Prifysgol BANGOR University
Categoreiddio Risg Covid-19 ar gyfer Gweithgaredd “mewn Person” (adn. 04 Medi 2020)
Er mwyn cynorthwyo'r ymateb Prawf, Olrhain ac Amddiffyn (sef, Test, Trace & Protect, TTP) ac
i ganolbwyntio sylw at risg Covid, dylid categoreiddio gweithgareddau yn dri grŵp risg
sylfaenol, Gwyrdd, Ambr a Choch.
Mae'r categorïau gweithgaredd yn adlewyrchu'r risg trosglwyddo canfyddedig Covid-19, sy'n
gysylltiedig ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a meini prawf TTP ar gyfer hunan-ynysu. Mae
categorïau hefyd yn galluogi'r Brifysgol ac eraill i ymateb i achosion cadarnhaol Covid-19 yn
bragmataidd, gan roi sylw dyledus i risg y gweithgaredd. Nodir na ddylai rheolaethau i reoli
risgiau SARS-CoV-2 (Covid-19) gyfaddawdu ar iechyd a diogelwch.
Bydd categoreiddio hefyd yn galluogi Colegau a Gwasanaethau i ganolbwyntio ar y
gweithgareddau hynny sydd â risg gynhenid Covid-19, uwchlaw'r hyn a allai fod yn wir mewn
darlithoedd traddodiadol sydd â phellter cymdeithasol digonol.
Categori o
Weithgaredd
‘Covid-19’
Pellter
cymdeithasol 2
fetr a rheolaethau
tebyg ar waith

Disgrifiad

Gweithgareddau y gellir eu cyflawni'n ddiogel gydag o leiaf 2 fetr yn
pellhau'n gymdeithasol mewn lleoliadau addas neu'r tu allan, fel arfer am
ddim mwy na 2-3 awr, ac nid ydynt yn dibynnu ar unrhyw liniaru neu
reolaethau Covid ychwanegol er mwyn i'r gweithgaredd gael ei
berfformio'n ddiogel.
Mae angen gwisgo gorchuddion wyneb ym mhob man yn y Brifysgol.
Bydd Asesiadau Risg Cyffredinol ar waith*
TTP: ar gyfer gweithgareddau yn y grŵp hwn mae'n annhebygol pe
bai achos Covid-19 positif yn y garfan y gofynnir i eraill hunan-ynysu

Addysgu grwpiau
cyswllt a
gweithgareddau
lle mae yna risg o
drosglwyddo, sy'n
cael ei reoli

Gweithgareddau sydd â lefel uwch o risg drosglwyddo Covid-19 ond
y gellir eu cyflawni gyda phrotocolau diogel Covid ychwanegol. Fel:
•

•

Grwpiau Cyswllt dysgu mewn grwpiau o 30 neu lai, lle mae
capasiti'r ystafell wedi'i lleihau'n sylweddol i ganiatáu rhywfaint
o bellter cymdeithasol. Mewn senarios o'r fath bydd y grŵp
cyswllt yn cael ei ystyried yn ambr, gyda manylion yn cael eu
trosglwyddo i TTP os bydd angen, tra byddai unrhyw grŵp
cyswllt arall a'r darlithydd yn cael eu hystyried yn grŵp risg
GWYRDD, ar yr amod eu bod wedi gweithredu pellter
cymdeithasol.
Gweithgareddau wyneb yn wyneb sy'n digwydd am fwy na 15
munud rhwng pellter cymdeithasol 1 a 2 fetr, gan gynnwys gyda
lliniaru fel gorchuddion wyneb a fisorau

