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Mae Cartref Gofal Zoar yn Gartref Gofal Preswyl ac mae'n lleoliad 

cofrestredig 'Accurocare Zoar Care Home Limited' (a elwid gynt yn 

Malcolm Simon Developments Limited). 

Cafodd ein Cartref ei adeiladu ym 1881 fel Capel Annibynnol. Cafodd ei 

adeiladu mewn arddull Romanésg, gyda dau lawr, mynedfa tâl maen, a bwa 

mawr yn y ffasâd. Erbyn 1994 roedd y capel wedi'i drawsnewid yn gartref 

preswyl gan y perchennog gwreiddiol a oedd yn gweithredu'r cartref hyd nes i 

Accurocare ei gaffael yn 2021. 

Rydyn ni'n cael ein rheoleiddio gan Arolygiaeth Gofal Cymru o dan 

Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. 

Rydyn ni'n darparu gofal a chymorth i hyd at 30 o breswylwyr (oedolion 

18 oed a hŷn) y gallai hyd at 15 o breswylwyr fod â diagnosis o ddementia. 

Mae ein Datganiad o Ddiben yn nodi ein nodau a'n hamcanion, gwybodaeth am 

ba wasanaethau rydyn ni'n eu darparu, sut rydyn ni'n diwallu anghenion pobl 

sy'n ein dewis ni fel eu dewis o ddull o fyw a sut rydyn ni'n gweithredu. 

Os hoffech chi wybod rhagor am ein hathroniaeth gofal a sut rydyn ni'n 

ymgysylltu â staff i ddarparu'r safonau gofal gorau posibl, mynnwch air â'n 

Rheolwr Cartref Gofal. 

  

  

 



EIN NODAU AC AMCANION 

Yng Nghartref Gofal Zoar rydyn ni'n darparu man 
gofal a chymorth ddiogel i bobl nad oes modd 
iddyn nhw fyw yn eu cartrefi eu hunain bellach ac 
i'r rhai sydd angen gofal seibiant neu dymor byr. 
Ein nod yw creu amgylchedd gofalgar i'n 
preswylwyr lle gallan nhw deimlo'n gyffyrddus a 
diogel, lle mae eu hurddas a'u dewis yn cael eu 
parchu. 

Rydyn ni'n annog ein preswylwyr fel bod eu 
hannibyniaeth yn cael ei gynnal cyhyd ag y bo 
modd. Rydyn ni o'r farn y gall y preswylwyr sy'n 
dewis ein dull o fyw fod yn hyderus y bydd gofal 
diogel, effeithiol, ymatebol ac o safon uchel yn cael 
ei ddarparu. 

PARCHU URDDAS 

Gall eiddilwch, afiechyd neu anableddau sy'n 
datblygu danseilio urddas, felly rydyn ni'n cadw 
parch at urddas ein preswylwyr yn y ffyrdd a 
ganlyn: 

» 

» 

Trwy drin pob preswylydd fel unigolyn gwerthfawr. 

Trwy helpu preswylwyr i gyflwyno eu hunain i 
eraill, fel y bydden nhw'n dymuno i eraill eu 
gweld, trwy eu dillad eu hunain a'u 
hymddangosiad personol. 

Trwy gynnig ystod o weithgareddau sy'n galluogi 
pob preswylydd i fynegi ei hun fel unigolyn. 

Trwy wneud iawn am effeithiau eiddilwch, 
afiechyd neu anableddau sy'n gwaethygu, y mae'r 
preswylwyr efallai yn eu hwynebu, sydd â'r 
potensial i effeithio ar eu lleferydd, gweithrediad 
corfforol, symudedd neu ymddangosiad. 

