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Iaith y gwasanaeth Saesneg

Arolygiad blaenorol Arolygiaeth Gofal 
Cymru

Hwn oedd arolygiad cyntaf y gwasanaeth o dan y 
darparwr cofrestredig, Moore & Moore Care Ltd.

A yw’r gwasanaeth hwn yn darparu’r 
Cynnig Rhagweithiol ar gyfer y Gymraeg?

Yn gweithio tuag ato. 

Crynodeb

Mae Carr Holm yn darparu gofal a chymorth mewn amgylchedd cynnes a chyfeillgar. Mae'r 
safle yn ddiogel, yn hygyrch, ac mewn cyflwr da, gan gynnig amgylchedd cartrefol.

Mae'r staff yn adnabod y bobl yn dda, ac yn rhyngweithio â nhw mewn ffordd garedig a 
gofalgar, gan ddarparu cymorth i'r bobl yn y ffordd yr oeddent yn dymuno ei gael, a phryd 
roeddent am ei gael. Mae'r ffeiliau gofal yn nodi'r ffordd y mae'r bobl yn dymuno i'w 
hanghenion unigol gael eu diwallu. Cynhelir gweithgareddau rheolaidd ac amrywiol yn y 
gwasanaeth er mwyn sicrhau llesiant corfforol ac emosiynol y bobl. Cedwir y bobl yn 
ddiogel drwy fesurau diogelu da, gan gynnwys rheoli heintiau. 

Mae digon o drefniadau goruchwylio ar waith yn y gwasanaeth. Mae'r unigolyn cyfrifol yn 
ymweld fel sy'n ofynnol ac yn siarad â'r bobl sy'n byw yn y cartref, ac mae'r staff yn cael 
adborth ar y gwasanaeth. Mae'r staff yn teimlo bod yn cael eu cefnogi gan y rheolwr ac 
maent yn cael sesiynau goruchwylio. Mae hyfforddiant ar waith i gefnogi datblygiad y staff 
a'u helpu i gyflawni eu gwaith yn ddiogel ac yn effeithiol.





Llesiant 

Mae'r bobl yn cael eu cefnogi'n dda ac mae ganddynt reolaeth dros eu bywydau bob dydd. 
Mae eu cynlluniau gofal a chymorth yn nodi eu hanghenion a'u dewisiadau unigol. Gall y 
bobl ddewis pryd yr hoffent godi a ble yr hoffent dreulio eu hamser. Gall y bobl leisio eu 
barn ar faterion megis bwydlenni a gweithgareddau, gan fod y cogydd a'r rheolwr yn neilltuo 
amser i siarad â'r bobl am eu dewisiadau yn rheolaidd.

Caiff iechyd corfforol a meddyliol y bobl ei hyrwyddo. Cynhelir gweithgareddau rheolaidd y 
gall y bobl ddewis cymryd rhan ynddynt. Gallant hefyd awgrymu gweithgareddau yr hoffent 
gymryd rhan ynddynt. Mae'r bobl yn byw mewn amgylchedd a gaiff ei gynnal a'i gadw'n 
dda. Nodir ffyrdd o wella'r amgylchedd, a gweithredir arnynt. Mae byw mewn amgylchedd 
sy'n cael ei gynnal a'i gadw'n dda yn cyfrannu at lesiant y bobl. 

Caiff risg y bobl o niwed neu gamdriniaeth ei rheoli'n dda. Mae'r staff yn cael hyfforddiant a 
diweddariadau rheolaidd ar ddiogelu, a cheir polisi cyfredol y gallant gael gafael arno'n 
hawdd. Mae'r staff yn deall eu cyfrifoldebau i roi gwybod am unrhyw bryderon. Mae gan 
bawb gynllun personol ar gyfer gwagio'r adeilad mewn argyfwng (PEEP). Lluniwyd 
cynlluniau risg i liniaru a lleihau unrhyw risgiau eraill a nodwyd. Mae systemau da ar waith i 
reoli heintiau, sydd wedi cadw pobl yn ddiogel yn ystod pandemig COVID-19. Dywedodd y 
bobl y gwnaethom siarad â nhw wrthym eu bod yn teimlo'n ddiogel yn Carr Holm.