•

•

•
•
•

Gweithgareddau a allai gynhyrchu erosolau neu ddefnynnau
anadlol ychwanegol, ond nid ar lefelau sylweddol, ac na fydd
pellter cymdeithasol 2 fetr yn unig yn ddigonol i reoli risg
Gweithgareddau sydd â sawl elfen hyd byr lle bydd dau neu fwy
yn gweithio o fewn 2 fetr i ymgymryd â gweithgaredd cynhyrchu
nad yw'n erosol / defnyn
Rhannu trafnidiaeth, fel Coets a cheir (yn gwisgo gorchuddion
wyneb)
Canu, gan ddefnyddio profion LFD a statws brechu
Gweithgareddau eraill sydd â nodweddion risg tebyg i'r
enghreifftiau uchod

Cyfiawnhad: Rhaid cyfiawnhau gweithgareddau ar y raddfa “Ambr”
a dim ond lle nad oes dewis arall ymarferol a lle ceir sicrwydd y gellir
ymgymryd â'r gweithgaredd yn ddiogel.
Bydd angen Asesiadau Risg Gweithgaredd a / neu Weithdrefnau
Gweithredu Safonol**.
Rhaid i'r Pennaeth Ysgol neu'r Cyfarwyddwr Gwasanaeth
Proffesiynol gymeradwyo'r holl weithgareddau Ambr.
TTP: ar gyfer gweithgareddau yn y grŵp hwn mae'n bosibl pe bai
achos Covid-19 positif fydd ofyn i eraill yn y garfan hunan-ynysu.
Gweithgareddau
lle bydd cyswllt
agos yn digwydd a
/ neu
weithgaredd risg
uwch lle
cynhyrchir
aerosol

Gweithgareddau lle na ellir defnyddio gweithdrefnau safonol Coviddiogel yn llawn ac mae potensial cynyddol ar gyfer trosglwyddo
Covid-19, er bod y risg yn cael ei lleihau i gyn lleied ag sy'n rhesymol
ymarferol. Gweithgareddau fel:
Gweithgareddau cynhyrchu aerosol neu ddefnyn lefel uchel,
gydag eraill mewn perygl o ddod i gysylltiad
• Canu a gweiddi uchel (gan gynnwys corau) y tu allan i
reolaethau a bennir gan safon genedlaethol briodol ac sydd
ddim yn defnyddio profion LFD a statws brechu
• Cysylltiadau croen i groen
• Cyswllt uniongyrchol o fewn 1 metr, am 1 munud neu fwy
• Arferion gweithio agos (e.e. gweithio fel parau a thimau
bach, yn aml o fewn 1 metr)
• Gweithgareddau eraill sydd â nodweddion risg tebyg i'r
uchod.
Cyfiawnhad: Rhaid cyfiawnhau gweithgareddau ar y raddfa “Goch”
a dim ond lle nad oes dewis arall ymarferol y mae'n rhaid ymgymryd
â hwy, a rhaid ymgymryd â'r gweithgaredd, ac na ellir ei gyflawni na'i
ddarparu mewn unrhyw ffordd arall.
•

Bydd angen Asesiadau Risg Gweithgaredd a / neu Weithdrefnau
Gweithredu Safonol**.
Bydd angen cymeradwyaeth berthnasol ar lefel Gweithredol ar gyfer
y gweithgareddau hyn.

TTP: ar gyfer gweithgareddau yn y grŵp hwn mae'n sicr pe bai achos
Covid-19 positif yn y garfan y gofynnir i gysylltiadau eraill hunanynysu

* Bydd Asesiad Risg Covid-19 (gweithgareddau academaidd ) yn cael ei gynhyrchu'n ganolog,
mewn ymgynghoriad ag undebau Colegau, Gwasanaethau a’r Undebau, fel sy'n berthnasol.
** Bydd yr Ysgol / Gwasanaeth yn cynhyrchu Asesiadau Risg Covid-19, mewn ymgynghoriad
ag Iechyd a Diogelwch canolog ac eraill, fel sy'n berthnasol. Bydd y rhain yn ychwanegol at yr
asesiadau risg safonol ar gyfer y gweithgaredd.
TTP: Test, Trace and Protect
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