» 

» 

PARCHU PREIFATRWYDD 

Rydyn ni'n deall bod bywyd mewn lleoliad 
cymunedol, a'r angen i dderbyn cymorth gyda 
thasgau personol, yn ei hanfod yn tarfu ar allu 
preswylydd i fwynhau'r pleser o fod ar ei ben ei 
hun heb neb yn torri ar draws. Rydyn ni, 
felly, yn ymdrechu i gadw cymaint o breifatrwydd â 
phosibl i breswylwyr yn y ffyrdd a ganlyn: 

HYBU ANNIBYNIAETH 

Rydyn ni'n gwybod y gallai annibyniaeth preswylwyr 
flino rhywun pan fyddan nhw'n dewis byw gyda ni. 
Rydyn ni o'r farn ei bod hi'n bwysig annog y gallu i 
feddwl a gweithredu heb droi at berson arall yn y 
ffyrdd a ganlyn: 

Trwy roi gofal personol neu helpu gyda hyn. 

Trwy gynnig gwahanol leoliadau o amgylch y 
Cartref i'n preswylwyr dreulio amser ar eu 
pennau eu hunain neu yng nghwmni eraill. 

Trwy ddarparu cloeon ar ystafelloedd gwely 
preswylwyr (os ydyn nhw'n dymuno, ac mae'n 
ddiogel gwneud hynny) ac ardaloedd eraill lle na 
fydd neb yn tarfu arnyn nhw. 

Trwy barchu preifatrwydd ein preswylwyr pan 
fyddan nhw'n defnyddio'r ffôn, yn agor a darllen 
post ac yn cyfathrebu â ffrindiau, perthnasau, 

neu ymgynghorwyr. 

Trwy sicrhau bod cyfrinachedd gwybodaeth sydd 
gan y Cartref am breswylwyr yn cael ei warchod 
(Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data). 

» 

» 

Trwy ddarparu cymorth pan fydd angen hynny 
mewn ffordd mor ystyriol â phosibl. 

Trwy rymuso preswylwyr i ystyried dewisiadau 
a gwneud eu penderfyniadau eu hunain cyn 
belled ag y bo modd. 

Trwy helpu preswylwyr i gymryd risgiau 
rhesymol sydd wedi'u hystyried yn llawn. 

Trwy hyrwyddo posibiliadau i breswylwyr greu a 
chadw cysylltiadau y tu allan i'r Cartref. 

Trwy annog preswylwyr i gael mynediad at 
gofnodion o'u gofal eu hunain a chyfrannu 
atyn nhw. 

» 

» 
» 

» » 

» 

» 
» 
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DIOGELWCH A DIOGELEDD 

Ein nod yw darparu amgylchedd sy'n ymateb i'r 
angen am ddiogeledd yn y ffyrdd a ganlyn: 

» Trwy gynnig ystod eang o weithgareddau 
cymdeithasol a hamdden i breswylwyr. 

Trwy alluogi preswylwyr i reoli eu hamser eu 
hunain a pheidio â chael eu cyfyngu gan 
amserlenni a strwythur cymunedol penodol. 

Trwy dderbyn a pharchu unigolrwydd 

preswylydd. 

» 

» Trwy gynorthwyo gyda thasgau mewn 
sefyllfaoedd a fyddai fel arall yn beryglus i 
breswylwyr. 

Trwy amddiffyn preswylwyr rhag pob 
math o niwed y mae modd ei osgoi. 

Trwy ddarparu sianeli hygyrch i breswylwyr 
godi pryderon, rhoi canmoliaeth neu wneud 
cwyn. 

Trwy greu awyrgylch cyfeillgar yn y Cartref lle 
gall preswylwyr brofi amgylchedd agored, 
cadarnhaol a chynhwysol lle mae eu dewis 
ffordd o fyw yn un cadarnhaol. 

» 
» 

» 
EIN GWERTHOEDD CRAIDD AC ETHOS 

RYDYN NI'N DDIOGEL 

Mae ein preswylwyr yn cael eu 
hamddiffyn rhag camdriniaeth a niwed 
y mae modd ei osgoi. 

RYDYN NI'N EFFEITHIOL 

Mae'r gofal, y driniaeth a'r cymorth y mae ein 
preswylwyr yn eu cael yn cyflawni canlyniadau 
rhagorol trwy'r sicrwydd sy'n cael ei gynnig iddyn 
nhw ac i'w teuluoedd eu bod yn ddiogel ac yn cael 
gofal o safon uchel. Mae ein gofal yn seiliedig ar 
ganllawiau arfer gorau ac mae ein staff wedi'u 
hyfforddi i gynnal y safonau yma. 

