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Yr hyn y disgwylir i Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau'r GIG ei wneud i gefnogi 
iechyd a lles y gweithlu yn ystod y pandemig Covid-19 
 
Cyflwyniad  
 

1. Mae pob sefydliad yn y GIG yng Nghymru yn gyflogwr cyfrifol ac felly dylai fod yn 

ymwybodol o iechyd a diogelwch y staff sy'n gweithio ynddo; o ran cyfrifoldeb cyfreithiol 

a moesol.  

 

2. Mae'r Cylchlythyr hwn yn nodi'r disgwyliad i holl Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau'r 

GIG yng Nghymru gefnogi iechyd a lles eu gweithlu drwy hwyluso’r broses o gael gafael 

ar y pecyn cymorth cydlynol a chydgysylltiedig sydd ar gael. Mae hyn yn cynnwys 

cymorth i gwblhau Adnodd Asesu Risg Covid-19 ar gyfer y Gweithlu, hyrwyddo 

mynediad at y cynnig cymorth lles aml-haen, sydd ar gael am ddim, a sicrhau mynediad 

at Gynllun Yswiriant Bywyd Covid-19 ar gyfer y rhai sy’n fuddiolwyr cymwys i staff rheng 

flaen pe baent yn marw wrth wasanaethu oherwydd o ganlyniad i effaith Covid-19. 

 

3. Datblygwyd cyfres o gwestiynau cyffredin drwy bartneriaeth gymdeithasol, sy'n rhoi 

cyngor ac arweiniad i staff a rheolwyr yn ystod cyfnod y pandemig, a disgwyliwn i bob 

Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth gadw ato. Mae'r cwestiynau cyffredin yn ymdrin â 

phynciau fel atal a rheoli heintiau, absenoldeb cysylltiedig â Covid-19, gweithio ystwyth 

a lleddfu ofnau staff. 

 

4. Rydym am sicrhau bod yr holl staff ledled Cymru yn cael eu trin yn deg, yn gyson a 

chyda pharch yn ystod y cyfnod digynsail hwn a bod sefydliadau'n gweithio i feithrin 

gwydnwch yn eu timau fel y gallwn gynnal ymdrechion eithriadol ein gweithlu wrth inni 

barhau â'r frwydr yn erbyn y clefyd hwn.  

 

5. Ceir rhagor o wybodaeth ac adnoddau ategol yn Adrannau 1-4 o'r cylchlythyr hwn. 
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Adran 1 – Cwestiynau Cyffredin i Reolwyr a Gweithwyr y GIG 
 

6. Mae’r ffin yn denau o hyd wrth geisio sicrhau cydbwysedd rhwng sicrhau cymaint o 

adnoddau staff â phosibl a rheoli lledaeniad y feirws, gan wneud yn siŵr hefyd bod 

iechyd a lles y staff yn cael eu diogelu bob amser. Disgwylir i Fyrddau Iechyd ac 

Ymddiriedolaethau gymryd camau priodol a chymesur i gefnogi staff wrth iddynt ymateb 

yn eu sefydliadau; sicrhau nad yw cyfathrebu yn gweithio yn erbyn y dull hwn yn 

anfwriadol, a sicrhau nad yw staff yn cael eu cymell i fynd i’r gwaith, yn groes i’r graen, 

pan na ddylent wneud hynny. 

 

7. Datblygwyd cyfres o Gwestiynau Cyffredin ar gyfer Rheolwyr a Gweithwyr y GIG, drwy 

bartneriaeth gymdeithasol. Caiff y cwestiynau cyffredin hyn eu hadolygu a'u 

diweddaru'n barhaus ac mae cyflogwyr GIG Cymru a phartneriaid yn yr undebau llafur 

yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru a chydweithwyr ehangach yn y DU i 

ddarparu cyngor, arweiniad a chymorth clir a chyson mewn perthynas ag agweddau 

ehangach ar ymatebion cyflogaeth a rheoli yn ystod y pandemig Covid-19.  

 

8. Disgwylir i sefydliadau droi at y cwestiynau cyffredin a chadw at y cyngor a'r arweiniad 

sydd ganddynt, er mwyn sicrhau dull gweithredu cyson. Yn yr un modd, dylid parhau i 

ddatblygu ac adolygu cynlluniau a dulliau gweithredu ar lefel leol mewn partneriaeth. 

