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Cyflwyniad
Gwelwyd y feirws Covid-19 am y tro cyntaf yn y DU yn ystod mis Ionawr
2020. Erbyn mis Mawrth, datganwyd bod y sefyllfa yn bandemig.
Mae Covid-19 wedi newid yn sylweddol y ffordd rydym yn byw ein
bywydau ac yn gweithio yng Nghymru. Yn sgil cyfnodau clo cenedlaethol,
cafodd trefniadau a oedd wedi hen ennill eu plwyf o ran teithio i’r gwaith
a chymdeithasu eu disodli gan weithio gartref a galwadau fideo i rai,
a chan ddarparu gwasanaethau rheng flaen i eraill, gan beri bod y rhan
fwyaf o gyflogwyr a gweithwyr yn gweithio y tu allan i’w cwmpas
cyfforddus.
Yn sgil trefniadau ffyrlo, diswyddiadau, ynysu neu’r her o orfod ymdopi
â chyfrifoldebau a rolau gwaith ar y cyd â gofalu am blant ac addysgu
gartref, rhoddwyd straen unigryw ar weithwyr.
Gan sylweddoli’r niwed a gâi’r heriau hyn ar eu staff, eu cleientiaid a’r
gymuned ehangach, aeth nifer o gyflogwyr ledled Cymru ati i gyflwyno
cynlluniau newydd i’w helpu.
Ym mis Rhagfyr 2021, fe wnaeth y rhaglen ‘Cymru Iach ar Waith’ gan
Lywodraeth Cymru, a gyflwynwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, gynnal
rhith-ddigwyddiad Covid-19 er mwyn cydnabod ymdrechion cyflogwyr.
Yn ystod y digwyddiad tynnwyd sylw at yr hyn a gyflawnodd cyflogwyr
o ran addasu ac wynebu heriau yn ystod cyfnod cythryblus. Cafodd
cyfanswm o 55 o gyflwyniadau eu rhannu gan gyflogwyr o blith
amrywiaeth o sectorau. Roedd yna chwech o gategorïau gwobrwyo yn
ymwneud ag iechyd corfforol a meddyliol a llesiant, yr ymateb mewnol
ac allanol gorau i’r pandemig, a hefyd cynaliadwyedd a chydraddoldeb,
amrywiaeth a chynhwysiant.
Mae’r adroddiad hwn yn rhannu rhai o’r gweithgareddau a’r dulliau
arloesol a roddwyd ar waith gan sefydliadau a chyflogwyr ledled Cymru,
yn ogystal â’r themâu allweddol a ddeilliodd o’r ymgeisiau ar gyfer y
digwyddiad cymeradwyo.
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Annog a hyrwyddo
iechyd meddwl
a llesiant
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Annog a hyrwyddo iechyd
meddwl a llesiant

Neilltuo amser i fod yn ofalgar
Yn ychwanegol at gwisiau i’r staff, dosbarthiadau hamdden
a gweminarau llesiant a anelai at helpu’r staff yn ystod y cyfnod ynysu,
buddsoddodd Coleg Gŵyr Abertawe mewn tanysgrifiad blwyddyn ar
gyfer ap ymwybyddiaeth ofalgar a llesiant. Hefyd, ariannodd Prifysgol
Caerdydd fynediad llawn at yr ap ar gyfer 1,000 o staff.

Buan iawn y dechreuodd y pandemig effeithio ar lesiant meddwl ledled
y DU1. Erbyn mis Mehefin 2020, roedd y nifer o achosion hysbys o iselder
wedi dyblu o gymharu â’r cyfraddau cyn Covid-19 – o oddeutu un ym
mhob 10 o oedolion i oddeutu un ym mhob pump. Erbyn mis Awst 2020,
roedd 40 y cant o oedolion o’r farn fod y coronafeirws yn effeithio ar eu
llesiant.

Trefnodd rhai gweithleoedd fynediad at ddosbarthiadau neu weithdai
ar-lein. Yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot, ymunodd y gweithwyr
â rhith-sesiynau tai chi ac ymwybyddiaeth ofalgar, yn ogystal â chyrsiau
ar-lein a gweminarau llesiant yn y gwaith.

Mae’r apiau hyn yn cynnig dulliau
myfyrio dan arweiniad sy’n anelu
at leihau straen, gwella hunanbarch ac ategu perthnasoedd
cadarnhaol. Ymhellach, mae
ambell un yn cynnig
‘cwsglediadau’ sy’n
defnyddio synau
a thechnegau delweddu
i greu’r amodau delfrydol
ar gyfer cwsg iach ac
esmwyth, ynghyd â
cherddoriaeth a sain amser
gwely ar gyfer nosweithiau
cysurus, sesiynau ymarfer cyflym
a sesiynau cardio dan arweiniad,
er budd y corff a’r meddwl.

Llwyddodd grŵp gweithredu llesiant newydd Trafnidiaeth Cymru i gadw
cydweithwyr mewn cysylltiad â’i gilydd trwy gyfrwng clwb llyfrau ar-lein
misol, cwisiau ar gyfer yr holl gwmni ac amryfal heriau ar gyfer cadw’n
iach a gwneud ymarfer corff.

Ymhellach cynhaliodd Coleg Gŵyr gwrs llesiant ar-lein pwrpasol
am gyfnod o wyth wythnos ar gyfer mwy na 150 o weithwyr, gan
ganolbwyntio ar eu huchelgeisiau personol a phroffesiynol a’u
huchelgeisiau o ran iechyd.

Ac yn Able Futures – sef partneriaeth ledled y DU sy’n cynnig cyngor,
gwybodaeth a chymorth i weithwyr â chyflyrau iechyd meddwl,
a hynny’n rhad ac am ddim i’r cwsmer – crëwyd caffi ar-lein er mwyn
i gyfranogwyr a oedd yn teimlo’n ynysig ac a oedd yn dioddef o iechyd
meddwl gwael allu ymgysylltu â’u cyfoedion, yn cynnwys trwy gyfrwng
dosbarthiadau ymwybyddiaeth ofalgar a sesiynau paentio.

“Rhoddodd y gweithdai hyn ymdeimlad o gyfeillgarwch a chymuned i’r
staff – rhywbeth a oedd ar goll ar ddechrau’r pandemig,” medd Sarah
King, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Wrth i sefydliadau addasu i ffyrdd newydd o weithio, aeth cyflogwyr ati
i geisio annog a hyrwyddo ymwybyddiaeth o lesiant ac iechyd meddwl
ymhlith eu gweithluoedd.
Gan nad oedd gweithwyr yn gallu cyfarfod â’i gilydd wyneb yn wyneb yn
y gweithle na chymdeithasu mwyach, aeth cyflogwyr ati i wneud yn fawr
o’r cyfle i addasu a chreu ffyrdd newydd o gynorthwyo’u gweithluoedd
i wella’u gwytnwch a lleihau teimladau ynysig.
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“Rhoddodd
y gweithdai
hyn ymdeimlad
o gyfeillgarwch
a chymuned i’r staff –
rhywbeth a oedd ar goll
ar ddechrau’r pandemig.”
medd Sarah King, Cyfarwyddwr
Adnoddau Dynol yng
Ngholeg Gŵyr
Abertawe

“Ein gobaith hefyd yw y bydd defnyddio’r ap yn rheolaidd yn meithrin
gwytnwch ymhlith ein gweithwyr.”

2020: Coronavirus and depression in adults, Great Britain – Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ons.gov.uk)
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Rhannu’r wybodaeth iawn
Mae cael gafael ar yr wybodaeth iawn ar yr amser iawn yn hollbwysig
mewn amgylchiadau dyrys, yn enwedig wrth ymdrin ag iechyd meddwl
a llesiant.
Aeth rhai cyflogwyr ati i ddatblygu a choladu adnoddau ar gyfer eu staff.
Fe wnaeth Mirus Cymru – sef mudiad nid-er-elw sy’n cynorthwyo pobl
ag anableddau dysgu, awtistiaeth, cyflyrau iechyd meddwl ac anghenion
cymhleth – greu gwefan ar gyfer ei staff a’i wirfoddolwyr, a oedd yn
cynnwys gwybodaeth ac adnoddau i’w helpu i reoli eu llesiant.
Hefyd, aeth ati i enwebu ‘hyrwyddwyr iechyd meddwl’ er mwyn rhannu
gwybodaeth am weithgareddau a digwyddiadau llesiant. Trwy gyfrwng
grŵp Facebook caeedig, bu modd i’r staff a weithiai gartref gadw mewn
cysylltiad a rhannu straeon a lluniau.
“Ymunodd mwy na hanner ein staff â’r grŵp Facebook,” medd
Chris Garlick, Rheolwr Iechyd, Llesiant ac Ymgysylltu Mirus Cymru.
“Dechreuodd pobl rannu straeon cadarnhaol o’r holl ardaloedd rydym yn
gweithio ynddyn nhw, ac fe wnaethon ni ddefnyddio #LledaenuGobaith
er mwyn annog mwy o bobl i ymuno a llenwi ffrydiau newyddion pobl
eraill gyda lluniau gwych, straeon am lwyddiannau a negeseuon
ewyllys da.”
Gwelwyd bod CGI – sef cwmni ymgynghori yn y maes busnes a TG sy’n
cynorthwyo rhannau hollbwysig o’r seilwaith cenedlaethol, yn cynnwys
ysgolion, ysbytai, yr heddlu a gwasanaethau amddiffyn a diogelwch
– wedi annog ei weithwyr i ddefnyddio’i wasanaethau presennol yn
ogystal â’i Raglen Cymorth i Aelodau – sef gwasanaeth cyfrinachol
ar gyfer staff a’u teuluoedd, sy’n cynnig gwasanaethau ymgynghori,
cwnsela seicolegol a chymorth, fel cyngor ariannol a chyfreithiol.
Ymhellach lansiodd CGI ap mewnol yn ymwneud â chymorth cyntaf
iechyd meddwl, gan alluogi’r gweithwyr i gael gafael yn gyflym ar
rwydwaith o swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl ar eu ffonau.
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Grym siarad
Yn ystod y pandemig, gwelwyd mwy o ymdrech ymhlith rhai
gweithleoedd i normaleiddio’r arfer o siarad am iechyd meddwl.
Yn sgil sesiynau llesiant galw heibio yng Ngholeg Penybont, bu modd
i’r myfyrwyr siarad â swyddog llesiant neu wneud cais am apwyntiad
gyda chwnselydd.
Roedd y coleg yn ymwybodol o’r ffaith fod cyfraddau hunanladdiad
deirgwaith yn uwch ymhlith dynion na merched a bod gweithwyr
adeiladu yn perthyn i grŵp arbennig o agored i niwed2 sy’n dueddol
o ddioddef effeithiau iechyd meddwl gwael. Mewn ymateb i hyn, lluniodd
staff y coleg gyflwyniadau iechyd meddwl wedi’u teilwra ar gyfer
myfyrwyr gwrywaidd a oedd yn dilyn cyrsiau adeiladu a pheirianneg.
Yn ystod y cyfnod clo cyntaf, bu’n rhaid i gyfleusterau gofal plant ledled
Cymru gau a rhoddwyd nifer o’r staff ar ffyrlo. Er mwyn sicrhau y gallai
cydweithwyr gefnogi’r naill a’r llall trwy’r cyfnod anodd hwn, crëwyd
grwpiau WhatsApp gan Feithrinfa Cae’r Ffair yn y Gorslas, Llanelli,
a Meithrinfa Baby Acorns yng Nghaerdydd.
Defnyddiwyd WhatsApp gan Feithrinfa Cae’r Ffair
i annog y staff i gymryd rhan mewn nifer o ffyrdd,
yn cynnwys cynnal galwadau fideo rheolaidd (cynnig
a oedd ar gael i unrhyw aelod o staff a oedd mewn
trallod), rhannu ryseitiau a fideos, a chreu montage
fideo o wisgoedd ffansi hyd yn oed er mwyn iddynt
allu ei rannu â’r teuluoedd i godi calon y plant yr arferent
eu gwarchod.
Ym Meithrinfa Baby Acorns, gwnaed yn siŵr fod tîm llesiant meddwl
a oedd yn cynnwys tri aelod o staff wrth law i gynorthwyo’r rhai
a oedd angen siarad un-i-un. Ar ôl iddynt ddychwelyd i’r gwaith,
penderfynodd Acorns greu ystafell lesiant i’r staff ar gyfer
gweithgareddau ymwybyddiaeth ofalgar a myfyrio, lle ceir llyfr
diolchgarwch ac adnoddau dysgu.

2

2020: Understanding Mental Health in the Built Environment | CIOB
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Blaenoriaethu llesiant myfyrwyr a staff
yng Ngholeg Penybont

“Fe wnaethon
ni ddefnyddio
#LledaenuGobaith er
mwyn annog mwy o bobl i
ymuno a llenwi ffrydiau
newyddion pobl eraill gyda
lluniau gwych, straeon am
lwyddiannau a negeseuon
ewyllys da.”

Roedd llesiant y staff a’r myfyrwyr
yn flaenoriaeth strategol i Goleg
Penybont hyd yn oed cyn y pandemig,
ond wrth i Covid-19 ddwysáu
annhegwch o fewn y gymuned,
ymdrechodd y coleg yn galetach
i roi blaenoriaeth i iechyd y meddwl
a’r corff.

Chris Garlick, Rheolwr Iechyd,
Llesiant ac Ymgysylltu
Mirus Cymru

Mae sawl haen yn perthyn i ddull
y coleg o ganolbwyntio ar unigolion,
yn cynnwys lansio nifer o fentrau er
budd y staff a’r dysgwyr, megis ioga
ar-lein rhad ac am ddim i’r staff a’r
myfyrwyr er mwyn helpu i leihau straen,
mynediad at raglen ymwybyddiaeth
ofalgar i arweinwyr a sesiynau galw
heibio dyddiol lle gall y myfyrwyr siarad
â swyddog llesiant neu wneud cais am
apwyntiad gyda chwnselydd.

Amddiffyn yr amddiffynwyr
Tasg anodd oedd diogelu llesiant ac iechyd meddwl gweithwyr allweddol
pan oedd y pandemig ar ei anterth, a hwythau’n gweithio ddydd a nos
er mwyn ymateb i anghenion newydd.
Yng Nghastell-nedd Port Talbot, sefydlodd y cyngor linell gymorth iechyd
galwedigaethol ar gyfer ei weithwyr, yn cynnwys gweithwyr allweddol,
er mwyn cynnig cyngor i bobl a’u cyfeirio at wasanaethau. Hefyd, bu
modd i staff y cyngor ddefnyddio ‘Lles Drwy Waith’. Dyma wasanaeth
cyfrinachol, rhad ac am ddim sydd eisoes ar gael i weithwyr y GIG, lle caiff
gweithwyr â phroblemau iechyd sy’n effeithio ar eu gwaith eu cysylltu
â therapyddion y GIG.

Er mwyn sicrhau bod y staff yn teimlo’n
rhan o bethau er gwaethaf y cyfnodau
clo a’r ffaith eu bod yn gweithio gartref,
buddsoddodd y coleg yn eu datblygiad
proffesiynol gan ganolbwyntio’n
fwriadol ar iechyd meddwl. Cafodd y
staff fynediad at hyfforddiant llesiant,
cyrsiau’n ymwneud â hunanladdiad a
chymorth cyntaf iechyd meddwl
a chynadleddau diogelu.

Fe wnaeth BCB International – sef cwmni gweithgynhyrchu sy’n creu
cyfarpar hollbwysig ar gyfer gwasanaethau rheng flaen – helpu i greu
amgylchedd gweithio iach i staff prysur. Cynhaliodd y busnes
ddosbarthiadau ioga rhad ac am ddim ddwywaith yr wythnos yn ogystal
â chreu gardd lesiant lle gallai’r staff gael seibiant a rhywfaint o lonydd
ymysg y planhigion.
3

Gan fod y coleg yn ymwybodol o’r ffaith
fod cyfraddau hunanladdiad deirgwaith
yn uwch ymhlith dynion na merched,

2020: Understanding Mental Health in the Built Environment | CIOB
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a bod nifer o weithwyr yn y diwydiant
adeiladu yn dioddef o iechyd meddwl
gwael3, aeth y coleg ati i deilwra
negeseuon cyfathrebu iechyd meddwl,
yn cynnwys cyflwyniadau, ar gyfer
myfyrwyr gwrywaidd a oedd yn dilyn
cyrsiau adeiladu a pheirianneg.
Ymddengys fod y dull hwn wedi
gweithio. Gostyngodd lefelau
absenoldeb ymhlith y staff o 4.16 y
cant yn 2018 i 0.5 y cant ym mis Hydref
2020. Ymhellach, mae ymddygiad y
myfyrwyr wedi gwella – cyhoeddwyd
llai o nodiadau ‘achosion sy’n peri
pryder’ ac mae’r gyfradd ar gyfer
cwblhau cymwysterau a
phrentisiaethau yn 90 y cant.
Ymhellach, llwyddodd y coleg i ennill
‘Statws Aur’ ym Mynegai Llesiant yn
y Gweithle Mind ar gyfer 2019/20 –
sef statws a ddyfernir i gyflogwyr sy’n
llwyddo i ymwreiddio iechyd meddwl
yn eu polisïau a’u harferion, gan
ddangos ymrwymiad hirdymor a
manwl yn iechyd meddwl eu staff.

