Diogelu Cymru: Ymddygiadau Covid

Cyflwyniad a
chyd-destun

Cefndir
Mae’r sector cyhoeddus yng ngwledydd Prydain wedi wynebu
her iechyd na welwyd ei thebyg o’r blaen wrth lywio’r dirwedd
sy’n newid yn gyson a grëwyd gan y pandemig. Yma yng
Nghymru, mae’r llywodraeth wedi bod yn canolbwyntio ar
gwestiwn allweddol: sut mae llunwyr polisïau’n mynd ati i
bartneru a gweithio gyda phoblogaethau a chymunedau ledled
y wlad i atgyfnerthu negeseuon a rheoli ac ymateb i’r heriau
parhaus sy’n cael eu cyflwyno gan y pandemig?
Comisiynodd Llywodraeth Cymru y Tîm Deall Ymddygiad, Y Lab
ym Mhrifysgol Caerdydd (labordy arloesi gwasanaethau
cyhoeddus), a thîm Canlyniadau Pŵer Pobl yn Nesta i weithio
mewn partneriaeth i ddylunio dull arloesol sy’n cyfuno
mewnwelediadau ymddygiadol, cymorth ymchwil academaidd
a dulliau cyd-ddylunio a phrofi ymarferol ar sail lle.
Recriwtiwyd tri thîm traws-sector fel rhan o’r rhaglen a’u cefnogi i
gyd-ddylunio a phrofi ymyriadau lleol oedd yn ceisio lliniaru risg
gyda grwpiau risg uchel. Cynhaliwyd treial Predictiv cenedlaethol
ar-lein yn ystod y cyfnod profi hefyd, a rhannwyd y canfyddiadau
â thimau i’w helpu i nodi themâu cyffredin a ffactora dysgu yn eu
gwaith o ddylunio ymyriadau.

Bu rhaglen Diogelu Cymru: Ymddygiadau Covid yn
gweithio gyda thri thîm ar sail lle ym Mhowys, Cwm Taf
Morgannwg, a Gwent i archwilio eu cyd-destunau lleol,
gan ddefnyddio dulliau mewnwelediadau ymddygiadol i
nodi ymddygiadau targed, a dylunio a phrofi ymyriadau i
ateb heriau lleol yn seiliedig ar:
● Hunanynysu: gan gynnwys ffyrdd o gael gwared ar
rwystrau i brofi ac ynysu, a chymorth i bobl yn ystod
cyfnod o hunanynysu.
● Lleihau risg: annog pobl i ddeall yn well eu risg o ddal a
lledaenu Covid-19 a sut i leihau eu risg gan ddal i
deimlo’n ddiogel ac yn barod i gymryd rhan mewn
cymdeithas.
Agorodd y rhaglen, a lansiwyd ym mis Mehefin 2021, gydag
adolygiad o’r dystiolaeth o waith ymchwil academaidd ar
gefnogi ymddygiadau Covid-ddiogel ac adolygiad o
fewnwelediad ymddygiadol. Roedd yr adolygiadau yma’n
gosod sail a chyd-destun i’r her oedd yn wynebu’r timau a
gafodd gymorth i gyd-ddylunio a phrofi ymyriadau yn eu
cyd-destunau lleol, gan ddefnyddio mewnwelediadau
ymddygiadol a methodoleg Canlyniadau Pŵer Pobl.
Cafwyd cefnogaeth gan Y Lab drwy gydol y broses i gasglu
data a gwerthuso’r effaith.
Mae’r adroddiad yma’n disgrifio’r dull a ddefnyddiwyd, yn
rhannu mewnwelediadau a’r hyn ddysgwyd o’r gwaith, ac
yn ystyried y cam nesaf ar gyfer y dull yma.

Ein dull: Dull
cyfunol
Mae’r dull cyfunol yn defnyddio sgiliau ac arbenigedd y tri sefydliad i
greu’r strwythur sydd ei angen ar dimau i ddilyn dull arloesol o weithio
gyda chymunedau ar ffyrdd o hyrwyddo ymddygiadau Covid-ddiogel.

● Mae’r Tîm Deall Ymddygiad yn arweinwyr byd o ran cymhwyso
mewnwelediadau ymddygiadol i bolisïau a gwasanaethau
cyhoeddus, ac maen nhw wedi gweithio’n helaeth gyda
Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar ymateb i Covid-19 ers mis Chwefror
2020.
● Mae’r Lab yn darparu trylwyredd academaidd, arbenigedd mewn
mesur effaith, profiad eang o gefnogi arloesedd yn y sector
cyhoeddus a rhwydweithiau helaeth ledled Cymru.
● Mae gan dîm Canlyniadau Pŵer Pobl brofiad helaeth o weithio gyda
thimau traws-sector ar heriau cymhleth. Mae Canlyniadau Pŵer Pobl
yn arloesi gyda dulliau newydd arloesol mewn systemau cymhleth,
gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar bobl, a gwella profiad,
effaith a chyflymder newid.
Adeiladodd y bartneriaeth sylfaen gref gyda Llywodraeth Cymru a
phartneriaid eraill, gan gynnwys ffurfio grŵp llywio cenedlaethol i
adolygu cyfnodau rhaglenni a helpu i gasglu dysg ar gyfer llunio polisïau
yn y dyfodol.

Datblygwyd y dull yma fel y ffordd orau o ymgysylltu a
gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol i ddylunio a
datblygu ymyriadau sydd wedi’u gwreiddio’n gadarn yn
y cyd-destun lleol.
Deall a chasglu tystiolaeth
o’r effaith er mwyn cynnal,
tyfu a lledaenu ymyriadau a
dysgu llwyddiannus

Adolygu tystiolaeth o’r
maes her i ddarparu man
cychwyn i dimau ei
archwilio a’i roi mewn
cyd-destun

Diogelu
Cymru:
YMDDYGIAD
AU COVID

Gweithredu a phrofi
cenedlaethol ac ar sail lle
gyda chyfleoedd
rheolaidd i fyfyrio,
ailadrodd ac addasu

Canolbwyntio ar
ymddygiadau penodol sy’n
ymwneud â heriau lleol a
chasglu mewnwelediad i
lywio'r gwaith o ddylunio
ymyriadau

Trosolwg o’r Rhaglen
Cynlluniwyd rhaglen Diogelu Cymru: Ymddygiadau Covid mewn pedwar cam er mwyn:
● Adolygu’r dystiolaeth bresennol i archwilio a gosod yr her yn ei chyd-destun
● Adeiladu sylfaen o wybodaeth am Fewnwelediadau Ymddygiadol a sut y gellid ei chymhwyso i nodi ac i fynd i’r afael ag
angen lleol
● Cefnogi’r gwaith o gynhyrchu syniadau a dylunio ymyriadau
● Ychwanegu cyflymder a brys gyda chyfnod profi byr, gan gynhyrchu mewnwelediadau mewn amser real
● Atgyfnerthu’r dysgu sy’n datblygu ac archwilio cynaliadwyedd
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Cam 1

Mai i ganol Gorffennaf

Adolygiad o’r dystiolaeth
Recriwtio timau
Cymhwyso Mewnwelediadau
Ymddygiadol
- Gweithdai cenedlaethol x2
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Cam 2

Gorffennaf-Awst

Synio
- Gweithdai
cenedlaethol x2
- Gweithdai cynllunio ar
sail lle
- Dylunio briffiau
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Cam 3

Medi-Tach

Profion cyflym ar sail lle
Profion Predictiv
- Hap-dreial Rheoli ar-lein
cenedlaethol
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Cam 4

Tach-Rhag

Cynaliadwyedd
Pwyso a mesur effaith a
dysgu:
- ym mhob lle
- yn y Llywodraeth
- ledled Cymru

Darparwyd hyfforddiant, hwyluso a chymorth academaidd rheolaidd drwy
gydol yr amser
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Adolygiad o’r
Dystiolaeth

Cynlluniwyd yr adolygiad o’r dystiolaeth academaidd i’w
ddefnyddio fel teclyn i helpu i roi’r her ar gyfer y timau yn ei chyddestun, ac i lywio dull gweithredu cyffredinol y rhaglen

Beth wnaethon ni
Pwrpas - tanategu’r gwaith o ddylunio rhaglenni, darparu
mewnwelediadau i dimau am ymddygiadau Covid er mwyn llywio’r
gwaith o ddylunio ymyriadau i leihau risg.

Adolygu - ymchwil sy’n bodoli eisoes, wedi'i gyhoeddi a heb ei
gyhoeddi, drwy lens hunanynysu ac osgoi ymddygiad sy’n peri risg o
ran Covid-19.
Ymchwil - ar y pryd, roedd ymchwil yn canolbwyntio ar ymyriadau’r
llywodraeth ar y lefel uchaf, fferyllol ac anfferyllol, heb ganolbwyntio
llawer ar yr ymyriad wedi’i theilwra ar sail lle a ragwelwyd yn y rhaglen
yma, sydd wedi’u cynllunio i gefnogi grwpiau risg uwch.
Cafodd llawer o’r themâu a nodwyd yn yr adolygiad eu hadleisio wrth i
dimau brofi eu hymyriadau gyda grwpiau targed ar lawr gwlad mewn
amser real, ac eto yn y treial Predictiv cenedlaethol.

Adolygiad
Adolygiad
o’ro’r
1
Dystiolaeth
Dystiolaeth
Mae llawer o’r themâu a nodwyd yn yr adolygiad o’r dystiolaeth yn
sail i’r dysgu allweddol sydd wedi deillio o’r rhaglen

Beth wnaethon ni ei ganfod
Meddwl am risg - Mae grwpiau gwahanol yn datblygu gwahanol
fapiau meddwl o risg, sy’n cael eu ffurfio gan ddylanwadau
seicolegol a strwythurol a phrofiadau bywyd. Mae agweddau
strwythurol yn ogystal ag ymddygiadol o risg yn creu eu rhwystrau eu
hunain rhag lleihau risg. Roedden ni am i dimau feddwl am risg
trosglwyddo fel un gronnus, fel y byddai rhannu’r rhwystrau amrywiol
yn ymddygiadau penodol yn eu helpu i gynllunio ymyriadau a allai
dargedu ymddygiadau allweddol yn effeithiol.
Ymchwil presennol - Roedd tystiolaeth o ymchwil presennol yn
awgrymu sut y gall ymyriadau syml gael effaith. Gall datblygu
dealltwriaeth o ymgysylltiad pobl â chael gwared ar Covid-19 a’r
mesurau penodol i wneud hynny roi mewnwelediad defnyddiol o ran
sut i gyfathrebu â nhw i newid eu hymddygiad.