RYDYN NI'N OFALGAR 

Rydyn ni'n cynnwys ein preswylwyr yn eu gofal, 
gan sicrhau bod ganddyn nhw ddewis a bod eu 
lleisiau'n cael eu clywed. Rydyn ni'n trin pobl â 
thosturi, caredigrwydd, urddas a pharch. 

RYDYN NI'N YMATEBOL 

Rydyn ni'n gwrando ar anghenion a dymuniadau'r 
bobl sy'n defnyddio ein gwasanaeth ac yn eu rhoi 
wrth wraidd popeth rydyn ni'n ei wneud bob amser. 

MAE ARWEINYDDIATH SAFON UCHEL GYDA NI 

Mae'r sawl sy'n ein harwain, rheoli a'n llywodraethu 
yn sicrhau ein bod ni'n parhau i ddarparu gofal o 
safon uchel sy'n ymgorffori ein gwerthoedd a'n 
hethos allweddol sy'n seiliedig ar anghenion unigol y 
preswylydd, yn annog dysgu ac arloesi ac yn 
dangos diwylliant agored a theg. 

» 

DIOGELU HAWLIAU SIFIL 

Byddwn ni'n ceisio sicrhau bod preswylwyr yn 
cyfrannu'n llawn yn y gymdeithas mewn ffordd 
sy'n fuddiol iddyn nhw yn y ffyrdd a ganlyn: 

Trwy sicrhau y caiff preswylwyr bleidleisio 
mewn etholiadau ac ymgyfarwyddo'n llawn â'r 
dewisiadau democrataidd amgen. 

Trwy gadw mynediad llawn a chyfartal i 
breswylwyr i bob rhan o'r Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol. 

Trwy helpu preswylwyr i hawlio'r holl fudd-
daliadau lles a hawliau gwasanaethau 
cymdeithasol priodol. 

Trwy gynorthwyo mynediad preswylwyr i 
wasanaethau cyhoeddus fel llyfrgelloedd, 
addysg bellach a lleoedd eraill sydd o 
ddiddordeb iddyn nhw. 

Trwy alluogi preswylwyr, os ydyn nhw'n 
dymuno, i ymwneud â gwirfoddoli, helpu ei 
gilydd a chymryd cyfrifoldeb yn y Cartref a'r 
tu allan iddo. 

» 

» 

» 

» 

» 

DIOGELU DEWISIADAU DULL O FYW 

Ein nod yw helpu preswylwyr i arfer y cyfle i 
ddewis o ystod o opsiynau ym mhob agwedd ar 
eu bywydau yn y ffyrdd a ganlyn: 

» Trwy ddarparu prydau bwyd iach a maethlon 
sy'n galluogi preswylwyr, cyn belled ag y bo 
modd, i benderfynu drostyn nhw eu hunain 
ymhle, pryd, a chyda phwy yr hoffen nhw gael 
eu bwyd a'u diod. 
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GWYBODAETH AM EIN PERCHNOGION 

A'N PERSONAU CYFRIFOL 

Mae Cartref Gofal Zoar yn lleoliad cofrestredig 
gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW) o dan ein 
darparwr. 

EIN DARPARWR COFRESTREDIG 

EIN HARWEINYDD GOFAL, SAFONAU A 
CHYDYMFFURFIO 

Mrs Pat Dillon 

Cyfarwyddwr Gofal, Safonau a Chydymffurfio 

Mae Pat yn Nyrs Gofrestredig ac mae ganddi 
brofiad yn y GIG a'r Sector Preifat. 

Prif feysydd ymarfer Pat cyn ymuno â ni oedd 
orthopaedeg, meddygaeth gyffredinol a 
llawfeddygaeth gardiaidd. Mae gan Pat ddiddordeb 
clinigol hefyd mewn gofal lliniarol. 

