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COVID 19 AILAGOR 
Y STOREY ARMS 
FESUL CAM 
 

Mae Storey Arms yn ymfalchïo yn y gwaith o 

gyflwyno dysgu yn yr awyr agored o ansawdd uchel 

a phrofiadau anturus. 

Ers i’r Storey Arms gau, rydym wedi bod yn gweithio 

ar strategaeth ailagor, gan flaenoriaethu diogelwch 

ein staff a’n cwsmeriaid bob amser.  

Mae'r dull gweithredu fesul 

cam isod yn amlinellu sut 

rydym yn rhagweld y bydd y 

ganolfan yn symud o fod ar 

gau, i gael ei defnyddio gan 

blant, pobl ifanc a 

chwsmeriaid eraill yn ôl yr 

arfer. 

O ran trafnidiaeth y ganolfan, 

byddwn yn cadw llygad ar ganllawiau ein 

hawdurdod lleol o ran capasiti’r cerbydau. 

Byddwn yn symud drwy’r camau hyn pan fo’n 

briodol, gan weithio’n agos â sefydliadau allweddol. 

Byddwn bob amser yn dilyn y ddeddfwriaeth a’r 

canllawiau presennol, er mwyn sicrhau y gallwn 

ddarparu gwasanaeth diogel o ansawdd uchel.   

 
CAM 1 -  Y Ganolfan ar gau  

 Dim Gweithgareddau  

 Y tîm staff yn gweithio ar strategaeth ailagor.   

 Y tîm staff yn gweithio i wella’r ganolfan. 

 

 CYSWLLT   

   storeyarms@caerdydd.gov.uk 
  

 01874 623598 

 www.storeyarms.com 

Canolfan Storey Arms 

Libanus, Aberhonddu LD3 8NL 
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CAM 2 – Gweithgareddau dydd dibreswyl yn agos i Gaerdydd 

 Gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar les gyda phlant a phobl 

ifanc allweddol. 

 Gweithgareddau sydd wedi’u haddasu i sicrhau eu bod yn 

bodloni’r canllawiau ymbellhau cymdeithasol presennol.   

CAM 2 – gweithgareddau rhaglen. 

 Gweithgareddau ar safle’ch ysgol. 

 Anturiaethau cerdded mewn ystod o amgylcheddol o goedwig 

a chribau uchel i deithiau ar yr arfordir. 

 Cyfeiriannu, defnyddio cyrsiau lleol parhaus a chyrsiau gan 

ein staff. 

 Diwrnodau ysgol ar y traeth, edrych ar flodau gwyllt, 

cynefinoedd, daeareg a llawer mwy. 

 

CAM 3 – Gweithgareddau undydd dibreswyl o'r ganolfan neu o 

Gaerdydd. 

 Gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar les gyda phlant a phobl 

ifanc allweddol. 

 Gweithgareddau sydd wedi’u haddasu i sicrhau eu bod yn 

bodloni’r canllawiau ymbellhau cymdeithasol presennol.   

 Bydd addasiadau i symud o gwmpas y ganolfan i sicrhau eu 

bod yn bodloni’r canllawiau ymbellhau cymdeithasol 

presennol ar ymbellhau cymdeithasol 

 Cyrsiau hyfforddi DofE i ail-ddechrau. 

 

CAM 3 – Gweithgareddau'r rhaglen. 

 Llwybrau antur a theithiau cerdded mynyddoedd ym Mharc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 

 Cerdded ar hyd yr Arfordir Treftadaeth. 

 Dringo yn yr Awyr Agored - Byddai addasiadau'n cael eu 

gwneud i sicrhau bod y gweithgaredd hwn yn parhau i fod yn 

ddiogel tra'n cynnal ymbellhau cymdeithasol. 

 Dyddiau ysgol ar y traeth, gan edrych ar fywyd gwyllt, 

cynefinoedd, daeareg a llawer mwy. 

 Cyfeiriannu, gan ddefnyddio cyrsiau parhaol lleol a chyrsiau 

a bennir gan ein staff. 

 SUP a chaiacau unigol ar leoliadau dŵr gwastad lleol. 

 Mae cyrsiau NGB yn ailgychwyn gydag addasiadau. 

 Mae teithiau darganfod DofE yn ail-ddechrau gydag 

addasiadau. 
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CAM 4 – Ail-ddechrau rhaglenni ar gapasiti llai. 

 

 Gweithgareddau preswyl pwrpasol ar gyfer plant a phobl 

ifanc yn ailgychwyn gyda llai o leoedd. 

 Addasiadau i’r llety, arlwyo a chyfleusterau eraill er mwyn 

sicrhau bod grwpiau yn ddiogel a bod modd cynnal y 

canllawiau presennol ar ymbellhau cymdeithasol.  

 Gweithgareddau sydd wedi’u haddasu i sicrhau eu bod yn 

bodloni’r canllawiau ymbellhau cymdeithasol presennol.  

 

CAM 4 – Gweithgareddau rhaglen. 

 

 Mae'r holl weithgareddau arferol yn gallu digwydd; 

o Cerdded Bryniau 

o Padlfyrddio 

o Caiacio â’ch Coesau'n Rhydd 

o Dringo. 

o Cyflwyniad i geunenta 

 Mae'n bosib na fydd yn bosibl gwneud gweithgareddau sy'n 

anodd i sicrhau ymbellhau cymdeithasol o hyd - byddai 

angen i'r tiwtor yn yr awyr agored fod yn agos iawn i sicrhau 

iechyd a diogelwch y grŵp, byddai'r rhain yn cynnwys: 

o Ogofa  

o Ceunanta lefel uwch 

o Canŵio - grwpiau yn ei chael hi’n anodd hunan-achub 

 

 
 

CAM 5 – Rhaglenni preswyl arferol yn ailgychwyn 

 

 Gweithgareddau preswyl pwrpasol ar gyfer plant a phobl 

ifanc yn ailgychwyn mor agos â phosibl I’r drefn arferol. 

 Rhai addasiadau i’r cyfleusterau llety, arlwyo a chyfleusterau 

eraill os bydd angen.  

 

 

 

 

 

 

 