Datgelodd yr adolygiad fwlch gwirioneddol o ran deall
effaith dulliau mwy pwrpasol, yn enwedig o ran
cyfathrebu â’r grwpiau risg uwch hynny, er enghraifft
dynion iau, pobl sy’n gweithio mewn cyflogaeth ansicr
neu gyflog isel.
Defnyddiwyd dulliau amrywiol i gynnal yr ymchwil ac nid
oedd modd eu cymharu o reidrwydd. Roedd modelau
mathemategol o ymyriadau lefel macro ac arolygon
hunan-adrodd yn llawer mwy cyffredin na gwaith
empirig ar ymyriadau ar y raddfa a ragwelwyd gan y
rhaglen.
Pwysigrwydd gwerthuso - Dylid dylunio ymyriadau’n
ofalus a chynnwys gwerthusiad cadarn fel rhan o’r
dyluniad.

Symud i ganllawiau - Byddai’r rhaglen yn digwydd mewn
cyd-destun gwahanol i’r ymchwil a ganfuwyd ganddon
ni. Wrth i’r cyfrifoldeb drosglwyddo i’r cyhoedd, disgwylir
gweld cynnydd o ran y mewnbwn i’r newid ymddygiad.
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Adolygiad o’r
Dystiolaeth

Diagram a ddatblygwyd gan Y Lab i helpu’r timau i nodi
categorïau risg, a blaenoriaethau ar gyfer ymgysylltu ag ef.

Defnyddiodd y timau’r adolygiad o’r dystiolaeth i werthuso cyddestunau lleol ac adeiladu eu mewnwelediadau eu hunain i
ymddygiadau Covid drwy ddefnyddio offer a thechnegau
Mewnwelediadau Ymddygiadol a dulliau Canlyniadau Pŵer Pobl

Sut yr hysbysodd y rhaglen
Yr hyn sy’n cynyddu risg - Mae’r data ystadegol yn dangos bod
grwpiau yn wynebu risg uchel o ran trosglwyddo a/neu ddiffyg
ymlyniad (i frechu, hunanynysu, cadw pellter cymdeithasol, ac ati),
oherwydd eu bod yn ymddwyn mewn modd sy’n peri risg, a hynny’n
aml mewn mannau risg uchel, wrth wneud swyddi sydd â risg uchel,
neu gyfuniadau o’r rhain.
Canfuom fod y grwpiau yma fel arfer yn cynnwys pobl iau (dynion yn
enwedig); pobl sy’n gweithio mewn cyflogaeth ansicr a/neu ar
gyflog isel; pobl sy’n byw mewn amodau gorlawn; a rhai
cymunedau lleiafrifoedd ethnig. Fodd bynnag, rydyn ni hefyd yn
cydnabod bod yna grwpiau eraill nad ydynt yn ymgysylltu ag
arferion iechyd y cyhoedd am resymau eraill (diwylliannol a
chymdeithasol).

Mae’r esboniadau am ddiffyg ymlyniad yn y
llenyddiaeth yn disgyn i ddau faes; ‘strwythurol’ e.e.
rhesymau ariannol, a ‘seicolegol’, h.y. yn ymwneud â’r
ffordd maen nhw’n gweld eu hunain a chymdeithas.
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Recriwtio timau ar
sail lle

Ein huchelgais ar ddechrau’r rhaglen oedd recriwtio tri thîm amrywiol
a chynrychioliadol ar sail lle a fyddai’n darparu’r cyfleoedd dysgu
mwyaf posib.
Fe wnaethon ni gyhoeddi galwad agored am fynegiant o
ddiddordeb yn gofyn am ddarpar bartneriaid ledled Cymru, gan
gynnwys sefydliadau sy’n cymryd rhan weithredol yn yr ymateb i
Covid-19 yn eu hardaloedd. Roedd gennym ddiddordeb penodol
mewn pobl oedd yn gweithio ym maes iechyd, gofal cymdeithasol,
iechyd y cyhoedd, neu feysydd cysylltiedig eraill mewn awdurdod
lleol neu’r bwrdd iechyd, a’r sector gwirfoddol a chymunedol.
Roedden ni hefyd am glywed gan bartneriaethau traws-sector,
felly anogwyd darpar dimau i amlinellu enghreifftiau o’r
ffordd yma o weithio yn eu datganiadau o ddiddordeb.

Cawsom gynigion gan ystod eang o randdeiliaid, ac
adolygwyd pob un ar sail cyfres o feini prawf, gan
gynnwys perthnasoedd presennol â thimau adfer Covid19, cefnogaeth gan arweinwyr lleol, a’r gallu i gyfrannu
at bortffolio rhaglen a oedd yn cynnwys amrywiaeth o
ran daearyddiaeth a chyd-destun.
Recriwtiwyd timau o Bowys, Gwent a Chwm Taf
Morgannwg. Roedd gan bob un gysylltiadau cryf ag
ymateb lleol i Covid-19 ac roedden nhw’n glir am y
ffordd roedden nhw am weithio gyda’r rhaglen i gefnogi
cymunedau lleol.

Powys

Gwent
Cwm Taf Morgannwg
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Cymhwyso
Mewnwelediadau
Ymddygiadol i Covid-19

Yng ngham cyntaf y rhaglen, cyflwynwyd timau ar sail lle i gysyniadau
allweddol o fewnwelediadau ymddygiadol gan ddefnyddio enghreifftiau o
brosiectau Mewnwelediadau Ymddygiadol i amlygu pwysigrwydd deall yr
amgylchedd a’i rôl wrth lunio a dylanwadu ar ymddygiad. Bu timau’n
ystyried sut y gall amgylchedd a chyd-destun rhywun wneud gwahaniaeth i
drosglwyddiad Covid-19. Mewn gweithdai gyda’r Tîm Deall Ymddygiad,
Canlyniadau Pŵer Pobl ac Y Lab, cawsant eu cyflwyno i offer a thechnegau
i’w helpu i ateb dau gwestiwn ymarferol y cam yma:

Targedu ymddygiad: pa ymddygiad Covid ydych chi eisiau
dylanwadu arno?
Archwilio ymddygiad: pam mae pobl yn gwneud (neu ddim yn
gwneud) yr ymddygiad hwnnw?

Targedu ymddygiad
Nodi ymddygiad i ganolbwyntio arno
Mae amrywiaeth o ymddygiadau a newidiadau yn yr amgylchedd yn
golygu bod y risg o drosglwyddo Covid-19 yn fwy neu’n is, felly gofynnon
ni i’r timau nodi ymddygiad a fyddai’n creu effaith ac y byddai’n
ymarferol dylanwadu arno. Gofynnon ni iddyn nhw dargedu ymddygiad
lle byddai:
● Dylanwadu ar yr ymddygiad yn cael effaith sylweddol a chadarnhaol
ar lefelau trosglwyddo Covid-19.
● Dylanwadu ar yr ymddygiad yn gyraeddadwy ac yn gymesur.
● Dylanwadu ar ymddygiad yn galluogi pobl i symud o asesiad risg
anghywir i leihau risg yn ymwybodol.

Beth sy’n cynyddu neu’n
lleihau’r risg o ran
trosglwyddiad?
Fe wnaethon ni gyflwyno ymchwil ar ffactorau risg
Covid-19 o waith yn y maes i’w drafod gyda’r timau.
Roedd hyn yn cynnwys tystiolaeth ryngwladol ar
ffactorau sy’n dylanwadu ar ledaeniad Covid-19,
fel:
● Lefel imiwnedd rhywun (drwy frechu neu ddal yr
haint yn flaenorol).
● Nifer y bobl sydd wedi’u heintio yn y gymuned.
● Heintusrwydd rhywun â Covid-19.
● Hyd y cyswllt.
● Maint y cyswllt: awyru; mygydau; arwynebau;
pellter a chyfeiriad y cyswllt; natur y
gweithgarwch.

Targedu ymddygiad
Mae’r risg o drosglwyddo yn dibynnu’n fawr
ar yr amgylchedd
Buon ni’n gweithio gyda’n timau ar sail lle i gymhwyso’r dystiolaeth i
ymddygiad yn ymarferol, gan ddefnyddio senarios byd go iawn. Er
enghraifft, ystyriwch ddwy enghraifft:
1. Mae pump o bobl yn cwrdd yn yr awyr agored, yn mynd am dro am
hanner awr, ac yn ystod y cyfnod hwnnw maen nhw’n cael paned ‘i
fynd’ wrth wisgo mygydau.
2. Mae pump o bobl yn cwrdd dan do am ychydig oriau, gyda drysau a
ffenestri ar gau, ac yn sgwrsio’n uchel dros gerddoriaeth.
Yn yr enghraifft yma, mae gan Sefyllfa 2 risg llawer uwch o ran
trosglwyddo Covid-19 na Sefyllfa 1 ond mae’n hawdd iawn gweld sut
mae Sefyllfa 1 yn dod yn Sefyllfa 2 (e.e. os yw’n dechrau bwrw glaw
neu’n oeri a bod pobl yn mynd i gysgodi dan do).

Cwestiynau ysgogi ar gyfer
newid ymddygiad
Er mwyn creu’r ymddygiadau targed sydd â’r gwerth
mwyaf, buon ni’n gweithio gyda’r timau i asesu
amgylchedd pob man lleol. Fe wnaethon ni
ganolbwyntio ar y ffactorau a’r cwestiynau pwysicaf,
fel:
● Faint o bobl yn eich poblogaeth sy’n cyflawni’r
ymddygiad problemus?
● Faint o bobl yn eich poblogaeth sy’n cyflawni’r
ymddygiad priodol yn barod?
● Ydyn ni’n targedu’r bobl iawn? Oes ots a yw w neu
y yn newid eu hymddygiad?
● Beth yw’r tebygolrwydd y gallwch ddylanwadu ar yr
ymddygiad drwy ymyriad, ac a fydd yn gwneud
gwahaniaeth? h.y. beth yw effaith ac ymarferoldeb
newid ymddygiad?

Archwilio ymddygiad
Pam mae pobl yn gwneud yr hyn maen
nhw’n ei wneud?
Unwaith yr oedd y timau ar sail lle wedi dewis ymddygiad targed,
cyflwynwyd offer a thechnegau (gweler sleidiau 21 a 23) i’w helpu i ddeall
ac archwilio pam y gallai pobl yn eu hardaloedd fod yn ei wneud (neu
ddim yn ei wneud). Bu’r timau’n ystyried beth sy’n hwyluso’r ymddygiad
a beth allai ei atal.

Adolygiad o’r dystiolaeth

Defnyddio persona Cwm Taf Morgannwg wrth fapio
taith: Mae Bob yn 23 oed ac ar brentisiaeth gyda
chwmni adeiladu lleol. Mae’n sengl ac yn mwynhau
bywyd ar hyn o bryd, yn byw gartref gyda’i fam a’i
dad yn Aberpennar. Mae’n mwynhau rygbi ac yn
mynd i glwb rygbi lleol yn rheolaidd, ac yn mynd lawr i
glybiau Caerdydd o bryd i’w gilydd am noson allan.
Mae gan Bob fam-gu oedrannus sy’n byw ar
yr un stryd â nhw. Mae’n gofalu amdani
drwy fynd â’i siopa bwyd iddi. Dim ond un
dos o’r brechlyn mae e wedi’i gael. Mae
Bob yn tueddu i barhau i weithio hyd yn oed
os nad yw’n teimlo’n dda, ac nid yw wedi
bod i weld ei feddyg ers blynyddoedd.

