Asesiad Risg Gweithlu COVID-19.
Cyflwyniad
Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio offeryn asesu risg gweithlu COVID-19, sy'n ceisio
nodi unigolion risg uchel mewn lleoliadau gofal iechyd risg uchel fel y gellir cymryd camau priodol i
leihau’r risg neu i fynd â nhw i ffwrdd o’r risg. Cytunwyd y dylid cyflwyno'r offeryn i'n holl staff fel y
gallwn sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw pobl yn ddiogel.

Gellir cael mynediad at offeryn asesu risg gweithlu COVID-19 trwy ESR trwy chwilio o dan ‘Courses’ a
chwilio am enw’r cwrs, sef 000 NHS Wales – All Wales COVID-19 Workforce Risk Assessment Tool.
Ar ddiwedd yr asesiad, rhoddir sgôr i chi:
1- Risg Isel
2- Risg Uchel
3- Risg Uchel Iawn
Gwnewch gofnod o hyn. Gallwch hefyd argraffu'r sgôr ar gyfer eich cofnodion.
Ar ôl cwblhau'r offeryn asesu risg, bydd angen i chi siarad â'ch rheolwr llinell yn fanwl am yr
hunanasesiad risg ac unrhyw addasiadau/risgiau rhesymol a nodwyd.
Mae hefyd yn ofyniad i chi nodi'ch sgôr Asesiad Risg Gweithlu COVID-19 yn ESR trwy ddilyn y
canllawiau isod.
O'ch porth ESR o dan ‘My Compliance’, dewiswch ‘View My Compliance’:

Arddangosir eich cydymffurfiad dysgu. Cliciwch ar ‘Add Competencies’

Cliciwch ar ‘Find Competencies’:

Bwydwch ‘%Covid-19’ yn y maes enw:

Cliciwch ar Go. Bydd hyn yn llwytho’r cymhwysedd Asesiad Risg.

Rhowch dic yn y blwch wrth ymyl y cymhwysedd sgiliau asesu risg y mae angen i chi ei ddiweddaru.
Cliciwch ar select.

Bwydwch eich lefel asesiad o’r gwymplen:
1 Risg Isel
2 Risg Uchel
3 Risg Uchel Iawn

Cliciwch ar ‘Apply’:

Gwiriwch fod y manylion rydych chi wedi'u hychwanegu yn gywir. Os oes angen i chi newid unrhyw
beth, dewiswch yr eicon ‘edit proposed changes’ a gwnewch unrhyw newidiadau sydd eu hangen.
Os ydych chi'n hapus â'r hyn rydych chi wedi'i nodi, cliciwch ar Review and Submit.

Bydd hyn yn llwytho sgrin adolygu o'r hyn rydych chi wedi'i nodi eisoes ac mae cyfle hefyd i
ychwanegu nodiadau yn y blwch sylwadau at sylw’ch rheolwr llinell os oes angen.

Cliciwch ar Submit os ydych chi'n hapus â phopeth rydych chi wedi'i fwydo. Bydd y neges ganlynol yn
ymddangos, gan gadarnhau bod y newidiadau wedi'u cyflwyno i'w cymeradwyo:

Cliciwch ar Home i ddychwelyd i'ch hafan. Unwaith y bydd y cymhwysedd wedi'i gymeradwyo gan
eich rheolwr llinell, bydd yn ymddangos yn eich matrics cydymffurfiad yn wyrdd (yn cydymffurfio).

