Ail Agor (Diweddarwyd ar 24 Awst 2020 i gynnwys Medi)
Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y byddwn yn ailagor o ddydd Sadwrn 1af Awst yn unol â chanllawiau
diweddaraf Llywodraeth Cymru.
Fel rhan o’r cynllyn ailagor, bu’n rhaid i ni addasu ein hamserlen a’r ffordd yr ydym yn gweithredu.
Bydd y daith ar y trên yn cychwyn yn ein prif orsaf yn Gilfach Ddu ar Barc Padarn, ni fyddwn yn yn
agor ein gorsaf Llaberis am y dyfodol rhagweladwy. Rydym yn cynnig tocynnau a archebwyd ymlaen
llaw yn unig, a gallwch eu harchebu ar‐lein neu dros y ffôn neu wrth ymweld a’r orsaf, a bydd angen
eich manylion cyswllt ar gyfer system olrhail ac olrhain. Capasiti cyfyngedig fydd gan ein trenau felly,
mae'n syniad da archebu'n gynnar. I ddechrau, byddwn yn gweithredu am 5 diwrnod yn wythnos o
ddydd Sul i ddydd Iau (yn gynhwysol) er y gallai hyn newid yn ôl y galw. Fodd bynag, nodwch y
byddem yn gweithredu gwasanaethau ar ddydd Sadwrn 1af Awst ar gyfer ein hailagor. Gweler ein
hamserlen am ragor o wybodaeth.
Bydd ein siop a chaffi yng ngorsaf Gilfach Ddu ar agor fel arfer gyda mesuriadau pellhau
cymdeithasol yn eu lle.
1af i’r 6ed Awst (dydd Sadwrn i ddydd Iau)
Amseroedd ymadael dyddiol: 10:30, 11:00, 11:45, 12:15, 13:00, 13:30, 14:15, a 14:45.
9fed Awst i 3ydd Medi (dydd Sul i ddydd Iau)
Amseroedd ymadael dyddiol: 10:30, 11:00, 11:45, 12:15, 13:00, 13:30, 14:15, a 14:45.
6ed Medi i 1af Hydref (dydd Sul i ddydd Iau)
Amseroedd ymadael dyddiol: 11:00, 12:15, 13:30, 14:15.

Tocynnau Safonol:
o

Compartment: £25 (6 o bobl ar y mwyaf o’r un teulu neu ‘bubble’ cymdeithasol)

Mesuriadau rheoli Covid‐19 yn eu lle:
o

Agnen archebu o flaen llaw. Er mwyn ein helpu i reoli capasiti, archebwch ar‐len (yn ffafriol),
dros y ffôn neu wrth ymweld a’r orsaf o flaen llaw.

o

Cyfundrefnau glanahau gwell. Byddwn yn glanhau cerbydau ac adrannau ar ôl pob
gwasanaeth / siwrne.

o

Darperir gorsafoedd glanweithdra dwylo i chi eu defnyddio o amgylch yr orsaf.

o

Taliadau digyswllt yn ffafriol ar gyfer pob pryniant yn y siop a chaffi.

o

Byddwn yn gofyn i’n ymwelwyr gynnal y pellter cymdeithasol 2 fetr wrth ddefnyddio ein
cyflysterau.

o

Mae toiledau sy’n cael eu rhedeg gan y Cyngor ar gael yn y brif faes parcio yn Gilfach Ddu.

o

Bydd system unffordd ar waith i symud yn ddiogel o amgylch y Rheilffordd.

o

Casglu gwybodaeth Olrhain a Olrhain yn ei le. Bydd manylion yn cael eu cadw’n ddiogel am
21 diwrnod ar ôl eich ymweliad ac yna’n cael eu dileu.

Cyfrifoldebau Teithwyr:
Gofynnwn am eich cydweithrediad i dilyn ein cyngor ac arweiniad, ac arweiniad Llywodraeth Cymru
bob amser gan gynwys:
o

Bydd yn orfodol i wisgo gorchydd gwyneb / mwgwd bob amser tu fewn i adeilad yr orsaf ac
ar y trên. Gellir tynnu’r rhain wrth eistedd yn y caffi ac yn ein hardaloedd allanol.

o

Golchwch eich dwylo yn aml a defnyddiwch y gorsafoedd golchi dwylo a ddarperir.

o

Osgowch a chyffwrdd â’ch wyneb.

o

Arsylwi ar belter cymdeithasol.

Os ydych chi’n teimlo’n sâl neu’n profi symptomau Covid‐19 byddem yn gofyn i chi ac aelodau o’ch
plaid neu’ch grŵp teulu beidio â mynychu’r Rheilffordd.
Byddwn yn parhau i arolygi’r sefyllfa ac yn eich diweddaru ar unrhyw newidiadau yn neddfwriaeth y
Llywodraeth neu’r ffordd yr ydym yn gweithredu.