Hyrwyddo mentrau
llesiant corfforol
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Hyrwyddo mentrau llesiant
corfforol

Camu i’r adwy
Bu heriau cerdded yn boblogaidd dros ben. Er mwyn dathlu Mis
Cenedlaethol Cerdded, ym mis Mai 2021 sefydlodd Prifysgol Caerdydd
Her Cyfrif Camau ar gyfer ei staff, gyda’r nod o feithrin ymdeimlad o
gymuned a chynorthwyo’u llesiant corfforol.

Pan oedd y cyfnod clo ar ei anterth, bu’n
rhaid cau campfeydd a chanolfannau
ffitrwydd ac ni allai pobl adael eu
cartrefi ac eithrio i wneud awr o
ymarfer corff bob dydd, naill ai ar
eu pen eu hunain neu o fewn eu
‘swigen’ ynysu.

“Roedden nhw’n
gwerthfawrogi cael rheswm i
godi a gadael y tŷ, yn ogystal â
chyfle i sgwrsio a chymdeithasu
gydag aelodau eraill eu tîm.”

Er bod rhai wedi gallu gwneud
yn fawr o’r awr arbennig honno
bob diwrnod a bod eraill wedi
penderfynu ymuno â
dosbarthiadau ffitrwydd ar-lein,
i nifer o bobl cafodd y cyfnod clo
parhaus effaith negyddol ar eu
hiechyd corfforol.

Paul Wilson, Rheolwr Llesiant Staff,
Prifysgol Caerdydd

Dywedodd pobl sy’n byw gyda gordewdra fod
eu hiechyd meddwl a’u hymddygiad o ran iechyd wedi dirywio4,
yn cynnwys eu deiet a’u gweithgarwch corfforol.
O fewn chwe wythnos, roedd bron i 500 o bobl, a oedd yn cystadlu
mewn 98 o dimau, wedi cerdded bron i 218 miliwn o gamau
(217,953,368). Roedd y cyfanswm yn cyfateb i fwy na 108,976
milltir – hanner ffordd at y lleuad!

Ymhellach, cyfyngodd y pandemig ar weithgarwch corfforol grwpiau
agored i niwed, fel pobl ag anableddau corfforol neu ddeallusol5, wrth
i iechyd meddwl gwael a diffyg mynediad at gyfleusterau, therapïau a
chyfarpar arbennig adael ei effaith.

Ac yn CGI International, sef cwmni ymgynghori yn y maes busnes a TG
a chanddo swyddfeydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Chlwyd, fe wnaeth
720 o staff – a elwir hefyd yn ‘aelodau’ – gymryd mwy na 434 miliwn
o gamau yn ystod her dri mis a anelai at roi hwb i’w hiechyd corfforol
a meddyliol. Dyfarnwyd gwobrau wythnosol ar sail eu cynnydd ac i
gydnabod eu bod wedi cymryd rhan, er mwyn eu hannog i ymgysylltu
â’r cynllun cyn, yn ystod ac ar ôl oriau gwaith.

Gan gydnabod yr angen i gynorthwyo iechyd corfforol eu gweithwyr a
chreu ymdeimlad o gymuned, aeth rhai cyflogwyr ati i gyflwyno mentrau
i ysgogi eu staff i symud gyda’i gilydd.

4

 021: Negative impact of the first COVID-19 lockdown upon health-related behaviours and psychological
2
wellbeing in people living with severe and complex obesity in the UK - eClinicalMedicine (thelancet.com)

5

 021: The effects of COVID-19 restrictions on physical activity and mental health of children and young adults
2
with physical and/or intellectual disabilities (nih.gov)
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Gan siarad am yr effaith a gafodd yr her ar staff Prifysgol Caerdydd,
dyma a ddywedodd Paul Wilson, Rheolwr Llesiant Staff: “Yn achos y
cyfranogwyr a gyflwynodd adborth ynglŷn â’r her, fe ddywedodd pob
un ohonyn nhw fwy neu lai fod cymryd rhan yn yr her wedi rhoi hwb
i’w llesiant a bod eu gweithgarwch wedi cynyddu yn ystod yr her.”

Mynd i’r afael â heriau corfforol

Daeth manteision i ran CGI International fel cyflogwr hefyd, yn ôl Donna
Kelly, Uwch Is-lywydd CGI yn y DU: “Pan fo unigolion o’r farn eu bod yn
cael eu gwerthfawrogi a phan gân nhw eu hannog i fabwysiadu arferion
iechyd a llesiant, mae hyn o fudd enfawr i’r busnes, gan leihau lefelau
salwch ac atal dirywiad mewn perfformiad.”

Gwahoddwyd y gweithwyr i gwblhau 18 cilomedr o ymarferion dros 18
diwrnod olynol. Ysbrydolwyd hyn gan ddata a oedd yn awgrymu bod 18
o bobl ar gyfartaledd yn cyflawni hunanladdiad bob dydd.

Yn ystod yr ail gyfnod clo ym mis Ionawr 2021, aeth Nice Pak
International, sef cwmni gweithgynhyrchu cadachau gwlyb o Sir y Fflint,
ati i gyflwyno her ‘Tîm 18’.

Bu rhai yn cerdded neu’n rhedeg
gyda’u hanwyliaid, a bu eraill yn
beicio ac yn rhwyfo hyd yn oed.
Soniodd pawb am yr effaith
gadarnhaol a gafodd hyn ar eu
cyflwr meddwl.

Arweiniodd llwyddiant menter Prifysgol Caerdydd at drefnu Her Cyfrif
Camau arall yn ystod tymor yr hydref 2021 er mwyn helpu i ddelio ag
unrhyw effaith niweidiol a gâi dyfodiad y gaeaf ar hwyliau, arferion cysgu
neu ddeiet y staff.

“Rhoddodd
gyfle inni dorri’r
cylch. Fe wnaethon ni
ein hannog ein gilydd.”

“Doedd fawr o wahaniaeth pa
mor bell oedden ni’n mynd, i
ddweud y gwir,” medd Vicki
Vicki Alexander, UwchAlexander, Uwch-swyddog
swyddog Adnoddau Dynol,
Adnoddau Dynol yn Nice Pak
Nice Pak International
International. “Y peth pwysig oedd
ein bod yn gwneud rhywbeth yn
hytrach nag eistedd yn poeni am
fethu â gweld ein teulu a’n cyfeillion.
Rhoddodd gyfle inni dorri’r cylch. Fe wnaethon ni
ein hannog ein gilydd, rhannu straeon a myfyrio drwy gydol
y deunaw diwrnod.”

Yn ystod 2021, trefnodd Prifysgol Caerdydd weithdai llesiant er mwyn
rhoi gwybodaeth i’r staff am bynciau fel rhoi’r gorau i smygu, gwella deiet
a chwsg, datblygu arferion gwell, a chwrs yn ymwneud â’r athroniaeth
Stoiciaeth, sef un o ddulliau hunanofal hynaf y byd.
“Roedden ni eisiau rhoi cymorth
penodol i’r staff er mwyn
amddiffyn a gwella eu
“Yn achos y
llesiant ar adeg a oedd
cyfranogwyr
a
yn llawn straen ac
gyflwynodd adborth ynglŷn
ansicrwydd,”
medd Paul Wilson.
â’r her, fe ddywedodd pob un

ohonyn nhw fwy neu lai fod
cymryd rhan yn yr her wedi rhoi
hwb i’w llesiant a bod eu
gweithgarwch wedi cynyddu
yn ystod yr her.”

Ymhellach, cynigiodd rhai cyflogwyr gyfle i’w staff gymryd rhan mewn
dosbarthiadau ffitrwydd ar-lein. Trefnodd CGI sesiynau ioga rhithwir i’w
aelodau am 12 wythnos, ac aeth cyfleusterau ffitrwydd ati i ddefnyddio
technoleg ddigidol er mwyn cadw’u cymunedau i symud. Trefnodd
Denbighshire Leisure Ltd fod ei ap ffitrwydd ar-lein, Mywellness, ar gael
yn rhad ac am ddim i bawb yn y gymuned, er mwyn iddynt allu cymryd
rhan mewn sesiynau ymarfer a dosbarthiadau ffitrwydd.

Paul Wilson, Rheolwr Llesiant
Staff, Prifysgol Caerdydd
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Pan fu’n rhaid i Flow Fitness yn Studio 17 roi’r
gorau i gynnal ei ddosbarthiadau ‘Grounded
Aerial’ hygyrch a chynhwysol yn Hendy-gwyn
ar Daf, Sir Gaerfyrddin, penderfynodd Angharad
James, y prif berchennog, ei bod am gyflwyno’i
rhaglen ddawns, ffitrwydd a
llesiant ar-lein.
Fe wnaeth Angharad James,
sydd hefyd yn Gydgysylltydd
Datblygu Dawns ar gyfer
Art Care Gofal Celf, rannu
dosbarthiadau ffitrwydd a
oedd wedi’u recordio ymlaen llaw
gydag aelodau’r gymuned, gan eu hannog
i adrodd yn ôl am eu llwyddiannau. Hefyd,
cynhaliodd ddosbarthiadau dawns cynhwysol
ar-lein, ac roedd un o’r dosbarthiadau hynny’n
cynnwys ymddangosiad arbennig gan Katya
Jones, un o ddawnswyr proffesiynol Strictly
Come Dancing.
Wrth i reolau’r cyfnod clo lacio, trowyd y maes
parcio yn llawr dawnsio dros dro er mwyn gallu
ailafael yn y dosbarthiadau mewn modd diogel
cyn gynted â phosibl. Hefyd, cymerodd y
gymuned ran mewn her ffitrwydd 38 awr,
gan godi mwy na £4,000 ar gyfer Plant
mewn Angen.
“Roedd hi’n bwysig sicrhau y gallai’r aelodau
ganolbwyntio ar eu trefn arferol
– rhywbeth roedden nhw wedi
ei golli, o bosibl,” medd
Angharad James o Abertawe.
“Roedd recordio’u sesiynau
ymarfer yn rhoi ymdeimlad o
gyflawni iddyn nhw, ynghyd
â nodau i anelu atyn nhw.”

Cymru Iach ar Waith

Sicrhau bod aelodau CGI yn symud
Gan gydnabod bod bywydau ei weithwyr – neu ei
‘aelodau’ – wedi newid yn sylweddol oherwydd y
pandemig, gyda chyfyngiadau’r cyfnod clo yn atal
pobl rhag mynd i gampfeydd a chyfleusterau
ffitrwydd, ceisiodd CGI, sef cwmni ymgynghori
byd-eang yn y maes busnes a TG, annog dull
cadarnhaol o ymdrin ag iechyd corfforol ei aelodau.
Lansiodd y cwmni – sy’n cynorthwyo rhannau
hollbwysig o’r seilwaith cenedlaethol, yn cynnwys
ysgolion, ysbytai, yr heddlu a gwasanaethau
amddiffyn a diogelwch – nifer o fentrau corfforol,
yn cynnwys ioga rhithwir am 12 wythnos a her
camau am dri mis.
“Roedden ni’n sylweddoli bod bywydau ein
gweithwyr wedi newid,” medd Donna Kelly, Uwch
Is-lywydd CGI yn y DU. “Roedd yna bosibilrwydd
y byddai ein gweithwyr yn symud llai oherwydd
trefniadau gweithio gartref, oriau maith a mwy o
gysylltiad â’r gwaith.”
Mynychodd mwy na 600 o aelodau sesiynau ioga
ar-lein wythnosol dan arweiniad hyfforddwr
allanol, a chafodd y sesiynau eu recordio ar gyfer
y bobl hynny na allent eu mynychu.
Cymerodd 720 o aelodau eraill yng Nghymru ran
yn yr her ‘Step to it’ a gynhaliwyd gan y cwmni,
lle cawsant eu gwahodd i wneud 400 miliwn o
gamau gyda’i gilydd dros gyfnod o dri mis. Trwy
ddyfarnu gwobrau wythnosol ar gyfer
llwyddiannau personol, llwyddwyd i annog
cystadleuaeth gyfeillgar ymhlith y staff a’r unedau
busnes mewnol.
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Trwy ddefnyddio ap pwrpasol, bu modd i’r
cyfranogwyr olrhain eu cynnydd a chymharu
eu canlyniadau gyda’u cyfoedion. I’r rhai nad
oeddynt yn gallu cerdded, roedd yr ap yn troi
gweithgareddau eraill yn ‘gamau’, felly bu modd
i bawb gymryd rhan yn y cynllun.
Ar wahân i’r 434.2 miliwn o gamau a gymerwyd
gan y gweithwyr yn ystod y tri mis, crëwyd 579
cyfeillgarwch ar-lein trwy gyfrwng elfennau
cymdeithasol yr ap. Anogwyd sgyrsiau rhwng y
cyfranogwyr oddi mewn i nodwedd ‘sgwrsio’ yr
alwad ioga a thrwy gyfrwng yr ap ‘Step to it’, lle
arferai pobl rannu lluniau o’u gweithgareddau awyr
agored.
Mae’r cwmni o’r farn fod y fenter wedi cryfhau
llesiant yn y gweithle trwy ei wneud yn fwy
hygyrch i bawb a thrwy annog ymddygiad iach
cyn, yn ystod ac ar ôl y diwrnod gwaith.
“Cymerodd mwy o bobl ran yn y gweithgareddau
hyn o gymharu â’r cyfnod cyn y pandemig,
oherwydd roedd pob gweithgaredd yn sicrhau
na fyddai gallu corfforol nac amser yn faen
tramgwydd,” medd Donna Kelly. “Mae’r staff
yn awyddus i’r cynigion hyn, a chynigion eraill,
barhau.”

Cyfathrebu â’r staff
a’u hyfforddi
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Cyfathrebu â’r staff
a’u hyfforddi

Buddsoddi mewn apiau

Mae’r pandemig wedi tynnu sylw at ba mor bwysig yw cyfathrebu
mewnol da yn ystod argyfwng.

Pan effeithiodd Covid-19 ar bob agwedd ar fusnesau Denbighshire
Leisure Limited fwy neu lai – yn cynnwys canolfannau hamdden, bwytai,
theatr, ac atyniadau arfordirol – buddsoddodd y cwmni mewn ap er
mwyn iddo allu parhau i gyfathrebu gyda’i 776 o weithwyr (gweithwyr
dros dro a gweithwyr dan gontract fel ei gilydd).

Arweiniodd rheolau cadw pellter cymdeithasol a chyfnodau clo
cenedlaethol at gynnydd anochel yn yr arfer o ddefnyddio technoleg,
yn cynnwys apiau.

Wrth i effaith y coronafeirws esblygu, roedd cyflogwyr angen rhannu
gwybodaeth ynglŷn â newidiadau mewn rheoliadau a’r modd roeddynt
yn effeithio ar waith neu ar rolau.

Trwy ddefnyddio’r ap, aeth y cwmni ati i rannu diweddariadau
a negeseuon cefnogaeth ac anogaeth gan uwch-arweinwyr. Hefyd,
lansiwyd dwy ymgyrch iechyd meddwl a llesiant a oedd yn seiliedig
ar yr ap. Roedd yr ymgyrch “Mae’n iawn peidio
â bod yn iawn” yn cynnig negeseuon
ac adnoddau’n ymwneud ag
ymwybyddiaeth ofalgar a llesiant,
ac roedd #ByddGaredig yn annog
y staff i fod yn garedig gyda’i
gilydd a chydag eraill.

Defnyddiodd sefydliadau ledled Cymru wahanol ddulliau ar gyfer
cyflwyno’r wybodaeth honno.

“Gan fod nifer o’r staff wedi
dychwelyd i’r gwaith erbyn
hyn, mae’r ap yn parhau
i fod yn adnodd hynod
bwysig ar gyfer
cyfathrebu â’r staff,”
medd Jamie Groves,
Rheolwr Gyfarwyddwr
Denbighshire Leisure Ltd.

“Nid y ffaith ein bod yn
gweithio gyda’n gilydd sy’n
ein gwneud yn dîm. Rydym yn
dîm gan ein bod yn parchu ein
gilydd, yn ymddiried yn ein gilydd
ac yn gofalu am ein gilydd.”
Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr,
Denbighshire Leisure Ltd

“Mae cynlluniau ar y gweill
i ymestyn y defnydd a wneir
ohono a’i droi’n hwb
gwybodaeth ar gyfer gweithwyr
newydd a phresennol.”
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Creu platfformau mewnol ar gyfer rhannu gwybodaeth

Grym sgwrsio

Cyn y pandemig, dim ond i lond llaw o weithwyr y cynigiai Cofrestrfa Tir
EM yr opsiwn i weithio gartref. Ond ar ôl i Covid-19 daro, yn ddisymwth
bu’n rhaid i 98 y cant o’i weithlu weithio gartref.

