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Cyflwyniad 

Ar 26 Mai 2020, lansiodd Llywodraeth Cymru Adnodd Asesu Risg COVID-19 Cymru 
Gyfan ar gyfer y Gweithlu (yr Adnodd). Cafodd ei ddatblygu ar y cyd â chlinigwyr, 
ymarferwyr ym maes cydraddoldeb, grwpiau cymunedol a chydweithwyr yn y 
gweithlu. Fe’i lluniwyd yn wreiddiol at ddefnydd staff iechyd a gofal cymdeithasol, 
ond mae’r un mor berthnasol i sectorau eraill, gan gynnwys addysg, gofal plant, 
gwaith chwarae, gwaith ieuenctid ac addysg bellach. Rydym felly wedi mynd ati, 
ynghyd â’n cydweithwyr, i ddiweddaru’r Adnodd ar gyfer y lleoliadau hyn. 

Mae'r Adnoddyn defnyddio canllawiau'r Llywodraeth, a'r gwaith ymchwil, y 
dystiolaeth a'r data mwyaf cyfredol sydd ar gael i nodi ffactorau risg hysbys, gan 
gynnwys oedran, rhyw, ethnigrwydd, cyflyrau iechyd isorweddol, mynegai màs y 
corff (BMI) ac unrhyw hanes teulu perthnasol mewn perthynas â COVID-19. 
Cyfuniad o'r ffactorau amrywiol hyn sy'n cyfrannu at ddifrifoldeb haint. 

Mae'r Adnodd yn adnodd byw a gaiff ei adolygu a'i werthuso'n barhaus wrth i'r 
sylfaen dystiolaeth dyfu ac wrth inni ddysgu o'r broses o'i roi ar waith. Sicrhewch eich 
bod yn defnyddio'r fersiwn gywir a'r fwyaf cyfredol ar Learning@Wales. 
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Sut mae defnyddio'r Adnodd? 

Mae'r Adnodd yn defnyddio methodoleg hunanasesu. Hunanasesiad fydd hwn ar y 
cam cyntaf gan mai dim ond chi fydd yn gallu cwblhau pob rhan ohono, heb unrhyw 
ragdybiaethau na chamgymeriadau. Fe'i bwriedir fel man cychwyn i'r sgwrs rhyngoch 
chi â'ch rheolwr llinell, er mwyn eich cefnogi chi, yr aelod o staff. Bydd hefyd yn 
helpu i sicrhau bod awdurdodau lleol ac eraill yn cyflawni eu dyletswydd gofal i'w 
cyflogeion.  

Mae dyletswydd ar eich sefydliad i'ch diogelu rhag risgiau yn y gweithle a bydd 
disgwyl iddo ofyn a chadarnhau eich bod wedi cynnal asesiad risg. Dylech deimlo'n 
hyderus i gwblhau'r asesiad risg, ac yna drefnu sgwrs â'ch rheolwr llinell i drafod y 
canlyniad a nodi unrhyw anghenion cymorth ychwanegol.  

Bwriedir i’r Adnodd ategu'r cyngor sydd eisoes yn bodoli i bobl sy'n gwarchod eu 
hunain a phobl agored i niwed, a fydd eisoes yn cael cyngor ar weithio gartref neu'n 
glynu'n gaeth wrth gyngor ar gadw pellter cymdeithasol. 
 
Efallai yr hoffech hefyd ystyried a fydd angen cynnal asesiad risg straen i unigolyn 
neu asesiad risg gweithio gartref, gan ei bod yn bwysig ystyried nifer o ffactorau 
mewn perthynas â'ch lles. Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn 
cynnig Asesiad Risg Straen1 cyffredinol i'w ddefnyddio. 
 
Os bydd eich amgylchiadau'n newid, megis symud o weithio gartref yn ôl i'r gweithle, 
bydd angen adolygu a diweddaru Asesiad Risg ar gyfer y Gweithlu. 
 

Ydy'r Adnodd yn addas i bawb? 

Ydy. Mae'r Adnodd yn addas i bawb mewn lleoliadau addysg, gofal plant, gwaith 
chwarae, gwaith ieuenctid ac addysg bellach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 www.hse.gov.uk/stress/risk-assessment.htm  

https://www.hse.gov.uk/stress/risk-assessment.htm
file:///D:/Users/DaviesN7/Objective/Objects/www.hse.gov.uk/stress/risk-assessment.htm
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Deall eich risg 

Mae’r Adnodd yn nodi'r pedwar cam y bydd angen ichi eu cymryd. Edrychwn yn 
fanylach ar bob pwynt. 

