
 
 

Trosglwyddo Meddyginiaethau'n Ddiogel Covid-19: 
Canllawiau 

Peidiwch ag ymgymryd ag unrhyw waith gwirfoddol hyd nes y byddwch wedi darllen y ddogfen hon. 
Ar ôl ei darllen, cadwch gopi er gwybodaeth. 

1 Paratoi: 
Er mwyn bodloni gofynion cyfreithiol sylfaenol tra'n darparu meddyginiaethau rhaid i 
chi:  

• Dal trwydded yrru ddilys. 
• Gael yswiriant car priodol. 
• Ddilyn cod y ffordd fawr. 
• Sicrhau bod y cerbyd yn addas i'r ffordd a bod ganddo MOT 

(gweler https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-mots-for-cars-
vans-and-motorcycles-due-from-30-march-2020 for current guidance). 

• Sicrhau eich bod yn ffit i yrru a pheidio â bod dan ddylanwad alcohol neu 
gyffuriau. 

• Peidiwch byth â defnyddio ffôn symudol wrth yrru.  
  

2 Proses:  
Mae'n hanfodol dilyn y canllawiau isod. Bydd hyn yn sicrhau bod pob claf yn 
cael y feddyginiaeth gywir. Gall methu â chadw'n gyson gael canlyniadau 
difrifol i chi'ch hun ac i'r cleifion.  

Yn y fferyllfa: 

• Golchwch eich dwylo wrth fynd i mewn i'r fferyllfa ac yn aml yn ystod y dydd, 
gyda sebon a dŵr, gan gynnwys ar ôl unrhyw gyswllt uniongyrchol ag 
aelodau o'r cyhoedd, ar ôl defnyddio'r toiled a chyn bwyta. 

• Lleihewch y rhyngweithio cymdeithasol wyneb yn wyneb a chadwch 2m 
rhyngoch chi, y tîm fferylliaeth a chwsmeriaid/cleifion lle bynnag y bo modd. 

• Rhaid i fagiau o feddyginiaethau sydd i'w dosbarthu gael eu selio'n ddiogel 
a'u gwahanu er mwyn eu darparu yn unol â gweithdrefnau gweithredu safonol 
y cwmni. 

• Cwblhewch unrhyw waith papur sy'n angenrheidiol ar gyfer trywydd 
archwilio'r cwmni. 

• Mae'n annhebygol y bydd gofyn i chi gyflenwi eitemau oergell neu gyffuriau 
rheoledig. Os ydych chi, bydd y fferyllfa gymunedol yn rhoi arweiniad 
ychwanegol i chi ar beth mae hyn yn ei olygu. 
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• Sicrhewch fod gennych rif ffôn cyswllt ar gyfer y fferyllfa rhag ofn y bydd 
ymholiadau'n codi. Hefyd sicrhewch bod gan y fferyllfa eich rhif ffôn 
cyswllt. 

• Os yw'n bosibl, gofynnwch i'r staff fferyllol ysgrifennu rhif ffôn y claf ar y 
bag – gallwch ddefnyddio hwn i ffonio'r claf ar ôl i chi gyrraedd. 

• Sicrhau bod unrhyw gyngor am negeseuon/meddyginiaeth i'r claf wedi 
cael ei gyfleu drwy'r ffôn gan aelod o'r tîm fferyllol. 

• Rhaid i'r fferyllydd cyfrifol fod yn bresennol wrth drosglwyddo 
presgripsiynau oni bai y cytunwyd ar drefniadau arbennig o ganlyniad i 
Covid-19. 

Wrth gludo:  

• Rhaid rhoi sylw arbennig i eitemau o oergelloedd a chyffuriau rheoledig os 
gofynnir i chi ddarparu'r mathau hyn o feddyginiaethau.  

• Dylid defnyddio app rhestr gyflenwi os yw ar gael (DS; Mae Pro Delivery 
Manager wedi'i drwyddedu ar gyfer pob fferyllfa gymunedol a meddygon 
fferyllol ledled Cymru mewn ymateb i Covid-19). 

• Pryd bynnag y gadewir y cerbyd ar ei ben ei hun wrth ddosbarthu 
meddyginiaethau, rhaid cau pob ffenestr, a rhaid cloi'r drysau, a thynnu'r 
allwedd tanio. Rhaid dychwelyd unrhyw 'nwyddau sydd wedi methu' i'r 
fferyllfa sy'n danfon, NI ddylid gadael unrhyw feddyginiaethau mewn 
cerbydau dros nos. 

• Cludo meddyginiaethau yn y cefn/cist lle na all aelodau'r cyhoedd eu 
gweld er mwyn diogelu cyfrinachedd cleifion a lleihau'r risg o ladrata. 

• Bydd eich rôl yn cynnwys prosesau codi a chario ac mae'n bwysig eich 
bod yn dilyn y cyfarwyddiadau a ddarperir. 
https://www.hse.gov.uk/msd/manual-handling/training.htm. 

