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ASESIAD RISG LLYWODRAETH CYMRU 
 

Teitl yr Asesiad Risg: COVID-19 – DYCHWELYD I’R SWYDDFA 

Asesiad Risg Rhif: GWEITHLU A CHYFLEUSTERAU – ASESIAD RISG CYFFREDINOL 01 

 

 Mae’r asesiad hwn yn berthnasol i’r holl staff sy’n dychwelyd i weithio yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru yn dilyn llacio 
cyfyngiadau symud COVID-19. Y flaenoriaeth glir yw diogelu iechyd a lleihau’r risg o haint 

 

 Rheolwyr Cyfleusterau Grŵp yr Ysgrifennydd Parhaol sy’n berchen ar yr asesiad risg a bydd yn cael ei adolygu yn unol â 
datblygiadau yn rheoliadau, canllawiau a chyngor iechyd y cyhoedd y llywodraeth mewn ymateb i’r pandemig COVID-19 

 

 

Pa beryglon 
sy’n gysylltiedig 

â’r 
gweithgarwch? 

Pwy allai gael eu 
niweidio a sut? 

Pa fesurau ydym ni’n eu cymryd i leihau’r 
risg? 

 

Pwy sy’n 
gyfrifol am y 
risg 

Gwerthusiad Risg 
 

T 
 

E S 

Yr haint yn 
lledaenu yn y 
gweithle 

Yr holl staff, 
ymwelwyr a 
chontractwyr sy’n 
mynd i 
swyddfeydd 
Llywodraeth 
Cymru yn 
cynnwys is-
denantiaid fel y 
bo’n briodol 

 Deallir mai’r prif ffyrdd o drosglwyddo 
COVID-19 yw defnynnau a gludir drwy’r 
awyr a chysylltiad ag arwynebau 
halogedig.  

 
 Mae’r mesurau canlynol wedi’u cynllunio i 

leihau’r risgiau trosglwyddo hyn. 
 
Cadw pellter corfforol 
 
 Ad-drefnu cynllun swyddfeydd yn cynnwys 

cynlluniau eistedd diwygiedig ar gyfer pob 
swyddfa ar sail y rheol cadw pellter o ddau 
fetr. Lleihau capasiti swyddfeydd i 30% i 
40%. 

 Arwyddion, marciau llawr a negeseuon 
gweledol ledled swyddfeydd am gadw 
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pellter cymdeithasol i helpu staff i leihau 
cyswllt rhwng pobl a chadw ffiniau diogel. 

 Bydd trefniadau mynediad/gadael 
adeiladau yn cael eu hailgynllunio i 
sicrhau bod modd cadw at ofynion cadw 
pellter corfforol. 

 Bydd newidiadau’n cael eu gwneud i 
drefniadau llofnodi wth gyrrraedd staff ac 
ymwelwyr (pan fyddant yn cael ymweld) i 
leihau risgiau trosglwyddo. 

 Gwneud addasiadau i brosesau a 
gwiriadau diogelwch corfforol i sicrhau bod 
staff diogelwch a derbynyddion yn 
ymwneud â staff ac ymwelwyr yn fwy 
diogel. 

 Addasiadau pellach yn cynnwys sgriniau 
amddiffynnol mewn lleoliadau lle mae yna 
lawer o ymwneud (e.e. derbynfa a 
mannau arlwyo). 

 Cyfarfodydd rhithwir fydd y drefn arferol. 
Dim ymwelwyr allanol ac eithrio drwy 
gytundeb eithriadol. 

 Cyfyngu ar nifer y bobl a fydd yn mynychu 
unrhyw gyfarfod yn ein swyddfeydd i 
uchafswm penodedig yn unol â gofynion 
cadw pellter corfforol. 

 Lifftiau, toiledau, cawodydd ac 
ystafelloedd newid i’w defnyddio gan un 
person yn unig. Gall dau unigolyn neu fwy 
ddefnyddio lifftiau os ydynt yn aelodau o’r 
un aelwyd. 

 Ailgynllunio darpariaeth arlwyo 
hunanwasanaeth gyda thaliadau 
cerdyn/digyswllt yn unig. 