1. Gwirio eich risg 
Pan fyddwch yn mynd drwy'r Asesiad Risg, byddwch yn gweld bod meysydd 
wedi cael eu nodi. Y ffactorau risg hysbys yw'r rhain, ac mae gwerth neu 
bwynt wedi cael ei roi i bob un ohonynt. Mae pob pwynt ychwanegol yn 
dynodi risgiau uwch i'r unigolyn. Byddai hyn yn wahanol i bob person sy'n 
cwblhau'r asesiad, oherwydd eich ffactorau risg unigol. Mae'n bwysig eich bod 
yn onest wrth ei gwblhau fel y caiff cymorth priodol ei roi ar waith er mwyn 
sicrhau y cewch eich diogelu cymaint â phosibl. 
 
Oedran – Os ydych dros 50 oed, rydych yn wynebu lefel uwch o risg. Mae'r 
risg yn uwch fyth i bobl dros 60 oed.  
 
Rhyw ar adeg eich geni – Dengys ymchwil fod dynion yn wynebu mwy o 
risg, ac nid ydym yn gwybod pam ar hyn o bryd. Drwy ofyn beth oedd eich 
rhyw ar adeg eich geni, gallwn hefyd gydnabod y risg uwch i fenywod 
trawsryweddol, os mai rhesymau biolegol sy'n gyfrifol am y risg uwch. Felly, 
rhyw ar adeg eich geni yw'r derminoleg gywir mewn perthynas â'r risg. 

Ethnigrwydd – Ym mis Ebrill, daeth tystiolaeth gynyddol i'r amlwg bod haint 
COVID-19 yn cael effaith anghymesur ar bobl o gefndiroedd pobl dduon ac 
Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. Mae hyn yn cynnwys pobl o dras neu hil 
cymysg, ac aelodau o’r gymuned Roma a Theithwyr, sydd o bosib yn dioddef 
camwahaniaethu yn sgil eu hethnigrwydd. Mae hyn oherwydd y credir y gall 
hiliaeth systemig ac anfantais economaidd-gymdeithasol dros genedlaethau 
hefyd fod yn rhan o'r rheswm pam mae pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd 
ethnig yn wynebu mwy o risg. Bydd angen i'ch rheolwr ddeall eich risg yn 
llawn, felly ceisiwch fod yn ddigon hyderus i gwblhau'r adran hon yn gywir. 

Ceir gwaith ymchwil newydd sy'n nodi y gall menywod du a Ffilipinaidd hefyd 
wynebu mwy o risg. Os ydych yn perthyn i un o'r grwpiau hyn, dylech sôn am 
hyn yn eich trafodaethau â'ch rheolwr llinell. 
 
Cyflyrau iechyd isorweddol – Mae pobl â chyflyrau iechyd isorweddol yn 
fwy agored i niwed yn sgil COVID-19. Ceir rhai cyflyrau penodol a fyddai'n 
golygu bod rhywun yn wynebu mwy o risg. Mae'r dystiolaeth gyfredol yn 
dangos mai cyfuniad o ffactorau amrywiol sy'n cyfrannu at ddifrifoldeb haint. 
Dyma pam y rhoddir sgôr i bob cyflwr a restrir. Os bydd gennych sawl cyflwr 
iechyd, bydd eich risg yn cynyddu, a rhaid ystyried hyn wrth nodi unrhyw 
gymorth y bydd ei angen arnoch a'r camau y bydd angen eu cymryd. 
 
Gordewdra – Mae'n ymddangos o'r data y bydd COVID-19 yn cael mwy o 
effaith os ydych yn ordew. Er mwyn bod mor rhagweithiol â phosibl, mae'r 
Adnodd yn ystyried nifer o fesurau. Mae mynegai màs y corff (BMI) yn 
defnyddio eich taldra a'ch pwysau i benderfynu a yw eich pwysau'n iach. Caiff 
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mesur canol y corff ei ystyried hefyd, gan gydnabod y bydd effeithiau ar 
iechyd yn amrywio ymhlith rhai grwpiau ethnig. 
 
Hanes teuluol – Mae'r data'n dangos bod gan rai teuluoedd, yn enwedig 
gefeilliaid, dueddiad teuluol i ddal COVID-19, a chaiff hyn ei gydnabod yn yr 
Adnodd. Os bydd aelod o'r teulu agosaf wedi bod yn yr uned therapi dwys neu 
wedi marw yn sgil COVID-19, mae'n bwysig nodi'r cysylltiad hwn a rhoi'r 
mesurau diogelu priodol ar waith. 
 

