
 

 

ASESIAD RISG  

  

MAES/GWEITHGAREDD/TASG 
SY’N CAEL EI (H)ASESU:  DEFNYDDIO GORCHUDDION WYNEB YN 

YSTOD PANDEMIG COVID-19  

ADRAN:  POB UN  

GWASANAETH:  POB UN  

CYFEIRNOD  FERSIWN  DYDDIAD YR ASESIAD  DYDDIAD YR ADOLYGIAD NESAF  

CORP-ALL-RA- COVID19-
004  

1  14/09/2020  14/09/2023  

Disgrifiad o’r gwaith a chwmpas 

yr asesiad: 

 • Gweithgareddau,   
• Amgylchedd(au)  
• Offer, deunyddiau ac ati.    

Datblygwyd yr asesiad risg hwn mewn ymateb i'r gofyniad cyfreithiol 
i weithwyr a chwsmeriaid wisgo gorchuddion wyneb ym mhob man 
dan do cyhoeddus yn ystod pandemig COVID-19.   
  
Mae canllawiau a'r newyddion diweddaraf bob dydd ar gael drwy 
ddilyn y dolenni isod.  
  
Sicrhewch eich bod yn gwirio'r newyddion diweddaraf bob dydd 
oherwydd gallai'r wybodaeth yn yr asesiad risg hwn newid.  
  
  

Gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru  
https://www.gov.uk/coronavirus  

Cyfeiriad/Lleoliad cynnal yr 
asesiad:  

Amrywiol  

Deddfwriaeth/ 
Safonau Rheoli  
  

Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati 1974  
Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999  
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru)  
(Diwygio) 2020  
Yr holl reoliadau a chanllawiau perthnasol cysylltiedig.  

Tudalen  1 
  o  7   

  

https://icc.gig.cymru/
https://phw.nhs.wales/
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/coronavirus


 

 

Dogfennau diogelwch perthnasol 
eraill (os ydynt yn berthnasol):   
• Asesiadau Risg,   
• Systemau Gweithio Diogel,  
• Gweithdrefnau,   
• Canllawiau ac ati  

TEITL   CYFEIRNOD  

Yr holl arferion gweithio diogel penodol sy'n 
ymwneud â'r pandemig ar gyfer gwasanaethau 

a gymeradwywyd.  

  

    

  

Enw’r Asesydd/Aseswyr Risg  Teitl y Swydd:  Llofnod yr Asesydd/Aseswyr 
Risg  

Jackie Bergiers  Partner Busnes Arweiniol (Iechyd a 
Diogelwch)  JS Bergiers  

Eddie Cummings  
Uwch-bartner Busnes (Gweithio'n  

Ddiogel)  
Eddie Cummings  
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Rhif yr 
Eitem  

Nodi Perygl(on)  Pwy/beth sy’n debygol o gael 
niwed a sut?  

Mesurau Rheoli 
Presennol/Cyfredol  

Gradd risg 
yn ôl y 
Matrics 
  

 Camau pellach sy’n ofynnol i 
leihau’r risg a’r sawl  

sy’n gyfrifol am weithredu 
  

Risg(iau) 
gweddilliol yn 
ôl y matrics ar 

ôl mesurau 
rheoli 

ychwanegol  
  

1.  Gweithwyr  
Defnyddwyr Gwasanaeth  

Mae gweithwyr yn parhau i weithio 
gartref lle bynnag y bo modd.   

  Holl ganllawiau'r 
Llywodraeth yn cael eu 

CANOLIG  
  UCHEL 
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Nid yw Cyngor Sir 
Caerfyrddin yn bodloni'r 
gofyniad cyfreithiol i 
weithwyr wisgo 
gorchuddion wyneb ym 
mhob man dan do 
cyhoeddus  

Rheoli Corfforaethol  
  
Cynnal gwasanaethau heb 
roi'r gofyniad i wisgo 
gorchuddion wyneb ar waith 
pan fo angen.  
  
Gweithwyr yn gwrthod 
gwisgo gorchudd wyneb lle 
nad oes ganddynt esgus 
rhesymol neu eu bod wedi'u 
heithrio o'r gofyniad.  
  
  

  
Defnyddio modelau eraill ar gyfer 
darparu gwasanaeth lle bynnag y 
bo modd, er enghraifft 
ymweliadau/cyfarfodydd o bell 
drwy Skype neu Microsoft Teams.  
  
  
Hyrwyddo arferion hylendid a 
dulliau atal da ymysg yr holl 
weithwyr.  
  