 Bydd nifer y staff ac eraill a ddaw i’r 
swyddfa’n cael eu rheoli yn unol â’r 
niferoedd is o bobl sy’n cael bod yn y 
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swyddfeydd i fodloni gofynion cadw pellter 
cymdeithasol. 

 
Glanhau a diheintio swyddfeydd 
 
 Glanhau pob swyddfa’n drylwyr cyn i bobl 

ddychwelyd. 
 Mwy o lanhau ledled yr ystâd gyda 

phwyslais ar fannau sy’n cael eu cyffwrdd 
llawer, glanhau’n amlach a phresenoldeb 
yn ystod y dydd. 

 Gorsafoedd diheintio hawdd i’w lleoli i staff 
ac ymwelwyr ym mynedfeydd swyddfeydd 
ac mewn lleoliadau amlwg ledled y 
swyddfeydd. Bydd y rhain yn cynnwys 
hylif diheintio dwylo a chynhyrchion 
glanhau eraill. 

 
Desgiau ac arwynebau clir a diogel 
 
 Dweud wrth yr holl staff bod desg glir yn 

orfodol er mwyn gallu glanhau desgiau ac 
arwynebau’n drylwyr ac effeithiol. 

 Cytuno ar Bolisi Gweithfannau Glân 
newydd gyda’r Undebau Llafur. 

 Bydd glynu at brotocolau desg glir yn 
ofyniad hylendid hanfodol. 

 Cymryd camau i glirio’r holl ddesgiau a’r 
arwynebau er mwyn gallu glanhau’n 
drylwyr cyn i staff ddychwelyd. 

 
Awyru 
 
 Mae canllawiau diweddaraf y diwydiant ar 

weithredu a defnyddio gwasanaethau 
adeiladau er mwyn lleihau’r risg o ledaenu 
coronafeirws yn argymell osgoi ailgylchu 
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aer. 
 Mae paramedrau gweithredu diwygiedig a 

gyflwynwyd ar gyfer systemau awyru 
mecanyddol yn galluogi cyflenwad llawn o 
awyr iach. Mae’r rhain wedi bod ar waith 
ers y cyfyngiadau symud. 

 Cyflwyno mesurau hidlo gwell. 
 Bydd systemau awyru mecanyddol yn 

parhau i gael eu gweithredu yn unol â’r 
canllawiau diweddaraf ar COVID-19. 

 Cyfathrebu â staff i’w hannog i agor 
ffenestri’n fwy nag arfer i sicrhau mwy o 
awyr iach. 

 Cymryd camau i gael gwared ar ffaniau 
desg trydan cludadwy sy’n creu risg 
ychwanegol o drosglwyddo’r defnynnau 
drwy’r aer a lledaenu haint. 

 Arwyddion mewn toiledau i atgoffa staff i 
roi seddi toiledau i lawr cyn eu fflysio i 
leihau’r risg posibl o halogi drwy’r awyr yn 
y ffordd hon. 

Dim digon o 
amser i gwblhau’r 
holl wiriadau a’r 
paratoadau 
(‘hanfodion bod 
yn barod’) cyn 
ailagor 
swyddfeydd gan 
beryglu iechyd a 
diogelwch 

Yr holl staff, 
ymwelwyr a 
chontractwyr sy’n 
dod i swyddfeydd 
Llywodraeth 
Cymru yn 
cynnwys is-
denantiaid fel y 
bo’n briodol 

 Mae’r holl waith cynnal a chadw adeiladau 
statudol/gorfodol wedi parhau ledled yr 
ystâd yn ystod y cyfyngiadau symud. O 
safbwynt cynnal a chadw, mae pob 
swyddfa’n cydymffurfio ac yn barod i staff 
ddychwelyd iddynt. 

 Bydd swyddfeydd yn ailagor fesul cam er 
mwyn gallu rheoli’r adnoddau sydd ar gael 
yn effeithiol. 

 Bydd yna oedi ac adolygiad ar ôl y cam 
cyntaf er mwyn gallu rhoi gwersi a 
ddysgwyd ar waith yn y camau dilynol. 
Bydd y camau dilynol yn rhoi ystyriaeth 
lawn i’r adnoddau sydd eu hangen i 
sicrhau bod yr holl baratoadau’n cael eu 
gwneud cyn i staff ddychwelyd. 
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 Y gwaith o ad-drefnu swyddfeydd i sicrhau 
pellter cymdeithasol wedi’i gwblhau. 