O dro i dro, mae pobl angen siarad.
Sefydlodd Cyngor Castell-nedd Port Talbot linell gymorth yn benodol ar
gyfer staff ysgolion er mwyn eu cyfeirio at y cymorth iawn, cynnig cyngor
ac arweiniad ynglŷn ag iechyd meddwl a llesiant staff addysgu a staff
cymorth dysgu, a rhoi gwybodaeth iddynt am y ffordd orau o gynorthwyo
pobl ifanc a oedd yn wynebu heriau’n ymwneud â Covid-19.

Fel yn achos sawl cyflogwr ledled Cymru, datblygodd y sefydliad ddull
cyfathrebu mewnol rhagweithiol. Roedd y dull hwn yn cynnwys Bwletin
Gwybodaeth Wythnosol gydag amrywiaeth o erthyglau’n ymwneud â
phynciau fel addysgu gartref ac iechyd meddwl. Ychwanegwyd
tudalennau at y fewnrwyd hefyd, gydag un yn canolbwyntio ar Covid-19
a’r llall yn canolbwyntio ar greu hwb llesiant a gynigiai gymorth meddyliol,
corfforol, ariannol a theuluol.

“Yn ystod y pandemig, daeth newidiadau i ran y gweithwyr ar raddfa na
welwyd mo’i thebyg erioed o’r blaen – newidiadau o ran lleoliad a natur
eu gwaith,” medd Karen Jones, Prif Weithredwr Cyngor Castell-nedd
Port Talbot.

Aeth sefydliadau eraill ati i gynyddu eu presenoldeb ar-lein er mwyn
diwallu anghenion newydd eu staff, a datblygodd nifer ohonynt wefannau
iechyd a llesiant neu ‘hybiau’ ar-lein.
Ym mis Ebrill 2020, lansiodd
Cyngor Castell-nedd Port
Talbot wefan a oedd yn
canolbwyntio ar iechyd
meddwl. Roedd yn
cynnwys dolenni ar gyfer
fideos ymarfer corff gan
y GIG, gwefannau iechyd
dibynadwy a gwybodaeth
ac adnoddau’n ymwneud
â maeth.

“Parhaodd nifer o staff rheng flaen i ddarparu gwasanaethau mewn
amgylchiadau anodd iawn, yn cynnwys gofal cymdeithasol, staff ysgolion
a phobl a weithiai yn ein gwasanaethau sbwriel ac ailgylchu. Mewn
ymateb i hyn, aethom ati i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau cymorth
ac adnoddau ar-lein y gallai’r staff eu defnyddio pan oedden nhw angen
cymorth ychwanegol.

“Yn ystod y
pandemig, daeth
newidiadau i ran y
gweithwyr ar raddfa na
welwyd mo’i thebyg erioed
o’r blaen – newidiadau o ran
lleoliad a natur eu gwaith.”

“Hefyd, fe wnaethon ni ailgynllunio ein gwasanaethau cymorth seicoleg
ac iechyd galwedigaethol er mwyn sicrhau y gallai’r rhai mewn gwir
angen gael gafael arnyn nhw.”
Cyflwynodd Denbighshire Leisure Ltd ‘system gyfeillio’, gan annog
y staff i ffonio’i gilydd, yn enwedig y rhai a oedd yn byw ar eu pen
eu hunain.

Karen Jones, Prif Weithredwr
Cyngor Castell-nedd Port
Talbot

Roedd yn cyfeirio’r staff
at adnoddau llesiant, yn
cynnwys cyrsiau rheoli
straen a therapi gwybyddol
ymddygiadol ar-lein; canllawiau ar weithio gartref; pecynnau adnoddau
ar gyfer pobl a oedd yn gofalu am blant ifanc; adnoddau profedigaeth
gan fudiadau fel Mind ac AtaLoss; gwybodaeth i ofalwyr; a chanllawiau
ar gam-drin domestig ar gyfer rheolwyr llinell.

Rhoi hyfforddiant arbenigol i’r staff
Gan fod rheolwyr llinell yn gorfod cynorthwyo’u staff trwy’r effeithiau
ymarferol, corfforol a seicolegol cymhleth a oedd yn gysylltiedig â’r
pandemig, trefnodd rhai cyflogwyr yng Nghymru hyfforddiant
proffesiynol er mwyn galluogi’r rheolwyr hynny i gynnal sgyrsiau anodd
a chynorthwyo pobl a oedd yn mynd trwy argyfwng iechyd meddwl.
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Cafodd staff Coleg Penybont fynediad at
hyfforddiant llesiant a chyrsiau’n ymwneud
â hunanladdiad a chymorth cyntaf iechyd
meddwl, yn ogystal â chynadleddau diogelu.
Cyflwynodd ParamedicsRUs, sef darparwr
hyfforddiant cymorth cyntaf sy’n arbenigo
mewn cyrsiau meddygol teilwredig,
hyfforddiant ar-lein, rhad ac am ddim yn
ymwneud ag ymwybyddiaeth o iechyd meddwl
i fwy na 100 o aelodau Grŵp Diogelwch De a
Gorllewin Cymru. Arweiniodd hyn at wella gallu
cwmnïau lleol i ddelio’n effeithiol â materion
iechyd meddwl, a lleihau stigma.
A hefyd, fe wnaeth uwch-arweinwyr Prifysgol
Caerdydd, sy’n bumed ar Restr Effaith Addysg
Uwch The Times (2021) ar gyfer iechyd a
llesiant da myfyrwyr a staff, fynychu cwrs
hyfforddi arweiniol yn ymwneud ag iechyd
a llesiant fel rhan o ddull haenog o gyflwyno
hyfforddiant y bwriedir parhau gydag ef.
Ymhellach, mae’r brifysgol wedi llunio
strategaeth lesiant ar gyfer y staff, a’r gobaith
yw mai hi fydd y brifysgol gyntaf yn y DU
i ennill ardystiad ar sail safon ryngwladol
newydd ar gyfer llesiant yn y gweithle,
sef ISO 45003.
“Mae Prifysgol Caerdydd yn hyderus fod ei
ffocws ar lesiant yn esgor ar ganlyniadau
amlwg – o ran cynhyrchiant parhaus y staff
mewn argyfwng a hefyd o ran y manteision
seicolegol toreithiog a ddaw yn sgil creu
amodau gweithio da,” medd Paul Wilson,
Rheolwr Llesiant Staff, Prifysgol Caerdydd.

Cymru Iach ar Waith

Apiau newydd yn cysylltu Denbighshire Leisure Ltd yn ystod
y pandemig
Mae busnesau Denbighshire Leisure Ltd yn
cwmpasu’r sector lletygarwch, y sector hamdden
a sector y celfyddydau – sef sectorau yr effeithiodd
y pandemig yn fawr ar bob un ohonynt.
Gan fod nifer o safleoedd y cwmni wedi cau dros
dro yn ystod y cyfnodau clo cenedlaethol, a chan
fod y cyfyngiadau wedi effeithio’n fawr ar ei ddulliau
gweithredu ar ôl i’r safleoedd ailagor, roedd hi’n
hollbwysig cadw mewn cysylltiad rheolaidd â’r 776
o staff dan gontract a staff ‘dros dro’, er budd y
busnes ac er budd llesiant personol y gweithwyr.
Ar y cychwyn, crëwyd grwpiau WhatsApp ar
gyfer pob tîm a chyfleuster, lle câi negeseuon a
diweddariadau eu cyfleu a lle gallai’r staff grybwyll
pryderon neu broblemau.
Ond erbyn mis Medi 2020, ar ôl sylweddoli na
fyddai’r pandemig yn dod i ben am amser maith,
buddsoddodd y cwmni yn ‘Ein Pobl’, sef ap
cyfathrebu mewnol ar gyfer ffonau symudol. Roedd
yr ap hwn yn galluogi’r cwmni i gysylltu’n syth ag
aelodau tîm a oedd heb system e-bost neu
gyfrifiadur.
Mae gan bob gweithiwr ffrwd bersonol, a gall
cyflogwyr fynd ati’n rhwydd i rannu ffeiliau trwy
gyfrwng y ffrwd hon, yn ogystal â chyfeirio at
blatfformau eraill a chynnal arolygon syml ar gyfer
ymgysylltu â’r staff. Hefyd, ceir nodwedd sgwrsio
ar gyfer timau, ynghyd â’r gallu i gyfnewid sifftiau
trwy ddefnyddio’r ap.
15

Anogwyd y staff i lawrlwytho’r ap, gan alluogi’r
rheolwyr i gyfathrebu’n uniongyrchol â nhw.
Rhannwyd diweddariadau rheolaidd yn ymwneud
â’r busnes, ynghyd â negeseuon cefnogaeth ac
anogaeth.
Ymhellach, defnyddiodd Denbighshire Leisure yr ap
i rannu ei ddwy ymgyrch iechyd meddwl a llesiant.
Roedd ‘Mae’n iawn peidio â bod yn iawn’ yn
canolbwyntio ar ymwybyddiaeth ofalgar, llesiant
meddwl, hwyliau a bwyd ac ymlacio, ac roedd
#ByddGaredig yn annog y staff i fod yn fwy caredig
gyda nhw eu hunain a chydag eraill.
“Gan fod nifer o’r staff wedi dychwelyd i’r gwaith
erbyn hyn, mae Ein Pobl yn parhau i fod yn adnodd
hynod bwysig ar gyfer cyfathrebu â’r staff,” medd
Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr Denbighshire
Leisure Ltd. “Mae cynlluniau ar y gweill i ymestyn y
defnydd a wneir ohono a’i droi’n hwb gwybodaeth
ar gyfer gweithwyr newydd a phresennol.”

Ymgysylltu â’r staff,
eu cydnabod a’u
cynorthwyo

16

4

Sut fu i gyflogwyr yng
Nghymru ymateb i’r
pandemig Covid-19

Cymru Iach ar Waith

Ymgysylltu â’r staff, eu
cydnabod a’u cynorthwyo
Mae dangos eich bod yn gwerthfawrogi gwaith caled y gweithwyr
yn gallu rhoi hwb i’w morâl a’u hyder – rhywbeth arbennig o bwysig
o gofio’r effaith a gafodd y pandemig ar gymhelliant, cynhyrchiant ac
iechyd a llesiant.
Yn sgil Covid-19, a chan fod cynifer o bobl yn gweithio gartref, chwiliodd
cyflogwyr am ffyrdd newydd o ymgysylltu â’u staff, eu gwobrwyo a’u
cydnabod.

Dathlu gwytnwch a llwyddiannau gweithwyr
Aeth rhai cyflogwyr ati i gynnal digwyddiadau gwerthfawrogi a rhoi
rhoddion i’w gweithwyr.
Bu staff Bluestone Resorts Ltd yn Sir Benfro ar ffyrlo ac yna trwy
gyfnodau eithriadol o brysur yn y gwaith wrth i’r genedl ymrafael
am y gorau i fwynhau gwyliau gartref ar ôl i’r cyfyngiadau lacio.
Fel ffordd o ddangos i’w weithwyr ei fod yn gwerthfawrogi eu gwytnwch
a’u gwaith caled yn ystod cyfnod mor gythryblus, cynhaliodd y cwmni
‘wythnos gwerthfawrogi staff’ ym mis Medi 2021.
Cafodd y gweithwyr gardiau diolch, talebau siopa, teisennau a rhoddion
eraill fel arwydd o ymrwymiad y cwmni, ac i gydnabod eu cyfraniadau
at y busnes.
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Creu awch am lesiant

Rhaglenni hyfforddi
wedi’u teilwra

Hefyd, aeth cyflogwyr ati i ymgysylltu â’u staff trwy gyfrwng rhaglenni
llesiant ac iechyd.

Ymhellach i’r gorllewin, roedd
Coleg Gŵyr Abertawe yn
awyddus i gynnal ymdeimlad
o gymuned oddi mewn i’r coleg.

Penderfynodd Cartrefi Melin, darparwr tai yn Ne Cymru a leolir ym
Mhont-y-pŵl, ddatblygu’r rhaglen lesiant a oedd eisoes ar waith ganddo,
sef rhaglen o’r enw Zest. Roedd y rhaglen hon eisoes yn cynnig
gwasanaeth cwnsela a buddion iechyd er mwyn diogelu llesiant y 240
o weithwyr o fewn y cwmni.

Bu’n gweithio gyda hyfforddwr
proffesiynol i ddatblygu gweithdai
llesiant teilwredig ar-lein.
Cyflwynwyd y sesiynau hyn i’r
staff dros gyfnod o wyth wythnos
a buont yn archwilio meddylfryd,
sgiliau strategaeth a grymuso.

Yn ystod y pandemig Covid-19, cyflwynodd y cwmni gyfres o weithdai,
gwersi canu a choginio a dosbarthiadau ymarfer corff er mwyn delio â’r
heriau unigryw a ddaeth yn sgil y pandemig, yn cynnwys teimladau
ynysig. Roedd mentrau eraill yn cynnwys galluogi’r staff i ddefnyddio
ap ymwybyddiaeth ofalgar o’r enw Headspace.

“Un o’r pethau
anoddaf ynglŷn â bod
mewn cyfnod clo oedd
adennill ein hymdeimlad
o gymuned.”
Sarah King, Cyfarwydd
Adnoddau Dynol, Coleg
Gŵyr Abertawe

Gyda chymorth proffesiynol, bu’r staff yn ystyried newidiadau roeddynt
yn dymuno eu cyflwyno i’w bywydau – pa un a oedd hynny’n golygu
dechrau diddordeb newydd, dysgu sgìl newydd neu dreulio mwy o amser
gyda’r teulu, ac yna datblygwyd cynllun gweithredu ar gyfer gweithio
tuag y nodau hynny.

Cafodd y rhai a weithiai ar y safle frecwastau iach yn rhad ac am ddim.

Mynychwyd y gweithdai gan fwy na 150 o weithwyr, sef oddeutu
un rhan o bump o’r gweithlu. Cafodd y rhaglen gefnogaeth gan dîm
uwch-reolwyr y coleg a chynrychiolwyr undebau llafur, a rhoddwyd
amser a hyblygrwydd i’r staff gymryd rhan yn y gweithdai yn ystod
oriau gwaith.

“Credwn fod gan
gyflogwyr gyfrifoldeb
i sicrhau eu bod yn gofalu
am eu staff yn feddyliol ac
yn gorfforol. Dyna’r peth iawn
i’w wneud.” ”

“Bu’n gyfle unigryw i’r staff gael treulio amser yn canolbwyntio ar eu
datblygu eu hunain, boed hynny o safbwynt gyrfa, o safbwynt iechyd
neu o safbwynt personol,” medd Sarah King, Cyfarwyddwr Adnoddau
Dynol yn y coleg.

Fiona Williams, Prif Swyddog
Cyfathrebu, Cartrefi Melin

“Un o’r pethau anoddaf ynglŷn â bod mewn cyfnod clo oedd adennill
ein hymdeimlad o gymuned. Roedden ni eisiau i’r staff deimlo eu bod
yn perthyn i’r coleg a’n bod yn meddwl amdanyn nhw.”
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Cydnabod rhieni sy’n
gweithio
Roedd cynorthwyo staff â
theuluoedd trwy’r pandemig
yn ganolbwynt i CGI, sef
cwmni ymgynghorol yn
y maes busnes a TG sy’n
gweithio ar draws y sector
preifat a’r sector cyhoeddus.
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Rhaglen ‘Zest’ darparwr tai o Bont-y-pŵl
er lles y staff

with advice, assistance
and engaging initiatives.”

“Mae iechyd a
llesiant wedi bod yn
flaenoriaeth erioed yn
CGI, ond mae’r profiad a
gafwyd yn ystod y pandemig
hwn wedi gwneud i ni
ganolbwyntio’n fwy manwl
arno.”

Yn ystod cyfnod clo 2020,
Donna Kelly, Uwch Islansiodd y cwmni ymgyrch
lywydd CGI yn y DU
gyfathrebu fewnol o’r enw
#YnHynGydanGilydd. Nid
yn unig fe roddodd hyn gyfle
i’r staff gael mynediad at
weminarau rhyngweithiol yn sôn am faeth, gweithgarwch corfforol,
iechyd meddwl ac ergonomeg, ond hefyd fe ganolbwyntiwyd ar
gydbwyso bywyd-gwaith a sut y gallai rhieni sy’n gweithio ddifyrru
eu plant yn ystod y cyfnodau clo.

Mae Cartrefi Melin, sef darparwr tai yn
Ne Cymru sydd wedi’i leoli ym Mhont-ypŵl, wedi bod yn ymwreiddio llesiant
ei staff yn ei ddiwylliant ers mwy na
degawd bellach trwy gyfrwng ei raglen
‘Zest’.

Hefyd, cyflwynodd y cwmni gynllun
cydnabod staff, gan annog y naill
gydweithiwr i ddiolch i’r llall. Gallai’r
staff ofyn i’r cwmni gyfrannu at elusen,
plannu coeden neu roi bocs siocledi
yn eu henw.

Lansiwyd Zest yn 2011 gyda chymorth
gan gydweithwyr ac aelodau’r bwrdd.
Mae’n cynnig gwasanaeth cwnsela a
buddion iechyd i ddiogelu llesiant y 240
o weithwyr sy’n gweithio i’r cwmni.

