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Adeiladu Gweithdrefnau Gweithredu Diogel 

Defnyddio adeiladau yn unol â chamau rheoli Covid-19 

 

Mae'r Weithdrefn Gweithredu Adeiladau'n Ddiogel hon yn berthnasol i bob adeilad a gellir ei hategu gan 

nifer o weithdrefnau gweithredu gweithgaredd penodol ac asesiadau risg, lle bo angen. 

Mae'r ddogfen yn manylu ar y trefniadau sydd wedi'u rhoi ar waith, a'r rhai y dylai staff a myfyrwyr eu dilyn 

i helpu i amddiffyn ei gilydd rhag Covid-19 tra ar y campws. 

 

1. GWYBODAETH GYFFREDINOL 

a. Darparu Gwybodaeth Gyffredinol am Iechyd a Diogelwch a Covid-19 

• Gofynnir i'r holl staff a myfyrwyr wylio cyflwyniad Powtoon byr ar y trefniadau y mae'r Brifysgol 

wedi'u rhoi ar waith i amddiffyn ei staff a'i myfyrwyr yn erbyn Covid-19, sydd ar gael yma:  

https://www.bangor.ac.uk/hss/covid19.php.en 

• Yn ogystal, gellir dod o hyd i ystod o wybodaeth am Covid-19 ac atebion i Gwestiynau Cyffredin ar 

we-dudalen Covid-19 iechyd a diogelwch: https://my.bangor.ac.uk/hss/covid19.php.en  

• Mae gwybodaeth iechyd a diogelwch gyffredinol arall hefyd ar gael ar y wefan iechyd a diogelwch.  

Cyswllt defnyddiol yw'r A - Y o Iechyd a Diogelwch i'ch helpu chi i'ch cyfeirio at y lle iawn: 

<https://my.bangor.ac.uk/hss/inflink/infoab.php.en> 

b. Gwybodaeth Leol Iechyd a Diogelwch Colegau/ Ysgolion/ Gwasanaethau  

Bydd Ysgolion, Colegau a Gwasanaethau yn darparu gwybodaeth leol ychwanegol am iechyd a diogelwch, 

yn ôl yr angen.  Er enghraifft, trefniadau mynediad i adeiladau ac asesiadau risg penodol a gweithdrefnau 

awdurdodi ar gyfer rhai gweithgareddau, megis ymchwil.  

c. Isadeiledd Adeiladau 

• Mae'r Gwasanaethau Campws wedi parhau i ymgymryd â'r holl waith cynnal a chadw cyffredinol a 

statudol trwy gydol y 'cyfnodau clo' a thrwy'r flwyddyn. 

• O ddydd Llun i ddydd Gwener, 8.45am i 5pm dylid rhoi gwybod i Ddesg Gymorth y Gwasanaethau 

Campws am bryderon cysylltiedig ag adeiladau cynnalachadw@bangor.ac.uk neu trwy ffonio est: 

2783, neu 01248 382783. 

• Mae'r uchod yn cynnwys ceisiadau am hylif diheintio dwylo ychwanegol, cynhyrchion glanhau 

cymunedol ac ati. 

• Y tu allan i'r oriau hyn, mae'r Tîm Diogelwch yn gwneud gwaith y Ddesg Gymorth a bydd angen 

cysylltu â nhw ar 01248 38 2795.  Bydd galwadau’n dargyfeirio'n awtomatig. 

d. Achosion o argyfwng 

• Cysylltiadau mewn argyfwng: Sylwch nad yw rhai ffonau'n cael eu defnyddio mwyach ac efallai y 

bydd angen gwneud galwadau drwy Teams.  Mae’r tîm diogelwch ar gael ar 01248 38 2795 neu 333 

(argyfwng). 

• Larwm Tân: Os bydd larwm tân yn seinio, dylid gadael yr adeilad fel yr arfer ac ni ddylid mynd yn ôl 

i'r adeilad nes ceir awdurdod i wneud hynny.  Wrth fynd yn ôl i mewn i’r adeilad, gwisgwch eich 

gorchudd wyneb a defnyddio hylif diheintio dwylo.  Peidiwch â defnyddio lifft mewn larwm tân - 
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mae Mannau Aros Diogel yn parhau i fod yn weithredol i’r rhai na all adael adeilad drwy ddefnyddio 

grisiau. 

• Cymorth Cyntaf: Mae darpariaeth Cymorth Cyntaf ar gael trwy’r Swyddfa Ddiogelwch, ac mewn 

rhai achosion, gan eich swyddogion Cymorth Cyntaf yn lleol 

 

2. DEFNYDDIO POB ADEILAD  

a. Mynediad 

• Peidiwch â mynd i mewn i adeiladau os oes gennych symptomau Covid-19 neu os gofynnwyd i chi 

hunanynysu. 