2. Deall eich sgôr 
Ar ôl ichi gwblhau'r adran ar ffactorau risg a chyfrifo eich sgôr, gallwch weld 
beth y gallai'r sgôr honno ei olygu i chi yn bersonol. 
 
Bydd yr Adnodd Asesu Risg yn cynnig camau i'w cymryd mewn perthynas 
â'ch sgôr a'ch gweithle, a fydd yn eich helpu i gymryd y camau mwyaf priodol i 
chi. Ymhelaethir ar rai o’r materion a’r ffactorau hyn yn y cwestiynau cyffredin 
ar gyfer addysg, gofal plant a gwaith ieuenctid sy’n cyd-fynd â’r Adnodd 
Asesu Risg a’r canllawiau hyn.  

Mae'n bwysig cofio mai yn gysylltiedig â'r dasg neu'r weithdrefn y mae’r risg, 
ac nid y swydd. Felly, meddyliwch am y gwahanol dasgau y byddech yn eu 
cyflawni a'r risg sy'n gysylltiedig â'r tasgau neu'r gweithdrefnau hynny. 

Ar ôl ichi gael eich sgôr, gallwch ddefnyddio tabl y system goleuadau traffig i 
nodi pa gamau gweithredu y bydd angen ichi eu cymryd mewn gweithle.  
 
Nawr eich bod wedi cwblhau eich Asesiad Risg COVID-19, trafodwch â'ch 
rheolwr llinell er mwyn sicrhau y caiff y camau gweithredu priodol eu rhoi ar 
waith ar gyfer eich amgylchiadau chi fel unigolyn.  
 
Cofiwch – Mae trafod eich Asesiad Risg â'ch rheolwr llinell yn rhan hanfodol 
o'r broses. Bydd y risg yn y gweithle yn amrywio yn ôl y lefel uwchgyfeirio 
gefndirol, ac i ba raddau yn union y bydd pobl wedi dod i gysylltiad â COVID-
19. 
 
Hefyd, bydd yr adran iechyd galwedigaethol, tîm y gweithlu/AD, cynrychiolydd 
undeb, sefydliadau aelodaeth neu eiriolwyr ar gael i roi cyngor a chymorth er 
mwyn sicrhau y cewch eich diogelu'n briodol. Gellir ystyried ffactorau risg 
eraill, gan gynnwys canlyniadau asesiad risg straen, er mwyn ichi gael eich 
cefnogi fel unigolyn. 
 

3. Nodi'r camau gweithredu sy'n addas i chi 
Wrth nodi unrhyw risg yn y gweithle, gallwch chi a'ch rheolwr llinell hefyd nodi 
cymorth pellach. Mae hyn yn cynnwys camau y gallwch chi eu cymryd a 
meysydd lle mae angen i'ch cyflogwr roi cymorth. Mae'r Adnodd Asesu Risg 
yn cynnig awgrymiadau ar gyfer y naill a'r llall. Mae'n bwysig y gallwch herio'r 
sefyllfa os nad yw'r cymorth sydd ei angen arnoch ar gael. Gellir gwneud hyn 
drwy'r gweithlu, cynrychiolwyr undeb neu rwydweithiau staff, fel y bo'n briodol. 
 
Mae hefyd yn bwysig cofio'r ymddygiadau pwysig a pharhaus sydd eisoes yn 
bodoli er mwyn osgoi haint COVID-19. 
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 Hylendid dwylo da. 

 Cadw pellter cymdeithasol rhesymol mewn gweithgarwch anffurfiol yn y 
gweithle yn ogystal â chyswllt â dysgwyr a staff eraill. 

 Defnydd priodol o gyfarpar diogelu personol yn dibynnu ar y lleoliad a'r risg 
weithdrefnol. 

Sicrhau y rhoddir yr hyfforddiant cywir i ddiogelu'r staff, plant a phobl ifanc.   

