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Disgrifiad o’r gwaith a
chwmpas yr asesiad:
• Gweithgareddau,
• Amgylchedd(au)
• Offer, deunyddiau ac ati.

Mae'r asesiad risg hwn wedi cael ei ddatblygu mewn ymateb i bandemig
COVID-19. Mae wedi cael ei ddatblygu i gefnogi'r gwaith o adfer
gwasanaethau yng Nghyngor Sir Caerfyrddin.
Bydd yr asesiad risg yn cael ei asesu a'i ddiweddaru'n unol ag unrhyw
newidiadau i ddeddfwriaeth neu ganllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth
Cymru. Lle bo lefelau rhybudd yn newid, dim ond elfennau o'r gwasanaeth a
ganiateir yn ystod y lefel rhybudd hwnnw fydd yn parhau.

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.

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.
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ASESIAD RISG
Rhif
yr
Eitem

1.

Nodi Perygl(on)

Gwasanaethau sy'n
gweithredu y tu allan i
ddeddfwriaeth a
chanllawiau Llywodraeth
Cymru.

Pwy/beth sy’n debygol o
gael niwed a sut?

Gweithwyr
Defnyddwyr Gwasanaeth
Torri dyletswyddau
cyfreithiol ac arfer gorau.
Gweithredu heb arferion
gweithio diogel ac asesiadau
risg addas a digonol.

Mesurau Rheoli
Presennol/Cyfredol

Mae gweithwyr yn parhau i
weithio gartref lle bynnag y bo
modd.
Rhaid i'r holl wasanaethau gael eu
cymeradwyo gan y Grwpiau Rheoli
Arian ac Aur - Adfer ac yna
byddant yn cael caniatâd i symud
ymlaen trwy'r cyfnod adfer.
Mabwysiadu proses adfer gan
gynnwys datblygu asesiadau risg
ac arferion gweithio diogel sy'n
benodol ar gyfer y gwasanaeth.
Cynlluniau adfer sy'n amlinellu'r
holl agweddau i'w hystyried cyn
adfer gwasanaethau.
Defnyddio modelau eraill ar gyfer
darparu gwasanaeth lle bynnag y
bo modd, er enghraifft
ymweliadau/cyfarfodydd o hirbell
drwy Teams.

Gradd risg
yn ôl y
Matrics

CANOLIG

Y camau gweithredu pellach
sydd eu hangen er mwyn
lleihau'r risg
&
Y person sy'n gyfrifol am y
camau gweithredu
Holl ganllawiau'r
Llywodraeth yn cael eu
mabwysiadu a'u monitro'n
rheolaidd.

Risg(iau)
gweddilliol
yn ôl y
matrics ar ôl
mesurau
rheoli
ychwanegol
ISEL

Parhau i adolygu unrhyw
ddiweddariadau/newidiadau
i'r canllawiau a'r mesurau a
gyflwynwyd gan y
Llywodraeth.
Monitro darparu
gwasanaethau'n barhaus yn
unol â deddfwriaeth a
chanllawiau.
Protocolau penodol ac
arferion gweithio diogel yn
cael eu datblygu ar gyfer
gwasanaethau cymeradwy
cyn awdurdodi'r gwaith
adfer.
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