“Erbyn hyn, mae Zest yn rhan bwysig
o fywyd gwaith pawb yng Nghartrefi
Melin,” medd Fiona Williams, Prif
Swyddog Cyfathrebu yng Nghartrefi
Melin. “Yn awr, mae ein staff yn fwy
egnïol, maen nhw wedi rhoi’r gorau i
smygu, maen nhw’n bwyta’n iachach,
maen nhw’n teimlo dan lai o straen ac
maen nhw wedi cael modd i fyw wrth
gymryd rhan mewn amryw byd o
weithgareddau tra’n dysgu am eu
hiechyd a’u llesiant. Mae’r rhaglen wedi
gwella’r broses o ymgysylltu â’r staff
a hefyd mae wedi gwella lefelau
bodlonrwydd.

Yn ystod y pandemig Covid-19, aeth
Cartrefi Melin ati i addasu ac adeiladu
ar arlwy Zest er mwyn sicrhau y gallai’r
rhaglen barhau i gynorthwyo’r staff ac
ymdrin â’r heriau unigryw a ddaeth i’w
rhan yn sgil y pandemig, yn cynnwys
teimladau ynysig.

Cyflwynwyd adnoddau a sesiynau byw wythnosol yn ymwneud ag
ymwybyddiaeth ofalgar ar bob pwnc, a chreodd CGI blatfform lle gallai’r
staff nodi awgrymiadau ar gyfer yr hyn a weithiai iddynt hwy. Cyfrannodd
uwch-arweinwyr fideos, cymerodd y staff ran mewn podlediadau,
cynhaliwyd digwyddiadau ‘caru eich cinio’ a chystadlaethau rhannu
lluniau, ac fe gynhaliwyd cystadleuaeth tyfu blodau haul hyd yn oed.
Ymhellach, datblygodd y cwmni raglen 20 wythnos yn ymwneud â
gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, ynghyd â phecyn
addysg i deuluoedd.

Cynhaliwyd gweithdai crefft a maeth,
gwersi canu a choginio a dosbarthiadau
ymarfer corff. Cafodd y staff gymorth
gyda’r menopos hyd yn oed, a bu modd
iddynt ddefnyddio’r ap ymwybyddiaeth
ofalgar ‘Headspace’ yn rhad ac am
ddim.

“Mae iechyd a llesiant wedi bod yn flaenoriaeth i CGI erioed, ond mae’r
profiad a gafwyd yn ystod y pandemig wedi peri inni ganolbwyntio mwy
fyth ar y maes hwn,” medd Donna Kelly, Uwch Is-lywydd CGI. “Rydym
wedi ymrwymo o hyd i greu diwylliant cefnogol sy’n annog ein gweithwyr
i ysgwyddo cyfrifoldeb dros eu hiechyd a’u llesiant, gyda chyngor,
cymorth a mentrau diddorol.”

Cafodd y rhai a weithiai ar y safle
frecwastau iach yn rhad ac am ddim
a chynhaliodd y rheolwyr sesiynau
un-i-un yn amlach gyda’u staff er
mwyn dangos bod rhywun wrth law
i’w cefnogi.
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“Credwn fod gan gyflogwyr gyfrifoldeb
i sicrhau eu bod yn gofalu am eu staff
yn feddyliol ac yn gorfforol. Dyna’r peth
iawn i’w wneud.”

Cyfathrebu digidol
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Cyfathrebu digidol

Yn ôl Claire Smith, Pennaeth Llesiant yn y Gwaith, AaGIG: “Mae iechyd a
llesiant ein cydweithwyr yn eithriadol o bwysig. Mae hi’n hollbwysig iddyn
nhw allu cael gafael ar gymorth yn gyflym ac yn rhwydd pa bryd bynnag
y byddan nhw ei angen. Mae’r hwb yn cynnig hyn, ac mae hefyd yn
sicrhau bod yr wybodaeth a’r adnoddau sydd ar gael yn wybodaeth
ac yn adnoddau o’r radd flaenaf, a bod pobl wrth law i’w helpu.

Yn sgil y rheolau cadw pellter cymdeithasol a’r canllawiau i aros gartref
er mwyn ceisio atal Covid-19 rhag lledaenu, chwiliodd sefydliadau am
ffyrdd newydd o gysylltu’n gymdeithasol gyda chydweithwyr, cleientiaid
a’r gymuned. Yn aml, trodd gweithleoedd at ddulliau cyfathrebu digidol.

“Mae’r hwb yn dal i fod ar gael i staff y GIG, ochr yn ochr â’r adnoddau
a’r cymorth a gynigir gan eu timau iechyd galwedigaethol a’u timau
llesiant gweithwyr.”

Gwefannau a hybiau llesiant
Datblygodd nifer o sefydliadau wefannau mewnol a oedd yn cynnwys
adnoddau iechyd a llesiant, gan gyfeirio cydweithwyr at sefydliadau
cymorth dibynadwy.
Awdurdod iechyd arbennig oddi mewn i GIG Cymru yw Addysg a Gwella
Iechyd Cymru (AaGIG), a rhan o rôl y sefydliad hwn yw cynnig arweiniad
a rheoli rhaglenni ar gyfer Rhwydwaith Iechyd a Llesiant y GIG. Mae’r
rhwydwaith yn cynnwys aelodau arbenigol o ymddiriedolaethau a
byrddau iechyd ledled GIG Cymru, yn cynnwys seicolegwyr clinigol,
penaethiaid iechyd galwedigaethol a gwasanaethau llesiant i staff,
yn ogystal â chynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru a Gofal
Cymdeithasol Cymru.
Gan gydnabod yr effaith y byddai’r pandemig yn ei gael ar lesiant
y gweithlu gofal iechyd, aeth AaGIG a’r Rhwydwaith ati i greu hwb
adnoddau dwyieithog ar-lein, gan gyfeirio defnyddwyr at gymorth
a gwybodaeth yn ymwneud ag iechyd a llesiant.
Yn ychwanegol at ganllawiau hunangymorth, roedd yr adnoddau’n
cynnwys gwybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer gwasanaethau cymorth
fel Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol, gwefan Silvercloud (sy’n
ymwneud â therapi gwybyddol ymddygiadol) a llinell gymorth y
Samariaid.
Yn ystod y mis cyntaf, edrychwyd ar y safle fwy na 34,000 o weithiau.
Mae’r Rhwydwaith yn parhau i ddiweddaru’r safle gydag adnoddau o’r
radd flaenaf sy’n seiliedig ar dystiolaeth – adnoddau’n ymwneud â llesiant
ac iechyd cyffredinol, a hefyd Covid-19.
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Crefftau yn cynnig ateb
Yn ystod y cyfnodau clo,
mentrodd rhai cyflogwyr
ar-lein er mwyn cynorthwyo’u
cymuned.

“Daeth yn amlwg fod ein cwsmeriaid yn dal i fod angen yr help a’r
cymorth roedden nhw wedi arfer ei gael gan ein cwmni, ar ryw ffurf
neu’i gilydd,” medd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr, Denbighshire
Leisure Ltd.

“Daeth yn amlwg
fod ein cwsmeriaid yn
dal i fod angen yr help a’r
cymorth roedden nhw wedi
arfer ei gael gan ein cwmni,
ar ryw ffurf neu’i gilydd.”

“Roedden ni’n gweld pa mor hanfodol oedd y cymorth hwn i nifer
o bobl ac fe wnaethon ni weithio’n galed i addasu ein gwasanaethau
a’u gwneud yn hygyrch i gynifer o bobl â phosibl.”

Yng Ngogledd Cymru,
bu’n rhaid i gyfleusterau
Denbighshire Leisure Ltd
gau ac ailagor fwy nag
Jamie Groves, Rheolwr
unwaith yn ystod y
Gyfarwyddwr, Denbighshire
pandemig. Mae’r cwmni’n
Leisure Ltd
rheoli ac yn gweithredu
mwy nag 14 o fusnesau yng
Ngogledd Cymru, yn
cynnwys canolfan grefftau a
thîm cymunedol sy’n gweithio
gydag ysgolion, oedolion agored i niwed, teuluoedd a gofalwyr.

Mae rhaglenni celfyddydau cymunedol y cwmni yn cynnig cyfleoedd
i ymhél â’r celfyddydau, ni waeth be fo’ch profiad, eich oedran na’ch
cefndir.
Gan fod y cwmni’n ymwybodol o’r effaith y gallai ei absenoldeb ei gael
ar boblogaethau agored i niwed yn y gymuned, datblygodd hwb
celfyddydau ar-lein a oedd yn cynnig celfyddydau, gemau a syniadau
ar gyfer crefftau, yn cynnwys pecyn gweithgareddau llesiant creadigol
a oedd yn pontio’r cenedlaethau ac a grëwyd yn bennaf ar gyfer pobl
â dementia, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Roedd y pecyn yn cynnwys
gweithgareddau gwneud lluniau, dargopïo, lliwio, collage, crefftau papur
a thoes halen.
Ymhellach, helpodd y tîm celfyddydau cymunedol i lansio sianel YouTube
lle rhannwyd gweithgareddau crefft y gallai pobl eu gwneud gartref.
Hefyd, cafwyd dosbarthiadau ffitrwydd a fideos ymarfer corff ar-lein y
gallai pobl o wahanol alluoedd eu dilyn, ynghyd â ‘her enfys’ a gynigiai
heriau ffitrwydd dyddiol ar-lein y gallai’r gymuned eu cwblhau gartref.
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Ap arloesol yn cadw pobl ag anableddau
dysgu mewn cysylltiad

Sicrhau bod cyfathrebu digidol yn hygyrch
Er bod dulliau digidol o gyfathrebu wedi cadw nifer o bobl mewn
cysylltiad, y perygl oedd y byddai mynediad at y dechnoleg briodol,
ynghyd â’r wybodaeth ar gyfer sut i ddefnyddio’r dechnoleg honno,
yn arwain at ynysu pobl eraill, yn cynnwys oddeutu 15,600 o bobl
yng Nghymru sydd wedi’u diagnosio ag anawsterau dysgu.

Gan fod gwaith ymchwil6 yn awgrymu
bod pobl ag anableddau dysgu yn fwy
agored i niwed yn sgil Covid-19 na phobl
heb anableddau dysgu, arhosodd nifer
ohonynt gartref yn ystod y pandemig er
eu diogelwch ac roeddynt yn bryderus
ynglŷn â mentro allan ar ôl i reolau’r
cyfnod clo lacio.

I nifer o bobl ag anawsterau dysgu, tasg anodd oedd cadw mewn
cysylltiad â theulu a chyfeillion, oherwydd nid oedd ganddynt y dechnoleg
angenrheidiol ar gyfer gwneud hyn na’r wybodaeth ynglŷn â sut i
ddefnyddio’r dechnoleg honno. Hefyd, roeddynt mewn perygl o ddioddef
troseddau ar-lein – sef rhywbeth a gynyddodd yn ystod y pandemig.

Er mwyn galluogi unigolion i gadw
mewn cysylltiad â’u teulu a’u cyfeillion
mewn modd diogel, datblygwyd ap o’r
enw ‘Insight’ gan yr Innovate Trust,
elusen a leolir yng Nghaerdydd.

Elusen yng Nghaerdydd sy’n cynorthwyo pobl ag anawsterau dysgu
i fyw’n annibynnol yw’r Innovate Trust, ac aeth ati i geisio mynd i’r afael
ag anawsterau o’r fath trwy ddatblygu ap o’r enw ‘Insight’.
Gallai aelodau’r elusen a’r gymuned anableddau dysgu ehangach
lawrlwytho’r ap am ddim. Roedd yn cynnig rhywle diogel lle gallent
gysylltu â’i gilydd, gan rannu profiadau a ffotograffau. Hefyd, gallai
eu teuluoedd gysylltu â nhw trwy gyfrwng yr ap.

Gall aelodau’r elusen a’r gymuned
anableddau dysgu ehangach yng
Nghymru lawrlwytho’r ap am ddim.
Rhoddodd yr Innovate Trust ddyfeisiau
i’r bobl a oedd eu hangen, ynghyd â
hyfforddiant angenrheidiol a chymorth
parhaus er mwyn sicrhau y byddai modd
iddynt allu defnyddio’r ap yn effeithiol.

Gallai’r 1,448 o aelodau gael mynediad
at fwy nag 80 o weithgareddau a
“Rydym wedi
digwyddiadau byw bob wythnos,
gweld
newid yn y
ynghyd â sesiynau wedi’u
ffordd o feddwl yn y
recordio ymlaen llaw,
sector gofalcymdeithasol,
diweddariadau newyddion
rheolaidd a chyfleoedd ‘yn y
ac mae hyn wedi agor drysau
cnawd’ trwy gyfrwng yr ap.
inni a’n galluogi i gynnig ein
Roedd y gweithgareddau’n
gweithgareddau
i gynulleidfa
amrywio o wersi Cymraeg
ehangach.”
i therapi cerdd, gan alluogi’r
aelodau i wneud cyfeillion
Nick French, Prif Swyddog
newydd a chael cefnogaeth
Gweithredol, The
yn ystod cyfnod anodd.
Innovate Trust

6

Trwy ddefnyddio’r ap, bu modd i’r
aelodau gyfathrebu mewn man mwy
hygyrch a chyfeillgar, a chynigiwyd
cyfleoedd iddynt ddysgu ac ymestyn eu
sgiliau tra oeddynt yn rhannu profiadau
ac yn dod yn aelodau o gymuned
ehangach.
Gweithiodd yr Innovate Trust â
sefydliadau eraill ac artistiaid llawrydd
i ddatblygu mwy na 3,000 o

2021: Eight in 10 deaths of people with a learning disability are COVID related as inequality soars | Mencap
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weithgareddau a digwyddiadau y gellid
eu rhannu trwy gyfrwng yr ap, gan
sicrhau y byddai modd i bobl gadw’n ffit
a pharhau i fod yn egnïol tra oeddynt
gartref. Roedd y gweithgareddau hyn
yn cynnwys ioga, dysgu Cymraeg trwy
gyfrwng cân, clwb cwisiau, dawnsio
stryd, celfyddyd a chrefft, gwersi
ffitrwydd a sesiynau therapi cerdd.
Yn yr adran ‘syniadau’, gallai’r
defnyddwyr awgrymu gweithgareddau
neu sesiynau diddorol neu fuddiol, ac
mewn adran breifat o fewn yr ap gallai
teuluoedd gysylltu a chyfathrebu’n
uniongyrchol â’u hanwyliaid.
Mae mwy na 1,448 o aelodau ledled
Cymru wedi defnyddio Insight ers iddo
gael ei lansio, yn cynnwys pobl a gâi
drafferth yn y gorffennol i fynychu
digwyddiadau oherwydd cyflwr
meddygol neu ddiffyg hyder.
Yn ôl Lisa French, Rheolwr Cyfranogi:
“Mae rhwydweithiau cymdeithasol y
bobl a gynorthwywn wedi ymestyn,
maen nhw wedi gwneud cyfeillion
newydd a chreu perthnasoedd
newydd, gan ymuno
â chymuned gefnogol
o’r un meddylfryd yn
ystod cyfnod anodd
dros ben.”

Cryfhau mesurau atal
a rheoli heintiau

24

6

Sut fu i gyflogwyr yng
Nghymru ymateb i’r
pandemig Covid-19

Cymru Iach ar Waith

Cryfhau mesurau atal
a rheoli heintiau
Mae diogelwch gweithwyr a phobl eraill sy’n ymweld â’r gweithle wedi
bod yn flaenoriaeth hollbwysig i fusnesau drwy gydol y pandemig.

“Yn ystod pob sifft fe
fyddai gennym ni dri
grŵp a fyddai’n aros ar
wahân i’w gilydd er mwyn
cyfyngu ar y perygl
o ledaenu’r haint.”

Cyflwynodd cyflogwyr fesurau i ddiogelu eu staff ac atal y feirws
Covid-19 rhag lledaenu.

Cerddwch y ffordd yma

Janey Howell, Cyfarwyddwr
Cyffredinol, BCB International

Cyflwynwyd rhwystrau a systemau unffordd mewn nifer o weithleoedd
er mwyn dilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol a lleihau’r perygl
o ledaenu’r haint.
Yn Cwmni Da, sef cwmni teledu a leolir yng Nghaernarfon, cyflwynwyd
system unffordd ar gyfer yr ychydig rolau y bu’n rhaid iddynt weithio ar y
safle, a hefyd roedd pobl yn cadw at y rheol ‘dau fetr’ ac yn gwisgo masgiau.
Cafodd rhannau eraill o’r gweithle, yn cynnwys y gegin, eu hynysu gan y
byddai wedi bod yn amhosibl dilyn rheolau cadw pellter yn y mannau hynny.

Cyfyngwyd yn arw ar symud o amgylch cyfleuster BCB International yng
Nghaerdydd, oherwydd roedd y 50 aelod o staff yn cynhyrchu hylif diheintio
dwylo a Chyfarpar Diogelu Personol (PPE) hollbwysig i weithwyr rheng flaen,
yn cynnwys y GIG.

Cynhyrchodd y cwmni raglen o’r enw ‘Ffit’ tra’n gweithio dan y cyfyngiadau
hyn. Dim ond un cyflwynydd a thri aelod o’r criw a ddefnyddiwyd i
gynhyrchu’r rhaglen hon a gwnaed yn siŵr fod y cynhyrchydd
a’r cyfarwyddwr yn gweithio mewn rhannau
gwahanol o’r adeilad.