Beth mae’r dystiolaeth a’r ymchwil yn ei awgrymu ynghylch pam mae
pobl yn cyflawni ymddygiadau Covid penodol? Gall hyn helpu llefydd i
ddysgu gan ardaloedd eraill. Ochr yn ochr ag adolygiad academaidd Y
Lab o lenyddiaeth, cynhyrchodd y Tîm Deall Ymddygiad adolygiad
helaeth o dystiolaeth, a rannwyd gyda Llywodraeth Cymru a thimau lleol
(wedi’i grynhoi ar y sleid nesaf).

Mapio taith ac ymddygiad

Dadansoddiadau meintiol ac ansoddol

Defnyddiodd y bartneriaeth ymchwil a thimau ar sail
lle gymysgedd o’r dulliau yma ar gyfer eu
hymddygiad(au) o ddewis i nodi’r llefydd gorau ar
gyfer ymyrryd.

Anogodd Y Lab dimau i archwilio ymddygiadau ymhellach drwy
ddefnyddio arolygon, cyfweliadau a grwpiau ffocws i ofyn am brofiadau
pobl eu hunain.

Cyflwynwyd yr ymarferiad defnyddiol yma gan
Canlyniadau Pŵer Pobl i helpu timau i nodi’r adegau
lle mae pobl yn wynebu'r risg fwyaf. Beth mae pobl yn
ei wneud mewn awr neu ddiwrnod neu wythnos
arferol lle gallen nhw ddal neu drosglwyddo Covid-19?
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Adolygiad o Dystiolaeth y Tîm
Deall Ymddygiad

Mae gan y Tîm Deall Ymddygiad brofiad helaeth o weithio
gyda llywodraethau ar ddulliau o reoli canllawiau swyddogol
ynghylch Covid-19. Bu adolygiad o dystiolaeth y Tîm Deall
Ymddygiad yn gymorth i dimau roi data lleol yn ei gyddestun. Rhagor o wybodaeth: https://www.bi.team/ourwork/covid-19/
Nododd gwaith y Tîm Deall Ymddygiad ar Covid-19 themâu allweddol clir i’w
hystyried gan y rhai sy’n dymuno gwneud gwahaniaeth i lefelau trosglwyddo.
Rhannwyd adolygiad o dystiolaeth y Tîm Deall Ymddygiad oedd yn amlinellu
dulliau gweithredu gyda thimau i gefnogi’r gwaith o nodi ymddygiadau i’w
targedu.
Beth rydyn ni'n ei wybod:
Mae Covid-19 yn lledaenu pan fydd rhywun yn agored i swm digonol o’r feirws.
Mae trosglwyddo yn llai tebygol o ddigwydd yn yr awyr agored mewn mannau
sydd wedi’u hawyru’n dda. Mae’n fwy tebygol o ddigwydd dan do mewn
mannau prysur. Mae archledaenu clwstwr yn risg.
Mae brechlynnau wedi bod yn effeithiol o ran lleihau nifer yr achosion o fynd i’r
ysbyty a marwolaethau, a lleihau lefelau heintio a throsglwyddo. Wrth i effaith
brechlynnau barhau i gynyddu, ac yng ngoleuni amrywiolion newydd, mae
angen i bobl yng Nghymru ddeall a lliniaru eu risg eu hunain o ran Covid-19. Po
fwyaf y deellir y risgiau yma, po fwyaf y gellir eu rheoli i leihau heintiau,
trosglwyddiadau a chyfnodau yn yr ysbyty.
Mae bod â gwell dealltwriaeth ac ymateb i sefyllfaoedd sy’n peri risg yn lleihau
risg unigolion o ddal a lledaenu Covid-19.

Mae mewnwelediadau ymddygiadol yn canolbwyntio ar y ffordd
orau o wella ymateb iechyd y cyhoedd i Covid-19.
Yn benodol, mae mewnwelediadau ymddygiadol yn ystyried
capasiti pobl i hunanynysu neu fabwysiadu ymddygiadau lleihau
risg. Mae technegau mewnwelediadau ymddygiadol yn gofyn:

●

●
●

A yw pobl yn gwybod pa amgylcheddau sydd â mwy o
risg nag eraill?
Ydyn nhw’n gwybod beth yw gwerth mygydau?
Ydyn nhw’n deall beth yw eu risg eu hunain o ddal haint yn
asymptomatig?

Mae angen i bobl gael y cyfle i fabwysiadu ymddygiadau
cadarnhaol hefyd. Mae mewnwelediadau ymddygiadol yn gofyn:
●
A yw’r gefnogaeth ar gyfer cyfnod o hunanynysu yn
ddigonol ac wedi’i harwyddo’n glir?
●
A yw gwasanaethau brechu yn cyrraedd y bobl hynny a
allai fod yn ansicr ynghylch yr effeithiau neu sy’n gweithio
oriau hir?
●
A yw gwasanaethau profi yn darparu ar gyfer pobl brysur?
Yn olaf, mae angen cymell pobl i leihau eu risg. Pam ddylai rhywun
ifanc gael ei frechu am feirws sy’n effeithio’n waeth ar bobl hŷn yn
gyffredinol? Pam ddylai rhywun asymptomatig gael ei brofi pan
allai’r canlyniad arwain at ddeg diwrnod o hunanynysu?
Mae’r materion yma’n rhyngweithio â’i gilydd i ffurfio’r
amgylchedd cymhleth lle mae pobl yn gwneud penderfyniadau
am eu hymddygiad. Mae'n bwysig cwrdd â phobl lle maen nhw
a’u cefnogi yn y ffordd orau i leihau risg.
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Cymhwyso
Mewnwelediadau
Ymddygiadol i Covid-19

Y gallu seicolegol neu
gorfforol i gyflawni
ymddygiad

Gallu

Rhwystrau i ymddygiad
Cyflwynwyd y timau i fodel COM-B, sy’n gyflwyniad defnyddiol i
ddeall pam mae pobl yn ymddwyn fel y maen nhw. Buon ni’n
gweithio gyda phob un o'r timau i gymhwyso’r model i’w hardaloedd
lleol a’u cyd-destunau unigol.
Mae model COM-B yn dadlau, er mwyn deall ymddygiad rhywun,
bod angen i chi ddeall eu gallu, eu cyfle a’u cymhelliant. Os yw’r
pethau yma’n cyd-fynd, yna mae’r ymddygiadau priodol yn fwy
tebygol o ddigwydd. Os nad ydyn nhw, yna maen nhw’n llai tebygol.

Cymhelliant

Y prosesau meddwl
mewnol sy’n dylanwadu
ar benderfyniadau
ynghylch ymddygiad

Cyfle

Y cyfle corfforol neu
gymdeithasol i gyflawni
ymddygiad

Ffynhonnell: Michie, S., van Stralen, M. M., a West, R. (2011). The
behaviour change wheel: a new method for characterising and
designing behaviour change interventions.
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COM-B ar waith:
Profi

“Helpodd COM-B ni i weithio allan
beth yn union oedd y rhwystrau i
ymddygiad, a oedd wedyn yn
llywio dyluniad yr ymyriad yn
uniongyrchol”
- Cyfranogwr ar y Rhaglen -

Enghraifft o sut y gellir cymhwyso COM-B
Poblogaeth darged
Y cyhoedd
Pobl sy’n ymweld â
lleoliadau â risg uwch
neu bobl sy'n agored i
niwed

Rhwystrau

Ymyriadau posib

Cyfle
Diffyg amser i wneud prawf
Diffyg cyfle e.e. dim safle profi gerllaw
Diffyg normau cymdeithasol ar gyfer profi cyson
Diffyg ysgogiadau yn yr amgylchedd e.e. hysbysiadau atgoffa mewn
llefydd â risg uwch

Sefydlu safleoedd profi mewn lleoliadau â risg uwch a/neu fel
rhan o arferion presennol pobl e.e. gweithle, cartrefi gofal,
tafarndai. Ystyried gorchymyn pobl.
Galluogi ‘presgripsiynau rheolaidd’ awtomatig ar gyfer
pecynnau profi gartref, gyda dulliau ysgogi/atgoffa gwell

Gallu
Ddim yn ymwybodol y gallwch archebu citiau profi hyd yn oed os ydych
yn asymptomatig
Diffyg hyder o ran gwneud prawf eu hunain
Anawsterau cofio gwneud prawf

Cynhyrchu cyfarwyddiadau hawdd eu deall ar gyfer gwneud
profion e.e. fideo byr, canllaw lluniau

Cymhelliant
Diffyg dealltwriaeth am ledaeniad asymptomatig y feirws, pam mae profi
yn bwysig, cywirdeb profion
Rhy drafferthus e.e. i gyrraedd safle profi / archebu pecyn profi / gwneud
prawf anghyfforddus
Diffyg canlyniadau am beidio â gwneud prawf
Ofn canlyniadau canlyniad positif e.e. hunanynysu

Gwella’r negeseuon am ledaeniad asymptomatig, pwysigrwydd
profi, cywirdeb profion, argaeledd a rhwyddineb archebu
pecynnau profi gartref
Gweithio gyda chyflogwyr/busnesau i wella cymhellion ar gyfer
profi e.e. loteri, mynediad i gyfleusterau
Cyflwyno profion llai ymwthiol (e.e. poer)?
Lleihau rhwystrau i hunanynysu
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Synio

“EAST helpodd fi fwyaf – roedd yr offeryn yn
darparu safbwynt gwahanol ac yn fy
ngalluogi i dorri pethau i lawr ymhellach nag y
byddwn wedi’i wneud fel arfer.”
- Cyfranogwr ar y Rhaglen -

Unwaith roedd y timau wedi nodi eu poblogaethau targed a’u
hymddygiad targed, fe wnaethon nhw gymryd rhan mewn proses synio
dau gam strwythuredig. Cyflwynodd hyn nhw i nifer o offer ychwanegol
i’w helpu i gynhyrchu syniadau a deall yr effaith y gallai ymyriad ei chael
ar ddylanwadu ar ymddygiadau. Gofynnwyd iddyn nhw hefyd feddwl
sut y bydden nhw’n creu’r amodau ar gyfer newid yn lleol.

Fe wnaeth timau flaenoriaethu syniadau ar sail effaith ac ymarferoldeb,
a gweithio’r syniadau gorau i mewn i friffiau dylunio, gan adeiladu
elfennau craidd yr hyn a fyddai’n dod â’u syniad yn fyw.
Roedd y briffiau dylunio:
●
Yn darparu crynodeb o nod lefel uchel y tîm, ei ymddygiad
targed, ac ymyriad penodol.
●
Yn pennu eu harbrawf: diffinio cwestiwn ymchwil a rhagdybiaeth,
amlinellu’r ymyriad, ac ysgogi meddwl am fesur canlyniadau.
●
Yn amlinellu ystyriaethau allweddol ar gyfer dadansoddi.