 Clirio’r holl ddesgiau ac arwynebau er 
mwyn gallu glanhau’n drylwyr cyn i staff 
ddychwelyd. 

 Sicrhau adnoddau ychwanegol ar gyfer 
gwaith clirio helaeth. 

 

Ddim yn cynnal 
stociau digonol o 
hylif diheintio 
dwylo, 
cynhyrchion 
glanhau/diheintio 
a chyfarpar 
diogelu personol i 
unigolion i ddilyn 
protocolau 
hylendid 

Yr holl staff, 
ymwelwyr a 
chontractwyr sy’n 
dod i swyddfeydd 
Llywodraeth 
Cymru ac is-
denantiaid fel y 
bo’n briodol 

 Mae stociau digonol wedi’u sicrhau cyn 
ailagor a chyflenwadau wedi’u harchebu 
ymlaen llaw. 

 Mae ffynonellau cyflenwi eraill yn cael eu 
hystyried ar y cyd â darparwyr 
gwasanaethau allweddol. 

 Gweithio gyda darparwyr gwasanaethau 
allweddol i sicrhau bod gan 
staff/contractwyr ar y safle y cyfarpar 
diogelu personol sydd ei angen i gyflawni 
swyddogaethau penodol 

 Bydd y gadwyn gyflenwi’n cael ei 
hadolygu’n barhaus 
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Niferoedd 
annigonol o 
Swyddogion Tân 
a Swyddogion 
Rheoli 
Digwyddiadau i 
allu gwacáu 
mewn argyfwng 

Yr holl staff, 
ymwelwyr a 
chontractwyr sy’n 
dod i swyddfeydd 
Llywodraeth 
Cymru ac is-
denantiaid fel y 
bo’n briodol 

 Asesiadau Risg Tân wedi’u hadolygu cyn 
ailagor. 

 Cael cymorth Swyddogion Tân. Pennu 
faint o Swyddogion Tân sy’n dod ar y 
safle. 

 Nodi hyfforddiant ar-lein i Swyddogion Tân 
fel opsiwn i gynyddu niferoedd os oes 
angen. 

 Gweithdrefnau gwacáu i gydymffurfio â’r 
gofyniad cadw pellter cymdeithasol cyn 
belled ag sy’n rhesymol. 

 Ystyried gweithdrefn galw enwau arall ar 
gyfer gwacáu mewn argyfwng ar 
safleoedd llai  
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 DS – mae’n rhaid i’r rheolwr llinell a 
meysydd busnes perthnasol ystyried y 
risgiau cysylltiedig ar gyfer staff sydd 
angen Cynlluniau Personol Gadael mewn 
Argyfwng (PEEPS) mewn ymgynghoriad â 
deiliad y PEEP i benderfynu pa staff all 
ddychwelyd yn ddiogel i’r swyddfa, gan 
dalu sylw arbennig i niferoedd cyfyngedig 
y staff sydd ar gael mewn swyddfeydd i 
helpu i wacáu. Gellir ystyried swyddfa ar y 
llawr gwaelod lle bo hynny’n bosibll ac yn 
briodol i ddeiliaid PEEP sydd angen bod 
yn y swyddfa am resymau parhad busnes 
neu lesiant hollbwysig. 

 
 

Methu darparu 
cymorth cyntaf i 
staff gan nad oes 
digon o 
swyddogion 
cymorth cyntaf 
wedi’u hyfforddi 
ar y safle. 

Yr holl staff, 
ymwelwyr a 
chontractwyr sy’n 
dod i swyddfeydd 
Llywodraeth 
Cymru  

 Pennu faint o swyddogion cymorth cyntaf 
sy’n mynychu pob safle i weld bylchau 
posibl a’r gofynion darpariaeth. 

 Yr holl swyddogion cymorth cyntaf wedi’u 
hyfforddi (yn cynnwys ein trydydd partïon 
a’n contractwyr) i gael eu defnyddio a’u 
rhannu ar draws y safle. 

 Datblygu proses ar gyfer cydgysylltu 
ymateb swyddogion cymorth cyntaf a 
chyfathrebu trefniadau darpariaeth â’r 
staff. 