• Cofiwch eich Cerdyn Adnabod Prifysgol oherwydd bydd y mwyafrif o adeiladau ar SALTO, 

mynediad/allanfa. 

• Os yw eraill yn bresennol yn y cyffiniau, ceisiwch gadw pellter cymdeithasol. 

• Mae hylif diheintio dwylo ar gael ym mhob mynedfa.  Defnyddiwch yr hylif diheintio ar eich dwylo 

wrth fynd i mewn ac allan o adeilad.  

b. Cadw Pellter Cymdeithasol 

• Mannau Addysgu: Aseswyd mannau sydd wedi'u hamserlennu'n ganolog, ac maent wedi cael y 

capasiti mwyaf.  

Bydd 'Grwpiau Cyswllt' sengl, gyda hyd at 30 o gyfranogwyr (+ darlithydd) ar waith mewn 

ystafelloedd darlithio/seminarau llai. Nid oes angen cadw pellter cymdeithasol ond mae'r gofod yn 

caniatáu i bobl eistedd i ffwrdd oddi wrth eraill os dymunir.   

Mae mannau darlithio a seminarau mwy wedi’u trefnu i gynnal nifer o 'Grwpiau Cyswllt' llai.  Mae 

pob grŵp yn cael rhif fel y gellir nodi'r cyfeirnod yn yr Ap Cofrestru.  

Mae’r drefn yn galluogi i ddarlithwyr gadw pellter 2 fetr oddi wrth eraill.  Mae sgriniau persbecs 

wedi cael eu gosod mewn rhai darlithfeydd hefyd. 

• Mannau Cymunedol / Symud o Gwmpas: Ceisiwch gadw pellter cymdeithasol o 2m mewn lleoedd 

o'r fath (e.e. coridorau, ceginau) a cheisiwch osgoi stopio mewn coridorau neu ar risiau i siarad ag 

eraill. Rhaid dilyn arwyddion ynghylch blaenoriaethu ac ati.  

• Swyddfeydd:   Un yn unig a ganiateir mewn swyddfeydd o hyd, oni bai eu bod yn cael eu hasesu'n 

benodol.  Mae rotas staff yn ddull da o rannu swyddfeydd i gyfyngu defnydd i un ar y tro. 

c. Awyru 

• Mae'r Gwasanaethau Campws wedi asesu'r holl systemau awyru mecanyddol a'u haddasu lle bo 

angen.  

• Mae unedau Hidlo Puro Aer (HEPA) wedi'u gosod, lle bo angen, i hyrwyddo awyru da mewn 

ystafelloedd darlithio a seminarau. Sicrhewch fod y rhain yn parhau i gael eu troi ymlaen a 

pheidiwch ag addasu gosodiadau. 

• Agorwch ffenestri bob amser i hyrwyddo awyru da mewn ystafelloedd ac os yw dau neu fwy wedi 

bod mewn ystafell, gadewch ar agor am gyfnod wedi hynny i glirio'r aer. 

• Efallai y bydd monitorau Co2 ar waith mewn rhai lleoedd addysgu.  Peidiwch ag addasu gosodiadau. 
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• Rhowch wybod am unrhyw broblemau gydag unedau hidlo neu ffenestri i 

cynnalachadw@bangor.ac.uk / est: 2783. 

d. Gorchuddion Wyneb 

• Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb ym mhob adeilad (gydag eithriadau safonol), mae hyn yn 

cynnwys myfyrwyr tra mewn darlithoedd ac mewn labordai cyfrifiaduron/ mannau astudio. 

• Yn ystod yr addysgu, gall darlithwyr dynnu gorchuddion wyneb os oes mesurau lliniaru eraill ar 

waith (e.e. cyflwyno o bellter o dros 2m i ffwrdd neu o'r tu ôl i sgrin persbecs). 

• Nid oes angen gorchuddion wyneb mewn swyddfeydd sydd ag un yn unig ynddynt. 

e. Profi LFD 

• Fe'ch cynghorir i wneud prawf LFD cyn dychwelyd i'r campws ac ar ôl hyn ddwywaith yr wythnos 

am y 28 diwrnod cyntaf tra rydych yn ôl ar y campws. 

• Ar ôl hyn fe'ch anogir i brofi'n wythnosol.   