Fframwaith
EAST
Un o'r adnoddau a
gyflwynwyd gan y Tîm
Deall Ymddygiad oedd
Fframwaith EAST.
Acronym Saesneg yw
EAST, sy’n golygu Hawdd,
Deniadol, Cymdeithasol
ac Amserol - pedair
egwyddor allweddol wrth
annog ymddygiad penodol. Er nad yw’n ymdrin â
phob elfen o wyddor ymddygiadol, mae’n fframwaith
hygyrch y gellir ei gymhwyso’n ymarferol i heriau
ymddygiadol i wneud ymyriadau’n fwy effeithiol.

3

Profi

Roedd y trydydd cam yn canolbwyntio ar gyd-ddylunio a phrofi
mewn llefydd, ac ar lefel genedlaethol drwy Predictiv.

Ategwyd y dull o brofi ar sail lle gan nifer o amodau craidd i gefnogi
arbrofi cyflym a chydweithredol. Mae’r amodau’n cynnwys:
- Arbrofi - er mwyn dysgu, roedd angen i dimau fod yn rhydd i geisio
ac i fethu weithiau
- Data - roedd hyn yn allweddol i nodi a mesur llwyddiant, a oedd
yn bwysig o ran dysgu beth y gellir ei ehangu ledled Cymru hefyd
- Timau ar sail lle amrywiol - anogwyd timau i estyn allan ar draws
ffiniau sefydliadol a gweithio gyda’r bobl oedd agosaf at y
materion dan sylw
Gwnaed ymdrech fwriadol i weithio gyda thimau i adeiladu’r rhain ar
lefel leol, gyda chefnogaeth tîm y rhaglen.
Mae’r sleid nesaf yn amlinellu rhai o’r ffyrdd y cefnogwyd timau i brofi
ac ailadrodd eu hymyriadau.

Mae olwyn amodau ar gyfer newid Canlyniadau Pŵer
Pobl yn dangos amodau i gefnogi newid effeithiol ar
sail lle
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Profi

“Roedd y platfform llosgi yn creu ymdeimlad o
frys - cynyddodd hyn y cyflymder roedd y tîm yn
gallu gweithio unwaith roedd y perthnasoedd
cychwynnol wedi’u creu...heb y fiwrocratiaeth
arferol”
- Cyfranogwr ar y Rhaglen -

Rhythm ymgysylltu
Cafodd y timau eu hannog i gyfarfod yn rheolaidd, gan gynnwys
gyda hyfforddwyr Canlyniadau Pŵer Pobl, i ddatrys problemau,
myfyrio ar ddysgu mewn amser real a gwneud unrhyw addasiadau
dilynol i’w hymdrechion yn casglu mewnwelediadau ac yn dylunio a
gweithredu ymyriadau. Roedd digwyddiadau carreg milltir ar
ddechrau, canol a diwedd y cyfnod profi o gymorth i’r tri thîm ddod
ynghyd gyda chydweithwyr o Lywodraeth Cymru i rannu’r
wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd, rhannu’r hyn a ddysgwyd, a
myfyrio ar beth roedd cymryd rhan yn ei olygu iddyn nhw.
Casglu mewnwelediadau ac adolygu data
Roedd gan bob tîm fynediad at ymchwilwyr Y Lab, a ddarparodd
gefnogaeth barhaus drwy gydol yr amser i’w helpu i gynhyrchu data
amser real a mewnwelediadau i siapio eu hatebion yn barhaus wrth
iddyn nhw gael eu datblygu a’u profi. Roedd Y Lab hefyd wrth law i
gefnogi’r timau yn eu hymdrechion i werthuso eu hymyriadau ar ôl
iddyn nhw gael eu profi.

Hyfforddi a hwyluso
Gweithiodd tîm y rhaglen gyda thimau i greu gofod i
fyfyrio ar ddysgu oedd yn dod i’r amlwg, herio
rhagdybiaethau, a symud i weithredu. Fe wnaeth y dull
yma hefyd helpu i feithrin capasiti a hyder y tîm i
ymgysylltu â mewnwelediadau ymddygiadol a
mabwysiadu ymagwedd drylwyr at ddangos effaith.
Roedd modd addasu’r dull yma ac roedd yn ymateb i
anghenion newidiol timau ac unigolion drwyddi draw.

Cymorth ariannol
Roedd gan bob tîm fynediad at gyllid grant (hyd at
£5,000) i gefnogi’r gwaith o ddylunio a phrofi ymyriadau.
Prin oedd y cyfyngiadau a roddwyd ar y cyllid yma er
mwyn rhoi’r rhyddid i dimau ddilyn eu huchelgeisiau i
ddylunio ymyriadau a fyddai’n mynd i’r afael â’r heriau a
nodwyd.
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Predictiv

Cynhaliwyd hap-dreial rheoledig cenedlaethol ar-lein ochr yn
ochr â phrofion ar sail lle. Mae’r sleid yma’n disgrifio sut mae
hynny’n edrych yn ymarferol

Llwyfan ar-lein ar gyfer cynnal arbrofion ymddygiadol yw Predictiv a
adeiladwyd gan y Tîm Deall Ymddygiad. Mae’n galluogi
llywodraethau a sefydliadau eraill i gynnal hap-dreialon rheoledig
gyda phoblogaeth ar-lein o gyfranogwyr, ac i edrych a yw polisïau
ac ymyriadau newydd yn gweithio cyn iddyn nhw gael eu
defnyddio yn y byd go iawn.
Mewn hap-dreial rheoledig, mae pobl yn cael eu neilltuo ar hap i
ddau (neu fwy) o grwpiau. Mae un grŵp yn derbyn y polisi neu’r
deunydd sy’n cael ei brofi tra bod y llall (y grŵp cymharu neu reoli)
yn derbyn ymyriad amgen.
Yn y treial yma, derbyniodd y grŵp rheoli gyfathrebiadau presennol
Llywodraeth Cymru, a derbyniodd dau grŵp arall ymyriadau
gwahanol.

Mae neilltuo ar hap i grwpiau gwahanol yn golygu y
gallwch gymharu effeithiolrwydd ymyriad newydd â’r
hyn a fyddai wedi digwydd pe na baech wedi newid
dim byd o gwbl (y gwrthffeithiol).
Mantais hap-dreial rheoledig ar-lein yw y gellir profi
amrywiaeth o fathau o ymyriadau (fel testun, fideo,
graffeg ac ati) i adlewyrchu’r amgylchedd y mae
pobl yn ei brofi mewn gwirionedd.
Cafodd unrhyw ganfyddiadau a ddeilliodd o’r treial
eu hystyried ochr yn ochr â mewnwelediadau o’r
profion ar sail lle, yn ogystal â’r adolygiad
cychwynnol o’r dystiolaeth, er mwyn meithrin
dealltwriaeth lawnach o sut mae pobl yn canfod ac
yn lliniaru risg.

Diogelu Cymru: Ymddygiadau Covid

Gweithgareddau
profi
Unwaith roedd timau wedi meithrin
gwybodaeth sylfaenol am
Fewnwelediadau Ymddygiadol, wedi
nodi gyda phwy roedden nhw am
weithio a pha ymddygiadau roedden
nhw am eu targedu, fe ddechreuon
nhw brofi eu hymyriadau yn lleol gyda
grwpiau risg uchel.
Ar yr un pryd, lansiodd y Tîm Deall
Ymddygiad y treial Predictiv
Cenedlaethol. Mae’r adran ganlynol yn
disgrifio beth ddigwyddodd.

Diogelu Cymru: Ymddygiadau Covid

Profi ar sail lle
Mae’r sleidiau canlynol yn rhoi
crynodeb o weithgareddau’r
timau yn ystod y rhaglen, gan
gynnwys beth wnaethon nhw ei
ddarganfod a’u cynlluniau ar
gyfer y dyfodol.

Ble fuon ni’n
gweithio?

Powys

Gwent
Cwm Taf Morgannwg

Ffocws: Ymlyniad gweithwyr amaethyddol i
ymddygiadau Covid diogel a lleihau risg

Powys

Ymddygiad Targed
Annog ffermwyr (a ffermwyr ifanc yn enwedig):
● I brofi eu hunain am Covid-19 yn gyson
● I hunanynysu os ydyn nhw’n profi’n bositif

Ymyriad: Stondinau dosbarthu profion wedi’u staffio ar
safleoedd marchnad a stondinau ‘heb staff’ mewn
Clybiau Ffermwyr Ifanc, ac ymgyrch gyfathrebu wedi’i
chyd-ddylunio â grwpiau ffermwyr ifanc i gynnwys
canllawiau penodol ar ymddygiad diogel

Powys

Cyd-destun
Lleol

Roedd tystiolaeth anecdotaidd wedi dod i’r amlwg yn awgrymu bod gweithwyr
amaethyddol yn llai tebygol o gymryd rhan yn y cynllun Profi, Olrhain, Diogelu a bod rhai
lleoliadau cymunedol penodol yn dod yn fannau problemus allweddol ar gyfer trosglwyddo
(gan arwain at ddigwyddiadau archledaenu hyd yn oed). Roedd ffermwyr yn llai tebygol o
hunanynysu oherwydd yr effaith sylweddol y byddai’n ei chael ar eu gallu i gyflawni eu
dyletswyddau a’u gwaith.
Uchelgais tîm Powys oedd deall y rhwystrau i brofi a hunanynysu yn well yn y gobaith o
annog ffermwyr i gynnal ymddygiadau Covid-ddiogel er mwyn atal trosglwyddiad y feirws yn yr achos yma drwy brofi'n rheolaidd a hunanynysu os ydyn nhw’n profi’n bositif. Roedd
nod yr ymyriad yn ddeublyg, sef gwneud profion Dyfeisiau profion Llif Unffordd yn fwy
hygyrch, a newid barn ffermwyr am y profion fel eu bod yn eu cydnabod fel ffordd y gallan
nhw leihau effaith Covid-19 arnyn nhw eu hunain, eu teuluoedd, a’r gymuned yn ehangach.

Mae marchnadoedd ffermwyr yn gwbl hanfodol i allu ffermwr i fasnachu da byw yn ogystal
â gweithredu fel gofod cymdeithasol hanfodol i gysylltu gweithlu gwledig sydd fel arall yn
ynysig. Maen nhw hefyd yn cyflwyno risg wirioneddol i fynychwyr wrth i bobl ymgynnull mewn
niferoedd mawr, yn aml mewn ardaloedd sydd heb eu hawyru'n dda iawn. Gallai atal hyd
yn oed niferoedd bach o bobl sydd â Covid-19 rhag mynychu gael effaith sylweddol.
Roedd y tîm yn teimlo bod marchnadoedd yn gyfle pwysig i ymgysylltu â ffermwyr “yn eu
cynefin” a thrwy ddarparu profion ar y safle, roedden nhw’n gobeithio cael gwared ar rwystr
sylweddol i brofi.
Ochr yn ochr â phrofion, roedd y tîm hefyd yn teimlo y gallai rhai grwpiau cymdeithasol
chwarae rhan bwysig wrth ddylanwadu ar ymddygiadau, felly roedden nhw’n awyddus i
fanteisio ar y cysylltiadau presennol gyda Chymdeithasau Ffermwyr Ifanc. Roedden nhw am
gasglu mewnwelediadau eu haelodau er mwyn cyd-ddylunio ymgyrch gyfathrebu yn
annog ymddygiadau Covid-ddiogel. Byddai hyn ar ffurf cystadleuaeth.