4. Gweithredu nawr – cymryd y camau cywir 
Mae Cam 4 yn yr Adnodd yn ystyried addasiadau rhesymol, gan ffurfio 
cysylltiad â'ch anghenion cymorth ychwanegol neu bryderon megis iechyd 
meddwl, ac mae angen tystiolaeth o'r mesurau diogelu a roddwyd ar waith. 
Gall hyn gynnwys trafodaethau lle y nodwyd eich bod yn wynebu risg uchel 
neu uchel iawn, ond nid ydych am adael yr amgylchedd gwaith, neu lle y 
nodwyd eich bod yn wynebu risg is, ond hoffech adael y gweithle. Gall fod 
nifer o resymau dros hyn, gan gynnwys cam-drin domestig neu awyrgylch 
gwenwynig yn y cartref, trefniadau gofal plant, aelod o'r teulu'n gwarchod ei 
hun gartref. Mae gorbryder a phroblemau iechyd meddwl wedi cynyddu yn 
sgil y cyfyngiadau symud.  
 
Yn yr achosion hyn, mae angen sgyrsiau gonest a sensitif rhyngoch chi a'ch 
rheolwr llinell er mwyn gallu mesur eich risgiau chi fel unigolyn a rhoi'r 
cymorth priodol ar waith. Wrth wneud hyn, dylech fod yn hyderus na chaiff 
unrhyw addasiadau eu defnyddio mewn ffordd negyddol ac mai cefnogi eich 
lles yw'r nod. 
 

5. Lleihau’r risg ac enghreifftiau o arfer da 
Mae llawer o ysgolion a lleoliadau eraill eisoes wedi mabwysiadu’r COVID-19 
Asesiad Risg ar gyfer y Gweithlu er mwyn rheoli’r broses o dderbyn eu 
gweithlu yn ôl, ac mae yna lawer o enghreifftiau o arfer da i dynnu arnynt. 
Ymhlith yr enghreifftiau o gamau y gellir eu mabwysiadu i leihau’r risg i staff y 
bernir eu bod yn wynebu risg uchel neu uchel iawn mae: 
 

 creu carfanau llai ar gyfer gwaith grŵp 

 gwneud gwaith yn yr awyr agored 

 gwaith digidol 

 gweithdrefnau glanhau mwy trylwyr 

 cadw pellter cymdeithasol yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru, gyda 
phwyslais ar reoli’r haint pan fo cadw pellter yn anodd 

 asesu pa mor agos yw staff at ei gilydd, lleoliadau gweithgarwch, llwybrau 
cyrraedd a gadael, mynediad at gyfarpar diogelu personol ac adnoddau 
diheintio 

 cynllunio gweithgarwch sy’n lleihau’r cyswllt ag adnoddau ffisegol, ee cicio 
pêl yn hytrach na thaflu pêl rygbi 

 sicrhau bod yr wybodaeth o ran aelwydydd estynedig/hanes yr aelwydydd 
ar gael (h.y. a oes aelodau o’r teulu wedi cael C19, neu a ydynt yn agored 
i niwed neu’n hunanwarchod, ac ati) 

 mynediad at ddiheintydd 
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 trefnu seddau/ardaloedd gweithio ymlaen llaw 

 canllawiau ar drefnu gofod a systemau un ffordd, ac ati. 

Mae yna nifer o enghreifftiau o arferion da mewn lleoliadau eraill, megis gofal plant, 
gan gynnwys y canlynol. 

 Er mwyn hyrwyddo’r arfer o gadw pellter cymdeithasol, creu ardal awyr 
agored er mwyn i rieni allu cadw pellter o ddwy fetr wrth ollwng a chasglu 
eu plant. Fel rheol, byddai rhieni yn dod â’r plant i mewn i’r adeilad ac i 
mewn i’r ystafell. O ystyried yr angen i leihau’r cyswllt, gofynnwyd i rieni 
ollwng eu plant wrth y gât, ac mae’r staff yn hebrwng y plant i mewn i’r 
lleoliad. Mae’r staff wedyn yn dod â’r plant allan ar ddiwedd y sesiwn, ac 
felly nid oes angen i’r rhieni fynd i mewn i’r adeilad. 

 Mae rhyngweithio â rhieni wedi bod yn broblem i leoliadau, gan fod 
llawer yn arfer bod yn llefydd agored a chroesawgar. Mae gollwng plant 
yn gallu bod yn drawmatig i’r plentyn a’r rhiant, mae’r trefniadau newydd 
yn ypsetio’r plant, ac nid yw’r rhieni yn gallu setlo’u plentyn fel y byddent 
fel arfer. Mae technoleg wedi bod o gymorth mewn llawer o feithrinfeydd, i 
dawelu meddwl y rhieni bod eu plentyn wedi setlo. 

 Mae lleoliadau yn defnyddio’u meysydd parcio i fynd â’r plant allan at y 
ceir ar ddiwedd y sesiwn. Mae hyn yn cyfyngu ar gyswllt diangen rhwng y 
rhiant a’r lleoliad, ac mae hefyd yn golygu bod modd rhannu unrhyw 
wybodaeth gyfrinachol yn ddiffwdan. 