 

Tîm Iechyd a 
Diogelwch 

4 3 12 

Ddim yn rheoli 
lefel defnydd 
adeiladau a mynd 
y tu hwnt i’r 
terfynau capasiti 
a bennwyd i 
sicrhau bod modd 
cadw pellter 
cymdeithasol o 

Yr holl staff, 
ymwelwyr a 
chontractwyr sy’n 
dod i swyddfeydd 
Llywodraeth 
Cymru ac is-
denantiaid fel y 
bo’n briodol 

 Bydd personau dynodedig (Uwch 
Swyddogion Cyfrifol Adeiladau) yn gyfrifol 
am reoli pa staff a thimau sy’n dod i’r 
swyddfa a phryd yn unol â’r niferoedd llai 
o bobl y bydd swyddfeydd yn gallu eu 
cymryd i fodloni gofynion cadw pellter 
corfforol. 

 Sefydlu Pwyllgorau Tŷ Pontio Diogel fel 
mecanwaith rheoli allweddol. 

Uwch 
Swyddogion 
Cyfrifol 
Adeiladau 
 
 
 
 
 

2 3 6 
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ddau fetr 
 

 Ystyried technoleg olrhain lefel defnydd 
‘amser real’ newydd. 

 Parhau i fonitro lefelau defnydd 
swyddfeydd drwy system rheoli mynediad 
(gyda amseroedd aros 24-48 awr) a 
thynnu sylw at unrhyw swyddfeydd sy’n 
nesu at 90+%. 
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Achos newydd o 
COVID-19 neu 
achos tybiedig o 
COVID-19 ar y 
safle 

Yr holl staff, 
ymwelwyr a 
chontractwyr sy’n 
dod i swyddfeydd 
Llywodraeth 
Cymru ac is-
denantiaid fel y 
bo’n briodol 

 Gweithdrefn ymateb glanhau a dihalogi ar 
waith. 
 

 Bydd Rheolwr Cyfleusterau’r adeilad yn 
dilyn gweithdrefnau ar gyfer comisiynu 
gwaith glanhau trylwyr, brys o’r ardal 
heintiedig sy’n cydymffurfio â’r canllawiau 
a gyhoeddwyd gan Public Health England 
(PHE) COVID-19: Cleaning in a non-
healthcare setting 

 
 Dylid hysbysu glanhawyr bod angen 

glanhau trylwyr o fewn 2 awr ac mae’n 
rhaid cau’r adran sydd wedi’i heffeithio. 
Bydd yr adran yn cael ei glanhau’n 
drylwyr o fewn 1 awr pan fo glanhawyr 
ar y safle eisoes ac o fewn 4 awr yn 
achos safleoedd eraill yn dilyn 
hysbysu. Disgwylir y bydd pob parti’n 
ceisio ailagor yr ardal yn ddiogel o fewn 
72 awr (yn amodol ar asesiad risg 
pellach). 

 
 Mae Vinci Facilities yn deall ac yn gallu 

bodloni’r safonau gofynnol yn y 
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fpublications%2Fcovid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings%2Fcovid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings&data=02%7C01%7CPaul.Sullivan%40gov.wales%7C3190f6f07845468f324f08d8097ce7a3%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637269779344940662&sdata=7d03WX4eLfym8vQPLv739%2FO6oF29TusUK92nEpfsLwA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fpublications%2Fcovid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings%2Fcovid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings&data=02%7C01%7CPaul.Sullivan%40gov.wales%7C3190f6f07845468f324f08d8097ce7a3%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637269779344940662&sdata=7d03WX4eLfym8vQPLv739%2FO6oF29TusUK92nEpfsLwA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fpublications%2Fcovid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings%2Fcovid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings&data=02%7C01%7CPaul.Sullivan%40gov.wales%7C3190f6f07845468f324f08d8097ce7a3%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637269779344940662&sdata=7d03WX4eLfym8vQPLv739%2FO6oF29TusUK92nEpfsLwA%3D&reserved=0
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canllawiau uchod. 
 
 Adrodd am y digwyddiad drwy’r system 

adrodd am Ddamweiniau/Digwyddiadau er 
mwyn gallu cynnal ymchwiliad i geisio 
gweld beth oedd tarddiad yr achos a 
sicrhau bod yr holl fesurau sydd ar waith 
yn parhau i fod yn effeithiol. 