Beth wnaethon nhw?

Marchnadoedd
Agwedd hollbwysig prif ymyriad Powys oedd sicrhau bod gwahanol
safleoedd marchnad yn caniatáu i staff Profi, Olrhain, Diogelu ddod ar
y safle i ddosbarthu profion Llif Unffordd ac ymgysylltu â’r ffermwyr gan ateb unrhyw gwestiynau a allai fod ganddyn nhw a darparu
gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael os byddan nhw’n profi’n
bositif. Y gobaith hefyd oedd y byddai staff Profi, Olrhain, Diogelu yn
gallu gwneud y gorau o’u perthnasoedd presennol gyda chymunedau
lleol i gynyddu’r tebygolrwydd o ymgysylltu.
Llwyddodd y tîm i sicrhau cyfranogiad 4 safle marchnad (Aberhonddu,
Talgarth, Trefyclo, a Llanfair-ym-Muallt) ac, ar ôl cadarnhau
dyddiadau, aethon nhw ati i sicrhau’r cyflenwadau a chynhyrchu’r
deunyddiau cyfathrebu y byddai eu hangen arnynt. Roedd hyn yn
cynnwys ailddefnyddio adnoddau presennol o ymyriad tebyg a
ddigwyddodd mewn archfarchnadoedd, ond cafodd asedau
cyfathrebu newydd eu dylunio a’u cynhyrchu hefyd.

Mynychodd y tîm Profi, Olrhain, Diogelu
farchnadoedd ar 11 achlysur, gan ddosbarthu
250 o becynnau profi a chwblhau 50 o arolygon.

Beth wnaethon nhw?

Ymgyrch gyfathrebu
Roedd y tîm yn awyddus i dargedu ffermwyr ifanc gyda’u hail ymyriad, yn
enwedig er mwyn eu hannog i ymgysylltu â gwybodaeth yn ymwneud ag
ymddygiadau Covid-ddiogel. Yn allweddol i hyn roedd uchelgais i fabwysiadu
dull cyd-ddylunio, gan ddefnyddio mewnwelediadau’r rhai a fyddai’n elwa o’r
ymyriad. Felly fe wnaethon nhw benderfynu dylunio a lansio cystadleuaeth, gan
adeiladu ar draddodiad mewn mentrau tebyg gan glybiau ffermwyr ifanc.
Defnyddiodd y tîm gysylltiadau a oedd yn bodoli eisoes â’r Cymdeithasau
Ffermwyr Ifanc i sicrhau cyfranogiad, ac yna fe ddylunion nhw gwmpas y
gystadleuaeth. Yr her a osodwyd ganddyn nhw oedd cynhyrchu fideo byr neu
boster a oedd yn annog pobl i wneud profion Llif Unffordd rheolaidd a llwytho’r
canlyniadau ar y wefan. Yn ogystal â chael eu hannog i fod yn feiddgar a
chreadigol, rhoddwyd y meini prawf beirniadu i'r cyfranogwyr hefyd fel
arweiniad.
Fel rhan o’r gystadleuaeth archwiliodd y tîm y defnydd o gymhellion fel ffordd o
annog cyfranogiad. Fe ddefnyddion nhw arian grant y rhaglen i ariannu
talebau ar gyfer enillwyr cystadlaethau, nid yn unig ar gyfer unigolion
buddugol, ond hefyd y gymdeithas roedden nhw’n ei chynrychioli.

Y poster buddugol o'r gystadleuaeth gyfathrebu

Daeth cyfanswm o 23 o geisiadau i law, gyda’r cynigion
buddugol yn cael eu harddangos mewn clybiau ffermwyr
ifanc ar draws y rhanbarth, ochr yn ochr â gorsafoedd
dosbarthu profion Llif Unffordd.

Powys

Beth wnaethon nhw
ei
ddarganfod
Ymddygiadau

● Nid oedd hanner y bobl y siaradodd y tîm â nhw ar y safle
wedi gwneud prawf Llif Unffordd, ac nid oedd hanner eto
wedi cofrestru’r profion os oedden nhw wedi’u gwneud.
● Roedd ffermwyr yn ofni colli incwm petaen nhw'n profi'n
bositif felly roedden nhw'n amharod i wneud prawf.
● Gwelodd staff Profi, Olrhain, Diogelu rywfaint o ddifaterwch
am Covid-19, gyda thorfeydd mawr wedi ymgasglu dan do
heb neb yn defnyddio mygydau nac yn cadw pellter
cymdeithasol.

Ymyriad

● Roedd llawer o ffactorau’n cyfrannu at faint o ymgysylltiad
gafodd staff Profi, Olrhain, Diogelu gyda ffermwyr: roedd
lleoliad y stondin, y tywydd, lefel y gweithgarwch yn y
farchnad ac a oedden nhw wedi bod yno’n ddiweddar i
gyd yn effeithio ar ymgysylltiad pobl.
● Roedd y rhan fwyaf o'r cwestiynau i’r staff yn ymwneud â'r
rhesymeg y tu ôl i brofi a sut i brofi.
● Roedd gwrthwynebiad i’r syniad o brofi ymhlith ffermwyr
oherwydd y golled mewn incwm y gallai hunanynysu ei
golygu.

Powys

Y camau nesaf
Mae’r gymuned amaethyddol leol ym Mhowys
yn unigryw ac nid yw hyn yn cael ei adlewyrchu
yn y dull presennol o rannu negeseuon iechyd
cyhoeddus am ymddygiadau Covid-ddiogel.
Mae'r tîm am barhau i ddatblygu perthynas â'r
garfan drwy safleoedd marchnad a datblygu
dull mwy cynnil o gyfathrebu â nhw, gan
gydnabod yr achos cryf maen nhw wedi'i
ddatblygu ynghylch pam mae angen
cyfathrebu gwybodaeth mewn gwahanol
ffyrdd gyda gwahanol gymunedau.
Gallai hyn gynnwys mireinio ac ailadrodd y
broses, cyd-gynhyrchu asedau cyfathrebu
newydd, a gyrru tuag at gynyddu’r raddfa drwy
weithio gyda safleoedd marchnad mwy.
Mae gwerthusiad parhaus yn debygol o
gynnwys grwpiau ffocws i ddeall agweddau ac
ymddygiad ffermwyr ifanc o ran Covid-19 ac
effaith ymyriad y ffermwyr ifanc.

Ffocws: Cynyddu profion PCR ymhlith dynion ifanc (2029 oed)
Ymddygiad Targed
Annog dynion ifanc (mewn swyddi gwaith llaw):
● I fynd am brawf ar yr arwydd cyntaf o symptomau
ehangach
● I hunanynysu os ydyn nhw’n profi’n bositif

Cwm Taf
Morgannwg

Ymyriad
Pecyn cymorth, gan gynnwys dosbarthu profion mewn
gweithleoedd, sy'n annog:
● gweithwyr i wneud profion a chofrestru canlyniadau
profion
● cyflogwyr i alluogi profi a hunanynysu
● ymwybyddiaeth o gymorth ariannol wrth hunanynysu

Cwm Taf Morgannwg

Cyddestun
Lleol

Ar ddechrau’r rhaglen, roedd data a mewnwelediad lleol a gasglwyd yng Nghwm
Taf Morgannwg yn awgrymu bod dynion ifanc (20-29 oed) yn llai tebygol o wneud
prawf, ac ymhlith y rhai sydd fwyaf tebygol o ymddwyn mewn ffordd sy’n peri risg.
Roedd y tîm yn arbennig o awyddus i ddeall y rhwystrau i brofi, pa gymorth
ychwanegol y gellid ei gynnig, a’r rôl roedd cyflogwyr yn ei chwarae wrth gefnogi, a
galluogi eu staff i ddilyn canllawiau Profi, Olrhain, Diogelu.
Yn debyg iawn i Bowys, roedd y tîm am gael gwared ar y rhwystrau rhag gwneud
prawf, ond hefyd cynyddu ymwybyddiaeth dynion ifanc o’r cymorth ariannol fyddai
ar gael iddyn nhw pe bydden nhw’n cael eu gorfodi i hunanynysu ar ôl cael
canlyniad positif/cael eu hadnabod fel cyswllt ag achos cadarnhaol (gan gynnwys
y taliad o £750 fel rhan o’r cynllun cymorth hunanynysu).
Roedd y tîm hefyd eisiau archwilio sut roedd dynion ifanc yn ymgysylltu â
gwybodaeth am Covid ac a allai hyn fod yn rhywbeth y gallai ymyriad fynd i'r afael
ag ef - h.y. profi'r ddamcaniaeth y gallai'r gweithle fod yn gyfrwng i gyflwyno
negeseuon i bobl nad ydyn nhw’n ymgysylltu â ffynonellau traddodiadol neu a allai
wynebu rhwystrau eraill.
Roedden nhw’n arbennig o ymwybodol o’r cyd-destun ehangach o ran tarddiad
rhai o’r rhwystrau roedd y grŵp yma’n eu hwynebu, a sut y byddai newidiadau polisi
eraill (fel dileu’r cynnydd i’r Credyd Cynhwysol oedd ar y gweill) yn cael effaith
arnyn nhw a’u gallu i ymgysylltu ag ymddygiadau Covid-ddiogel.
Roedden nhw’n teimlo y gallai’r cyflogwr gael dylanwad sylweddol ar ymddygiad
rhywun, ac roedden nhw am weithio gyda nhw i ddeall yn well a oedden nhw’n rhoi
mynediad i staff i'r wybodaeth a'r cymorth cywir pe bai angen hunanynysu ac, os
na, sut y gallai ymyriad newid hynny.