 Mae hylendid da a rheoli’r haint wedi bod yn rhan o weithdrefnau’r rhan 
fwyaf o feithrinfeydd o’r cychwyn. Gofynnir i rieni lofnodi dogfen pan 
ddychwelant i’r feithrinfa yn cadarnhau na fyddant yn anfon eu plentyn i’r 
feithrinfa os oes ganddo symptomau COVID 19, ac mae’r staff yn effro i’r 
symptomau hyn yn y plant. Mae gan feithrinfeydd weithdrefn ysgrifenedig i 
ddelio â phlentyn sy’n dangos symptomau, ac mae’r holl staff yn 
ymwybodol o hyn. 

 Lle bydd rhieni yn mynd i mewn i’r adeilad, gofynnir iddynt olchi eu dwylo. 
Chwistrellir bagiau’r plant â diheintydd ac ni chaiff esgidiau y tu allan eu 
gwisgo yn y lleoliad. Mae lleoliadau sy’n darparu gofal bob pen i’r diwrnod 
ysgol yn newid dillad y plant ar ôl iddynt gyrraedd. Dilynir rota lanhau, yn 
benodol rhwng gwahanol grwpiau o blant sy’n defnyddio’r un gofod, a 
gofynnir i staff gadw llygad ar yr hyn y mae’r plant yn ei ddefnyddio, ac un 
ai ei lanhau ar ôl i’r plentyn orffen gydag ef neu ei symud er mwyn ei 
lanhau yn nes ymlaen. 

 Trefnu bod plant yn cyrraedd ac yn gadael ar adegau gwahanol i osgoi 
clystyru ymhlith y rhieni wrth ollwng a chasglu’r plant. 

 Trefnu bod staff yn cymryd eu hegwyl ar adegau gwahanol i sicrhau y 
cedwir pellter cymdeithasol yn yr ystafell staff. 

 Trefnu bod rhieni sydd am weld y lleoliad yn gwneud hynny’n rhithiol neu 
fin nos/ar benwythnos, gan lanhau rhwng pob ymweliad ac wedyn. 

 Addasu gweithgareddau, ee â thywod/dŵr a chyfarpar chwarae meddal er 
mwyn eu gwneud yn ddiogel o ran COVID-19. 

 Defnyddio ardaloedd awyr agored yn fwy. 

 Sicrhau bod digon o awyr iach mewn lleoliadau. 
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 Nodi yn y cynllun gweithredu na fydd staff sy’n wynebu risg uchel yn 
gyfrifol am ofalu am blant sydd â symptomau wrth aros iddynt gael eu 
casglu. 

 Bod staff yn newid eu dillad wrth gyrraedd y lleoliad yn unol â’r mesurau 
diogelwch. 

 Defnyddio apiau i rannu gwybodaeth o’r cofnod dyddiol â rhieni. 

Adolygu 

Ar ôl cwblhau'r asesiad, mae'n bwysig cytuno ar ddyddiadau adolygu â'r rheolwr er 
mwyn ichi allu ei drafod os bydd unrhyw newidiadau yng nghyngor y llywodraeth, yn 
y gwaith ymchwil, yn eich amgylchiadau gwaith neu bersonol, a sicrhau bod 
addasiadau yn cael eu gwneud os bydd angen. 

Nodyn i reolwyr 

Mae Adnodd Asesu Risg COVID-19 Cymru Gyfan ar gyfer y Gweithlu yn seiliedig ar 
ddata gwyddonol a thystiolaeth ymchwil, ond bydd hefyd angen i staff a rheolwyr roi 
gwybod am risgiau eraill i les aelod o staff, a dylid ystyried hyn wrth nodi camau 
gweithredu i ddiogelu aelodau unigol o staff. Gall hyn gynnwys pryderon blaenorol 
am iechyd meddwl a gorbryder, neu a oes aelod o'r teulu neu rywun sy'n byw yn yr 
un tŷ â'r aelod o staff yn gwarchod ei hun. Mae'n bosibl mai'r aelod o staff yw unig 
ofalwr person agored iawn i niwed neu berson sy'n gwarchod ei hun. Ni ddylai'r sgôr 
gael ei hystyried ar ei phen ei hun, a bydd y gwerth yn deillio o'r trafodaethau a gaiff 
unigolion a rheolwyr o ganlyniad i'r asesiad risg. 
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