Mae'r bobl wedi meithrin cydberthnasau da ag eraill, ac yn cael eu cefnogi i gynnal 
cydberthnasau o'r fath. Yn ystod pandemig COVID-19, mae'r bobl wedi cael eu cefnogi 
mewn amrywiaeth o ffyrdd i gadw mewn cysylltiad â'r bobl sy'n bwysig iddynt. Gwelsom fod 
gan y bobl gydberthnasau da â'r staff a'i gilydd.



Gofal a Chymorth 

Mae'r bobl yn cael gofal a chymorth sy'n diwallu eu hanghenion unigol. Caiff anghenion y 
bobl eu hasesu a'u cynllunio cyn iddynt gyrraedd y gwasanaeth. Roedd y cynlluniau 
personol yn fanwl, ac yn dangos bod y staff yn ymwybodol o ddewisiadau unigol y bobl ac 
yn eu deall. Gwelsom fod y cynlluniau gofal a chymorth wedi cael eu hadolygu, fel sy'n 
ofynnol, er mwyn sicrhau eu bod yn gyfredol. Dywedodd y bobl wrthym eu bod yn fodlon ar 
eu gofal, a bod y staff cymorth yn garedig.

Mae'r bobl yn cael cymorth da gan staff cyfeillgar sy'n eu trin â pharch. Gwelsom fod y bobl 
yn cael cymorth fel y'i disgrifir yn eu cynlluniau gofal. Mae'n amlwg bod y bobl yn gallu dilyn 
eu harferion dyddiol eu hunain. Mae'r staff yn garedig ac yn darparu gofal mewn modd 
digyffro. Dywedodd y bobl wrthym eu bod yn hoffi'r bwyd, a'u bod yn cael cynnig diodydd a 
byrbrydau'n rheolaidd.

Mae amrywiaeth o gymorth gofal iechyd ar gael i'r bobl. Gwelsom o'r cofnodion fod y bobl 
yn cael eu cefnogi i ddefnyddio amrywiaeth eang o weithwyr gofal iechyd proffesiynol, gan 
gynnwys meddygon teulu, ymarferwyr nyrsio a nyrsys seiciatrig cymunedol yn ôl yr angen. 
Dywedodd gweithiwr gofal iechyd proffesiynol gwirfoddol wrthym, ‘Carr Holm are always 
prompt to request district nurse input when required and are always pro-active when given advice 
and support’ (Mae Carr Holm bob amser yn gofyn am wybodaeth gan y nyrs ardal yn amserol yn ôl 
yr angen, ac mae bob amser yn rhagweithiol pan roddir cyngor a chymorth iddo). Darperir 
amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi llesiant meddyliol y bobl, er enghraifft cwisiau, posau 
jig-so, ymarferion mewn cadair freichiau, bingo a diddanwyr. Mae'r bobl yn cael y 
feddyginiaeth sydd ei hangen arnynt. Caiff cymhwysedd y staff ei gadarnhau cyn y caniateir 
iddynt roi meddyginiaeth, ac mae'r rheolwr yn goruchwylio eu hymarfer.

Caiff diogelwch y bobl ei gynnal yn dda. Mae gan y gwasanaeth systemau cadarn ar waith 
er mwyn sicrhau bod y bobl yn cael eu diogelu rhag camdriniaeth, a hynny drwy 
hyfforddiant rheolaidd a pholisïau hygyrch. Mae'r systemau rheoli heintiau yn dda, ac mae 
amrywiaeth eang o fesurau ar waith er mwyn sicrhau bod y bobl yn ddiogel rhag COVID-19. 
Mae hyn yn cynnwys cynnal profion ar ymwelwyr â'r cartref, yn ogystal â sicrhau bod y staff 
a'r ymwelwyr yn gwneud defnydd da o'r cyfarpar diogelu personol (PPE). Mae'r staff a'r 
ymwelwyr yn llofnodi datganiad bob wythnos i ddweud eu bod yn ymwybodol o'r canllawiau 
presennol a'u bod yn eu dilyn.