Cwm Taf Morgannwg

Beth wnaethon nhw

Dechreuodd y tîm ar eu cyfnod profi drwy nodi cyflogwyr addas i weithio
mewn partneriaeth â nhw - cyflogwyr a fyddai'n debygol o gyflogi pobl yn
eu poblogaeth darged (dynion ifanc 20-29 oed, sy'n byw a/neu'n gweithio
yn Rhondda Cynon Taf), ond hefyd pobl a allai wynebu rhwystrau
ychwanegol i ymddwyn mewn ffordd Covid-ddiogel, yn benodol o ran
gwneud profion rheolaidd a hunanynysu.
Fe wnaethon nhw nodi dau yn benodol, sef cwmni adeiladu a gweithwyr
cynnal a chadw gyda darparwr tai. Buon nhw’n gweithio gyda nhw i
gasglu mewnwelediadau gan staff a sicrhau cyfle i brofi eu hymyriad
teilwredig. Yna fe wnaethon nhw ddatblygu a chyhoeddi arolygon
gweithwyr a chyflogwyr a siarad â nifer o isgontractwyr a rheolwyr ar y
safle.
Ar ôl adolygu canfyddiadau cychwynnol eu harolwg, datblygodd y tîm yr
ymyriad 4-pwynt canlynol:

● Tîm profi ar y safle i ddosbarthu pecynnau profion Llif Unffordd, ac i ateb
unrhyw ymholiadau profi/brechu
● Pecynnau profion Llif Unffordd i fynd â nhw ar gael ar y safle
● Hyrwyddo cymorth ariannol wrth hunanynysu
○ Asedau ffisegol yn ardal y ffreutur
○ Hyrwyddwyr ar y safle
○ Diweddaru gwybodaeth ar wefannau’r awdurdod lleol
● Sefydlu pwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau cymorth ariannol wrth
hunanynysu

Cwmni adeiladu - pan gyrhaeddodd y tîm y safle
ychydig wythnosau'n ddiweddarach i gyflwyno'r
ymyriad, roedd llawer o ansicrwydd o hyd ynghylch
pryd i wneud prawf Llif Unffordd neu PCR o ran
symptomau, a diffyg ymwybyddiaeth o'r cymorth
ariannol fyddai ar gael pe bai angen hunanynysu
gyda cholled incwm.
Gadawodd y tîm ddau focs o becynnau profion Llif
Unffordd yno i staff eu cymryd yn ôl yr angen, ac
roedd gwybodaeth am y cymorth ariannol ar eu
gliniaduron i drafod gydag unigolion.
Ers hynny mae'r cwmni wedi cytuno i arddangos rhai
asedau cyfathrebu ar y waliau yn ardal y staff, a
hefyd wedi cytuno i lunio poster gyda'r gwefannau
cymorth ariannol a llinell gyngor Cwm Taf
Morgannwg.

Cwm Taf Morgannwg

Beth wnaethon nhw ei
ddarganfod

Cwmni adeiladu
● Daeth gwahaniaeth clir i'r amlwg rhwng isgontractwyr a gweithwyr dywedodd isgontractwyr nad oedden nhw’n cael eu talu am fod i
ffwrdd o'r gwaith. Roedd gweithwyr yn wynebu rhagor o ddryswch
oherwydd gallai eu statws newid o fod yn hunangyflogedig i fod yn
gyflogedig ar adegau gwahanol. Mae angen ystyried ffactorau
strwythurol ym mywydau gwaith pobl wrth ddatblygu ymyriadau
Covid-19 yn y gwaith.
● Roedd gan bob gweithiwr rywfaint o wybodaeth am brofi, ond
roedd diffyg dealltwriaeth amlwg ynghylch pryd i ddefnyddio prawf
PCR a phryd i ddefnyddio prawf Llif Unffordd, a'r canllawiau
cenedlaethol ynghylch gwneud profion Llif Unffordd rheolaidd.
● Roedd pecynnau profion Llif Unffordd ar gael ar y safle, ond dim ond
yn y swyddfeydd - doedden nhw ddim ar gael yn hawdd i
isgontractwyr.
● Nid oedd gan y rhan fwyaf o bobl unrhyw wybodaeth am y cymorth
ariannol oedd ar gael pe bai angen iddyn nhw hunanynysu.
● Yn gyffredinol, roedd pobl yn eithaf parod i wneud profion ac roedd
y gweithle ei hunan yn darparu llwyfan amgylcheddol da i hybu
ymddygiad Covid-ddiogel.

Y camau nesaf
Fel ym Mhowys, mae’r dysgu a gynhyrchwyd gan Gwm
Taf Morgannwg yn awgrymu bod angen teilwra
negeseuon Covid-19 a’u gwneud yn fwy hygyrch i
wahanol grwpiau poblogaeth. Canfuwyd nad oedd
pobl yn ymgysylltu â negeseuon cenedlaethol, ac nad
oedden nhw’n deall geirfa iechyd/jargon Covid-19.
Daethon nhw i’r casgliad bod angen gwneud rhagor i
ddeall y rhwystrau sy’n atal pobl rhag ymgysylltu â
gwybodaeth. Mae'r tîm bellach yn awyddus i greu'r
achos yn lleol i ddatblygu rôl Hyrwyddwr Covid.
Y tu hwnt i'r ymyriad ei hunan mae awydd i barhau i
ymgorffori arferion Mewnwelediadau Ymddygiadol
wrth weithio gyda chymunedau. Maen nhw wedi
gweithio ar nodi'r mecanweithiau y gallan nhw eu
defnyddio i greu achos yn lleol a sicrhau cefnogaeth ar
gyfer rhagor o brofion gyda chanolfannau brechu a
grwpiau cymunedol lleol.
Mae’r tîm hefyd am barhau i gyfathrebu gyda thimau
iechyd ac awdurdodau lleol i greu darlun a rennir o’r
hyn sy’n digwydd ar lawr gwlad, er mwyn deall
profiadau pobl yn y dyfodol yn well. Canlyniad
ymarferol arall sy'n gysylltiedig â'r rhaglen yw bod
hybiau cymunedol lleol yn dod yn ganolfannau
dosbarthu profion Llif Unffordd.

Ffocws: Annog pobl ifanc 16-18 oed i wneud prawf PCR ar yr
arwydd cyntaf o symptomau, ac i hunanynysu os oes angen

Gwent

Ymddygiad Targed
Cynyddu ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc 16-18 oed
ynghylch:
●
pryd i wneud prawf, pa brofion i'w defnyddio
●
sut i baratoi ar gyfer hunanynysu
Ymyriad: Sefydlu grŵp dylanwadu cymheiriaid ymhlith pobl
ifanc 16-18 oed i gyd-ddylunio ymyriad cymorth gan
gymheiriaid i gefnogi’r niferoedd sy’n manteisio ar brofion
priodol, ac yn hunanynysu os yw’r canlyniad yn bositif - wedi’i
lywio gan ymyriadau iechyd cyhoeddus presennol rhwng
cymheiriaid

Gwent

Cyddestun
Lleol

Roedd uchelgais tîm Gwent yn eang i ddechrau – roedden nhw’n gobeithio y
byddai cymaint â 600,000 o drigolion y rhanbarth yn teimlo effaith eu cyfranogiad
yn y rhaglen, gan ganolbwyntio’n benodol ar gymunedau mwy difreintiedig. Ar
ddechrau'r rhaglen, roedd bron i £2 filiwn wedi'i dalu fel rhan o'r Cynllun Cymorth
Hunanynysu yng Ngwent ers ei sefydlu. Fodd bynnag, roedd cyfrannau mawr dros 50% mewn rhai achosion - o ymgeiswyr i’r Cynllun wedi bod yn aflwyddiannus.
I dîm Gwent, roedd hyn yn awgrymu bod anghenion heb eu diwallu.
Fodd bynnag, yn y broses o fireinio eu hymddygiad targed, penderfynodd y tîm
newid eu cynlluniau ac ymateb i duedd oedd yn dod i'r amlwg gyda data lleol yn
dangos cynnydd cyflym mewn achosion mewn lleoliadau addysg. O ganlyniad,
roedd y tîm am archwilio sut y gallen nhw fabwysiadu dull a arweinir gan
gymheiriaid i godi ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc 16-18 oed mewn lleoliadau
addysg o ran pryd i wneud prawf a sut i baratoi ar gyfer hunanynysu.
Gan fod y gwaith yn cael ei arwain gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan,
roedd modd iddyn nhw ddefnyddio’u hymwybyddiaeth o ymyriadau iechyd y
cyhoedd a arweiniwyd gan gymheiriaid mewn lleoliadau addysg (*gweler y
manylion isod). Roedd hyn, wedi’i gyfuno ag ymchwil bwrdd gwaith, yn tynnu sylw
at effeithiolrwydd posib mabwysiadu dull tebyg wrth ddylunio eu hymyriad.
Ochr yn ochr â hyn, roedd y tîm hefyd yn arbennig o awyddus i ddeall pa effaith y
byddai mabwysiadu dull cydgynhyrchu yn ei chael ar yr ymyriad ei hunan.

*Byw Bywyd, Cymru Ddi-fwg ac ASSIST: Treial rhoi'r gorau i ysmygu mewn
ysgolion

Gwent

Beth wnaethon nhw

Aeth y tîm ati i ddatblygu rhaglen a arweiniwyd gan gymheiriaid i godi
ymwybyddiaeth o ymddygiadau Covid-ddiogel. Er mwyn eu helpu yn
eu hymdrechion i fabwysiadu dull cydgynhyrchu, bu’r tîm yn gweithio
mewn partneriaeth â Choleg Gwent, coleg pum campws gyda
phresenoldeb ym mhob awdurdod lleol yng Ngwent, lle’r oedd
rhwydwaith o weithredwyr llesiant cymheiriaid yn cael ei ddatblygu a
allai o bosib fod yn sail i'r grŵp cyd-ddylunio.
Ochr yn ochr â chydweithio â’r coleg, fe gysyllton nhw â Frame,
cwmni buddiannau cymunedol yng Nghaerdydd sy’n arbenigo mewn
ymchwil ac ymgysylltu sy’n canolbwyntio ar bobl, a’u comisiynu i
gynnal y sesiynau cyd-ddylunio gyda grŵp craidd o fyfyrwyr coleg. Ar
adeg ysgrifennu, roedd y sesiynau yma wedi'u hamserlennu ar gyfer
dechrau mis Ionawr.
Dyluniodd y tîm arolwg gyda chefnogaeth Y Lab hefyd er mwyn deall
yn well eu gwybodaeth a’u hagweddau tuag at brofion, hunanynysu
a gwybodaeth am Covid.
Byddai'r data yn gweithredu fel llinell sylfaen ar gyfer mesur effaith yr
ymyriad, ond byddai mewnwelediadau hefyd yn helpu i lywio ei
ddyluniad - dull tebyg i'r un a fabwysiadwyd gan Gwm Taf
Morgannwg.
Cafwyd tua 600 o ymatebion i’r arolwg a gyhoeddwyd ar ap y coleg.

Gwent

Beth wnaethon nhw ei
ddarganfod
● Tybiodd y tîm i ddechrau y byddai lleoliadau addysg yn anodd
ymgysylltu â nhw oherwydd y pwysau aruthrol i ddarparu
addysg graidd gyda chyfyngiadau Covid-19 ar waith. Fe
wnaethon nhw ddarganfod bod y gwrthwyneb yn wir a bod
colegau ac ysgolion yn awyddus i gymryd rhan. Cododd hyn y
cwestiwn - a oes awydd am gymorth ychwanegol ynghylch sut
i ymgysylltu â myfyrwyr i sicrhau eu bod yn deall ac yn cadw at
ymddygiadau Covid-ddiogel?