Yr holl weithwyr yn cadw pellter 
cymdeithasol lle bynnag y bo 
modd.  
  
Parhau i hyrwyddo'r symptomau a'r 
canllawiau 'arhoswch gartref' i'r holl 
weithwyr.  
  

  mabwysiadu a'u monitro'n 
rheolaidd.  
  
Disgwylir i bob gweithiwr 
wisgo gorchudd wyneb 
mewn mannau dan do 
cyhoeddus o 14 Medi 2020 
oni bai bod ganddynt esgus 
rhesymol neu eu bod wedi'u 
heithrio o'r gofyniad.  
  
Ni chaniateir i fannau dan do 
cyhoeddus agor oni bai bod 
gweithwyr yn gwisgo 
gorchuddion wyneb (ac 
eithrio lle mae ganddynt 
esgus rhesymol neu eu bod 
wedi'u heithrio o'r gofyniad).  
  
Os bydd gweithwyr sydd heb 
eithriad neu esgus rhesymol 
yn ymddwyn yn afresymol 
drwy wrthod gwisgo 
gorchuddion wyneb mewn 
mannau lle mae'n orfodol 
gwneud hynny, byddant yn 
cael eu riportio i'r 
Cyfarwyddwr / Pennaeth 
Gwasanaeth a gallent fod yn 
destun camau disgyblu.  
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Rhif 
yr 

Eitem  

Nodi Perygl(on)  Pwy/beth sy’n debygol o 
gael niwed a sut?  

Mesurau Rheoli 
Presennol/Cyfredol  

Gradd risg yn 
ôl y Matrics 

  

Camau pellach sy’n ofynnol i 
leihau’r risg a’r sawl  

sy’n gyfrifol am weithredu 
  

Risg(iau) 
gweddilliol yn 
ôl y matrics ar 

ôl mesurau 
rheoli 

ychwanegol  
  

     Sicrhau bod cyflenwadau o 
orchuddion wyneb ar gael i 
bob gweithiwr sy'n gweithio 
mewn gwasanaethau 
perthnasol.  
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2.  Nid yw 
cwsmeriaid/defnyddwyr 
gwasanaeth yn bodloni'r 
gofyniad cyfreithiol i 
wisgo gorchuddion 
wyneb ym mhob man 
dan do cyhoeddus  
  
  

Gweithwyr  
Defnyddwyr Gwasanaeth  
Rheoli Corfforaethol  
  
Cwsmeriaid / defnyddwyr 
gwasanaeth yn ceisio cael 
mynediad i wasanaethau 
mewn mannau dan do 
cyhoeddus heb wisgo 
gorchudd wyneb lle nad oes 
ganddynt esgus rhesymol 
neu eu bod wedi'u heithrio 
o'r gofyniad.  
  
Cwsmeriaid / defnyddwyr 
gwasanaeth yn gwrthod 
gwisgo gorchudd wyneb lle 
nad oes ganddynt esgus 
rhesymol neu eu bod wedi'u 
heithrio o'r gofyniad.  
  
  
  

Defnyddio modelau eraill ar gyfer 
darparu gwasanaeth lle bynnag y 
bo modd, e.e. defnyddio 
cyfarfodydd o bell drwy'r wefan, 
Skype neu Teams.  
  
Hyrwyddo arferion hylendid a 
dulliau atal da ymysg yr holl 
gwsmeriaid/defnyddwyr 
gwasanaeth.  
  
Rhoi mesurau cadw pellter 
cymdeithasol ar waith ym mhob 
man i gwsmeriaid / defnyddwyr 
gwasanaeth.  
  
Parhau i hyrwyddo'r symptomau a'r 
canllawiau 'arhoswch gartref' i'r 
holl gwsmeriaid/defnyddwyr 
gwasanaeth.  
  

  

  
  

Holl ganllawiau'r Llywodraeth 
yn cael eu mabwysiadu a'u 
monitro'n rheolaidd.  
  
Disgwylir i'r holl 
gwsmeriaid/defnyddwyr 
gwasanaeth wisgo gorchudd 
wyneb mewn mannau dan do 
cyhoeddus o 14 Medi 2020 
oni bai bod ganddynt esgus 
rhesymol neu eu bod wedi'u 
heithrio o'r gofyniad.  
  
Ni fydd mannau dan do 
cyhoeddus yn caniatáu 
mynediad i gwsmeriaid / 
defnyddwyr gwasanaeth oni 
bai eu bod yn gwisgo 
gorchuddion wyneb (ac 
eithrio lle mae ganddynt 
esgus rhesymol neu eu bod 
wedi'u heithrio o'r gofyniad).  
  