Holltwyd y gweithlu’n ddau dîm, gyda’r gweithwyr yn gweithio sifftiau bob
yn ail – un rhwng 6am a 12pm a’r llall rhwng 12.15pm a 6.15pm. Rhoddwyd
trefniadau glanhau newydd ar waith ddwywaith y dydd rhwng y sifftiau
hynny.
“Y syniad wrth wraidd hollti’r gweithwyr yn ddau dîm oedd hyn: pe bai un
tîm yn cael canlyniad positif ac angen hunanynysu, yna byddai’r tîm arall yn
gallu gweithio’n llawn-amser hyd nes y dôi’r cyfnod ynysu i ben,” medd Janey
Howell, Cyfarwyddwr Cyfreithiol, BCB International. “Fe wnaethon ni rwystro
pobl rhag symud o amgylch y swyddfa, felly yn ystod pob sifft fe fyddai
gennym ni dri grŵp a fyddai’n aros ar wahân i’w gilydd er mwyn cyfyngu
ar y perygl o ledaenu’r haint.”

Rhoddwyd systemau unffordd tebyg
ar waith gan Safran Seats, sef cwmni
gweithgynhyrchu seddi a switiau awyrennau
masnachol a leolir yn Nhorfaen. Dyma
un gweithle o blith amryfal weithleoedd
a ddefnyddiodd sgriniau wrth ymyl
gweithfannau fel mesur diogelu ychwanegol.
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Profion, archwiliadau a chyfyngu
ar ymweliadau
Roedd profion tymheredd yn gyffredin yn y rhan
fwyaf o weithleoedd.
Yn BCB International, byddai tymheredd y
gweithwyr yn cael ei gymryd cyn pob sifft,
a gosodwyd peiriannau tymheredd wrth
fynedfeydd safleoedd Safran Seats er mwyn
hwyluso profion tymheredd dyddiol ar gyfer
eu gweithwyr.
Hefyd, roedd yn ofynnol i’r rhan fwyaf o weithwyr gymryd
profion llif unffordd yn rheolaidd, ar ôl i’r profion hynny ddod
yn fwy cyffredin – er, roedd amlder y profion yn amrywio.
Pan ailddechreuodd Cwmni Da ffilmio ei gynhyrchiad hollbwysig,
‘Rybish’, bu’n rhaid iddo greu swigen ddiogelu ar gyfer yr actorion. Roedd
y mesurau’n cynnwys talu am lety mewn gwesty preifat, darparu profion
PCR rheolaidd, profion tymheredd dyddiol gorfodol a phrofion llif unffordd
ar gyfer y criw a oedd ar y set. Wrth i’r cyfyngiadau lacio ac ar ôl i’r staff
ddychwelyd i weithio ar y safle, cyflwynwyd system arbennig er mwyn
sicrhau y byddai modd cadw pellter cymdeithasol. Ni chollwyd yr un
diwrnod o ffilmio o ganlyniad i’r mesurau hyn.

“Ein prif nod
oedd sicrhau bod
ein tîm yn aros
yn ddiogel”
Janey Howell, Cyfarwyddwr
Cyfreithiol, BCB
International
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Cyfleuster profi ar safle Tata Steel yn arbed
miloedd o oriau gwaith

Yn Tata Steel UK ym Mhort Talbot, sefydlwyd cyfleuster mawr ar gyfer
cynnal profion drwy ffenest y car ar gyfer y staff a’r contractwyr – sef
cyfanswm o 4,000 o weithwyr. Bu tîm o 40 yn cynnal y profion, yn helpu
i ddod o hyd i achosion Covid-19 ac yn diogelu’r gweithlu.
Hefyd, darparwyd hylif diheintio dwylo a gorsafoedd glanhau mewn
gweithleoedd ar gyfer y staff.
Ledled Cymru, cyfyngwyd ar y rhan fwyaf o ymwelwyr allanol mewn
gweithleoedd, oni bai bod yr ymweliadau’n hanfodol. Gwnaed hyn yn
BCB International, a byddai’r staff yn gwisgo PPE llawn a siwtiau
deunyddiau peryglus i dderbyn nwyddau gan yrwyr danfon nwyddau.
“Ein prif nod oedd sicrhau bod ein tîm yn aros yn ddiogel,” medd
Janey Howell, Cyfarwyddwr Cyfreithiol, BCB International. “Er nad
oedd pawb yn hoff o ambell un o’n mesurau, roedd aelodau’r tîm yn eu
gwerthfawrogi, oherwydd roedden nhw’n eu diogelu eu hunain. Arwydd
clir o lwyddiant y fenter hon yw’r ffaith na chawson ni frigiad o achosion
Covid-19 yn y swyddfa o gwbl.
“Mewn cyfnod o 18 mis,
dim ond dau achos positif
a gawson ni yn ein tîm
o 75, a chafodd y ddau
eu dal yn ddigon buan
cyn iddyn nhw heintio
unrhyw un arall. Mewn
cyfnod mor eithriadol
o anodd, gweithiodd
pawb gyda’i gilydd
i ddilyn y rheolau.”

Pan gyhoeddwyd ein bod yng
nghanol pandemig, aeth Tata Steel UK
ym Mhort Talbot ati yn ddi-oed i
sefydlu cyfleuster profi drwy ffenest
y car ar gyfer ei staff a’i gontractwyr
(cyfanswm o 4,000 o weithwyr),
er mwyn cadw’r busnes i fynd.

Rhwng mis Rhagfyr 2020 a mis
Chwefror 2021, aethpwyd ati i geisio
mesur manteision y safle profi i’r
busnes. Gwelwyd ei fod wedi atal
12,800 awr o ynysu a’i fod wedi arbed
mwy na £370,000 mewn costau
goramser.

O fewn pedair wythnos, cynlluniwyd a
lansiwyd cyfleuster profi drwy ffenestr
y car, a oedd yn 7,000 metr sgwâr
o faint. Câi ei redeg gan hyd at 40 o
staff a recriwtiwyd ac a hyfforddwyd
i’r perwyl hwnnw, yn cynnwys
rheolwyr traffig, stiwardiaid profi,
technegwyr prosesu a dadansoddwyr.

Yn sgil manteision y safle profi o ran
diogelwch y gweithwyr a’r risg
weithredol, ynghyd â’r costau rhedeg,
cyflwynodd y cwmni safleoedd tebyg
yng Ngwaith Llanwern, yng
Nghasnewydd, ac yng Ngwaith
Trostre, yn Llanelli. Ymhellach,
llwyddodd y cwmni i sefydlu canolfan
beilot ar gyfer dosbarthu pecynnau
profi gartref, a chyflwynwyd
canolfannau o’r fath ar bedwar
o safleoedd eraill Tata Steel UK.

Nod y cwmni oedd profi hyd at 800
o weithwyr bob diwrnod. Llwyddodd
y niferoedd hyn i ddenu sylw cyrff
cenedlaethol y llywodraeth, a
ddatblygodd berthynas rannu a dysgu
agos gyda Tata Steel UK.

“Rydym yn
ymfalchio ein bod nid
yn unig yn gwneud gwaith
da o ddiogelu ein busnes yn
weithredol a llesiant ein
gweithwyr yn ogystal, ond
hefyd yn cael effaith ar ein
cymunedau lleol.”

Dros gyfnod o 11 mis, gweinyddodd
y safle 25,000 o brofion, gyda phob
un yn cymryd oddeutu 30 munud o’r
swab hyd at y canlyniad. Daeth y
profion o hyd i 118 o achosion
asymptomatig yn ystod y cyfnod
hwnnw. Ar y pryd, roedd yna berygl
y byddai pob achos positif yn heintio
pump o bobl eraill, felly llwyddodd
system brofi’r cwmni i atal bron i 600
o bobl rhag dal y feirws.

Dean Magill, Pennaeth
Gweithrediadau Canolog,
Tata Steel UK
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“Ymfalchïwn yn y ffaith ein bod nid yn
unig yn llwyddo i ddiogelu ein busnes
yn weithredol, yn ogystal â llesiant ein
gweithwyr, ond ein bod hefyd yn cael
effaith ar ein cymunedau lleol,” medd
Dean Magill, Pennaeth
Gweithrediadau Canolog.

Cyflwyno polisïau covid
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Cyflwyno polisïau covid

Cyfleuster gweithgynhyrchu yn Llantrisant
yw PerkinElmer, a phenderfynodd roi polisi
Covid-19 ar waith. Yn ôl y polisi, byddai
modd i’r gweithwyr hynny nad oeddynt
yn gymwys i gael tâl salwch, neu’r rhai
na allent weithio gartref, gael hyd
at 10 diwrnod o dâl llawn, yn ôl
disgresiwn eu rheolwr, pan oeddynt
angen amser o’r gwaith i
gynorthwyo dibynyddion neu
i helpu gyda gofal plant.

Pan gyrhaeddodd y pandemig y DU, lluniodd nifer o fusnesau bolisïau
newydd er mwyn sicrhau amgylchedd gwaith diogel o ddydd i ddydd.
Yn Bluestone Resorts Limited, lle bu’r staff ar ffyrlo ac yna trwy gyfnodau
eithriadol o brysur wrth i’r cyfyngiadau lacio ac wrth i deuluoedd
benderfynu cael ‘gwyliau gartref’, mabwysiadodd y staff fantra arbennig,
sef ‘teimlo’n ddiogel, aros yn ddiogel’.
Ffurfiodd y cwmni dîm ar gyfer delio â digwyddiadau hollbwysig yn
ymwneud â Covid, er mwyn llunio strategaethau busnes a fyddai’n rhoi
blaenoriaeth i iechyd a llesiant y staff a’r gwesteion.

Penderfynodd Cymwysterau
Cymru, a leolir yng Nghasnewydd,
lacio ei oriau gwaith craidd (sef
10am-3pm) er mwyn helpu ei staff
i gydbwyso ymrwymiadau bywyd a
gwaith yn ystod y cyfnod clo. Gan fod
rhai gweithwyr yn cael trafferth i weithio
oriau eu contract oherwydd ymrwymiadau
gofalu, cynigiodd y sefydliad ‘ychwanegu’
hyd at wyth awr o oriau hyblyg yr wythnos pan
oedd hi’n amhosibl iddynt weithio oriau eu contract.

Cyflwynwyd dyfeisiau monitro ac asesiadau risg diogel o ran Covid er
mwyn eu diogelu. Cafodd y staff wybodaeth ar-lein cyn dychwelyd i’r
gwaith a rhannwyd cyflwyniadau’n ymwneud yn benodol ag arferion
gweithio diogel.
Trwy gyfrwng holiadur diogelwch wythnosol, bu modd i’r gweithwyr leisio
eu barn ynglŷn â phryderon yn ymwneud â’u gwaith neu roi gwybod am
unrhyw beth a wnâi iddynt deimlo’n anniogel.
Ymhellach, cyflwynodd rhai cyflogwyr bolisïau newydd yn ymwneud
â thaliadau Covid-19 er mwyn cynorthwyo cydweithwyr yn ystod y
cyfnod digynsail a ddaeth i’w rhan.

Yng Ngholeg Castell-nedd Port Talbot, pan oedd y pandemig ar
ei anterth a phan gâi’r myfyrwyr eu haddysgu ar-lein yn unig, rhoddwyd
hyblygrwydd i’r staff gynnal sesiynau yn ystod y bore, y prynhawn neu fin
nos ar adegau a fyddai’n eu hwyluso i gyflawni eu cyfrifoldebau gofalu.

Parhaodd Denbighshire Leisure Ltd i dalu staff dan gontract yr un fath
ag arfer yn ystod y cyfnodau clo, a chafodd rhai gweithwyr dros dro eu
talu ar sail y nifer o oriau rheolaidd a weithiwyd ganddynt dros y
misoedd blaenorol.

“Ers hynny, mae’r coleg wedi llunio polisi gweithio ystwyth a fydd yn
galluogi’r staff i barhau i weithio gartref yn y dyfodol, pan fydd eu rôl
yn caniatáu hynny,” medd Eleanor Glew, Is-bennaeth Gwasanaethau
Gweithredol yn y coleg.

Ymhellach, cyflwynwyd amryw byd o bolisïau i gynorthwyo pobl â
chyfrifoldebau gofalu, yn cynnwys pobl a oedd yn addysgu eu plant
gartref ochr yn ochr â gweithio.

Gan fod Bluestone Resorts Ltd yn Sir Benfro yn ymwybodol o’r anawsterau
a oedd yn wynebu ei staff o ran gofal plant, cyflwynodd glwb gwyliau ar y
safle lle câi’r plant eu goruchwylio gan weithwyr cymwysedig a lle gallent
gymryd rhan mewn gweithgareddau a sesiynau chwarae yn ystod y dydd.
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Cadw olwynion cyfiawnder i droi yn ystod y pandemig
“Mae’r coleg wedi llunio
polisi gweithio ystwyth a
fydd yn galluogi’r staff i
barhau i weithio gartref yn y
dyfodol, pan fydd eu rôl yn
caniatáu hynny.”
Eleanor Glew, Is-bennaeth
Gwasanaethau Gweithredol, Coleg
Castell-nedd Port Talbot

“Mae diogelwch wedi
bod yn flaenoriaeth
hollbwysig inni drwy gydol yr
argyfwng, a gall pob un ohonon
ni fod yn falch o’r trefniadau
cadarn sydd gennym ar waith.”
Lynne Mills, Rheolwr Llysoedd Troseddol,
Gwasanaeth Llysoedd a
Thribiwnlysoedd ei Mawrhydi
Cymru

7

Roedd rhai gweithleoedd angen cyflwyno
newidiadau unigryw i’w polisïau a’u prosesau.
Ar sail cyngor y llywodraeth, parhaodd y system
llysoedd a chyfiawnder i weithredu yn ystod y
pandemig, ond bu’n rhaid cyflwyno newidiadau
pwysig er mwyn cadw pawb yn ddiogel.
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd ei
Mawrhydi sy’n gyfrifol am weinyddu llysoedd
a thribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr. Bu’r
Gwasanaeth yn cynnal asesiadau risg wythnosol
ac yn monitro’r staff a oedd yn hunanwarchod
ac yn gweithio gartref er mwyn iddynt allu cael
cymorth priodol.
Yn ystod y cyfnod clo, bu barnwyr yn gwrando
o bell ar achosion trwy ddefnyddio technoleg
fideo-gynadledda o’r enw meddalwedd Platfform
Fideo’r Cwmwl (CVP). Sefydlodd Gwasanaeth
Llysoedd a Thribiwnlysoedd ei Mawrhydi dimau
i gynorthwyo pobl i ddefnyddio’r feddalwedd
mewn rhith-wrandawiadau.
Gwnaeth Cymru yn fawr o’r dechnoleg hon. Yn wir,
Cymru oedd yr ardal gyntaf i agor a defnyddio pob
canolfan ar gyfer treialon rheithgor. Cynigiodd
tribiwnlysoedd yng Nghymru arweiniad ar
gyflwyno meddalwedd CVP mewn tribiwnlysoedd
cyflogaeth a thribiwnlysoedd siambr lloches
a mewnfudo, gan lunio canllawiau y gellid eu
defnyddio ledled y DU. 7

2
 021: https://www.iwa.wales/agenda/2021/05/how-welsh-courts-have-coped-withpandemic-backlog/?lang=cy. Defnyddiwyd ar 25 Mawrth 2022
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Bu Tribiwnlys Cyflogaeth Cymru yn cynnal Clinigau
Prawf CVP bum diwrnod yr wythnos, ddwywaith
y dydd, lle câi’r defnyddwyr gyfle i ymgyfarwyddo
â’r platfform a magu hyder wrth ei ddefnyddio.
Pennwyd yn ddiweddarach bod y dull hwn yn
arfer gorau traws-awdurdodaeth. Cyflwynodd
y staff ddulliau newydd o reoli achosion, gan fynd
ati’n ddi-oed i greu fideos hyfforddi y gellid eu
rhannu ledled Cymru a Lloegr.
Canolfan brosesu Tribiwnlys Nawdd Cymdeithasol
a Chynnal Plant Caerdydd oedd yr unig ranbarth
i gynnal gwrandawiadau; canslwyd y
gwrandawiadau gan ganolfannau eraill. Aeth y
staff ati’n rhagweithiol i greu prosesau ar gyfer
sefyllfaoedd lle nad oedd prosesau’n bodoli ar
gyfer gweinyddu apeliadau.
“Mae diogelwch wedi bod yn flaenoriaeth
hollbwysig inni drwy gydol yr argyfwng, a gall
pob un ohonon ni fod yn falch o’r trefniadau
cadarn sydd gennym ar waith,” medd Lynne Mills,
Rheolwr Llysoedd Troseddol, Gwasanaeth
Llysoedd a Thribiwnlysoedd ei Mawrhydi Cymru.
“Gallwn hefyd ymfalchïo yn y cymorth y
gwnaethom ei gynnig i’n gilydd fel cydweithwyr
a chyfeillion ym mhob man, bob dydd.”

