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Heb fod yn
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Salwch

27028

COVID heb ei ddiagnosio hunanynysu am 10 diwrnod,
heb fod yn ddigon iach i weithio

27029

COVID wedi'i ddiagnosio hunanynysu am 10 diwrnod,
heb fod yn ddigon iach i weithio

27030

Gweithiwr allweddol â phrawf
COVID negatif, hynysu am 10
diwrnod, heb fod yn ddigon iach
i weithio

27031

Adwaith alergaidd i frechlyn
COVID

Salwch Anhwylderau
heintus/croen
/gwaed ac
awtoimiwnedd
Salwch Anhwylderau
heintus/croen
/gwaed ac
awtoimiwnedd

Coronafeirws heb ei
ddiagnosio, symptomau
perthnasol newydd
(hunanynysu am 10
diwrnod)

Salwch Anhwylderau
heintus/croen
/gwaed ac
awtoimiwnedd
Salwch Anhwylderau
heintus/croen
/gwaed ac
awtoimiwnedd

Gweithiwr allweddol â
phrawf COVID negative
(hynysu am 10 diwrnod heb fod yn ddigon iach i
weithio)

lle mae gan weithiwr symptomau ac mae'r rhain
wedi'u diagnosio drwy brawf positif ac nid yw'n
ddigon iach i weithio.
lle mae gan weithiwr sy'n gweithio gyda phobl sy'n
agored i niwed ac sydd wedi cael canlyniad prawf
NETGATIF ar gyfer COVID-19 ac nid yw'n ddigon iach i
weithio. Mae'n RHAID i'r Gweithiwr beidio â
dychwelyd i'r gwaith am o leiaf 10 diwrnod o'r adeg y
dechreuodd y symptomau.

Adwaith alergaidd i
frechlyn COVID

lle mae gweithiwr yn cael adwaith i frechlyn COVID-19
ac nid yw’n ddigon iach i weithio.

Coronafeirws wedi'i
ddiagnosio (hunanynysu
am 10 diwrnod - nid yw'n
ddigon iach i weithio)

lle mae gan weithiwr symptomau perthnasol newydd,
ond nid yw'r rhain wedi'u diagnosio ac nid yw'n
ddigon iach i weithio.

Codau Absenoldeb COVID-19
Côd
WebView
Resourcelink

Côd MyView

Hunanynysu - Gweithio gartref
COVID wedi'i ddiagnosio hunanynysu am 10 diwrnod,
000192
digon iach i weithio gartref

000193

Symptomau COVID, hunanynysu
am 10 diwrnod, digon iach i
weithio gartref
COVID - aelod o'r aelwyd â
symptomau, hunanynysu am 10
diwrnod, gweithio gartref

000203
Hunanynysu - Heb fod yn gweithio gartref
COVID wedi'i ddiagnosio hunanynysu am 10 diwrnod,
digon iach i weithio, heb fod yn
000194
gweithio gartref
Symptomau COVID, hunanynysu
am 10 diwrnod, digon iach i
weithio, heb fod yn gweithio
000195
gartref
COVID - aelod o'r aelwyd â
symptomau, hunanynysu am 10
diwrnod, heb fod yn gweithio
000205
gartref

Math o
absenoldeb

Gweithio gartref/
Heb fod yn
gweithio gartref

Absenoldeb
Arall

Gweithio gartref

Absenoldeb
Arall

Gweithio gartref

Absenoldeb
Arall

Gweithio gartref

Disgrifiad o'r Côd

Eglurhad ychwanegol

Coronafeirws wedi'i
ddiagnosio (hunanynysu
am 10 diwrnod)
Coronafeirws, symptomau
perthnasol newydd
(hunanynysu am 10
diwrnod)
Coronafeirws - aelod o'r
aelwyd â symptomau
(hunanynysu am hyd at 10
diwrnod)

lle mae gweithiwr wedi cael ei ddiagnosio ond mae'n
ddigon iach i weithio.
i'w ddefnyddio pan fo gweithiwr yn hunanynysu gan
fod ganddo symptomau perthnasol newydd ond ei fod
yn ddigon iach i weithio.
i'w ddefnyddio pan fo gweithiwr wedi cael cysylltiad
ag aelod o'r aelwyd/person sydd â symptomau, ond
nad oes gan y gweithiwr symptomau a'i fod yn ddigon
iach i weithio.

