
CYN CYRRAEDD
• Sicrhau cydymffurfiad llym â chyfyngiadau teithio Llywodraeth Cymru

• Gadel i’r swyddfa’r marina wybod o flaen llaw
• Ond cynnwys aelodau criw sy’n byw yn yr un cyfeiriad â chi yn unig

• Dewch â glanweithydd dwylo, cadachau a menig diheintydd
• Dewch ag unrhyw gyflenwadau sydd eu hangen arnoch chi o’ch cartref

• Sicrhewch fod eich cwch mewn cyflwr da a bod rhagolygon y tywydd yn addas
• Gwnewch bopeth o fewn eich gallu i sicrhau na fydd angen i chi gael cymorth

   gan y gwasanaethau argyfwng

SYMUD O AMGYLCH Y MARINA
• Sicrhau pellter cymdeithasol a chadw 2m ar wahân i bobl eraill

• Arhoswch ar fys pontŵn tra bydd eraill yn pasio
• Osgoi ymgynnull mewn grwpiau i sgwrsio

• Defnyddiwch eich menig wrth drin trolïau, padiau allweddol neu gyfleusterau eraill
  sydd yn cael ei rhannu.

• Glanhewch handlen y troli yn lan gyda weipar diheintydd cyn ei ddefnyddio
• Byddwch yn hunangynhwysol - ceisiwch osgoi helpu cychwyr eraill â’u llinellau os bosib.

ALLAN AR Y DŴR
• Peidiwch â chwrdd ag eraill ar draeth neu angorfa boblogaidd

• Peidiwch â rafftio gyda chychod eraill - cadwch eich pellter oddi wrth gychod eraill bob amser
• Chwiliwch am fan distaw os ydych chi’n bwriadu angori

MYND YN OL ADREF
• Ar ôl i chi angori’ch cwch yn ddiogel, ewch adref

• Golchwch eich dwylo neu defnyddiwch lanweithydd cyn cyrraedd eich car
• Peidiwch â chyffwrdd ag arwynebau cyffredin wrth i chi adael

• Ni chaniateir i chi aros ar eich cwch dros nos

AROS YN
DDIOGEL

RHWYSTRO TRAWSNEWID COVID -19

Camau syml y gallwch eu cymryd i gadw cychod

yn ddiogel i bawb sy’n defnyddio’r marina 

Hydref 2020

CCTV

Mae dilyn y canllawiau hyn yn orfodol. Mae eich cydymffurfiad yn hanfodol i’w gadwr 
marina a’i wasanaethau yn agored, yn ddiogel ac yn bleserus i bawb

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, siaradwch â ni. Rydyn ni yma i helpu.