• Mae Pecynnau Prawf Cartref LFD ar gael o leoliadau ar draws y brifysgol.  Gellwch ddod o hyd i 

leoliadau ar dudalen we Gwybodaeth Covid-19, Cwestiynau Cyffredin i Staff: 

https://my.bangor.ac.uk/covid-19/staff-faq  

f. Glanhau  

• Mae’r Gwasanaethau Campws yn glanhau mannau cyffwrdd allweddol yn rheolaidd mewn 

ardaloedd cymunedol a lle mae pobl yn symud o gwmpas yn yr holl adeiladau lle mae pobl ynddynt. 

• Cadwch eich ardaloedd gwaith eich hun yn lân, yn enwedig os bydd eraill yn defnyddio'r ardal ar 

eich ôl. 

• Mae deunyddiau glanhau cymunedol ar gael mewn adeiladau ac mewn mannau darlithio i chi 

lanhau. 

• Rhowch wybod am unrhyw broblemau, yr angen am lanhau neu ddeunyddiau glanhau i 

cynnalachadw@bangor.ac.uk / est: 2783.  

g. Hylendid y Dwylo 

• Gwnewch yn siŵr bod eich dwylo’n lân bob amser. 

• Mae mannau hylif diheintio dwylo ar gael ym mhob mynedfa/allanfa a thrwy’r holl adeiladau. 

• Darperir sebon gwrth-bacteriol/firol mewn ardaloedd lles (toiledau). 

• Mae tyweli papur ar gael mewn ardaloedd lles gyda sychwyr dwylo wedi'u hynysu'n drydanol. 

• Mae posteri a gwybodaeth sy'n dangos sut i olchi neu ddiheintio dwylo'n gywir ar gael mewn 

gwybodaeth iechyd a diogelwch sy’n cael ei harddangos ym mhob adeilad. 

h. Rhannu Offer 

• Gofynnir i ddefnyddwyr lanhau offer a rennir cyn ac ar ôl eu defnyddio.   

• Gellir dod o hyd i ddeunyddiau glanhau gan y Gwasanaethau Campws: 

cynnalachadw@bangor.ac.uk / est: 2783. 
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i. Lifftiau 

• Un yn unig ddylai ddefnyddio'r lifft (oni bai bod angen person cefnogi ar yr unigolyn hwnnw). 

• Gwisgwch orchudd wyneb bob amser tra mewn lifft. 

• A chofiwch - peidiwch byth â defnyddio’r lifft os yw’r larwm tân yn seinio. 

j. Llungopiwyr 

• Mae posteri wedi eu gosod wrth y peiriannau llungopïo sy'n rhoi cyngor ar eu defnyddio a’u 

glanhau’n ddiogel.   

• Gofynnir i ddefnyddwyr sychu arwynebau gyda'r weips a ddarperir. 

k. Ceginau ac Ardaloedd Gorffwys a Rennir 

• Parhewch i gadw pellter cymdeithasol 2m yn yr ardaloedd hyn. 

• Os yn bosibl, dewch â bwyd a diod wedi'i baratoi a bwytewch/yfwch yn eich ardal waith eich hun. 

• Ac yn olaf, cofiwch dacluso ar ôl eich hun a chadwch yr ardaloedd yn lân. 

l. Profi, Olrhain a Diogelu 

• Ni ddylai staff a myfyrwyr ag unrhyw symptom o Covid-19 ddod i'r campws. 

• Mae'n bwysig bod staff a myfyrwyr yn cefnogi pob ymdrech Profi, Olrhain a Diogelu.  Mae hyn yn 

cynnwys defnyddio Ap Mewngofnodi'r Brifysgol os caiff ei gyfarwyddo gan y bydd hyn yn helpu i 

nodi cysylltiadau posibl. 

m. Symptomau Covid/ Canlyniad Covid-19 Positif 

• Os byddwch chi'n datblygu symptomau tra'ch bod chi ar y campws, gadewch yr adeilad ar y llwybr 

byrraf, cliriaf. Ewch adref, a threfnwch brawf.  

• Dim ond os yw'n ddiogel gwneud hynny, rhowch wybod i rywun cyn i chi adael.  

• Ac os ydych chi'n cael canlyniad Covid-19 positif, rhowch wybod i rywun perthnasol (e.e. Rheolwr 

Llinell) a'r Brifysgol trwy'r system adrodd ar-lein:  https://apps.bangor.ac.uk/covid/  

 

3. CYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL 

• Iechyd a Diogelwch: iechydadiogelwch@bangor.ac.uk  

• Gwasanaethau Campws: cynnalachadw@bangor.ac.uk / est: 2783 

• Swyddfa Ddiogelwch Prif Adeilad y Celfyddydau: 01248 38 2795/333 (argyfwng) 

• Adnoddau Dynol:  hr@bangor.ac.uk  
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