Cymorth cymunedol
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Cymorth cymunedol

“Doedden ni ddim
eisiau eu gweld yn
llwgu neu’n peidio â
bwyta ar ben hyn i gyd.”

Cafodd y pandemig Covid-19 effaith andwyol ar y bobl fwyaf agored i
niwed yn ein cymdeithas, fel pobl dan anfantais economaidd a phobl hŷn.
Dangosodd cymunedau ledled Cymru wytnwch, gan barhau i fod yn
benderfynol y byddent yn cynnig cymorth hollbwysig i’r rhai a oedd ei
angen fwyaf.

Emma Wootten, Rheolwr
Datblygu, Age Connects
Torfaen

Yn ychwanegol at gynorthwyo gweithwyr, bu nifer o sefydliadau yn
darparu gofal yn eu cymunedau lleol, ac ymdrechodd rhai cyflogwyr i fod
yna i’r bobl a oedd fwyaf angen eu help.

Sicrhau na fyddai neb yn llwgu

“Bu’n rhaid inni weithredu’n ddi-oed, oherwydd y pryder gwirioneddol
oedd bod gennym bobl yn ein cymunedau a oedd yn arbennig o agored
i niwed yn sgil Covid-19 oherwydd eu hoedran a chan fod y rhan fwyaf
ohonyn nhw â phroblemau iechyd a fodolai eisoes… doedden ni ddim
eisiau eu gweld yn llwgu neu’n peidio â bwyta ar ben hyn i gyd,” medd
Emma Wootten, Rheolwr Datblygu, Age Connects Torfaen.

Pan gyrhaeddodd y pandemig y DU,
gwelodd y Trussell Trust gynnydd
uniongyrchol a pharhaus mewn
angen ar draws banciau bwyd8. Ym
mis Ebrill 2020, gwelwyd cynnydd
o 89 y cant yn y nifer o barseli bwyd
argyfwng a ddosbarthwyd o
gymharu â’r un mis yn 2019.

Ym mis Mawrth 2020, lansiodd Castell-nedd Port Talbot ei wasanaeth
‘Safe & Well CNPT’, lle defnyddiwyd mwy na 700 o wirfoddolwyr i
sicrhau bod preswylwyr mewn angen yn cael bwyd, meddyginiaethau
presgripsiwn a help gyda thasgau beunyddiol.

Sefydlwyd gwasanaethau darparu a
danfon parseli bwyd mewn cymunedau
ledled y wlad wrth i rai aelwydydd gael
trafferth i gael mynediad at rwydweithiau bwyd a chymorth.

Yn achos y bobl a oedd angen bwyd, cawsant yr
opsiwn i gael bocs bwyd rhad ac am ddim neu barsel
a drefnwyd gan y cyngor neu Lywodraeth Cymru,
gan ddibynnu ar eu hanghenion deietegol a’u gallu
i baratoi eu bwyd eu hunain; neu fel arall, cawsant
eu cyfeirio at sefydliadau lleol a oedd yn darparu
gwasanaethau danfon prydau bwyd am dâl. Er
enghraifft, bu modd danfon bwyd i rieni plant a
oedd yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim ond
nad oedd modd iddynt dderbyn taliadau banc.

Derbyniodd Age Connects Torfaen alwadau am help gan bobl yn y
gymuned a oedd wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu, ond nad oedd
ganddynt fynediad at rwydweithiau bwyd a chymorth. Wrth geisio
cynorthwyo’r gymuned i gael gafael ar fwyd, penderfynodd Age
Connects Torfaen greu gwasanaeth danfon prydau bwyd, a bu hefyd
yn danfon negesau a phresgripsiynau. Câi mwy na 100 o barseli bwyd
eu danfon bob wythnos.
8

2020: the-impact-of-covid-19-on-food-banks-report.pdf (trusselltrust.org)
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Lleihau ynysu i’r bobl fwyaf agored i niwed

“Roedd y tîm yn benderfynol na fyddai’r prosiect poblogaidd hwn yn dod
i ben, oherwydd roedd yr adborth yn dangos bod nifer o’r aelodau’n
dibynnu’n fawr ar y prosiect,” medd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr,
Denbighshire Leisure Ltd.

Yn 2020, darganfu gwaith ymchwil gan Age UK9 y gallai aros gartref
arwain at broblemau difrifol i iechyd corfforol a meddyliol pobl hŷn, gyda
rhai’n colli eu balans a’r gallu i symud ac yn teimlo mwy o boen yn sgil
cyflyrau meddygol heb eu trin; ynghyd â’r effaith seicolegol o orfod byw
gyda straen, ansicrwydd a theimladau ynysig, sef elfennau sy’n dwysáu
unigrwydd. Er bod rhai pobl hŷn wedi defnyddio’r pandemig fel cyfle
i wneud mwy o ymarfer corff a gwella’u ffitrwydd, awgryma gwaith
ymchwil Age UK fod iechyd llawer o bobl wedi dirywio, a hynny’n
sylweddol iawn mewn ambell achos, yn sgil teimladau ynysig, a’u bod
wedi cael llai o gyfleoedd i gymdeithasu a bod yn gorfforol egnïol.

Mae Your Space (Marches) Ltd yn Wrecsam yn gweithio gyda phlant
â chyflyrau ar y sbectrwm awtistig, a’u teuluoedd. Yn ystod y pandemig,
cynyddodd y galw am ei wasanaeth allgymorth. Bu’r cwmni’n nôl ac yn
danfon negesau a phresgripsiynau, darparwyd a danfonwyd pecynnau
gweithgareddau i blant, trefnwyd ymweliadau
â gerddi, ac atgyfeiriwyd rhieni ag
iechyd meddwl gwael at gymorth
cwnsela a rhai teuluoedd at
fanciau bwyd. Crëwyd
tudalen ‘cyfeillion
gohebol’ ar Facebook
a darparwyd amryw
byd o sesiynau
rhyngweithiol i
deuluoedd, yn
cynnwys crefftau,
coginio, Zumba a
chadw’n heini.

Bu Age Connects Torfaen yn helpu pobl i ddelio â theimladau ynysig
gyda’i raglen lesiant trwy gysylltu pobl hŷn neu unigolion agored i niwed
gyda gweithwyr cymorth a thrwy ddarparu pecynnau gweithgareddau.
Cyflwynwyd gwybodaeth a sesiynau gweithgareddau dros Zoom. Roedd
y sesiynau hyn yn cynnwys celfyddydau wythnosol, côr, crefftau a
chwisiau. Trwy gyfrwng y gwahanol wasanaethau, bu modd cynorthwyo
oddeutu 400 o bobl bob wythnos.
Rhoddwyd hyfforddiant Covid-19 rhad ac am ddim i ofalwyr a oedd wedi
cyrraedd pen eu tennyn oherwydd y baich ychwanegol a roddwyd arnynt
yn sgil eu cyfrifoldebau gofalu. Ymhellach, darparwyd 500 awr o ofal
seibiant wyneb yn wyneb i bobl agored i niwed a oedd yn dioddef o
ddementia, gan deilwra’r gofal yn ôl anghenion, diddordebau a hoff
bethau’r bobl hŷn.
Roedd Denbighshire Leisure Ltd yn awyddus i sicrhau na fyddai’r
pandemig yn rhwystro’i dîm cymunedol rhag parhau gyda’i brosiect
poblogaidd ‘Ymgolli mewn Celf’, sy’n cynnig cyfleoedd i bobl â dementia
a’u gofalwyr gyfarfod a gweithio ar brosiectau celfyddyd a chrefft.
Dechreuodd y tîm adael deunyddiau ar stepen drws yr aelodau ac
e-bostio dolenni ar gyfer dosbarthiadau tiwtorial ar sianel YouTube
Denbighshire Leisure. Arferent gysylltu â’u haelodau ddwywaith yr
wythnos, unwaith ar y llinell dir ac unwaith trwy alwad fideo, er mwyn
eu cynorthwyo gyda’u hymarferion creadigol a holi a oeddynt angen
cymorth ychwanegol.
9

2020: the-impact-of-covid-19-on-older-people_age-uk.pdf (ageuk.org.uk)
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Cadw Castell-nedd Port Talbot yn ddiogel ac yn iach

Dangosodd cymunedau ledled
Cymru wytnwch, gan barhau i
fod yn benderfynol y byddent yn
cynnig cymorth hollbwysig i’r
rhai a oedd ei angen fwyaf.

Ym mis Mawrth 2020, wrth i gyfnod clo cyntaf y
DU ddod i rym, aeth Cyngor Castell-nedd Port
Talbot a’i bartner-sefydliadau ati i lansio menter
o’r enw ‘Safe & Well CNPT’ er mwyn cynorthwyo’r
bobl fwyaf agored i niwed yn y gymuned.

Roedd y cymorth bwyd yn amrywio o focsys bwyd
gan Lywodraeth Cymru i barseli bwyd gan y
cyngor a gwasanaeth danfon prydau bwyd am dâl,
gan ddibynnu ar anghenion deietegol ac
amgylchiadau personol yr unigolion dan sylw.

Gyda help gan bron i 700 o wirfoddolwyr, yn
ogystal â grwpiau lleol, llwyddwyd i ddanfon
bwyd, meddyginiaethau presgripsiwn ac eitemau
hanfodol eraill i filoedd o breswylwyr. Ymhellach,
cafodd pobl a oedd yn hunanwarchod ac yn
hunanynysu help gyda thasgau beunyddiol a
llwyddodd y gwasanaeth i wneud mwy na 2,000
o alwadau lles.

Ymhellach, bu’r rhaglen yn helpu grwpiau agored
i niwed gyda thasgau byw beunyddiol, fel postio
llythyrau a rhoi credyd ar fesuryddion ynni. Yn
achos y bobl hynny a oedd yn teimlo’n ynysig, fe’u
rhoddwyd mewn cysylltiad â gwasanaethau
cyfeillio a gâi eu rhedeg gan fudiadau cymunedol.

Cafodd holl wirfoddolwyr Safe & Well CNPT
hyfforddiant fel rhan o’r broses o sefydlu’r
gwasanaeth, a chafodd y rhai a ddôi i gysylltiad
â phobl agored i niwed eu fetio’n briodol.

Pan gyrhaeddodd y pandemig,
gwelodd y Trussell Trust
gynnydd uniongyrchol a
pharhaus mewn angen ar draws
banciau bwyd.

Er mwyn sicrhau na fyddai pobl yn llithro trwy’r
rhwyd, cynhaliwyd ymgyrch gyfathrebu ar y radio
a’r cyfryngau cymdeithasol. Danfonodd y cyngor
daflenni i bob tŷ yn yr ardal yn annog pobl a oedd
ar restr hunanwarchod Llywodraeth Cymru i
gysylltu. Hefyd, daeth swyddogion a chynghorwyr
lleol o hyd i bobl a oedd angen cymorth, megis
pobl a oedd yn hunanynysu heb gymorth, gofalwyr
ifanc, rhieni plant a oedd yn gymwys i gael prydau
ysgol am ddim ond na allent dderbyn taliadau
BACS, a gofalwyr y bobl hynny a oedd yn
hunanwarchod ac yn hunanynysu.
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Ymhellach, aeth mwy na 300 o fusnesau lleol ati i
hyrwyddo’u nwyddau a’u gwasanaethau ar ‘CNPT
Prynu Lleol’, sef gwefan a lansiwyd gan y cyngor
ym mis Medi 2020. Dosbarthwyd copïau papur i
breswylwyr na allent fynd ar-lein, ac roedd
gwasanaethau mapio mewnol yn golygu y gallai’r
cyngor gysylltu pobl â chymorth lleol a chanfod
bylchau.
“Mae partneriaeth gymunedol Safe & Well CNPT
mewn sefyllfa dda i ddatblygu gwasanaeth
cynaliadwy lle rhoddir mwy o bwyslais ar helpu
pobl i’w helpu eu hunain a chysylltu â chymorth
sydd eisoes ar gael yn eu cymunedau,” medd
Karen Jones, Prif Weithredwr Cyngor Castell-nedd
Port Talbot.

Diogelu’r Gymuned
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Ymhellach, bu’r cwmni’n datblygu ac yn gweithgynhyrchu
cynhyrchion newydd i lenwi bylchau, yn cynnwys hylif
diheintio dwylo a masgiau wyneb amldro tair haen.

Ar ddechrau’r pandemig, pan oedd angen cyfarpar diogelu personol (PPE)
a hylif diheintio dwylo, aeth gweithgynhyrchwyr ati i ddatblygu dulliau
arloesol er mwyn bodloni’r galw. Penderfynodd rhai cwmnïau yng
Nghymru addasu eu llinellau cynhyrchu er mwyn helpu gyda’r ymdrech
genedlaethol i gynhyrchu PPE a diogelu gweithwyr rheng flaen.

“Yn ystod y cyfnod eithriadol hwn, llwyddodd
ein gweithwyr dro ar ôl tro i wynebu pob her,”
medd Simon Ashton, Rheolwr Gyfarwyddwr,
Simon Safety & Lifting Centre Ltd.
“Fe wnaethon ni addasu’n gyflym i
amgylchiadau hynod gyfnewidiol er mwyn
darparu’r cyfarpar diogelu personol a’r
cyflenwadau hylendid y dibynnodd y GIG ac
awdurdodau lleol arnyn nhw yn eu hymdrechion
diflino drwy gydol yr argyfwng.”

Cyflenwr PPE ‘o’r corun i’r sawdl’ a leolir yn Aberdaugleddau yw Simon
Safety & Lifting Centre Ltd, a darparodd y cwmni hwn PPE a dillad gwaith
perygl mawr i sefydliadau hollbwysig, fel Llywodraeth Cymru, GIG Cymru
ac awdurdodau lleol, er mwyn eu cadw i fynd yn ystod y pandemig.
Busnes bach â 23 aelod o staff yw Simon Safety, ond mae ganddo
berthynas hollbwysig a hirdymor gyda chyflenwyr yn Asia, ynghyd â’r gallu
i weithgynhyrchu eitemau’n fewnol; ac wrth i’r pandemig byd-eang
waethygu, rhoddodd y cwmni gyngor strategol allweddol i benderfynwyr
yng Nghymru. Roedd gan y cwmni stoc sylweddol wrth law i gynorthwyo
cleientiaid pan gyrhaeddodd y pandemig
ei anterth.

Yn yr un modd, penderfynodd Hexigone Inhibitors Ltd
ym Mhort Talbot, sydd fel arfer yn gweithgynhyrchu atalyddion
rhwd heb gromad, droi ei olygon at gynhyrchu hylif diheintio dwylo a oedd
yn addas i’w ddefnyddio mewn ysbytai.
Fel gweithgynhyrchwr cemegau, addasodd ei sgiliau a’i adnodau’n gyflym
a llwyddodd i gael gafael ar y prif gynhwysyn – sef isopropanol – trwy
gyfrwng perthynas rhwng asiantaeth arloesi Llywodraeth y DU, Innovate
UK a’r cwmni fferyllol enfawr, GlaxoSmithKline. Gan sylweddoli’r effaith
a gâi Covid-19 ar iechyd meddwl yng Nghymru, a hefyd ar sefyllfa
economaidd yr aelwydydd mwyaf agored i niwed yn y wlad, penderfynodd
y cwmni roi’r elw a gafodd yn sgil yr hylif diheintio dwylo i Mental Health
UK ac i fanciau bwyd lleol.

“Fe wnaethon ni
addasu’n gyflym i
amgylchiadau hynod
gyfnewidiol er mwyn darparu’r
cyfarpar diogelu personol a’r
cyflenwadau hylendid y dibynnodd
y GIG ac awdurdodau lleol arnyn
nhw yn eu hymdrechion diflino
drwy gydol yr argyfwng.”

Ymhellach, cafodd y cwmni afael ar fwy na 1,600 o fasgiau wyneb ar gyfer
ysbytai a chartrefi gofal.
Bu BCB International yn helpu i amddiffyn yr amddiffynwyr trwy
ddefnyddio’i beiriannau yn ei ffatri yn Llanelli i gynhyrchu hylif diheintio
dwylo hollbwysig, yn ogystal â masgiau a PPE o fath arall. Rhoddodd
rywfaint o’r hylif diheintio dwylo a’r PPE i grwpiau llai o weithwyr
allweddol, yn cynnwys asiantaethau a oedd yn darparu prydau bwyd i bobl
ddigartref neu’n cynorthwyo’r henoed. Hefyd, anfonwyd 25,000 o fasgiau
wyneb a 10,000 o amddiffynwyr wyneb at staff meddygol yn Yemen.

Simon Ashton, Rheolwr
Gyfarwyddwr, Simon Safety
& Lifting Centre Ltd
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Cynorthwyo teithwyr Cymru i deithio’n fwy diogel
Mae Covid-19 wedi effeithio’n fawr
ar wasanaethau trafnidiaeth yng
Nghymru, a’u teithwyr. Wrth i
ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r feirws
gynyddu ac wrth i’r effeithiau ddwysáu
ledled y wlad, defnyddiwyd llai o
drafnidiaeth.
Ar ôl y cyhoeddiad ein bod yng
nghanol pandemig ac ar ôl i gyfnodau
clo cenedlaethol gael eu rhoi ar waith,
cyflwynwyd cyfyngiadau a mesurau
diogelwch a anelai at leihau lledaeniad
y feirws yn y gymuned.
Yn unol â chanllawiau Llywodraeth
Cymru, cyfyngodd Trafnidiaeth Cymru
ar ei wasanaeth trenau o fis Mawrth
2020, gan roi blaenoriaeth i weithwyr
allweddol a chan alluogi gweithwyr y
GIG i deithio’n rhad ac am ddim. Hefyd,
aeth ati i rannu canllawiau ‘teithio
hanfodol yn unig’ ar gyfer cwsmeriaid,
ac ailddatganwyd hyn ar sianeli
cyfryngau cymdeithasol a sianeli gwe.