Absenoldeb
Arall

Heb fod yn
gweithio gartref

Coronafeirws wedi'i
ddiagnosio (hunanynysu
am 10 diwrnod)

lle mae gweithiwr wedi cael diagnosis ac mae'n
ddigon iach i weithio ond nid yw'n gallu gweithio
gartref.

Absenoldeb
Arall

Heb fod yn
gweithio gartref

Absenoldeb
Arall

Heb fod yn
gweithio gartref

Coronafeirws, symptomau
perthnasol newydd
(hunanynysu am 10
diwrnod)
Coronafeirws - aelod o'r
aelwyd â symptomau
(hunanynysu am hyd at 10
diwrnod)

i'w ddefnyddio pan fo gweithiwr yn hunanynysu gan
fod ganddo symptomau perthnasol newydd ond ei fod
yn ddigon iach i weithio ond nid yw'n gallu gweithio
gartref.
i'w ddefnyddio pan fo gweithiwr wedi cael cysylltiad
ag aelod o'r aelwyd/person sydd â symptomau, ond
nad oes gan y gweithiwr symptomau a'i fod yn ddigon
iach i weithio.
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Profi, Olrhain, Diogelu
COVID - Profi, Olrhain, Diogelu,
hunanynysu am hyd at 10
diwrnod, gweithio gartref

Math o
absenoldeb

Gweithio gartref/
Heb fod yn
gweithio gartref

Disgrifiad o'r Côd

Absenoldeb
Arall

Gweithio gartref

Coronafeirws - Profi,
Olrhain a Diogelu,
hunanynysu am hyd at 10
diwrnod

Absenoldeb
Arall

Heb fod yn
gweithio gartref

Coronafeirws - Profi,
Olrhain a Diogelu,
hunanynysu am hyd at 10
diwrnod

000206
COVID - Profi, Olrhain, Diogelu,
hunanynysu am hyd at 10
diwrnod, heb fod yn gweithio
gartref
000207

Eglurhad ychwanegol

i'w ddefnyddio pan fo gweithiwr wedi cael cyngor i
hunanynysu drwy'r cynllun profi, olrhain a diogelu
oherwydd gallai fod wedi cael cysylltiad â pherson
heintiedig, ond nid oes gan y gweithiwr unrhyw
symptomau a'i fod yn ddigon iach i weithio.
i'w ddefnyddio pan fo gweithiwr wedi cael cyngor i
hunanynysu drwy'r cynllun profi, olrhain a diogelu
oherwydd gallai fod wedi cael cysylltiad â pherson
heintiedig, ond nid oes gan y gweithiwr unrhyw
symptomau a'i fod yn ddigon iach i weithio.

Asesiad Risg

000196

Asesiad Risg COVID gweithio
gartref

Absenoldeb Arall Gweithio gartref Asesiad Risg Coronafeirws

i'w ddefnyddio pan fo gweithiwr yn ddigon iach i
weithio ond na allant fynd i mewn i'r gweithle
oherwydd Asesiad Risg Covid.

000197

Asesiad Risg COVID heb fod yn
gweithio gartref

Heb fod yn
Absenoldeb Arall gweithio gartref

i'w ddefnyddio pan fo gweithiwr yn ddigon iach i
weithio ond na allant fynd i mewn i'r gweithle
oherwydd Asesiad Risg Covid.

