
Fel yr oedd - dim cyfyngiadau 
Covid-19, campysau’n gweithredu’n 
llawn.

Gofalus – hyblygrwydd ar- ac oddi ar 
y campws.

Mwy o rybudd – dosbarthu ar-lein 
heb fawr o gynnig ar y campws. Rheoledig – cynnig ar-lein yn unig.

Gweithgaredd

Dysgu ac Addysgu Ar y campws gyda’r holl gyfleoedd wyneb yn 
wyneb yn cael eu hadfer.

Cyfleoedd cyfyngedig ar y campws gyda 
chanllawiau ymbellhau cymdeithasol a 
gwisgo gorchuddion wyneb yn y rhan fwyaf o 
leoliadau.

Lleihau cyfleoedd ar y campws yn sylweddol, 
gyda’r dysgu a’r addysgu mwyafrifol yn cael 
eu darparu ar-lein.

Yr holl ddysgu ac addysgu a gyflwynir ar-lein 
ac eithrio rhai rhaglenni iechyd perthynol, 
addysg gychwynnol athrawon a gwaith 
cymdeithasol.

Labordai a Mannau Arbenigol Cyfleusterau’n gwbl agored. Mynediad cyfyngedig i gyfleusterau arbenigol 
yn unol â blaenoriaethau’r cwrs.

Llai o fynediad at gyfleusterau arbenigol yn 
unol â blaenoriaethau’r cwrs. Cyfleusterau ar gau i bawb.

Gwasanaethau Gwybodaeth a 
Llyfrgell

Yr holl adnoddau sydd ar gael yn ddigidol ac 
yn gorfforol. Mae mannau dysgu ac astudio yn 
dychwelyd i gapasiti llawn.

Mynediad cyfyngedig i gyfleusterau ar 
gampws. Gwaherddir pori silffoedd llyfrgell, 
gyda gwell gwasanaeth clicio a chasglu a 
mynediad o bell ar gael.

Llai o fynediad i gyfleusterau ar gampws.
Gwaherddir pori silffoedd llyfrgell, gyda gwell 
gwasanaeth clicio a chasglu a mynediad o 
bell ar gael.

Cyfleusterau ar gau. Gwasanaethau digidol 
y gwasanaeth Llyfrgell a Gwasanaethau 
Gwybodaeth ar gael drwy’r dudalennau 
astudio.

Chwaraeon Elît
Cyfleusterau ar agor yn llawn gyda 
chyfyngiadau Covid-19 yn cael eu tynnu’n ôl. 
Adfer mynediad cyhoeddus.

Cyfleusterau sy’n agored i athletwyr elît a 
modiwlau penodol yn unig – dim mynediad 
cyhoeddus. 

Cyfleusterau sy’n agored i athleatau elitaidd 
yn unig – dim mynediad cyhoeddus. Cyfleusterau ar gau i bawb.

Gwasanaethau Myfyrwyr a 
Chyflogadwyedd 

Mae gwasanaethau ar y campws yn 
ailddechrau gyda mynediad i’r holl 
gyfleusterau a chynlluniau sydd ar gael yn 
bersonol ac ar-lein.

Ar agor gyda cynnig ar-lein gwell ar gael ar 
draws yr holl wasanaethau a chynlluniau trwy 
MetHub.

Ar agor gyda cynnig ar-lein gwell ar gael ar 
draws yr holl wasanaethau a chynlluniau trwy 
MetHub.

Ar agor gyda cynnig ar-lein gwell ar gael ar 
draws yr holl wasanaethau a chynlluniau trwy 
MetHub.

Parthg Desgiau gwybodaeth ar y ddau gampws yn 
ailagor yn llawn.

Desg Llandaf ar agor gan weithredu 
gwasanaeth cyfyngedig. 

Desg Cyncoed ar gau, gyda’r holl 
wasanaethau ar gael ar-lein.

Ar agor ac ar gael trwy MetHub a izone@
cardiffmet.ac.uk. Desgiau gwybodaeth ar 
gau..

Ar agor ac ar gael trwy MetHub a izone@
cardiffmet.ac.uk. Desgiau gwybodaeth ar gau.

Cyfleusterau Arlwyo Allfeydd ar agor a gwasanaethau’n cael eu 
dychwelyd i’r eithaf.

Llai o gapasiti a llai o ddewisiadau bwyd i fynd 
yn unig ar gael mewn rhai allfeydd. 

Arlwyo preswyl ar agor gyda chanllawiau 
ymbellhau cymdeithasol yn y rhan fwyaf o 
leoliadau.

Opsiynau bwyd i fynd sydd ar gael ar draws yr 
holl gyfleusterau.

Arlwyo preswyl a ddarperir i neuaddau 
preswyl.

Cyfleusterau ar gau i bawb gyda darpariaeth 
ar gyfer myfyrwyr preswyl ar y campws.

Cyfleusterau Preswyl Cyfleusterau sy’n agored i’r capasiti llawn gan 
dynnu cyfyngiadau cartref (neu swigod) yn ôl.

Cyfleusterau sy’n agored gyda chyfyngiadau 
cyfredol ar aelwydydd (neu swigod) ar waith.

Cyfleusterau sy’n agored gyda chyfyngiadau 
cyfredol ar aelwydydd (neu swigod) ar waith.

Cyfleusterau ar agor gyda chyfyngiadau ar 
waith. Dim ond os yw eu hastudiaethau’n cael 
eu cyflwyno wyneb yn wyneb y dylai myfyrwyr 
ddychwelyd i’r campws.

Undeb y Myfyrwyr Ailagorodd Bar, Caffi a mannau cymdeithasol 
yn llawn.

Bar, Caffi a mannau cymdeithasol sy’n 
gweithredu ar lai o gapasiti

Mannau cyhoeddus yr Undeb ar gau gyda’r 
holl wasanaethau’n cael eu darparu’n ddigidol.

Cyfleusterau ar gau i bawb. Gwasanaethau 
digidol ar gael drwy Undeb y Myfyrwyr ar-lein.

Chwaraeon a Hamdden 
Mae clybiau a chymdeithasau chwaraeon 
yn dychwelyd i hyfforddiant yn llawn a chyda 
chefnogwyr.

Clybiau a chymdeithasau chwaraeon yn 
hyfforddi dan gyfyngiadau. Cyfleoedd cystadlu 
cyfyngedig.

Mwy o gyfyngiadau hyfforddi. 

Yr holl gyfleoedd cystadleuol wedi gohirio.
Mae’r holl hyfforddiant a chystadleuaeth 
wedi’u hatal.  

Digwyddiadau a Diwrnodau Agored
Ystod lawn o ddigwyddiadau, teithiau 
campws, diwrnodau agored a chyfleoedd 
sydd ar gael yn bersonol ac yn ddigidol.

Digwyddiadau corfforol wedi’u hatal, gyda’r 
holl ddigwyddiadau ar gael ar lwyfannau 
digidol yn unig

Digwyddiadau corfforol wedi’u hatal, gyda’r 
holl ddigwyddiadau ar gael ar lwyfannau 
digidol yn unig

Digwyddiadau corfforol wedi’u hatal, gyda’r 
holl ddigwyddiadau ar gael ar lwyfannau 
digidol yn unig.

Covid-19: 
Ein dull gweithredu

Ar hyn o bryd
 
Rheoledig – cynnig ar-lein yn unig 
gyda rhai eithriadau. 
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