Ymunodd Pat â ni fel Rheolwr Cartref yn 2010 gyda 
chefndir cadarn mewn arweinyddiaeth glinigol cyn 
ymgymryd â'i swyddogaeth bresennol fel 
Cyfarwyddwr Gofal yn 2015. 

Enw: Accurocare Zoar Care Home 
Limited, Stryd Marian, 
Cwm 
Clydach, 
Tonypandy, 
CF40 2DL. 

01443 432262 

info@accurocare.co.u

k 

www.accurocare.co.u

k 

Rhif ffôn: 

E-bost: 

Gwefan: 

EIN RHEOLWR CARTREF 

GOFAL (AM Y LLEOLIAD 

YMA) 

Karen Williams 

Rheolwr Cartref Gofal 

Mae Karen wedi bod yn rhan o deulu Zoar ers 
2015. Yn ystod ei hamser yn Zoar, mae Karen wedi 
bod yn allweddol wrth weithredu rheoliadau newydd 
a chodi safonau ansawdd i sicrhau cydymffurfiaeth. 
Mae gan Karen gyfoeth o brofiad ym maes gofal 
cymdeithasol oedolion, a chyn ymuno â Zoar, 
roedd yn Ddirprwy Reolwr mewn Cartref Gofal 
Awdurdod Lleol. 

Mae Karen yn gweithredu polisi drws agored 
ac mae modd cysylltu â hi yng Nghartref Gofal 
Zoar. 

EIN HUNIGOLYN CYFRIFOL 

Mr Matthew Nutt 

Rheolwr Gyfarwyddwr 

Mae Matthew yn Nyrs Gofrestredig ac mae 
ganddo brofiad yn y GIG a'r Sector Preifat. 
Arbenigedd clinigol Matthew cyn rheoli clinigol ac 
arwain tîm oedd oncoleg a gofal lliniarol. 

Ymunodd Matthew â'r Cwmni yn 2004 fel uwch 
reolwr ar gyfer gofal lliniarol. Yna daeth yn 
Gyfarwyddwr Grŵp Nyrsio yn 2007 cyn 
ymgymryd â'i swyddogaeth bresennol fel Rheolwr 
Gyfarwyddwr yn 2015. 
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CWYNION 

Ein nod yw cynnal y safonau gofal uchaf ac rydyn 
ni'n ymdrechu i gael pethau'n iawn y tro cyntaf, ond 
rydyn ni'n gwerthfawrogi y gall fod meysydd pryder 
o bryd i'w gilydd y mae angen eu trafod. 

Rydyn ni'n gwahodd preswylwyr, eu perthnasau, 
ffrindiau neu gynrychiolwyr i godi unrhyw bryderon 
sydd gyda nhw trwy: 

EIN DYLETSWYDD GONESTRWYDD (DIM 
CYFRINACHAU) 

Rydyn ni'n deall bod rhaid i ni bob amser 
weithredu mewn ffordd agored a thryloyw gyda 
thrigolion a'r bobl sydd â chysylltiad agos â'u 
gofal. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn ein 
hethos a'n gwerthoedd ac yn ein perthnasoedd 
â'n 
preswylwyr ac eraill sy'n ymwneud â'u gofal 
a'u triniaeth. 

Os aiff pethau o chwith, byddwn ni'n ymdrechu i 
wneud y canlynol: 

» Yn gyntaf, trafod y mater gyda'r Uwch 
Gynhaliwr/Ofalwr sy'n gyfrifol am y shifft neu 
Arweinydd y Garfan Gofal. 

Cynnal trafodaeth anffurfiol gyda Dirprwy 
Reolwr y Cartref Gofal. 

Os yw'r mater, yn eich barn chi, yn un difrifol, 
neu os ydych chi'n parhau i fod yn anfodlon â'r 
camau sydd wedi'u cymryd, 
dylech chi gyflwyno'ch cwyn yn ffurfiol mewn 
ysgrifen i Reolwr y Cartref Gofal. Bydd ymchwiliad 
llawn i'ch cwyn yn cael ei gynnal, a byddwch chi'n 
cael gwybod am y canlyniad cyn pen 28 diwrnod 
ar ôl i'r gŵyn ddod i law. 

