn3
F. Iechyd a hylendid
personol

1. Hylendid anadlol – tisian a phesychu a gwaredu hancesi papur a ddefnyddiwyd









2. Cyffwrdd â’r wyneb









3. Rôl imiwneiddio a brechu wrth atal haint















4. Polisi ar iwnifform a/neu ddillad gwaith
3. Er enghraifft, mygydau FFP3 gan gynnwys gweithdrefnau profi ffit, fel gweithdrefnau cynhyrchu erosol
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Maes pwnc

Safonau hyfforddiant, dysgu a datblygiad

G. D
 ihalogi’r amgylchedd
ac offer

Grŵp 2

Grŵp 3

Grŵp 4

1. S
 ut gall haint gael ei ledaenu yn yr amgylchedd (gan gynnwys arllwysiadau, dillad/dillad
budr, cyffwrdd ag arwynebau a rheoli gwastraff)







2. Beth yw ystyr y termau ‘dihalogi’, ‘glanhau’, ‘diheintio’ a ‘sterileiddio’







3. Beth yw ystyr ‘glanhau dwysach’



















4. Y broses ar gyfer dihalogi mannau cyffwrdd

Grŵp 1



5. Y broses ar gyfer dihalogi offer ac ardaloedd gweithio (gan gynnwys amserlenni glanhau)
6. Y gwahaniaeth rhwng cyfarpar defnydd untro a defnydd lluosog









7. Y broses ar gyfer rheoli gwahanol fathau o arllwysiadau









8. Rheoli dillad (gan gynnwys dillad glân, golchi’n ddiogel, dillad budr a dillad gwaith)









9. S
 ut dylai offer glanhau gael ei lanhau a’i storio pan na fydd yn cael ei ddefnyddio
(gan gynnwys cadachau a brwshys golchi llestri yn y cartref)















10. Codio cyfarpar glanhau yn ôl lliw mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant

H. Rheoli Gwastraff/
Offer miniog

11. S
 ut i leihau risg anaf oherwydd offer miniog a’r camau uniongyrchol i’w cymryd os
digwydd anaf









1. E
 gwyddorion rheoli gwastraff ac offer miniog yn ddiogel (gan gynnwys eu cadw ar wahân,
eu storio a’u gwaredu)
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Maes pwnc

Safonau hyfforddiant, dysgu a datblygiad

Grŵp 1

Grŵp 2

Grŵp 3

Grŵp 4

I. R
 heolaethau
Amgylcheddol

1. D
 iogelwch dŵr – deall y risgiau sy’n gysylltiedig â phathogenau a gludir gan ddŵr mewn
amgylchedd gofal iechyd, sut maen nhw’n cael eu trosglwyddo, y potensial ar gyfer
achosion a sut mae diogelwch dŵr yn cael ei reoli



2. A
 wyru – deall egwyddorion sylfaenol systemau awyru naturiol, mecanyddol ac arbenigol,
llif aer ac aer, a’u rôl yn atal haint
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Adnoddau defnyddiol
• Hylendid y Cartref – Atal haint gartref ac mewn bywyd bob dydd: adnodd dysgu a hyfforddi
Mae’r Gymdeithas er Atal Heintiau a’r Fforwm Gwyddonol Rhyngwladol ar Hylendid y Cartref wedi adolygu’u
hadnodd hyfforddi/hunanddysgu ar y cyd, sydd wedi cael ei ddefnyddio’n helaeth ers 2003. Mae’r adnodd
hwn bellach ar gael yn uniongyrchol o wefan ganlynol yr IPS yn: https://www.ifh-homehygiene.org/sites/
default/files/publications/final_Prevention_of_Infection9-18.pdf
• Llawlyfr Atal a Rheoli Heintiau Cenedlaethol, ar gael yn: www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/95344
• Canllawiau Atal a Rheoli Heintiau Cymru Gyfan ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant (0-5 oed), Meithrinfeydd,
Gofalwyr Plant a Chylchoedd Chwarae, ar gael yn: www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/888/Infection%20
Prevention%20and%20Control%20for%20Childcare%20Settings%20Final%202014%20%282%29.output.pdf
• Arfer Hanfodol ar gyfer Atal a Rheoli Heintiau, y Coleg Nyrsio Brenhinol, ar gael yn:
www.rcn.org.uk/-/media/royal-college-of-nursing/documents/publications/2017/november/pub-005940.pdf
• Canllaw Sefydliad Iechyd y Byd ar Atal a Rheoli Heintiau, ar gael yn:
www.who.int/infection-prevention/about/ipc/en/

Geirfa
Yr unigolyn yw’r person rydych chi’n ei gynorthwyo neu’n gofalu amdano yn eich gwaith. Gall fod yn blentyn
neu’n oedolyn.

FFRAMWAITH HYFFORDDIANT, DYSGU A DATBLYGIAD ATAL A RHEOLI HEINTIAU CYMRU GYFAN AR GYFER IECHYD, GOFAL CYMDEITHASOL, Y BLYNYDDOEDD CYNNAR A GOFAL PLANT

12