 

9. Mae'r cwestiynau cyffredin yn seiliedig ar nifer o egwyddorion cyffredinol y mae angen 

eu cadw mewn cof, fel a ganlyn: 

 

 Mae hon yn sefyllfa barhaus sy'n datblygu lle bydd yn rhaid gwneud llawer o 

benderfyniadau o fewn cyfnod byr. Er bod y set o Gwestiynau Cyffredin yn nodi 

llawer o'r meysydd lle gallwn ddarparu arweiniad a chyngor, ni allant gwmpasu 

popeth; y neges allweddol yw y bydd rheolwyr yn cael cymorth i ymdopi yn ystod y 

cyfnod hwn ac y dylai'r penderfyniadau a wnânt fod yn unol â chanllawiau 

cyhoeddedig sy’n ymdrin yn benodol â materion. Lle nad yw’r cwestiynau cyffredin 

neu'r canllawiau yn cyfeirio at sefyllfaoedd penodol, rydym yn annog rheolwyr i 

wneud penderfyniadau cymesur wrth sefyllfaoedd penodol godi ac i asesu’r risg yn 

briodol wrth wneud y penderfyniadau hyn.  

 

 Rheolwyr unigol sy'n bennaf gyfrifol am reoli sefyllfaoedd sy'n gysylltiedig â'r 

gweithlu yn ystod y pandemig Covid-19. Y rhesymeg dros y dull hwn yw y dylai 

rheolwyr "adnabod eu gweithwyr" a bod yn gyfarwydd â materion, amgylchiadau ac 

anghenion unigol eu gweithwyr. Mae gan reolwyr wrth "adnabod eu gweithwyr” 

ddisgresiwn wrth wneud penderfyniadau ynglŷn ag anghenion ac amgylchiadau 

unigolyn e.e. a yw'n briodol iddynt weithio gartref neu gael eu symud i faes arall, a 

dylent ystyried priodoldeb y penderfyniad ar gyfer yr unigolyn penodol hwnnw gan 
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ystyried gofynion y gwasanaeth hefyd.  

 

 Bydd disgwyl i unigolion sydd â symptomau, neu sydd wedi cael cyngor i 

hunanynysu aros gartref ac i ffwrdd o'r gweithle; 

 

 Mae iechyd a lles staff a chleifion unigol o'r pwys mwyaf. 

 

10. Mae tudalen we Covid-19 Cyflogwyr GIG Cymru yn darparu dolenni at y cwestiynau 

cyffredin a dogfennau defnyddiol eraill: Cyflogwyr GIG Cymru Covid-19 Cyngor a 

Chanllawiau Cyffredinol ar y Gweithlu  

 

11. Yr hyn a ddisgwylir gan sefydliadau: 

 Hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r ddogfen cwestiynau cyffredin ymhlith staff a rheolwyr 

a sicrhau bod y dulliau cytûn a nodir yn y dogfennau hyn yn cael eu cymhwyso'n 

gyson ar draws eich sefydliad. 

 
Adnodd Asesu Risg COVID-2 Cymru Gyfan ar gyfer y Gweithlu 
 

12. Mae Adnodd Asesu Risg Covid-19 ar gyfer y Gweithlu yn adnodd poblogaeth sy'n nodi 

ffactorau risg hysbys, i helpu pobl sy'n gweithio yn y GIG i ddeall a ydynt mewn mwy o 

berygl o ddatblygu symptomau mwy difrifol os deuant i gysylltiad â feirws Covid-19. 

Ymhlith y ffactorau risg hysbys mae oedran, rhyw, ethnigrwydd, cyflyrau iechyd sy’n 

bodoli’n barod, Mynegai Màs y Corff (BMI) ac unrhyw hanes teuluol perthnasol mewn 

perthynas â Covid-19. Cyfuniad o’r gwahanol ffactorau hyn sy’n cyfrannu at ba mor 

ddifrifol fydd yr haint.   

 

13. Mae'r adnodd yn un i'w ddefnyddio gan yr holl staff iechyd, waeth beth fo'u 

hethnigrwydd, ac argymhellir ei adolygu pan fydd unrhyw newidiadau yn amgylchiadau'r 

unigolyn neu newidiadau allweddol yng nghanllawiau'r llywodraeth. 