Os ydych chi'n parhau i fod yn anfodlon ar 
ganlyniad eich cwyn, dylech chi gysylltu â'n 
Cyfarwyddwr Gofal, Safonau a Chydymffurfio gan 
ddefnyddio'r cyfeiriad sydd wedi'i nodi yn y 
datganiad o ddiben yma. 

Os nad ydych chi'n fodlon ar ôl ymchwilio 
ymhellach, mae modd i chi godi'ch cwyn 
gyda'r Awdurdod Lleol. 

» Bod yn agored gyda'r preswylydd 
ac unigolion perthnasol eraill. 

Darparu cymorth addas i'r preswylydd 
ac eraill sydd wedi'u heffeithio. 

Esbonio'r hyn a ddigwyddodd yn union yn 
uniongyrchol ac wyneb yn wyneb i'r preswylydd 
a/neu ei gynrychiolwyr. 

Ymddiheuro a dangos edifeirwch am yr hyn sydd 
wedi digwydd. 

Dweud beth sy'n cael ei wneud i ymchwilio i'r 
digwyddiad a dysgu gwersi o'r hyn sydd wedi 
digwydd a rhoi gwybod am y camau pellach y 
bydd modd eu cymryd o ganlyniad i'r digwyddiad. 

Nodi'r hyn sydd wedi digwydd mewn ysgrifen. 

Cadw cofnodion llawn o'r hyn sydd wedi digwydd, 
gan gynnwys yr holl ohebiaeth gysylltiedig a'r 
camau a gafodd eu cymryd i gyflawni'r 
ddyletswydd gonestrwydd gyda'r preswylydd 
a/neu'r cynrychiolwyr. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» » 

YR UNED SYLWADAU A CHWYNION 
(RHONDDA CYNON TAF) 

Tŷ Elái 
Dwyrain Dinas Isaf, 
Trewiliam, 
Tonypandy CF40 
1NY 

Ffôn:01443 425003 

E-bost: gwrando.cwynion@rhondda-cynon-

taf.gov.uk 

Mae modd i chi hefyd gysylltu ag Arolygiaeth 
Gofal Cymru (CIW), sy'n nodi y byddai bob 
amser yn croesawu clywed am eich pryderon, 
er na fydd yn ymchwilio i unrhyw gŵyn yn 
uniongyrchol: 

AROLYGIAETH GOFAL CYMRU 

Swyddfa Llywodraeth 
Cymru, Sarn Mynach, 
Cyffordd Llandudno 
LL31 9RZ 

Ffôn: 0300 7900 126 

E-bost: agc@llyw.cymru 

SYLWADAU, 

AWGRYMIADAU A 

CHANMOLIAETH 

Os ydych chi'n hapus gyda lefel y gwasanaeth sy'n 
cael ei ddarparu ac rydych chi o'r farn bod y Cartref 
a'r staff wedi gwneud gwahaniaeth, bydden ni wrth 
ein bodd yn clywed gennych chi. Rydyn ni hefyd yn 
mynd ati i annog awgrymiadau a sylwadau fel y 
gallwn ni wella ein gwasanaeth i'n preswylwyr. Mae 
modd i chi gyflwyno sylw, awgrym neu ganmoliaeth 
yn y ffyrdd yma: 
» 

Ar lafar i staff neu Reolwr / Dirprwy Reolwr y 
Cartref Gofal. 

Mewn ysgrifen at Reolwr y Cartref Gofal. 

Trwy lenwi Cerdyn Sylwadau (ar 
gael yn ardal y brif dderbynfa). 

Trwy lenwi Holiadur (mae'r rhain 
yn cael eu dosbarthu bob 3 mis). 

Yng nghyfarfodydd misol y 

preswylwyr. Mewn cyfarfodydd 

perthnasau. 