Teithio’n fwy diogel
Yn sgil canllawiau cyfnewidiol y llywodraeth, a anelai at ddiogelu’r
gymuned rhag Covid-19, cafodd cyfyngiadau ar drafnidiaeth yng
Nghymru eu llacio a’u tynhau ar wahanol adegau.
Aeth Trafnidiaeth Cymru ati i addasu ei ganllawiau’n barhaus a
chyflwynodd ymgyrchoedd cyfathrebu ategol, fel ‘Teithio’n Saffach’,
yn cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol, er mwyn rhannu mesurau
diogelwch hollbwysig ac ategu nodau Llywodraeth Cymru a’r diwydiant
trafnidiaeth i ‘Ddiogelu Cymru’.

Pan laciwyd y cyfyngiadau hynny ym
mis Awst 2020, addasodd y cwmni
ei ganllawiau. Cynyddwyd y
gwasanaethau a chyflwynwyd
systemau ciwio a systemau unffordd
er mwyn cynorthwyo i gadw pellter
cymdeithasol. Defnyddiwyd arwyddion
ar drenau ac mewn gorsafoedd i
atgoffa pobl o’r rheolau cyfnewidiol,
yn cynnwys yr angen i wisgo gorchudd

Cyflwynodd systemau unffordd a systemau ciwio er mwyn rheoli llif
y teithwyr a dilyn mesurau cadw pellter cymdeithasol. Defnyddiwyd
llawer o arwyddion ar drafnidiaeth ac mewn gorsafoedd er mwyn cadw
pobl yn ddiogel ar drenau a bysiau, a rhoddwyd trefniadau glanhau ar
waith yn amlach, yn enwedig ar gyfer mannau a gâi eu cyffwrdd yn aml.
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wyneb a thalu trwy ddulliau
digyffwrdd pan fo modd. Rhoddwyd
trefniadau glanhau ar waith yn amlach,
yn enwedig ar gyfer mannau a gâi eu
cyffwrdd yn aml.
Gweithiodd y cwmni gyda Traveline
Cymru er mwyn cynorthwyo’r
diwydiant bysiau a sicrhau bod modd
cyfleu negeseuon cyson, a hefyd
gweithiodd gyda’r Heddlu Trafnidiaeth
Prydeinig er mwyn sicrhau y câi’r
rheolau eu dilyn a bod teithwyr yn
teimlo’n ddiogel.
Yn ystod haf 2020, wrth i’r cyfyngiadau
teithio ddechrau llacio, lansiodd
Trafnidiaeth Cymru ymgyrch
ddwyieithog, hygyrch a chynhwysol o’r
enw ‘Teithio Saffach’ er mwyn annog
teithwyr i helpu i ‘Ddiogelu Cymru’.
Defnyddiodd yr ymgyrch y cyfyngau
cymdeithasol a fideo ategol er mwyn
nodi sut oedd y cwmni’n cadw
cwsmeriaid yn ddiogel a rhoi gwybod
i’r teithwyr yr hyn a oedd yn ofynnol
iddynt ei wneud i’w diogelu eu hunain
ac eraill. Cynhwyswyd
canllawiau pellach
ar gyfer teithwyr
ag anableddau
a hefyd roedd
dogfen ‘cwestiynau
cyffredin’ ar gael
ar-lein.

Estyn llaw i’r gymuned
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Fel un o gyflogwyr mwyaf Sir
Gaerfyrddin, aeth Bwrdd
Iechyd Prifysgol Hywel Dda
ati i gynorthwyo’i gymuned yn
ystod y pandemig trwy godi
ymwybyddiaeth o gyfleoedd
cyflogaeth, hyfforddi,
gwirfoddoli a phrofiad
gwaith.

Wrth i nifer o bobl ddechrau teimlo pwysau cyflogaeth a phwysau
addysgol yn sgil y pandemig, ceisiodd sefydliadau a busnesau helpu’r
rhai a oedd yn dioddef waethaf.

Cynorthwyo pobl i chwilio am waith

Gyda chymorth gan
awdurdodau lleol a
mudiadau cymunedol yn
y trydydd sector, cynhaliodd
y bwrdd iechyd ymgyrch
gyfathrebu ddwyieithog
ar-lein er mwyn hyrwyddo
cyfleoedd cyflogaeth, yn
cynnwys llwybrau prentisiaeth
mewn gofal iechyd, peirianneg
a llywodraethu corfforaethol.

Sefydliad nid-er-elw yw Groudwork Gogledd Cymru. Mae’n cynorthwyo
pobl sy’n wynebu amryfal heriau, gan gynnig cyrsiau hyfforddi
achrededig yn ymwneud â chyflogadwyedd i bobl â rhagolygon gwaith
cyfyngedig.
Ar ôl i gyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol ddod â’r sesiynau hyfforddi
wyneb yn wyneb i ben, penderfynodd y sefydliad symud y cyrsiau ar-lein
ac roedd yn benderfynol na fyddai’r dysgwyr yn wynebu anfantais
ychwanegol – yn enwedig y rhai a wnaed yn ddi-waith, neu y bu’n rhaid
iddynt newid eu gyrfa, oherwydd y pandemig.
Gan ddefnyddio dull dysgu cyfunol a oedd
yn cydymffurfio â rheolau Covid,
cynigiodd y cwmni gyfres lawn o
gyrsiau achrededig, yn cynnwys
iechyd a diogelwch, cymorth
cyntaf iechyd meddwl,
meithrin hyder, diogelwch
bwyd a chyfres o gyrsiau
cyflogadwyedd, ynghyd
â hyfforddiant sgiliau
cyfweld a gweithdai CVs.

“Mae gennym
gyfrifoldeb corfforaethol a
chymdeithasol i roi rhywbeth
yn ôl ar ffurf cyfleoedd i’r rhai
sy’n byw yn ein cymuned ac sy’n
defnyddio ein gwasanaethau.”
Sally Owen, Pennaeth Recriwtio a
Chydraddoldeb, Amrywiaeth a
Chynhwysiant y Gweithlu, Bwrdd
Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Buddsoddodd y bwrdd iechyd mewn hyfforddeiaethau ar gyfer
ymadawyr addysg a hefyd fe’i gwnaeth hi’n haws i bobl ymgeisio
am gyfleoedd gwirfoddoli a chyfleoedd cyflogaeth trwy’r cyfryngau
cymdeithasol.
“Mae gennym gyfrifoldeb corfforaethol a chymdeithasol i roi rhywbeth
yn ôl ar ffurf cyfleoedd i’r rhai sy’n byw yn ein cymuned ac sy’n defnyddio
ein gwasanaethau,” medd Sally Owen, Pennaeth Recriwtio a
Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant y Gweithlu, Bwrdd Iechyd
Prifysgol Hywel Dda.

Bu’r dull yn llwyddiant a
bydd y sefydliad yn parhau
i gynnig cyrsiau ar-lein y tu
hwnt i’r pandemig.
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Ymgysylltu o bell ag ysgolion
Yn ystod y pandemig bu’n rhaid ailfeddwl sut i
gynnal gweithgareddau ymgysylltu â’r
gymuned, oherwydd nid oedd modd i
sefydliadau ymweld â chartrefi mwyach, na
threfnu digwyddiadau cymunedol na mynychu
sioeau er mwyn cyrraedd pobl.
Er mwyn cyfrannu at wytnwch cymunedau,
gweithiodd Dŵr Cymru o bell er mwyn helpu
pobl a oedd yn cael trafferth i dalu eu biliau,
darparodd ddyfeisiau arbed dŵr, cefnogodd
brosiectau cymunedol a chynigiodd wersi llawn
hwyl i ddisgyblion ysgol.
Er enghraifft, gan nad oedd modd i’r sefydliad
ymweld ag ysgolion, croesawodd y plant i’w
ganolfannau addysg a chynhaliodd ddiwrnodau
agored mewn gweithfeydd trin dŵr. Hefyd,
cyflwynodd Dŵr Cymru ddarpariaeth addysg
ar-lein ar gyfer mwy na 5,800 o blant ysgol.
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Ymgyrch recriwtio yn helpu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel
Dda i helpu ei gymuned
Ac yntau’n ymwybodol o’r effaith y byddai’r
pandemig yn ei gael ar bobl sy’n dioddef o
amddifadedd yn Sir Gaerfyrddin, a chan ei fod yn
awyddus i ddenu a chadw staff mewn cyfnod mor
ddyrys, penderfynodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel
Dda roi ymgyrch recriwtio ar waith.
Nod #EinHelpuNiiHelpuEinCymuned oedd ymestyn
cyfleoedd cyflogaeth, profiad gwaith a gwirfoddoli
oddi mewn i’r bwrdd iechyd ar gyfer pobl o
gymunedau amddifad neu gymunedau a
ymyleiddiwyd.
Er mwyn cynyddu a chadw’r gweithlu, buddsoddodd
y bwrdd iechyd mewn llwybrau prentisiaeth, yn
cynnwys gofal iechyd, profiad cleifion, peirianneg,
datblygu’r gweithlu, gwasanaethau digidol a
llywodraethu corfforaethol.
Ceisiodd recriwtio, hyfforddi a chadw gweithwyr lleol
a oedd yn awyddus i ennill cymwysterau proffesiynol,
gan fynd ati’n arbennig i gynorthwyo pobl â
nodweddion gwarchodedig. Y rhai a gafodd y cyfle
cyntaf i ymgeisio am waith parhaol oedd y bobl
hynny a gâi eu cyflogi eisoes ar gontractau dros dro
i gynorthwyo â’r ymateb i Covid-19, ac yn sgil hyn
cafodd 200 o staff dros dro swyddi parhaol.
Roedd yr ymgyrch yn cynnwys hysbysebion a
phostiadau ar y cyfryngau cymdeithasol a rhoddwyd
pwysigrwydd cyfartal i’r Gymraeg a’r Saesneg.
Roedd y deunyddiau a’r hysbysebion i gyd yn
ddwyieithog a lansiodd y bwrdd iechyd bolisi sgiliau
40

dwyieithog yn 2021, gan annog y staff i wneud yn
fawr o iaith a diwylliant Cymru yn y gobaith y byddai
hynny’n cefnogi ‘swyddi lleol i bobl leol’.
Llwyddodd yr ymgyrch i wella cyfleoedd cyflogaeth
i’r gymuned, gan leihau’r bwlch cyflog rhwng y
rhywiau oddi mewn i’r bwrdd iechyd a chynyddu
nifer y gweithwyr Cymraeg eu hiaith, yn ogystal â
chynyddu nifer y prentisiaid a’r nyrsys cofrestredig.
Bu mwy o bobl yn ymhél â sianeli cyfryngau
cymdeithasol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a
bu’r bwrdd yn gysylltiedig â mwy o bartneriaethau
trwy’r ardal.
“Mae gwybod bod aelodau ein cymuned leol wedi
ymateb i’n hymgyrchoedd a’r canlyniadau a’r camau
cadarnhaol yn braf nid yn unig i ni fel cyflogwr lleol,
ond hefyd i’n cymuned ac i lesiant ac iechyd meddwl
aelodau’r gymuned honno,” medd Sally Owen,
Pennaeth Recriwtio a Chydraddoldeb, Amrywiaeth a
Chynhwysiant y Gweithlu, Bwrdd Iechyd Prifysgol
Hywel Dda.

Cyflwyno newidiadau
cynaliadwy
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Er mwyn mynd i’r afael â’r heriau ecolegol ac ymdrin â cholledion
bioamrywiaeth yn y gymuned leol, mae’r coleg yn arwain partneriaeth
a fydd yn plannu o leiaf 60,000 o goed yn yr ardal erbyn diwedd 2025,
ac erbyn diwedd 2021 roedd wedi plannu mwy na 18,000 fel rhan
o brosiect cydweithredol. Ers 2019, mae’r dysgwyr wedi creu ardal
gadwraeth a phwll mawr ar gyfer bywyd gwyllt, yn ogystal â choridor
i fywyd gwyllt.

Yn 2019, datganodd Cymru argyfwng hinsawdd. Ers hynny, mae wedi
ymrwymo i gyrraedd nodau sero net erbyn 2050.
Mae newid hinsawdd, llygredd a’r amgylchedd ymhlith pryderon mwyaf
y cyhoedd ym Mhrydain. Yn wir, mewn arolwg barn a gynhaliwyd yn
2021, gosodwyd yr elfennau hyn uwchlaw’r pandemig, Brexit a’r GIG. 10

Mae’r coleg wedi pennu bod ‘gweithredu er budd cynaliadwyedd’ yn sgìl
craidd ac mae wedi ymrwymo i sicrhau y bydd y myfyrwyr yn ennill yr
wybodaeth angenrheidiol ar gyfer gwneud dewisiadau cytbwys ynglŷn
â’r hinsawdd a chynaliadwyedd cyn i’r cwrs ddod i ben.

Wrth inni anelu at gael gwlad fwy ffyniannus, decach a mwy gwyrdd,
mae busnesau, grwpiau cymunedol, ysgolion ac unigolion ledled Cymru
yn cymryd camau i leihau eu hôl troed carbon. Er gwaethaf yr ansicrwydd
a ddaeth yn sgil y pandemig, mae nifer o bobl wedi parhau i wella’u
heffaith amgylcheddol.

“Ar y cyd â darparu adnoddau a hyfforddiant mewn llythrennedd
hinsawdd a chynaliadwyedd i’r holl staff, a’n rhaglen arwain gyfredol
i reolwyr sy’n canolbwyntio ar unigolion, bydd hyn yn helpu i fynd i’r
afael â’r hinsawdd a chynaliadwyedd trwy’r sefydliad,” medd Chris Long,
Pennaeth Iechyd, Diogelwch a Chynaliadwyedd, Coleg Penybont.

Addysgu dysgwyr ynglŷn â chynaliadwyedd
Mae Coleg Penybont wedi ymrwymo i leihau ei effaith ar yr amgylchedd,
ar lefel leol a byd-eang. Drwy gydol y pandemig, parhaodd y coleg i roi ei
Strategaeth Datblygu Cynaliadwy ar gyfer 2021-2040 ar waith.
Daeth ei gyflenwad trydan adnewyddadwy yn garbon niwtral ym mis
Ebrill 2021. Bydd paneli solar ar ei adeiladau a’i academi STEAM newydd
(gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau, mathemateg) yn
darparu mwy o ynni nag y bydd angen ei brynu.

“Bydd y mentrau hyn
yn helpu i fynd i’r afael
â’r hinsawdd a
chynaliadwyedd trwy’r
sefydliad.”

Eisoes, mae coleg Penybont wedi rhagori ar ei darged o sicrhau lleihad o
25 y cant yn ei allyriadau CO2, neu garbon deuocsid – ei nod yn wreiddiol
oedd cyrraedd y targed hwn erbyn 2025. Rhywbeth sy’n cyfrannu at y
llwyddiant hwn yw’r 11 o fannau gwefru cerbydau trydan a osodwyd,
a’r uchelgais yw cael lle ar gyfer 200 o gerbydau trydan erbyn 2032.

10

Chris Long, Pennaeth Iechyd,
Diogelwch a Chynaliadwyedd,
Coleg Penybont
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Gweithgynhyrchu newid amgylcheddol

Siwrnai Coleg Penybont at Sero Net

Llwyddodd BCB International, a fu’n cynhyrchu hylif diheintio dwylo
a PPE hollbwysig yn ystod y pandemig Covid-19, i ennill ardystiad ISO
14001:2015 yn ystod y pandemig – sef y Safon Ryngwladol ar gyfer
systemau rheoli amgylcheddol. Mae ennill yr ardystiad hwn yn helpu
busnesau a sefydliadau eraill i leihau eu heffaith amgylcheddol.

Nod Coleg Penybont yw dod yn EcoGoleg, sef canolfan ragoriaeth ac
arweinydd cryf o ran perfformiad
datblygu cynaliadwy, gan integreiddio
datblygu cynaliadwy yn holl
swyddogaethau’r sefydliad ar bob lefel.

Mae’r cwmni wedi sicrhau bod ei
gynhyrchion yn fwy cynaliadwy.
Cafodd wared â deunyddiau
pacio plastig a defnyddiodd
gardbord ailgylchadwy
yn eu lle, a hefyd mae’n
ailgylchu cymaint o bethau
â phosibl ac mae wedi gosod
nifer o fannau ailgylchu ar
y safle. Mae wedi rhoi nifer
o fentrau ‘mannau gwyrdd’
ar waith, yn cynnwys plannu
coed i wrthbwyso’i allyriadau
carbon a chreu gardd lesiant
i’r gweithwyr.