Ni chaniateir i gwsmeriaid / 
defnyddwyr gwasanaeth sy'n 
gwrthod gwisgo gorchudd 
wyneb heb esgus rhesymol  

  
CANOLIG  

  

 

UCHEL 
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Rhif 
yr 

Eitem  

Nodi Perygl(on)  Pwy/beth sy’n debygol o 
gael niwed a sut?  

Mesurau Rheoli 
Presennol/Cyfredol  

Gradd risg yn 
ôl y Matrics 

  

Camau pellach sy’n ofynnol i 
leihau’r risg a’r sawl  

sy’n gyfrifol am weithredu 
  

Risg(iau) 
gweddilliol yn 
ôl y matrics ar 

ôl mesurau 
rheoli 

ychwanegol  
  

     neu sydd wedi'u heithrio fynd 
i fannau cyhoeddus dan do a 
gallent fod yn destun camau 
gorfodi.  
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3.  Camau gorfodi yn erbyn 
Cyngor Sir Caerfyrddin lle 
nad yw'r gofyniad 
cyfreithiol yn cael ei 
fodloni  
  
  

Gweithwyr  
Defnyddwyr Gwasanaeth  
Rheoli Corfforaethol  
  
‘Hapwiriadau' neu 
ymchwiliadau gan yr 
Awdurdod Gweithredol 
Iechyd a Diogelwch i nodi 
diffyg cydymffurfio.  
  
Aelodau o'r cyhoedd yn rhoi 
gwybod am ddiffyg 
cydymffurfio.  
  

Mae gweithwyr yn parhau i weithio 
gartref lle bynnag y bo modd.  
  
Defnyddio modelau eraill ar gyfer 
darparu gwasanaeth lle bynnag y 
bo modd, er enghraifft 
ymweliadau/cyfarfodydd o bell 
drwy Skype neu Microsoft Teams.  
  
  
Hyrwyddo arferion hylendid a 
dulliau atal da ymysg yr holl 
weithwyr.  
  
Yr holl weithwyr yn cadw pellter 
cymdeithasol lle bynnag y bo 
modd.  
  
Parhau i hyrwyddo'r symptomau a'r 
canllawiau 'arhoswch gartref' i'r 
holl weithwyr.  
  

  

  

Holl ganllawiau'r Llywodraeth 
yn cael eu mabwysiadu a'u 
monitro'n rheolaidd.  
  
Disgwylir i'r holl weithwyr a 
chwsmeriaid/defnyddwyr 
gwasanaeth wisgo gorchudd 
wyneb mewn mannau dan do 
cyhoeddus o 14 Medi 2020 
oni bai bod ganddynt esgus 
rhesymol neu eu bod wedi'u 
heithrio o'r gofyniad.  
  
Ni chaniateir i fannau dan do 
cyhoeddus agor lle na ellir 
bodloni'r gofyniad cyfreithiol.  
  
Arwyddion wedi'u gosod sy'n 
nodi'r gofyniad i wisgo 
gorchuddion wyneb ym 
mhob safle a nodwyd.  
  
Monitro ac archwilio mewnol 
ynghylch gweithredu'r holl  
  

  
CANOLIG  

  

 
Rhif yr 
Eitem  

Nodi Perygl(on)  Pwy/beth sy’n debygol o gael 
niwed a sut?  

Mesurau Rheoli 
Presennol/Cyfredol  

Gradd risg 
yn ôl y 
Matrics 
  

 Camau pellach sy’n ofynnol i 
leihau’r risg a’r sawl  

sy’n gyfrifol am weithredu 
  

Risg(iau) 
gweddilliol 

yn ôl y 
matrics ar ôl 

mesurau 

UCHEL 
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rheoli 
ychwanegol  

  

      ofynion cyfreithiol ac arferion 
gorau.  
  

 

4.  Y cyflenwad a'r galw yn 
atal y ddyletswydd 
gyfreithiol rhag cael ei 
chyflawni  

Gweithwyr  
Defnyddwyr Gwasanaeth  
Rheoli Corfforaethol  
  
Gwasanaethau yn agor heb 
gydymffurfio â chanllawiau  
Llywodraeth Cymru a 
Sefydliad Iechyd y Byd o ran 
gorchuddion wyneb.  

Caffael a chyflenwi Cyfarpar 
Diogelu Personol o'r  
storfa ganolog a digon o gyflenwyr 
ar gael.  