» 

» 

» 

» 

» 
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DERBYN UNIGOLION I'N GWASANAETH 

Rhaid i anghenion darpar breswylwyr gael eu 
hasesu'n drylwyr cyn ymuno â'r gwasanaeth. Bwriad 
hyn yw rhoi'r wybodaeth orau bosibl i bob 
preswylydd y gallai seilio ei ddewis gwybodus arni 
am ei ddyfodol. Felly, bydd Rheolwr y Cartref Gofal 
(neu'r Dirprwy Reolwr) yn ymweld â phob darpar 
breswylydd i asesu ei anghenion yn fanwl cyn ei 
dderbyn. 

Rydyn ni'n annog preswylwyr sy'n ystyried dod 
aton ni i ymweld â'r Cartref a chael blas ar yr 
awyrgylch a lefel y gwasanaeth. Mae cyd-asesiad 
pedair wythnos bob amser yn cael ei roi cyn derbyn 
preswylydd yn barhaol. Mae hyn yn rhoi amser i'r 
darpar breswylydd ddod i adnabod y staff ac addasu 
i bobl ac amgylchoedd newydd ac mae'n caniatáu i'n 
Cartref asesu a oes modd i ni ddarparu'r lefel o ofal 
sy'n ofynnol. 

Oherwydd maint a chynllun y Cartref, does dim 
modd i ni gynnig lle i breswylwyr newydd sydd ag 
unrhyw fathau difrifol o ddementia. Serch hynny, os 
yw preswylydd yn datblygu'r cyflwr yma tra bydd yn 
ein gofal, byddwn ni'n ymdrechu i barhau i ofalu 
amdano cyhyd ag y gallwn ni ddiwallu ei anghenion 
yn ddiogel. 

Os bydd unigolyn yn cael ei dderbyn mewn achos o 
argyfwng, bydd cymaint o wybodaeth â phosibl yn 
cael ei chasglu gan y gweithiwr gofal iechyd 
proffesiynol sy'n atgyfeirio er mwyn cynnal asesiad 
gwrthrychol. Bydd asesiad o anghenion yna'n cael 
ei gynnal yn seiliedig ar yr wybodaeth sy'n cael ei 
darparu. Bydd y preswylydd yn cael ei asesu eto 
wrth gael ei dderbyn a chaiff 
cynllun gofal ei baratoi o fewn 48 awr. Mae'r holl 
feini prawf derbyn yn cael eu hystyried megis 
oedran, categori a lefelau dibyniaeth yn unol â 
chofrestriad y Cartref. 

BWYD A DIOD 

Mae'r bwydlenni'n amrywiol ac rydyn ni'n darparu 
ar gyfer dietau arbennig, hoff brydau a dietau sy'n 
dilyn rheolau crefydd a diwylliant. Rydyn ni'n annog 
preswylwyr i fwyta yn yr ystafell fwyta ond cân nhw 
ddewis bwyta yn eu hystafelloedd eu hunain os 
dyna'u dymuniad. 
Mae byrbrydau ar gael rhwng prydau bwyd i 
breswylwyr ac mae te, coffi a diodydd poeth ac 
oer eraill ar gael 24 awr y dydd. 

FFÏOEDD 

Gan ddibynnu ar sefyllfaoedd ariannol personol, gall 
preswylydd naill ai dalu'r ffioedd yn breifat neu gael 
rhan o'r ffioedd wedi'i thalu gan y Gwasanaethau 
Cymdeithasol sy'n contractio. Yn yr achos olaf, efallai 
y bydd yn ofynnol i'r preswylydd neu ei gynrychiolydd 
ddarparu ffi 'atodol' i sicrhau bod y ffioedd gofynnol 
llawn yn cael eu talu. Does dim modd i ni roi sicrwydd 
y byddwn ni'n cadw preswylwyr yn y Cartref os 
yw eu harian yn dod i ben. Mae cyngor penodol 
ar gael gan Reolwr y Cartref Gofal. 