 

14. Mae'r adnodd, ar ôl ei gwblhau, yn darparu sgôr bersonol sy'n nodi lefel debygol y risg 

(isel, uchel neu uchel iawn) a'r mesurau diogelu y dylai'r unigolyn eu disgwyl yn ei 

weithle.  

 

15. Mae trafodaethau rhwng y gweithiwr unigol a'i reolwr llinell yn elfen hanfodol o’r adnodd 

– o ran yr unigolyn, a hefyd o ran y cyflogwr wrth arfer ei ddyletswydd gofal.  Mae'n 

hanfodol bod unrhyw gamau'n cael eu cymryd gyda chydsyniad ac y dylent gynnwys 

cymorth gan Iechyd Galwedigaethol pan fo'n briodol.   

 

https://www.nhsconfed.org/regions-and-eu/welsh-nhs-confederation/nhs-wales-employers/covid19
https://www.nhsconfed.org/regions-and-eu/welsh-nhs-confederation/nhs-wales-employers/covid19
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16. Bydd llawer o'n gweithlu wedi cwblhau'r adnodd yn ei fersiwn PDF cychwynnol ym mis 

Mai.  Fodd bynnag, mae'r adnodd hefyd ar gael yn electronig ar y llwyfan E-Ddysgu ac i 

staff y GIG drwy ESR.  

 

17. Gan fod y cynllun gwarchod wedi dod i ben fis Awst, gan fod y cyfraddau heintio'n 

dechrau codi yn rhanbarthau Cymru, ac wrth inni nesáu at y gaeaf, mae'n bwysicach 

fyth fod camau'n cael eu cymryd i ddiogelu ein gweithlu, drwy sicrhau bod ein holl staff 

wedi cwblhau asesiad risg.  Mae canllawiau ar gefnogi gweithwyr sydd edi bod yn 

gwarchod eu hunain i ddychwelyd i'r gweithle ar gael yma, a chytunwyd ar y rhain mewn 

partneriaeth â Chyflogwyr GIG Cymru:  

 

Canllawiau GIG Cymru ar gefnogi gweithwyr sydd wedi bod yn gwarchod eu hunain i 

ddychwelyd i'r gweithle 

 

Deg o gynghorion i reolwyr llinell sy'n cefnogi gweithwyr sydd wedi bod yn gwarchod eu 
hunain i ddychwelyd i'r gweithle   
 
 

18. Mae adnodd Asesu Risg Covid-19 ar gyfer y gweithlu i'w weld yn Gymraeg ac yn 

Saesneg yma: 

 Adnodd asesu risg COVID-19 ar gyfer y gweithlu 

 COVID-19 workforce risk assessment tool 

 

19.  Yr hyn a ddisgwylir gan sefydliadau  

 

 Hyrwyddo ymwybyddiaeth o adnodd Asesu Risg Gweithlu Covid-19 o fewn eich 

strwythurau trefniadaeth a rheoli; 

 Gofyn i staff gwblhau'r Asesiad Risg drwy'r ESR os nad ydynt eisoes wedi gwneud 

hynny; ac  

 Ar gyfer staff yn y categori risg uchel ac uchel iawn, ailadrodd pwysigrwydd 

trafodaethau gyda rheolwyr llinell ynghylch camau lliniaru; 

 Monitro ac adrodd ar gyfraddau cwblhau fel rhan o ffurflenni Chwarter 3 a 4 

Fframwaith Gweithredu GIG Cymru.  

