Atodiad A – Cynyddu gweithrediadau ar gyfer gwasanaethau gwaith ieuenctid yng Nghymru – rhestr wirio enghreifftiol
Mae'r templed isod i'ch helpu i wneud eich penderfyniad ynghylch sut a phryd i ailagor neu ehangu eich gwasanaethau yn ddiogel,
a chynllunio ar gyfer hynny. Mae gwaith ieuenctid yn sector amrywiol ac felly nid yw'r rhestr wirio hon yn rhestr gynhwysfawr o
bopeth y mae'n rhaid i chi ei ystyried.
Os nad ydych yn teimlo y gallwch agor mewn ffordd ddiogel, wedi’i rheoli ni ddylech ailagor nes bydd prosesau priodol ar waith.
Dylid darllen y rhestr wirio ar y cyd â'r Canllawiau Gweithredol.
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2 Llywio gwaith cynllunio a'r broses gwneud penderfyniadau
Ydych chi wedi darllen y canllawiau perthnasol sy'n rheoli eich gweithgaredd
arfaethedig ac a ydych yn deall yr holl ddisgwyliadau/gofynion ychwanegol sydd
arnoch?

3A Ymgysylltu â phobl ifanc, y gweithlu a phartneriaid
Ydych chi wedi datblygu a rhannu eich cynigion mewn partneriaeth â phobl ifanc,
staff proffesiynol gwirfoddol a chyflogedig, a phartneriaid perthnasol?

3B Cyfrifoldebau allweddol ac egwyddorion craidd
Ydych chi'n deall canllawiau craidd iechyd y cyhoedd mewn perthynas ag iechyd,
hylendid a chadw pellter cymdeithasol, a chanllawiau ar gadw'n ddiogel yn y gwaith,
er mwyn sicrhau bod cyflogeion a chydweithwyr yn ddiogel i ddychwelyd i'r gwaith?
Ydych chi'n deall eich cyfrifoldebau fel cyflogwr, gwybodaeth am wirfoddoli yn ystod
pandemig y coronafeirws a sut i helpu'n ddiogel?
3C

Asesu risg
Ydych chi wedi cynnal asesiadau risg perthnasol, gan gynnwys y rheini sy’n benodol
i COVID-19?
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Os nad ydych, pa gamau y byddwch yn eu
cymryd i fynd i'r afael â'r materion a
nodwyd gennych?

3D Cadw pellter cymdeithasol a phennu capasiti
Ydych chi wedi ystyried effaith y gofynion cadw pellter cymdeithasol ar gapasiti'r
gwasanaethau gwaith ieuenctid y gallwch eu darparu'n ddiogel?
Ydych chi wedi ystyried rheolaethau peirianyddol a gweinyddol a fydd yn helpu i
leihau cysylltiadau rhwng unigolion a grwpiau? Gallai hyn gynnwys, er enghraifft,
rheoli amseroedd cyrraedd, rhoi systemau unffordd ar waith, marciau llawr, neu
rwystrau fel sy'n briodol.
Ydych chi wedi ystyried sut y bydd pobl ifanc a'r gweithlu yn teithio i gyrraedd eich
gwasanaethau a, phan fyddant yno, unrhyw oblygiadau o ran y defnydd o doiledau,
arlwyo, neu gyflenwad dŵr?

3E 3E. Hylendid, Glanhau a Rheoli Haint
Ydych chi'n deall sut y caiff COVID-19 ei ledaenu a sut i lanhau i'r safon briodol?
Mae'r safon i'w gweld yma. Os byddwch yn glanhau am fod achos hysbys neu achos
amheuir o COVID-19 yn eich gweithle, dylech ddilyn y canllawiau yma.
Ydych chi'n deall diben gorchuddion wyneb o safbwynt cyflogwyr a’r cyhoedd, a'u
heffaith ar unigolion y gallai fod yn broblem iddynt?

3F Profi Olrhain Diogelu a'r hyn y dylid ei wneud os bydd achos a amheuir neu
heintiad gwirioneddol

Ydych chi'n gwybod beth yw symptomau cyffredin COVID-19? Ydych chi'n deall y
canllawiau ar hunanynysu? Ydych chi'n gyfarwydd â'r canllawiau ar gyfer unigolion
sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol neu sydd mewn 'grŵp risg'? Ydych chi'n
deall sut i wneud cais am brawf coronafeirws a sut i geisio gofal brys?
Ydych chi wedi ymgyfarwyddo â Profi, Olrhain, Diogelu, yn cynnwys y canllawiau ar
gadw cofnodion o staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr a'r canllawiau i gyflogwyr?

3G Ystyriaethau unigol – cydweithwyr a phobl ifanc
Ydych chi wedi ystyried anghenion unigol cydweithwyr a phobl ifanc sy'n cymryd
rhan yn y gwasanaethau a ddarperir gennych? A yw eich polisïau adnoddau dynol

a'ch dulliau cymorth wedi'u diweddaru? Ydych chi wedi ymgyfarwyddo â'r adnoddau
sydd ar gael a all gefnogi asesiadau risg unigol?