BETH MAE'R FFÏOEDD YN TALU 
AMDANO? 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Llety, goleuadau a 

gwresogi 

Staff gofal sydd yno drwy'r 

dydd, bob dydd Bwyd a diod 

Gwasanaeth golchi dillad 

Glanhau a gwasanaethau domestig 

Ymweliadau meddygon teulu a gweithwyr 
gofal iechyd proffesiynol eraill yn ôl yr 
angen 

Gweithgareddau » 

BETH DYDY'R FFÏOEDD DDIM YN 
TALU AMDANO? 

CYNLLUNIAU GOFAL 

Mae cynllun gofal yn cael ei greu ar gyfer pob 
preswylydd. Mae cynllun gofal yn gynllun personol 
cynhwysfawr a manwl o sut y bydd y gwasanaeth 
yn diwallu anghenion y preswylydd. Nod y cynllun 
gofal yw ymdrin â gwybodaeth gefndir, anghenion 
gofal, anghenion corfforol, anghenion cymdeithasol, 
anghenion seicolegol, emosiynol ac ysbrydol. Yn 
rhan o'n hasesiad, byddwn ni hefyd yn adolygu 
gallu meddyliol y preswylydd. Mae asesiadau risg 
yn cael eu cynnal hefyd. Mae'r cynllun gofal 
cychwynnol yn cael ei greu gyda chyfranogiad 
y preswylydd a'r teulu a chan ystyried 
gwybodaeth wedi'i chasglu gan weithwyr gofal 
iechyd proffesiynol perthnasol. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Glanhau 

Sych Trin 

Gwallt 

Gwasanaeth 

Trin Traed 

Gosod ffôn preifat a galwadau 

Papurau Newydd 

Dillad 

Pethau  

ymolchi 

Eitemau fel sbectol, cymhorthion clywed a batris 

Eitemau personol neu ddianghenraid 

Prydau i ymwelwyr neu 

westeion Rhai 

teithiau/gwibdeithiau neu 

weithgareddau 

Gwasanaeth cludo ar gyfer apwyntiadau 

ADOLYGIADAU CYNLLUNIAU GOFAL 

Bydd cynllun gofal y preswylydd, pan fydd angen, 
yn cael ei adolygu'n rheolaidd (bob mis fel arfer) a'i 
ddiweddaru i adlewyrchu unrhyw anghenion sy'n 
newid er mwyn sicrhau y darperir ar gyfer unrhyw 
anghenion sy'n datblygu mewn perthynas ag 
iechyd, gofal personol a chymdeithasol. Mae hyn yn 
cynnwys asesiadau risg rheolaidd. Bydd y cynllun 
gofal yn cael ei adolygu gyda chyfranogiad y 
preswylydd a'r perthynas agosaf / teulu lle bo 
hynny'n briodol. 

Bydd contract preswylio yn cael ei roi i bob 
preswylydd, ni waeth beth yw'r categori cyllido. 

Bydd pecyn 'Croeso i'ch cartref newydd' yn cael 
ei roi i breswylwyr sy'n dewis byw gyda ni. Bydd 
rhagor o wybodaeth a chyhoeddiadau hefyd yn 
cael eu harddangos yn y Cartref. 
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TREFNIADAU STAFFIO 

Rydyn ni'n dewis ein staff yn ofalus ac yn mynd ati i 
annog dysgu a datblygu i sicrhau bod y safonau 
gofal uchaf yn cael eu cynnal. Mae ein preswylwyr 
yn mwynhau bywyd hapus a boddhaus gan wybod 
bod carfan ddiogel, effeithiol ac ymatebol sydd ag 
arweinyddiaeth dda yn gefn iddyn nhw ac yn gofalu 
amdanyn nhw. 

Mae'r preswylwyr yn cael eu cynorthwyo i gyflawni 
beth bynnag maen nhw'n dewis ei wneud. Rydyn 
ni'n parchu pobl fel unigolion ac mae eu cynlluniau 
gofal wedi'u teilwra ar eu cyfer ac yn parchu eu 
dewisiadau, fel bod eu hanghenion personol yn cael 
cymaint o sylw â'u hanghenion corfforol ac 
emosiynol. 