● Roedd y bobl ifanc a holwyd yn awyddus iawn i gymryd rhan
mewn profion - dim ond 2.6% o ymatebwyr a ddywedodd na
fydden nhw’n gwneud prawf (naill ai profion Llif Unffordd neu
PCR).
● Dim ond 3.6% sy’n meddwl bod pobl o’r un oed â nhw yn
cadw’n llawn at ganllawiau hunanynysu.

Gwent

Y camau nesaf
Yn gynnar yn 2022, addasodd y tîm ei ymagwedd i gyfrif
am amrywiolyn Covid-19 newydd a newidiadau i
ganllawiau, ac maen nhw bellach yn cyd-gynhyrchu
pecyn cymorth i ddysgwyr. Roedden nhw’n gobeithio y
byddai hyn yn helpu i ddiogelu eu hymdrechion i’r dyfodol
ac roedden nhw’n awyddus i gymhwyso’r hyn a ddysgwyd
ar raddfa fwy, ar draws lleoliadau addysg eraill yn lleol, ac
o bosib drwy ddefnyddio’r pecyn cymorth fel ffordd o
gefnogi dysgwyr ifanc i ymgysylltu ag ystod eang o
wybodaeth y tu hwnt i Covid-19.
Mae Y Lab yn bwriadu cynnwys gwaith grŵp ffocws gyda
phobl ifanc o'r broses cyd-ddylunio fel rhan o'u
gwerthusiad. Y nod yw deall manteision ac anfanteision
defnyddio'r dull yma ar gyfer y grŵp oedran dan sylw.

● Roedd nifer sylweddol o fyfyrwyr yn poeni am effaith
hunanynysu ar eu haddysg.

Y tu hwnt i'r ymyriad mae'r tîm yn archwilio sut i ymgorffori
Mewnwelediadau Ymddygiadol i fynd i'r afael ag Omicron,
gan ganolbwyntio ar feithrin capasiti cyfathrebu i addasu
deunydd ar gyfer gwahanol grwpiau poblogaeth.

● Roedd pryderon eraill yn cynnwys yr effaith ar iechyd meddwl,
pryderon am yr angen i’w cartref cyfan hunanynysu, a
chywirdeb canlyniadau profion.

Mae'r rhaglen hefyd wedi dysgu'r tîm i wneud gwell
defnydd o gyfryngwyr/sefydliadau eraill i gyflwyno
negeseuon i boblogaethau targed.

Diogelu Cymru: Ymddygiadau Covid

Dyluniwyd y treial Predictiv
cenedlaethol i ategu’r rhaglen
ac ychwanegu at y dysgu a
gynhyrchwyd gan brofion ar sail
lle. Roedd mewnwelediadau o
raglen Predictiv yn adleisio’r hyn
roedd timau’n ei ddarganfod ar
lawr gwlad, ac yn darparu dysgu
ehangach ar gyfer y rhaglen.

Crynodeb Gweithredol
1

Cynhaliodd y Tîm Deall Ymddygiad arbrawf ar-lein gyda sampl
cynrychioliadol o 1,636 o oedolion Cymru rhwng 30 Medi ac 17 Hydref
2021, i brofi pa negeseuon sy’n cyfleu risg coronafeirws orau a sut i leihau
risg.

2

Roedd y fideo ‘Diogelu Cymru’ a’r sgôr risg personol yn haws eu deall
na’r fideo ‘Model y Caws o’r Swistir’.

3

Dim ond 2 allan o 5 a nododd yn gywir y brif ffordd y caiff Covid-19 ei
ledaenu a’r ‘Model y Caws o’r Swistir’ a’r sgôr risg personol wnaeth orau
ar y mesur yma.

4

Roedd y sgôr risg personol yn dangos canlyniadau addawol o ran cywiro
camganfyddiadau o risg, o ran tawelu meddwl unigolion risg isel a gwirio
synnwyr unigolion risg uwch.

5

6

Roedd y rhai sy'n dibynnu ar ffynonellau gwybodaeth y llywodraeth yn
hytrach na ffynonellau swyddogol eraill (e.e. teledu) yn meddwl yn
anghywir yn amlach mai anadlu defnynnau peswch yn hytrach na
mewnanadlu aerosolau oedd y brif ffordd y mae coronafeirws yn cael ei
ledaenu.

Yn gyffredinol, gwnaeth fideo Diogelu Cymru presennol Llywodraeth
Cymru yn dda – a’r gorau yn ôl rhai mesurau – ond dylid ei ategu â mwy
o bwyslais ar awyru a ffocws ar unigolion risg uwch.

Neges bresennol Llywodraeth
Cymru: ‘Diogelu Cymru’

‘Model y Caws o’r Swistir’

RISG UCHEL Yn seiliedig ar eich atebion
i'n cwestiynau cynharach,
mae eich cysylltiadau
cymdeithasol diweddar a'ch
statws brechu yn eich
gosod yng nghategori risg
uchel o ddal neu ledaenu
coronafeirws.

Sgôr Risg Personol

Cefndir
Ar adeg yr arbrawf, roedd Cymru ar Lefel Rhybudd 0, gyda bron dim
cyfyngiadau cyfreithiol ar nifer y bobl oedd yn gallu cwrdd, gan gynnwys
mewn cartrefi preifat, llefydd cyhoeddus neu mewn digwyddiadau. Yn
ogystal, roedd pob busnes ac eiddo ar agor. Ac ar yr adeg honno yn yr
hydref, roedd Cymru, fel gweddill gwledydd Prydain, yn symud i ffwrdd o
ddull sy’n seiliedig ar reolau at ddull sy’n seiliedig ar ganllawiau.
O ganlyniad, roedd y cyhoedd yn gweld llai o ddulliau atgoffa
amgylcheddol amlwg am beryglon Covid-19, fel cyfyngiadau ar ymgynnull.
Yn hytrach, roedd yn rhaid i bobl ddibynnu ar eu gallu eu hunain i farnu wrth
wneud penderfyniadau ar sail risg. Felly, roedd hi’n bwysig cynnal a gwella
cywirdeb dehongliad pobl Cymru o’r risg o ddal a lledaenu Covid-19.
Er mwyn sicrhau adferiad economaidd a chymdeithasol parhaus, roedden ni
am i bobl â phroffil risg isel deimlo'n fwy diogel wrth iddyn nhw ymgysylltu â
chymdeithas. Ar yr un pryd, ar gyfer rheolaeth barhaus y pandemig, roedden
ni am i bobl, yn enwedig y rhai â phroffil risg uwch, gymryd mesurau
rhagofalus i osgoi dal a lledaenu'r feirws.

Prif gwestiwn yr ymchwil:

Pa negeseuon sy’n
cyfathrebu risg a lliniaru
risg yn well i unigolion, o
ran deall effeithiau
amddiffynnol awyru,
brechu, mygydau,
profion a hunanynysu yn
ôl yr angen?

Methodoleg
Fe wnaethon ni brofi tair ffordd o gyfathrebu risg sy'n mynd i'r afael â gwahanol agweddau ar ganfyddiad risg. Neilltuwyd
cyfranogwyr ar hap i weld un o dri chyfathrebiad risg. Yn amlygu sgôr risg personol yn seiliedig ar atebion unigol ynghylch brechu a
gweithgareddau.
Fideo Diogelu Cymru

Model y Caws o’r Swistir

Sgôr Risg Personol
RISG UCHEL Yn seiliedig ar eich

(n = 550, CAG = 2 funud 22
eiliad)

Gwella dealltwriaeth o
lwybrau trosglwyddo
coronafeirws

(n = 556, CAG = 2 funud 1
eiliad)

Gwella dealltwriaeth o
effeithiolrwydd gwahanol
ragofalon, gan gynnwys eu
heffaith gronnus.
Ffilm Caws o’r Swistir

atebion i'n
cwestiynau
cynharach, mae eich
cysylltiadau
cymdeithasol
diweddar a'ch statws
brechu yn eich gosod
mewn categori risg
uchel o ddal neu
ledaenu
coronafeirws.

(n = 530, CAG = 11 eiliad)

Personoli: Yn amlygu sgôr risg
personol yn seiliedig ar
atebion unigol ynghylch
brechu a gweithgareddau.

Data a
gasglwyd gan
y Tîm Deall
Ymddygiad
am 1,636 o
oedolion yng
Nghymru
rhwng 30 Medi
ac 17 Hydref
2021
CAG =
Canolrif Amser
Gwylio ar gyfer
Deunyddiau

Canfyddiadau Allweddol I - Canfyddiadau
Sentiment
Fideo Diogelu Cymru berfformiodd orau ar draws y canlyniadau yma. Roedd fideo Diogelu Cymru
yn arbennig o effeithiol ar gyfer unigolion risg is o ran cynyddu dealltwriaeth ynghylch sut i osgoi
dal neu ledaenu coronafeirws.
% y bobl a
ddywedodd bod y
wybodaeth...

Diogel
u
Cymru
(n =
550)

Model y
Caws
o’r
Swistir
(n =
556)

Sgôr Risg
Personol
(n = 530)

...wedi’u helpu i
ddeall sut i osgoi dal
neu ledaenu
coronafeirws

91%

84%

85%

...wedi’u helpu i
ddeall eu risg
bersonol o ddal
coronafeirws

94%

84%

91%

...yn hawdd ei deall

94%

85%

92%

% y bobl a ddywedodd bod y wybodaeth wedi’u helpu i ddeall
sut i osgoi dal neu ledaenu coronafeirws
Risg Uwch

Risg Is

Sgôr Risg Personol

Model y Caws o’r
Swistir
Diogelu Cymru

Roedd fideo Diogelu Cymru yn arbennig o effeithiol o ran
gwneud i bobl deimlo eu bod yn deall risg coronafeirws ar gyfer
unigolion risg is
Mae arlliwio gwyrdd yn nodi’r gwerth ystadegol arwyddocaol uchaf (neu gydradd uchaf) mewn
rhes. Unigolion risg uwch N fesul cangen ~ 67, unigolion risg isel N fesul cangen ~ 478
Data a gasglwyd gan y Tîm Deall Ymddygiad am 1,636 o oedolion yng Nghymru rhwng 30 Medi ac

Canfyddiadau Allweddol II - Canfyddiadau/
Dealltwriaeth o Covid-19
Fe wnaeth y cyfathrebiadau Risg Personol a chaws y Swistir helpu pobl i nodi'n gywir y ffordd
gyffredin y mae coronafeirws yn cael ei ledaenu. Helpodd fideo Diogelu Cymru bobl i nodi
effeithiolrwydd Awyru, Brechu a Hunanynysu yn amlach na’r ymyriadau eraill.

% y bobl a lwyddodd...