Mae strategaeth argyfwng hinsawdd y
coleg yn ei ymrwymo i sicrhau na fydd
yn cynhyrchu allyriadau carbon trwy
gyfrwng yr allyriadau uniongyrchol ac
anuniongyrchol a gaiff eu creu gan
ffynonellau sy’n eiddo iddo, erbyn 2040
– terfyn amser y gellir ei symud i 2030, yn
ddibynnol ar adolygiad. Mae’r ffynonellau
sy’n eiddo i’r coleg yn cynnwys adeiladau
a cherbydau y mae’n berchen arnynt,
neu allyriadau a gaiff eu creu yn sgil y
defnydd a wna o drydan a brynir.

“Rydym wedi
ymrwymo i
gynaliadwyedd yn y
dyfodol, a hynny yn ein
harferion gweithio, yn ein
cynhyrchion arloesol ac yn
ein bywydau beunyddiol.”
Janey Howell, Cyfarwyddwr
Cyfreithiol, BCB
International

Mae’r coleg wedi gwneud ymrwymiad i’r
holl allyriadau anuniongyrchol a fydd yn
deillio o ffynonellau nad ydynt yn eiddo
iddo, fel milltiroedd a deithir gan ei
weithwyr, gwastraff a gynhyrchir, a’i
fuddsoddiadau a’i fasnachfreintiau.

Mae BCB International wedi ailwampio’i ffatri mewn ffordd gynaliadwy
ac mae’n bwriadu gosod paneli solar a chyfnewidyddion gwres tanlawr
er mwyn helpu i leihau ei ôl troed carbon.
Llwyddodd y cwmni i greu tanwydd solet cynaliadwy ac ecogyfeillgar
trwy ddefnyddio gwastraff llysiau – a elwir yn FireDragon. Mae’n ei
gynhyrchu yn Llanelli ac yng Nghaerdydd cyn ei allforio.

Gwelir ei fod wedi cyrraedd nodau sero
net ar gyfer trydan ac mae wedi rhagori
ar ei darged o sicrhau lleihad o 25 y cant
mewn allyriadau carbon, a hynny sawl
blwyddyn ynghynt na’r disgwyl. Mae
wedi cynnwys 11 o fannau gwefru
cerbydau trydan ym maes parcio’r
Academi STEAM, a’r bwriad yw
gwneud lle i 200 erbyn 2032.

“Fel cwmni, rydym wedi bod yn ymwybodol iawn o newid hinsawdd
yn ystod y 10 mlynedd diwethaf ac rydym wedi ceisio helpu i gyfoethogi
bioamrywiaeth,” medd Janey Howell, Cyfarwyddwr Cyfreithiol, BCB
International.
“Mae BCB International wedi ymrwymo i gynaliadwyedd yn y dyfodol,
a hynny yn ein harferion gweithio, yn ein cynhyrchion arloesol ac yn ein
bywydau beunyddiol.”
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Mae gan Goleg Penybont strategaeth
caffael cynaliadwy a strategaeth cyllid
a buddsoddi moesegol, ac mae wrthi’n
pennu newidiadau seiliedig ar y
cwricwlwm ar gyfer economi carbon isel.
Mae ymdrechion y coleg i leihau colledion
bioamrywiaeth yn y gymuned yn
cynnwys ardal gadwraeth a phwll bywyd
gwyllt a grëwyd gan y dysgwyr, yn
ogystal â choridor i fywyd gwyllt a
chynllun plannu coed, a’r bwriad yw
datblygu coetir ar gampws Pencoed.
Bydd y dysgwyr yn gadael y coleg gyda’r
wybodaeth angenrheidiol ar gyfer
gwneud dewisiadau cytbwys ynglŷn â
gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd,
oherwydd mae ‘gweithredu er budd
cynaliadwyedd’ yn un o blith naw o
sgiliau craidd y mae’r coleg yn helpu ei
fyfyrwyr i’w meithrin.
“Ar y cyd â darparu adnoddau a
hyfforddiant mewn llythrennedd
hinsawdd a chynaliadwyedd i’r holl staff,
a’n rhaglen arwain gyfredol i reolwyr sy’n
canolbwyntio ar unigolion, bydd hyn yn
helpu i fynd i’r afael â’r hinsawdd a
chynaliadwyedd trwy’r
sefydliad,” medd
Chris Long, Pennaeth
Iechyd, Diogelwch
a Chynaliadwyedd,
Coleg Penybont.

Cydraddoldeb, amrywiaeth
a chynhwysiant
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Cydraddoldeb, amrywiaeth
a chynhwysiant

Defnyddiwyd
iaith niwtral o ran
rhywedd yn llawlyfr
staff a pholisïau
GISDA.

Llwyddodd y pandemig i amlygu anghydraddoldebau cymdeithasol
yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang, ynghyd â’u dwysáu mewn
sawl achos.
Roedd y sectorau a ddioddefodd waethaf yn sgil y cyfyngiadau Covid-19,
megis lletygarwch a manwerthu, yn cynnwys cyfran uchel o leiafrifoedd
ethnig, merched, mudwyr a gweithwyr ‘sgiliau isel’ fel y’u gelwir.
Ehangodd y bylchau rhwng y cenedlaethau gan fod pobl hŷn yn fwy
agored i niwed yn sgil effeithiau’r feirws, ond pobl ifanc a ddioddefodd
waethaf yn ariannol.

Ar gyfartaledd, canfuwyd bod pobl ag anableddau gyda llesiant meddwl
gwaeth a’u bod yn teimlo’n fwy unig ac ynysig o gymharu â phobl heb
anableddau11. Yn sgil colli grwpiau cyfoedion a mannau diogel a
chefnogol, gwelwyd effeithiau negyddol ar iechyd meddwl, llesiant a
diogelwch cymunedau LHDTC+12 (lesbiaidd, deurywiol, trawsryweddol,
cwiar ac adnabyddiaethau rhywiol eraill). A llwyddodd y pandemig i
ddwysáu anghydraddoldebau a fodolai eisoes ymhlith grwpiau BAME
(du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig) yng Nghymru a’r DU, gan fod y feirws
wedi effeithio’n anghymesur ar eu bywyda13.
Yng Nghymru, ymdrechodd rhai cyflogwyr i fod yn fwy cyfartal ac yn
decach yn ystod y pandemig.

11

2020: Coronavirus and the social impacts on disabled people in Great Britain – Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ons.gov.uk)

12

2021: The pandemic’s impact on UK’s LGBT+ communities – UKRI

13

2020: An Avoidable Crisis (lawrencereview.co.uk)
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Elusen sy’n cynnig cymorth a chyfleoedd i bobl ifanc agored i niwed
16-25 oed yng Ngwynedd yw GISDA. Mae GISDA yn cynorthwyo
pobl ifanc i fyw’n annibynnol ac mae’n cynnig mynediad at gyfleoedd
gwaith, hyfforddiant ac addysg. Mae GISDA yn cydnabod pa mor bwysig
yw datblygu gweithlu amrywiol a gweithle cynhwysol, felly yn ystod
y flwyddyn ddiwethaf mae wedi bod wrthi’n datblygu Cynllun
Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant er mwyn gwella ac adeiladu
ar yr hyn a oedd eisoes ar waith. Cafodd yr holl staff hyfforddiant
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, yn ogystal â hyfforddiant
yn ymwneud ag ymwybyddiaeth o LHDTC+, er mwyn gwella
eu dealltwriaeth a sicrhau y byddai modd iddynt gynorthwyo
swyddogaethau Adnoddau Dynol a gweithredol yr elusen, eu
cydweithwyr a defnyddwyr y gwasanaeth mewn modd priodol.
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Coleg Noddfa

Defnyddiwyd iaith niwtral o ran rhywedd yn llawlyfr staff a pholisïau
GISDA, ac mae’r sefydliad wedi gweithio gyda Chwarae Teg i sicrhau
bod ei brosesau recriwtio yn rhydd o ragfarn. Roedd y newidiadau
a gyflwynwyd i’r prosesau recriwtio yn cynnwys diweddaru pecynnau
recriwtio er mwyn sicrhau eu bod yn cynnwys iaith niwtral o ran
rhywedd; gwarantu cyfweliadau i ddefnyddwyr a chyn-ddefnyddwyr
gwasanaethau GISDA, ymgeiswyr o gefndiroedd BAME a phobl anabl,
a oedd yn cyrraedd meini prawf hanfodol y swydd; a chynorthwyo
ymgeiswyr i sicrhau na fyddent yn colli unrhyw gyfle oherwydd unrhyw
anfantais.

Er mwyn hyrwyddo trafodaeth a chodi ymwybyddiaeth ynglŷn â materion
sy’n wynebu pobl yn y gymuned leol, canolbwyntiodd negeseuon
cyfathrebu rhai sefydliadau ar ddyddiadau allweddol yn y calendr.
Penderfynodd Coleg Gŵyr Abertawe wella’r modd y cymerai ran
mewn dyddiadau allweddol, digwyddiadau codi ymwybyddiaeth
a digwyddiadau sy’n adlewyrchu ei gymuned amrywiol, yn cynnwys
Mis Hanes Pobl Dduon, Wythnos ‘Pride’, Mis Hanes LHDTC+, Wythnos
y Ffoaduriaid a Ramadan.

Lansiwyd polisi ‘urddas yn y gwaith’ newydd er mwyn sicrhau
amgylchedd gweithio cadarnhaol heb fwlio, erlid nac arferion rheoli
annheg. Cafodd y staff hyfforddiant yn ymwneud â’r polisi a rhoddwyd
gwybod i reolwyr llinell sut i ddelio ag achosion lle cafodd pobl eu trin
yn annheg.

Aeth ati i hyrwyddo ymwybyddiaeth o’r elfennau hyn trwy gyfrwng ei
sianeli cyfryngau cymdeithasol a’i sianeli cyfathrebu mewnol, yn cynnwys
mewnrwyd y staff. Cafodd rhith-weithdai ar gyfer staff a myfyrwyr eu
cynnal yn ystod Mis Hanes Pobl Dduon dan arweiniad Dangos y Cerdyn
Coch i Hiliaeth, sef elusen addysgol y DU. Nod y digwyddiadau hyn oedd
chwalu’r myth, cynnig cyngor ac arweiniad er mwyn herio iaith ac
ymddygiad ymfflamychol mewn modd cadarnhaol, a chynnig fforymau
agored lle gellid gofyn cwestiynau.

Cafodd rheolwyr llinell eu hannog i roi dull hyblyg ar waith wrth
oruchwylio’u cydweithwyr.
“Roedd rhai aelodau o staff yn ymateb yn well i sesiynau goruchwylio
wrth fynd allan am dro yn hytrach nag wrth y ddesg,” medd Elizabeth
George, Pennaeth Busnes, GISDA. “Roedd aelod o staff â chyflwr ar y
sbectrwm awtistig angen cymorth, yn ogystal â newid rhywfaint ar y
patrwm gweithio, er mwyn ei gynorthwyo i ymdopi’n well â’r
dyletswyddau gwaith.”

Yn 2021, daeth Coleg Gŵyr Abertawe yn Goleg Noddfa cyntaf Cymru,
sef dyfarniad sy’n cydnabod bod y coleg wedi ymdrechu’n eithriadol
o galed i gynorthwyo ffoaduriaid a phobl sy’n ceisio lloches.
Ffurfiwyd gweithgor er mwyn cynorthwyo dysgwyr
â phrofiad bywyd o’r system loches, gan
hyrwyddo’u mynediad at addysg yn
Abertawe, a datblygwyd partneriaethau
gyda mudiadau nid-er-elw perthnasol.

Ymhellach, bwriad y sefydliad yw llunio polisïau cydraddoldeb,
amrywiaeth a chynhwysiant yn ymwneud â niwroamrywiaeth,
ymwybyddiaeth o LHDTC+, gofalwyr a chymorth gyda’r menopos.

Llwyddodd y
pandemig i ddatgelu
a dwysáu
anghydraddoldebau
a fodolai eisoes.

“Fel rhan o’n hymrwymiad i wella’n barhaus, byddwn yn adolygu
trefniadau gweithio GISDA ac yn ymgynghori’n fanwl yn eu cylch, gan
edrych ar y gwersi a ddysgwyd dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf,”
medd Elizabeth George.
“Hefyd, rydym yn bwriadu adolygu strategaeth GISDA a rhoi
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wrth galon a chraidd nodau
strategol, gwasanaethau a phrosiectau GISDA.”
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Cynorthwyo ffoaduriaid a cheiswyr lloches
yn Abertawe

Bob tymor, arferai’r staff gyfarfod i drafod amcanion cydraddoldeb
ac amrywiaeth y coleg ac awgrymu ffyrdd o wella’r modd y câi
cydraddoldeb ei hyrwyddo, a chynigiodd tîm y llyfrgell y gellid defnyddio
bathodynnau’n cyflwyno rhagenwau er mwyn codi ymwybyddiaeth
a dangos cefnogaeth i staff a myfyrwyr anneuaidd.

Yn 2021, daeth Coleg Gŵyr Abertawe
yn Goleg Noddfa cyntaf Cymru, sef
dyfarniad sy’n cydnabod ei fod wedi
ymdrechu’n eithriadol o galed i
gynorthwyo ffoaduriaid a phobl sy’n
ceisio lloches.

Er mwyn mesur llwyddiant ei fentrau cydraddoldeb a’u heffaith ar hyder
y staff a’r dysgwyr i ddatgelu gwybodaeth bersonol, trefnodd y coleg
arolwg canol blwyddyn yn 2021.
“Datgelodd yr arolwg gynnydd o 50 y cant yn y nifer o bobl o fewn y
coleg a oedd yn eu hystyried eu hunain yn LHDTC+. Awgryma hyn fod
y staff yn fwy hyderus yn dilyn ein cydymdrechion i hyrwyddo Wythnos
‘Pride’ a gweithgareddau cysylltiedig,” medd Paul Vincent, Swyddog
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Coleg Gŵyr Abertawe.

Mae bod yn Goleg Noddfa yn golygu
bod arferion da yn cael eu cydnabod
a’u dathlu, a chaiff sefydliadau eraill eu
hannog i ddarparu addysg a chymorth
mwy cynhwysol.

“Mae’r ffaith ein bod yn Goleg Noddfa yn dangos ein hymrwymiad i
ddarparu amgylchedd diogel, croesawgar a chynhwysol i bob diwylliant.”

Ffurfiodd y coleg weithgor er mwyn
cynorthwyo dysgwyr â phrofiad
bywyd o’r system loches, gan
hyrwyddo’u mynediad at addysg
yn Abertawe. I’r perwyl hwnnw,
gweithiodd y coleg mewn
partneriaeth â sefydliadau fel Cymorth
Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid
Cymru sy’n cynorthwyo pobl ifanc
ddu a lleiafrifoedd ethnig, teuluoedd
ac unigolion, yn cynnwys ffoaduriaid
a cheiswyr lloches sy’n byw yng
Nghymru, a Dinas Noddfa, gan greu
Teyrnas Unedig fwy croesawgar i bobl
y bu’n rhaid iddynt ffoi o’u cartrefi.

“Mae’r ffaith ein bod yn Goleg
Noddfa yn dangos ein
hymrwymiad i ddarparu
amgylchedd diogel, croesawgar
a chynhwysol i bob diwylliant.”
Paul Vincent, Swyddog Cydraddoldeb ac
Amrywiaeth, Coleg Gŵyr Abertawe

Bob tymor, arferai’r staff gyfarfod
i drafod amcanion cydraddoldeb
ac amrywiaeth y coleg ac awgrymu
ffyrdd o wella’r modd y câi
cydraddoldeb ei hyrwyddo,
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a chynigiodd tîm y llyfrgell y gellid
defnyddio bathodynnau’n cyflwyno
rhagenwau er mwyn codi
ymwybyddiaeth a dangos cefnogaeth
i staff a myfyrwyr anneuaidd.
Er mwyn mesur llwyddiant ei fentrau
cydraddoldeb a’u heffaith ar hyder
y staff a’r dysgwyr i ddatgelu
gwybodaeth bersonol, trefnodd
y coleg arolwg canol blwyddyn
yn 2021.
“Mae’r ffaith bod gennym statws
‘Coleg Noddfa’ yn dangos i ryw
raddau i’n staff a’n dysgwyr ein
hymrwymiad i ddarparu amgylchedd
diogel, croesawgar a chynhwysol
i bob diwylliant,” medd Mark Jones,
Pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe.

Mae Cymru Iach ar Waith yn rhaglen
am ddim i gyflogwyr sy’n:
•	Cefnogi datblygiad amgylcheddau gwaith
sy’n hybu iechyd a llesiant da
• 	Helpu i hybu rheoli absenoldeb salwch yn dda
a dychwelyd i’r gwaith gyda chymorth
• 	Darparu cyngor arbenigol, offer ac adnoddau,
podlediadau, astudiaethau achos, hyfforddiant
a gweithdai
•	Cydnabod arfer da gan gyflogwyr trwy
gynllun gwobrwyo
www.cymruiacharwaith.cymru.nhs.uk/hafan
IechydynyGweithle@wales.nhs.uk
@cymruiach_CIAW
@CymruIacharWaith
@Cymru Iach Ar Waith