 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nhsconfed.org%2F-%2Fmedia%2FConfederation%2FFiles%2FWales-Confed%2FWales-Employers%2FNHS-Wales-Shielding-Employees-Returning-to-Work-Guidance.pdf%3Fla%3Den%26hash%3D2156DDE988E4F5386E1F4B74CB3006B4D6E30AD9&data=02%7C01%7Ctesneem.ahmad2%40gov.wales%7C1e23ccca375643d1f67308d86c34d836%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C1%7C637378321667690683&sdata=%2F40lfZRy0HCEhcmW%2B4LhRqTnDQio0IgoKbYlSRTAvfE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nhsconfed.org%2F-%2Fmedia%2FConfederation%2FFiles%2FWales-Confed%2FWales-Employers%2FNHS-Wales-Shielding-Employees-Returning-to-Work-Guidance.pdf%3Fla%3Den%26hash%3D2156DDE988E4F5386E1F4B74CB3006B4D6E30AD9&data=02%7C01%7Ctesneem.ahmad2%40gov.wales%7C1e23ccca375643d1f67308d86c34d836%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C1%7C637378321667690683&sdata=%2F40lfZRy0HCEhcmW%2B4LhRqTnDQio0IgoKbYlSRTAvfE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nhsconfed.org%2F-%2Fmedia%2FConfederation%2FFiles%2FWales-Confed%2FWales-Employers%2FTop-Ten-Tips-for-Managers---Shielding-Employees-Returning-to-Work-FINAL.pdf%3Fla%3Den%26hash%3D129835335BA86F3EE4EE37B38A1ABCB4BB7F8413&data=02%7C01%7Ctesneem.ahmad2%40gov.wales%7C1e23ccca375643d1f67308d86c34d836%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C1%7C637378321667700675&sdata=SwkUuqpP%2B6yP8Y6nZwYw%2BaKOjGhh1lcRrGfQAeYVczs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nhsconfed.org%2F-%2Fmedia%2FConfederation%2FFiles%2FWales-Confed%2FWales-Employers%2FTop-Ten-Tips-for-Managers---Shielding-Employees-Returning-to-Work-FINAL.pdf%3Fla%3Den%26hash%3D129835335BA86F3EE4EE37B38A1ABCB4BB7F8413&data=02%7C01%7Ctesneem.ahmad2%40gov.wales%7C1e23ccca375643d1f67308d86c34d836%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C1%7C637378321667700675&sdata=SwkUuqpP%2B6yP8Y6nZwYw%2BaKOjGhh1lcRrGfQAeYVczs%3D&reserved=0
http://llyw.cymru/gwirioeichrisg
https://gov.wales/checkyourrisk
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Adran 3 – Cynnig cymorth lles y gweithlu 

 

20. Mae gan Fyrddau Iechyd y GIG ac Ymddiriedolaethau ddyletswydd gofal i'w 

gweithlu i ddarparu mynediad at gymorth ac adnoddau iechyd a lles priodol bob 

amser, ond yn enwedig felly yn ystod y pandemig Covid-19. 

 

21. Bydd llawer o'n staff yn cael eu heffeithio’n gorfforol a/neu'n feddyliol gan y 

pandemig Covid-19 mewn sawl ffordd wahanol ac felly mae pecyn cadarn 

oadnoddau sydd ar gael am ddim, ynghyd â chymorth, wedi’u paratoi i helpu 

unigolion i gael gafael ar yr atebion priodol ar eu cyfer nhw ar yr adeg gywir.  

 

22. Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio'n agos gydag undebau iechyd a gofal 

cymdeithasol, cyflogwyr a chydweithwyr clinigol i adolygu'r ystod eang o 

adnoddau iechyd a lles sydd eisoes ar gael mewn sectorau eraill ledled y DU, i 

asesu eu haddasrwydd ac i ddarparu cynnig cymorth iechyd a lles aml-haen i'n 

gweithlu, yn ogystal â'r adnoddau hynny oedd ar gael cyn y pandemig. 

 

23. Mae'r cynnig hwn yn cynnwys llinell gymorth gyfrinachol benodol y Samariaid ar 

gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol, SilverCloud, a'r gwasanaeth 

estynedig Health for Health Professionals. 

 

24. Bydd gwybodaeth reoli ddienw a gesglir drwy lawer o'r darpariaethau hyn yn ein 

helpu i ddysgu ac addasu cynnig lles y staff, gan ein galluogi i weithio ar greu 

amgylcheddau seicogymdeithasol sy'n galluogi staff y GIG, y gweithlu gofal 

cymdeithasol, ynghyd â pawb sydd wedi ymateb drwy ymuno â'r gwasanaeth, i 

gefnogi ein hymateb ar y cyd i'r clefyd hwn ac i gynnal eu hymdrechion eithriadol. 