Asesiad Risg Coronafeirws

Hunanynysu Cyn Llawdriniaeth

000208

COVID - Hunanynysu cyn
llawdriniaeth am 10 diwrnod
gan weithio gartref

Absenoldeb
Arall

Gweithio gartref

Hunanynysu cyn
llawdriniaeth Coronafeirws

000209

COVID - Hunanynysu cyn
llawdriniaeth am 10 diwrnod
heb fod yn gweithio gartref

Absenoldeb
Arall

Heb fod yn
gweithio gartref

Hunanynysu cyn
llawdriniaeth Coronafeirws

I'w ddefnyddio pan fydd gweithiwr sy'n aros am
lawdriniaeth, wedi cael dyddiad ar gyfer y
llawdriniaeth/gweithdrefn ac yn cael gwybod bod
angen iddo/iddi hunanynysu am 10 diwrnod cyn y gall
y llawdriniaeth/gweithdrefn fynd yn ei blaen a'i fod yn
ddigon iach i weithio.
I'w ddefnyddio pan fydd gweithiwr sy'n aros am
lawdriniaeth, wedi cael dyddiad ar gyfer y
llawdriniaeth/gweithdrefn ac yn cael gwybod bod
angen iddo/iddi hunanynysu am 10 diwrnod cyn y gall
y llawdriniaeth/gweithdrefn fynd yn ei blaen a'i fod yn
ddigon iach i weithio.
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Gweithiwr Allweddol yn Hunanynysu

000200

Gweithiwr allweddol â phrawf
COVID negatif, hynysu am 10
diwrnod, digon iach i weithio
gartref
Gweithiwr allweddol â phrawf
COVID negatif, hynysu am 10
diwrnod, digon iach i weithio,
heb fod yn gweithio gartref

000201

Absenoldeb
Arall

Gweithiwr allweddol â
phrawf COVID negatif
(hunanynysu am 10
Gweithio gartref diwrnod)

Absenoldeb
Arall

Gweithiwr allweddol â
phrawf COVID negatif
(hunanynysu am 10
diwrnod)

Heb fod yn
gweithio gartref

I'w ddefnyddio pan gweithiwr sy'n gweithio gyda
phobl sy'n agored i niwed ac sydd wedi cael canlyniad
prawf NETGATIF ar gyfer COVID-19 a'i fod yn ddigon
iach i weithio. Mae'n RHAID i'r Gweithiwr beidio â
dychwelyd i'r gwaith am o leiaf 10 diwrnod o'r adeg y
dechreuodd y symptomau.
I'w ddefnyddio pan gweithiwr sy'n gweithio gyda
phobl sy'n agored i niwed ac sydd wedi cael canlyniad
prawf NETGATIF ar gyfer COVID-19 a'i fod yn ddigon
iach i weithio. Mae'n RHAID i'r Gweithiwr beidio â
dychwelyd i'r gwaith am o leiaf 10 diwrnod o'r adeg y
dechreuodd y symptomau.

COVID amser o'r gwaith ar gyfer plant

000204

000213

COVID plentyn yn hunanynysu
(10 diwrnod heb fod yn
gweithio gartref)

COVID amser o'r gwaith ar gyfer
plant (nid hunanynysu)

Absenoldeb
Arall

Absenoldeb
Arall

Heb fod yn
gweithio gartref

Coronafeirws - mae'n rhaid
i blentyn hunanynysu (10
diwrnod)

Heb fod yn
gweithio gartref

Coronafeirws - gofalu am
blentyn sy'n eithriadol o
agored i niwed yn glinigol
neu yn sgil cau'r ysgolion

Amser o'r gwaith gyda thâl i rieni sydd â phlant yn
ynysu oherwydd COVID-19 ac nad ydynt yn gallu
gweithio gartref (10 diwrnod). Mae'n RHAID cwblhau
Rhestr Wirio'r Rheolwyr cyn i'r absenoldeb hwn gael ei
awdurdodi.
Ar gyfer gweithwyr sydd naill ai'n gofalu am blentyn
sy'n cael ei ystyried yn eithriadol o agored i niwed yn
glinigol neu sydd â phroblemau o ran gofal plant yn
sgil cau'r ysgolion ac nad oes darpariaeth gofal arall ar
gael ac nad yw'n gallu gweithio gartref. Mae'n RHAID
cwblhau Rhestr Wirio'r Rheolwyr cyn i'r absenoldeb
hwn gael ei awdurdodi.