 
 

 
 

Unigolyn 
/Rheolwr 
Llinell/Swyddog 
Cymorth Cyntaf 
Tîm Iechyd a 
Diogelwch 
 
 
 
 

Is-denantiaid 
Llywodraeth 
Cymru ddim yn 
cydymffurfio â 
gweithdrefnau a 
pholisïau 
gweithredu 
diwygiedig ar 
gyfer swyddfeydd 
yn sgil COVID-19 

Yr holl staff, 
ymwelwyr a 
chontractwyr sy’n 
dod i swyddfeydd 
Llywodraeth 
Cymru ac is-
denantiaid fel y 
bo’n briodol 

 Protocolau dychwelyd i’r gwaith 
diwygiedig perthnasol wedi’u cyfathrebu i 
is-denantiaid. 

 
 
 
 
 
 
 Drwy’r Pwyllgorau Tŷ Pontio Diogel, Uwch 

Swyddogion Cyfrifol Adeiladau i sicrhau 
bod protocolau, strategaethau cadw 
pellter a mesurau rheoli lefelau defnydd 
newydd yn cael eu deall a’u harfer gan 
holl ddeiliaid adeiladau. 

 

Paul 
Sullivan/Jayne 
Chinnock/David 
Grŵp yr 
Ysgrifennydd 
Parhaol 
 
 
 
Uwch 
Swyddogion 
Cyfrifol 
Adeiladau 

2 3 6 

Effaith mesurau 
swyddfeydd 
COVID-19 ar 
ddarparu 
addasiadau yn y 
gweithle 

Staff anabl ac 
eraill ag 
Addasiadau yn y 
Gweithle y 
cytunwyd arnynt 
fel yr 
argymhellwyd 
gan iechyd 
galwedigaethol 

 Mewn llawer o achosion bydd staff ag 
addasiadau yn y gweithle a allai gael eu 
heffeithio yn gweithio gartref felly ni fydd 
gwrthdaro rhwng mesurau swyddfa Covid-
19 a’r angen am addasiadau (enghraifft 
amlwg, ond nid yr unig un o reidrwydd, 
yw’r defnydd o ffan desg). Yn y cyd-
destun hwn, hwyrach mai gweithio gartref 
yw’r addasiad gweithle gorau. 
 

Julie Carne 3 3 9 



 9 

 Pan fo aelod o staff yn gweithio yn y 
swyddfa ac addasiadau arferol yn cael eu 
heffeithio gan fesurau Covid-19 ar gyfer y 
swyddfa, bydd dulliau o wneud 
addasiadau’n cael eu hystyried fesul 
achos gyda chyngor fel bo angen gan y 
Tîm Addasiadau yn y Gweithle 

 
 

 

Gwybodaeth ychwanegol sy’n berthnasol i’r gweithgaredd:  

 

 
 
Aseswr:  Paul Sullivan 

Uwch Reolwr Atebol: Peter Kennedy 

Dyddiad: 25 Mehefin 2020 

Dyddiad Adolygu’r Asesiad 14 Awst 2020 

 

ATODIAD A 
Sgôr Risg 

 
 

E = effaith   (effaith os yw’r risg yn cael ei gwireddu, sgôr o 1 i 5)  
T = tebygolrwydd (tebygolrwydd y bydd risg yn cael ei gwireddu, sgôr o 1 i 5)  
S = sgôr cyffredinol (effaith x tebygolrwydd, sgôr o 1 i 25) 
 
 

Risg Uchel: 16 i 25 – Dylai gweithgareddau ddod i ben ar unwaith nes cyflwyno mesurau rheoli pellach i liniaru’r risg; 
Risg Ganolig: 9 i 15 – Dylid goddef y gweithgareddau am gyfnod byrdymor yn unig ac yna dim ond tra bod mesurau rheoli risg pellach i liniaru’r risg 
yn cael eu cynllunio a’u cyflwyno, o fewn cyfnod amser diffiniedig; 
Risg Isel: 1 i 8 - Derbyniol i raddau helaeth, yn amodol ar adolygiadau cyfnodol, neu ar ôl newid sylweddol    
 
 
 
 
 