 

25. Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi datblygu tudalen Covid-19 ar eu 

gwefan sy'n cynnwys dolenni a mynegbyst at amrywiaeth o adnoddau, ynghyd â 

dolenni at dudalennau lles staff sefydliadau lleol. Mae’r dudalen i’w gweld yma: 

Adnoddau Iechyd a Lles GIG Cymru. 

 

26. Yr hyn a ddisgwylir gan sefydliadau: 

 Cynnal y tudalennau gwe lleol diweddaraf ar iechyd a lles staff;  

 Hyrwyddo ymwybyddiaeth ymhlith staff a rheolwyr o'r adnoddau cenedlaethol a lleol 

sydd ar gael a’u hannog i’w defnyddio. 

  

https://aagic.gig.cymru/covid-19/adnoddau-iechyd-a-lles/


7 
 

Adran 4 – Cynllun Yswiriant Bywyd y GIG a Gofal Cymdeithasol Cymru 2020 

 

27. Disgwylir i bob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth yng Nghymru fod yn 

ymwybodol o Gynllun Yswiriant Bywyd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a Gofal 

Cymdeithasol (Cymru) 2020 a a dylent geisio gwneud y siŵr bod y rhai sy’n 

fuddiolwyr i staff rheng flaen yn ymwybodol o’r cynllun. 

 

28. Mae'r Cynllun yn darparu cymorth ariannol o £60,000 i fuddiolwyr cymwys staff 

rheng flaen.   

 

29. Mae'r Cynllun yn darparu manteision yswiriant  bywyd i staff cymwys yn y GIG ac 

yn y maes gofal cymdeithasol sy'n gwneud gwaith rheng flaen yn ystod y 

pandemig COVID-19, i gydnabod y risgiau cynyddol y mae staff yn eu hwynebu 

ar hyn o bryd. Mae’r cynllun yn cwmpasu marwolaethau sy’n gysylltiedig â’r 

coronafeirws ymhlith gweithwyr rheng flaen yn ystod y pandemig. Mae hefyd yn 

cynnwys staff sy'n darparu gofal personol ymarferol i bobl sydd wedi dal y 

coronafeirws, neu sy’n gweithio mewn lleoliadau iechyd neu ofal lle mae'r feirws 

yn bresennol. 

 

30. Nid yw'r Cynllun yn un y cyfrennir ato ac nid oes unrhyw gostau ychwanegol i 

gyflogwyr. Bydd y Cynllun yn darparu swm untro i fuddiolwr cymwys, waeth beth 

fo cyflog yr unigolyn. 

 

31. Mae'n rhoi cymorth ariannol i staff cymwys sy'n darparu gwasanaethau rheng 

flaen a allai fod yn anghymwys i ymuno â'r Cynllun Pensiwn neu sydd wedi 

penderfynu peidio oherwydd fforddiadwyedd. I'r rhan fwyaf o'r staff sy'n aelodau 

o'r Cynllun Pensiwn, mae'n darparu lefel ychwanegol o ddiogelwch ariannol yn 

ogystal â'r hyn y maent wedi'i brynu drwy'r Cynllun Pensiwn. Mae'r Cynllun hefyd 

yn cefnogi rhai o'n staff â'r cyflog isaf drwy gynnig cyfandaliad waeth beth fo'u 

lefelau cyflog presennol 

 

32. Mae gwybodaeth am y cynllun a'r ffurflen hawlio i'w gweld ar dudalennau gwe 

Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG: Cynllun Yswiriant Bywyd y GIG a Gofal 

Cymdeithasol 2020: gwybodaeth a ffurflen hawlio 

 

33.  Yr hyn a ddisgwylir gan sefydliadau: 

 Hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r Cynllun Yswiriant Bywyd ymhlith staff a rheolwyr yn 

eich sefydliad a darparu dolen at dudalen we Cynllun y BSA ar dudalennau 

mewnrwyd eich sefydliad eich hun;  

 Adnabod a hysbysu buddiolwyr cymwys staff rheng flaen pe baent yn marw yn y 

gwasanaeth o ganlyniad i gael eu heffeithio gan Covid-19.  

https://www.nhsbsa.nhs.uk/nhs-and-social-care-coronavirus-life-assurance-scheme-2020
https://www.nhsbsa.nhs.uk/nhs-and-social-care-coronavirus-life-assurance-scheme-2020