 
 
  Prynu cyflenwad digonol o 

orchuddion wyneb sy'n 
cydymffurfio â chanllawiau 
Llywodraeth Cymru a Sefydliad 
Iechyd y Byd ar gyfer yr holl 
wasanaethau sydd eu hangen.  

  
Storfa Gyffredinol Cyfarpar 
Diogelu Personol yn rheoli ac yn 
monitro stoc.  
  
Rhoi gorchuddion wyneb ar 
sail blaenoriaeth i'r 
gwasanaethau hynny y mae'n 
ofynnol yn gyfreithiol iddynt 
eu gwisgo.  
  
Cael cymeradwyaeth gan y 
Grŵp Rheoli Aur / Arian ar 
gyfer yr holl wasanaethau 
eraill y bydd angen iddynt 
wisgo gorchuddion wyneb o 
bosib neu wasanaethau a gaiff 
orchymyn mewnol i'w gwisgo.  

 CANOLIG  
  

  

UCHEL 
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5.  Gweithwyr yn defnyddio 
gorchuddion wyneb yn 
anghywir sy'n golygu bod 
mwy o risg y byddant yn 
cael y Coronafeirws  

Gweithwyr  
Defnyddwyr Gwasanaeth  
Rheoli Corfforaethol  
  

Canllawiau'r Llywodraeth ar gael ar 
y math o orchuddion wyneb, sut i'w 
defnyddio'n ddiogel, a sut i'w 
glanhau a'u gwaredu.  
  
Fideos a chanllawiau Sefydliad 
Iechyd y Byd ar ddefnyddio 
gorchuddion wyneb yn ddiogel.  

  

 
  

Hyrwyddo arferion gorau o ran 
defnyddio gorchuddion wyneb 
yn ddiogel i bob gweithiwr.  
  
Datblygu cyngor a gwybodaeth 
fewnol ar gyfer  

  
CANOLIG  

  

Rhif yr 
Eitem  

Nodi Perygl(on)  Pwy/beth sy’n debygol o gael 
niwed a sut?  

Mesurau Rheoli Presennol/Cyfredol  Gradd risg yn ôl 
y Matrics 

  

Camau pellach sy’n ofynnol i 
leihau’r risg a’r sawl  

sy’n gyfrifol am weithredu 
  

Risg(iau) 
gweddilliol yn 
ôl y matrics ar 

ôl mesurau 
rheoli 

ychwanegol  
  

UCHEL 
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  Gwisgo, gosod a thynnu’r 
gorchudd wyneb yn anghywir 
a'i ddefnyddio'n anghywir yn 
gyffredinol.  
  
Arferion hylendid gwael (e.e. 
peidio â golchi dwylo cyn 
gwisgo neu dynnu gorchudd 
wyneb).  
  
Peidio â chadw pellter 
cymdeithasol lle bynnag y bo 
modd.  
  
Cadw, glanhau a gwaredu'r 
gorchudd wyneb yn amhriodol 
ar ôl ei ddefnyddio.  

  
Mae'r Llywodraeth wedi rhoi 
cyhoeddusrwydd eang i'r risgiau o 
ran defnyddio gorchuddion yn 
anghywir.  

 pob gweithiwr gan gynnwys 
fideos a chanllawiau ac ati.  
  
Datblygu sesiynau briffio 
gweithwyr a rheolwyr.  
  
Rheolwyr i fonitro bod 
gorchuddion wyneb yn cael eu 
gwisgo'n gywir yn rheolaidd.  
  
Rheolwyr i gywiro unrhyw 
weithiwr a welir yn defnyddio 
ymarfer gwael.  
  
Monitro ac archwilio mewnol 
ynghylch gweithredu'r holl 
ofynion cyfreithiol ac arferion 
gorau.  
  

 

  

     

 CYNLLUN GWEITHREDU AR GYFER RHEOLI   

MAES/GWEITHGAREDD/TASG SY’N CAEL 
EI (H)ASESU:  

DEFNYDDIO GORCHUDDION WYNEB YN YSTOD 

PANDEMIG COVID-19 
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Camau pellach sy’n ofynnol i reoli neu leihau 
risg  

Gweithredu 
gan  

Blaenoriaeth 
o ran 

gweithredu 
ar sail lefel y 

risg 
weddilliol  

Dyddiad 
cwblhau 
targed  

Dyddiad 
cwblhau 

gwirioneddol  
Sylwadau  Blaenlythrennau  

1  
  
  
  

            

2  
  
  
  

            

3  
  
  
  

            

4  
  
  
  

            

5  
  
  
  

            

  

  