 

Wrth ddrws y claf/cartref gofal: 

• Ffoniwch y claf i roi gwybod i chi eich bod wedi cyrraedd, curwch ar y 
drws a camwch yn ôl 2m. 

• Peidiwch â defnyddio clychau drws a cnocwyr; defnyddiwch 
ysgrifbin/pensil i ganu unrhyw glychau drws neu, os oes rhaid i chi guro'r 
drws, byddwch yn wyliadwrus i olchi/glanhau eich dwylo gyda diheintydd 
wedyn. 

• Gofynnwch i'r claf neu'r cynrychiolydd i gadarnhau enw a chyfeiriad y 
person y mae'r presgripsiwn ar ei gyfer. Gwiriwch hyn gyda label y bag. 

• Gofynnwch i'r claf gadarnhau ble dylid lleoli'r bag i'w gasglu ar unwaith. 
• Gofynnwch i'r claf aros mewn tra byddwch yn gosod y bag yn y lleoliad y 

cytunwyd arno.  
• Camwch 2m o'r bag a gwyliwch y claf yn codi'r bag. Gofynnwch iddyn nhw 

wirio bod y manylion ar label y bag yn gywir. 
• Esboniwch fod unrhyw ymholiadau i'w ffonio i'r fferyllfa er mwyn cynnal 

cyfrinachedd y claf.  

https://www.hse.gov.uk/msd/manual-handling/training.htm


• Os nad oes ateb, rhaid dychwelyd y meddyginiaethau i'r fferyllfa. 
• Gyrrwr i lofnodi'r trywydd archwilio electronig/papur gan nodi dyddiad ac 

amser ei gyflwyno neu fethiant i'w gyflawni. 
• Peidiwch â derbyn unrhyw feddyginiaeth a ddychwelir gan y claf. 
• Peidiwch â phostio meddyginiaeth trwy flwch llythrennau. 
• Peidiwch â gadael meddyginiaeth yn y cyntedd neu'r adeilad allan. 
• Peidiwch â gadael meddyginiaeth mewn cyfeiriad gwahanol (risg o groes-

heintio). 
• Peidiwch â mynd i mewn i dŷ'r claf – rhaid i unrhyw ymholiadau gael eu 

datrys gan y claf â'r tîm fferylliaeth dros y ffôn. 
• Defnyddiwch ddiheintydd llaw ar ôl pob cyflenwad. 
• Sychwch y ddyfais â llaw, handlen drws y fan, olwyn lywio, brêc llaw, ffon 

gêr ag allweddau tanio'n rheolaidd. 
• Golchwch eich dwylo gyda sebon wrth ddychwelyd i'r fferyllfa. 
 
 

3 Atgoffwyr Cyfrinachedd Allweddol Cleifion 
• Mae'n ofyniad cyfreithiol i unrhyw un sy'n gweithio o fewn y proffesiwn gofal 

iechyd barchu a diogelu urddas a phreifatrwydd pobl. Eich cyfrifoldeb chi yw 
sicrhau:  

o Cedwir yr holl wybodaeth ysgrifenedig am gleifion allan o olwg y cyhoedd. 
o Ni chlywir unrhyw wybodaeth gyfrinachol.  
o Dylai unrhyw ymholiad gan glaf gael ei ffonio i fferyllydd y fferyllfa ddanfon 

gan y claf yn uniongyrchol. 

 

4 Atgoffwyr Allweddol Rheoli Heintiau 

• Golchwch eich dwylo gyda sebon a dŵr, wrth fynd i mewn i 
fferyllfa/meddygfa, yn aml drwy gydol y dydd, gan gynnwys ar ôl cysylltiad 
uniongyrchol ag aelodau o'r cyhoedd, ar ôl defnyddio'r toiled a chyn bwyta. 

• Rhaid i'r tîm fferylliaeth ddarparu cyngor a negeseuon am feddyginiaethau 
dros y ffôn i'r claf yn lle cysylltu wyneb yn wyneb â'r gyrrwr. 

• Cyflenwch i gartref y claf yn unig, nid ei gymydog. 
• Peidiwch â chasglu meddyginiaethau a ddychwelir. 
• Peidiwch â defnyddio clychau drws/cnoceri gymaint â phosibl – 

defnyddiwch eich ffôn i rybuddio'r claf eich bod wedi cyrraedd. 
• Os ydych chi'n cyffwrdd â chlychau'r drws/cnoceri dylech fod yn ofalus i 

ddefnyddio'r diheintydd llaw neu olchi eich dwylo. 
• Cyfarpar glân i'w ddefnyddio yn ystod cyflenwadau e.e. sychu dyfeisiau 

electronig, beiros ac ati. 
• Cynnal hylendid da ar y cerbyd, ee sychu'r olwyn lywio, brêc llaw, 

handlenni'r drws. 
• Dylech bob amser osgoi cyffwrdd â'ch wyneb.   