Mae rhagor o wybodaeth am ein strwythur staffio 
ar gael yn ein pecyn croeso. 

Mae'r Adroddiad Ansawdd Blynyddol yn cael ei 
baratoi gan y Rheolwr Gyfarwyddwr ac yn cynnwys: 

Datganiad wedi'i lofnodi gan y Rheolwr 
Gyfarwyddwr (ar ran y Bwrdd Gweithredol) a'r 
Cyfarwyddwr Gofal, Safonau a Chydymffurfio 

Adroddiad mesuradwy o'r safonau cyflawniad yn 
ein meysydd/amcanion 'craidd' 

Gwybodaeth am y cyfranogiad yn yr 
archwiliad a'r canfyddiadau 

Beth mae eraill yn ei ddweud am ein 
gwasanaethau gan gynnwys ein rheolyddion a 
chomisiynwyr ein gwasanaethau 

Blaenoriaethau ar gyfer gwella ansawdd 

Canlyniadau'n ymwneud â data Iechyd, 
Diogelwch a Risg 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

LLYWODRAETHU A MONITRO ANSAWDD 

Rydyn ni'n rhoi pwyslais mawr ar ddarparu 
gwasanaeth o'r safon uchaf posibl i'n holl 
breswylwyr. Serch hynny, rydyn ni o'r farn hefyd bod 
lle i wella bob amser, waeth pa mor dda yw ein 
gwasanaethau cyfredol. 
Byddwn ni'n parhau i weithio tuag at gynnal y 
safonau uchel rydyn ni wedi'u cyflawni a byddwn 
ni'n parhau i weithio i wella'r safonau hynny lle 
mae cwmpas i wneud hynny. 

Rydyn ni'n gweithio'n barhaus i gyflawni canlyniadau 
rheoledig ac rydyn ni'n disgwyl i'r holl staff ddangos 
eu hymrwymiad i safonau uchel a'u gwella ym mhob 
agwedd ar eu gwaith. 

Yn rhan o'n Strategaeth Sicrhau Ansawdd, byddwn 
ni'n defnyddio'r dulliau canlynol i sicrhau 
cydymffurfiaeth a mesur ein cyflawniad o ran y 
safonau: 

» Arolygon Bodlonrwydd 

» Archwiliadau 

» Ymweliadau Safonau a Chydymffurfio Darparwyr 
(RI) 

» Rheoli Cwynion 

» Dyletswydd Gonestrwydd 

» Defnydd effeithiol o Weithgor Llywodraethu, 
Ansawdd a Risg y Cwmni 

Y GYMRAEG A CHYFLAWNI'R 'CYNNIG 

GWEITHREDOL' 

Rydyn ni'n gweithio tuag at gynnig gweithredol 
Llywodraeth Cymru a bydd ein Datganiad o 
Ddiben, ein Canllaw Defnyddiwr Gwasanaeth / 
Pecyn Croeso a thaflenni gwybodaeth mewnol yn 
ddwyieithog. 

Croesawn ohebu yn Gymraeg a fydd gohebu 
yn Gymraeg ddim yn arwain at oedi. Rhowch 
wybod i ni beth yw eich dewis iaith. 

Os oes angen cyfarfod ar unigolyn a Chymraeg yw 
ei iaith gyntaf, byddwn ni'n gwneud pob ymdrech i 
sicrhau bod ei iaith gyntaf yn cael ei pharchu, a 
byddwn ni'n cysylltu â'r gwasanaeth cyfieithu i 
drefnu cyfieithydd ar gyfer y cyfarfod. 

Cyfeiriwch at ein Strategaeth Cynnig 
Cymraeg i gael rhagor o wybodaeth. 

Stryd Marian 

Cwm Clydach, Tonypandy, 

CF40 2DL 

Ffôn: +44 (0) 1443 432262 
E-bost: 

info@accurocare.co.uk 

www.accurocare.co.uk 

Rydyn ni wedi ein cofrestru a'n 

rheoleiddio gan Arolygiaeth Gofal 

Cymru 

Dewisiadau Dull o Fyw 
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