Yr Amgylchedd 

Mae'r gwasanaeth yn darparu gofal a chymorth i'r bobl mewn amgylchedd eang. Mae'r 
cyfleusterau a'r cyfarpar yn hyrwyddo canlyniadau personol yn effeithiol. Mae'n hygyrch ac 
yn ddiogel, ac mae mesurau diogelwch priodol ar waith. Mae'r amgylchedd cyffredinol yn 
gynnes, yn gartrefol ac yn lân. Gwnaed gwaith ailaddurno ac adnewyddu mewn rhai 
mannau, a chaiff gwaith o'r fath ei gwblhau yn ôl yr angen. Gall y bobl ddewis ble i dreulio 
eu hamser, boed yn eu hystafelloedd eu hunain wedi'u personoli, y lolfa neu ardaloedd 
tawel eraill. Mae'r cyfarpar sy'n cefnogi anghenion y bobl mewn cyflwr da, yn unol â'r 
ddeddfwriaeth gyfredol.
 
Mae trefniadau iechyd a diogelwch y cartref yn cael eu rheoli'n dda. Adolygwyd yr asesiad 
risg tân gan unigolyn annibynnol â chymwysterau addas ym mis Mehefin 2021. Drwy hyn, 
nodwyd meysydd y mae angen eu gwella ac mae'r gwasanaeth wrthi'n nodi pwy all 
gyflawni'r gwaith hwnnw cyn gynted â phosibl.  Cynhelir archwiliadau o'r systemau tân yn 
rheolaidd. Mae gan y cartref sgôr Hylendid Bwyd o bump, sef y sgôr uchaf bosibl.



Arwain a Rheoli 

Gall y bobl fod yn hyderus bod gan y gwasanaeth systemau ar waith i fonitro'r gwaith o 
redeg y gwasanaeth yn ddidrafferth, er y dylid gwella'r rhain. Mae'r unigolyn cyfrifol yn 
cynnal ymweliadau bob tri mis ac yn siarad â'r bobl sy'n byw yn y cartref, ynghyd â'r staff. 
Mae'n cysylltu â'r rheolwr yn rheolaidd. Fodd bynnag, ychydig iawn o ddogfennau sydd i 
ddangos bod y rheolwr yn goruchwylio'r gwasanaeth. Dywedodd y rheolwr a'r unigolyn 
cyfrifol wrthym y byddent yn mynd i'r afael â hyn. Cwblhawyd adroddiad ar ansawdd y gofal 
fel sy'n ofynnol, ond mae angen cynnwys rhagor o fanylion i ddangos sut y bydd ansawdd y 
gwasanaeth yn cael ei ddadansoddi a'i wella'n barhaus. 

Mae'r bobl yn cael eu cefnogi gan dîm sefydlog o staff sy'n meddu ar y wybodaeth a'r 
sgiliau priodol. Mae'r gwasanaeth yn sicrhau bod hyfforddiant y staff yn gyfredol, a lle mae 
angen adnewyddu hyfforddiant rhai aelodau o'r staff sydd wedi dod i ben, o ganlyniad i 
pandemig COVID-19, mae'n gweithio i unioni hyn. Mae trosiant y staff yn isel iawn, ac mae 
hyn yn sicrhau bod y bobl yn cael gofal cyson gan staff sy'n eu hadnabod yn dda. Mae'r 
gwasanaeth yn sicrhau bod tystysgrifau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn 
cael eu gwirio bob tair blynedd, yn ôl yr angen. Mae'r staff yn cael sesiynau goruchwylio 
rheolaidd, sy'n sicrhau eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi. Dywedodd y staff 
wrthym eu bod yn cael eu cefnogi'n dda gan y rheolwr a'u bod yn teimlo eu bod yn 
gweithio'n dda fel tîm.



Y meysydd i'w gwella a'r camau a nodwyd yn yr arolygiad blaenorol neu ers hynny. 
Wedi'i gyflawni 

Y meysydd i'w gwella a'r camau a nodwyd yn yr arolygiad blaenorol neu ers hynny. 
Heb ei gyflawni 

Dim

Meysydd lle y mae angen gweithredu â blaenoriaeth 

Dim

Meysydd lle y mae angen gwneud gwelliannau

Dim
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