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Cynhaliwch asesiad risg COVID-19
Cyn ail-gychwyn y gwaith, dylech sicrhau diogelwch y gweithle:
Cynhaliwch asesiad risg yn unol â chanllawiau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
Ymgynghorwch â’ch gweithwyr neu undebau llafur
Rhannwch ganlyniadau’r asesiad risg gyda’ch gweithlu ac ar eich gwefan

Datblygwch weithdrefnau glanhau, golchi dwylo a hylendid:
Cynyddwch amlder golchi dwylo a glanhau’r wyneb drwy:
Anogwch bobl i ddilyn y canllawiau ar olchi dwylo a hylendid
Darparwch ddiheintydd llaw o amgylch y gweithle, yn ogystal ag ystafelloedd ymolchi
Glanhewch a diheintiwch yn aml y gwrthrychau ac arwynebau sy’n cael eu cyffwrdd yn
rheolaidd
Gwellwch y glanhau ar gyfer ardaloedd prysur
Pennwch ganllawiau defnydd a glanhau clir ar gyfer toiledau
Darparwch gyfleusterau sychu dwylo – naill ai tyweli papur neu sychwyr trydanol

Cymerwch bob cam rhesymol i helpu pobl i weithio gartref:
Trafodwch drefniadau gweithio gartref
Sicrhewch fod ganddynt y cyfarpar cywir, er enghraifft mynediad o bell i systemau gwaith
Sicrhewch i’w cynnwys yn yr holl gyfathrebiadau angenrheidiol
Gofalwch am eu lles corfforol a meddyliol

Cynhaliwch ymbellhau cymdeithasol pobl:
Gosodwch arwyddion i atgoffa gweithwyr ac ymwelwyr am ganllawiau ymbellhau
cymdeithasol
Osgowch rannu gweithfannau
Defnyddiwch dâp llawr neu baent i farcio ardaloedd i helpu pobl i gadw pellter diogel
Trefnwch draffig unffordd drwy’r gweithle os yw hynny’n bosibl
Newidiwch i system ymwelwyr drwy apwyntiad yn unig os yn bosibl

Lle na all pobl gadw at ymbellhau cymdeithasol, rheolwch
y risg o drosglwyddo:
Ystyriwch a oes angen i weithgaredd barhau er mwyn i’r busnes weithredu
Cadwch amser y gweithgaredd mor fyr ag sy’n bosibl
Defnyddiwch sgriniau neu rwystrau i wahanu pobl oddi wrth ei gilydd
Defnyddiwch weithdrefnau gwaith cefn wrth gefn neu ochr yn ochr lle bynnag y bo’n bosibl
Defnyddiwch system darwahanu o ran amseroedd cyrraedd a gadael
Lleihewch nifer y bobl y mae gan bob person gysylltiad â nhw drwy ddefnyddio partneru