...i nodi’n gywir y ffordd fwyaf cyffredin o ledaenu coronafeirws

(drwy fewnanadlu gronynnau bach yn yr aer sy'n cael eu hanadlu allan gan bobl â Covid-19)

...i nodi’n gywir y mesurau ataliol mwyaf effeithiol
(Awyru, Brechu a Hunanynysu)

...i amcangyfrif yn gywir eu tebygolrwydd o ddal coronafeirws o gymharu ag eraill oedd yr
un oedran â nhw

Diogelu
Cymru
(n = 550)

Model y
Caws o’r
Swistir
(n = 556)

Sgôr Risg
Personol
(n = 530)

33%

45%

43%

44%

36%

37%

57%

56%

55%

(cyfatebiaeth rhwng eu sgôr risg wrthrychol a risg gymharol ganfyddedig o gymharu ag eraill)

Mae arlliwio gwyrdd yn nodi’r gwerth ystadegol arwyddocaol uchaf (neu gydradd uchaf) mewn rhes.
Data a gasglwyd gan y Tîm Deall Ymddygiad am 1,636 o oedolion yng Nghymru rhwng 30 Medi ac 17 Hydref 2021

Canfyddiadau Allweddol III - Canfyddiad yn
erbyn proffil risg
Cyfathrebu risg bersonol oedd yr unig gangen lle nododd unigolion risg isel a risg uchel eu risg yn
gywir o ran dal coronafeirws yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf.
% sy’n meddwl ei bod yn debygol y byddan nhw’n dal coronafeirws yn ystod
yr ychydig fisoedd nesaf

Amcangyfrifodd unigolion risg is fod eu risg yn isel, ac amcangyfrifodd
unigolion risg uwch fod eu risg yn weddol uchel ar ôl derbyn sgôr risg
bersonol.

Unigolion risg uchel N fesul cangen ~ 67, unigolion risg isel N fesul cangen ~ 478
Data a gasglwyd gan y Tîm Deall Ymddygiad am 1,636 o oedolion yng Nghymru rhwng 30 Medi ac 17 Hydref 2021

Canfyddiadau Ychwanegol
Mae'r rhan fwyaf o bobl yn meddwl ar gam bod coronafeirws yn cael ei ledaenu drwy ddefnynnau, yn
hytrach nag aerosolau. Mae'r rhai sy'n dibynnu ar ffynonellau swyddogol (ond nid ffynonellau llywodraethol)
yn fwy tebygol o nodi aerosolau’n gywir fel y brif ffynhonnell.
% y bobl oedd yn meddwl mai'r brif ffordd o ddal
coronafeirws oedd...

% y bobl yn ôl prif ffynhonnell
wybodaeth

46%

llywodraeth 47%
cyfryngau rheoledig (e.e. BBC) 39%
arall (e.e. y cyfryngau cymdeithasol)
42%

41%

llywodraeth 39%
cyfryngau rheoledig (e.e. BBC) 51%
arall (e.e. y cyfryngau cymdeithasol)
40%

...pan fydd pobl yn cyffwrdd ag arwynebau
sydd â choronafeirws arnyn nhw

10%

llywodraeth 10%
cyfryngau rheoledig (e.e. BBC) 6%
arall (e.e. y cyfryngau cymdeithasol) 15%

...pan fydd pobl yn mynd i rywle lle mae
unigolyn â choronafeirws wedi bod yn
ddiweddar

3%

…drwy ddod i gysylltiad uniongyrchol â
defnynnau sy'n cael eu hachosi gan bobl eraill
yn pesychu neu’n tisian
...drwy fewnanadlu gronynnau bach yn yr aer
sy'n cael eu hanadlu allan gan bobl â’r
coronafeirws

Data a gasglwyd gan y Tîm
Deall Ymddygiad am 1,636 o
oedolion yng Nghymru rhwng 30
Medi ac 17 Hydref 2021

Argymhellion

1

2

3

Ategu’r fideo Diogelu Cymru gyda
rhagor o wybodaeth am sut mae
coronafeirws yn cael ei ledaenu’n
fwyaf cyffredin a phwysigrwydd awyru.
Parhau i bwysleisio pwysigrwydd
brechlynnau, awyru a hunanynysu.
Targedu unigolion risg uchel. Mae'r
unigolion yma’n tanamcangyfrif eu risg
i raddau helaeth a dim ond 1 o bob 10
ohonyn nhw sy'n ymgysylltu â phob
ymddygiad ataliol; roedd darparu
gwybodaeth risg bersonol yn
strategaeth effeithiol yn y treial yma.
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Beth
ddysgon ni
Yma rydyn ni’n amlinellu’r
dysgu allweddol sydd wedi dod
i’r amlwg o’r rhaglen, yn
enwedig lle mae profion ar sail
lle wedi cadarnhau
canfyddiadau’r adolygiad
cychwynnol o’r dystiolaeth a’r
treial Predictiv cenedlaethol

Risg a rhwystrau strwythurol
Daeth tri mewnwelediad allweddol i'r amlwg ynghylch risg a'r rôl y mae rhwystrau strwythurol yn ei chwarae

Dangosodd yr adolygiad o’r dystiolaeth sut roedd ymddygiadau oedd yn peri risg, mannau risg uchel, a swyddi sydd â risg uchel yn cyfuno i
gynyddu’r risg o drosglwyddo, dal haint a gorfod mynd i’r ysbyty. Roedd y profion ar sail lle a’r treial Predictiv cenedlaethol yn adleisio hyn, gyda
Predictiv yn adlewyrchu’r ffaith bod diffyg canfyddiad cywir o risg yn chwarae rhan bwysig, gyda chanfyddiad grwpiau risg uchel o’r risg yn aml
yn llai tebygol o fod yn gywir.
1

Mae canfyddiad pobl o risg yn aml yn anghywir

Mae’r canfyddiad yma’n gosod mewn cyd-destun sut y gall canran fach o’r boblogaeth gyfrif am swm sylweddol o drosglwyddo Covid-19 gan
fod gan y grwpiau yma fwy o gysylltiadau yn aml mewn mannau sydd â risg uwch (e.e. ffermwyr yn agos at ei gilydd mewn ardaloedd dan do
sydd heb eu hawyru’n dda). Mae hyn yn awgrymu y gellir cyflawni gostyngiad gweddol sylweddol ar lefelau trosglwyddo os gall ymyriadau
wedi'u targedu gefnogi'r grŵp i addasu ymddygiad sy’n peri risg.
2

Dywedodd timau eu bod yn ofni digwyddiadau archledaenu

Lle nad yw risgiau wedi'u cydnabod a'u lliniaru'n iawn, mae cyfraddau uchel o drosglwyddo gan niferoedd cymharol fach o bobl wedi digwydd.
Ym Mhowys, arweiniodd digwyddiad “yfed y bar yn sych” a dawns ffermwyr ifanc at gynnydd mawr yn y lefel trosglwyddo yn lleol.
3

Mae cysylltiad agos rhwng math o gyflogaeth a lefelau risg

Ym Mhowys, roedd ffermwyr yn ofni colli incwm, ac yn ofni amhariad ar eu busnes pe bai profi’n bositif yn golygu bod yn rhaid iddyn nhw aros
gartref. Yng Nghwm Taf Morgannwg roedd gan staff cyflogedig fynediad at brofion Llif Unffordd ar y safle, ond gan fod y rhain yn cael eu storio
yn y swyddfa, efallai nad oedd isgontractwyr yn ymwybodol ohonynt neu eu bod yn llai abl i gael mynediad atyn nhw. Weithiau, roedd eu statws
cyflogaeth yn newid, rhwng cyflogedig a hunangyflogedig, gan gymhlethu cyfrifoldeb dros iechyd a diogelwch. Roedd dysgwyr yng Ngholeg
Gwent yn ofni'r hyn y gallai prawf positif ei olygu o ran gwaith coleg a gwaith cyflogedig, ac o ran taliadau addysg - mae’n bosib eu bod yn
meddwl, yn anghywir, ei fod yn gysylltiedig â phresenoldeb (e.e. Lwfans Cynhaliaeth Addysg).

Sut mae gwybodaeth yn cael ei derbyn
Roedd canllawiau Covid-19 yn ymddangos ymhell o gyd-destun bywydau a chyflogaeth bob dydd rhai grwpiau er eu bod yn
aml yn cael eu croesawu pan gânt eu dangos mewn lleoliadau allweddol ac mewn ffordd y gall pobl ei ddeall. Tynnodd yr
adolygiad o’r dystiolaeth sylw at weithred gydbwyso anodd, rhwng sicrhau bod negeseuon yn gyson (o fewn asiantaethau a
rhyngddynt) a datblygu a darparu cyngor wedi’i deilwra ar gyfer grwpiau â lefelau uwch o ddiffyg ymlyniad a lefelau is o
ddealltwriaeth o symptomau Covid-19 (gan gynnwys dynion ifanc, gweithwyr allweddol, pobl o grwpiau statws economaiddgymdeithasol is a rhai cymunedau lleiafrifoedd ethnig).
Mae'r rôl mae gwybodaeth yn ei chwarae wrth gyfathrebu a lliniaru risg yn sylweddol. Er enghraifft, nid oedd gweithwyr adeiladu
hunangyflogedig yn ymwybodol o'r cymorth ariannol oedd ar gael ar gyfer hunanynysu; roedd myfyrwyr wedi drysu ynghylch pa
brawf (Llif Unffordd neu PCR) i'w wneud ac o dan ba amgylchiadau; a dywedodd staff Profi, Olrhain, Diogelu fod ffermwyr yn ei
chael yn anodd dilyn canllawiau hunanynysu oherwydd nad oedd yn hawdd gwahanu eu bywydau cartref a gwaith.
Arweiniodd hyn at:
○ Ddiffyg gwybodaeth neu ddealltwriaeth am brofion.
○ Camganfyddiad o'r effaith andwyol y byddai peidio â
gallu gweithio yn ei chael gyda chanlyniad positif.
○ Diffyg gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael os oes
angen hunanynysu.
○ Negeseuon anghyson o le i le, ac o ranbarth i
ranbarth.

Mae hyn yn herio rhagdybiaethau ynghylch pwysigrwydd sut
mae negeseuon iechyd cyhoeddus yn cael eu derbyn.
Arweiniodd y diffyg ymgysylltu a amlygwyd gan y timau iddyn
nhw i ddod i’r casgliad bod angen dull gweithredu newydd…
Gall cyflogwyr a grwpiau cymunedol chwarae rhan hanfodol
wrth gyfathrebu a chefnogi hunanynysu, gan greu normau
cymdeithasol cadarnhaol mewn sefydliadau ac yn ehangach.

Pwysigrwydd normau cymdeithasol a
diwylliannol

Mae’r adolygiad o’r dystiolaeth yn amlinellu bod gwahanol grwpiau yn datblygu gwahanol fapiau o risg sy’n cael eu ffurfio gan
faterion seicolegol a strwythurol a phrofiadau bywyd. Roedd pob un o’r tri thîm yn ceisio’u gorau i ddeall profiadau’r rhai roedden
nhw’n eu targedu gydag ymyriadau, a’r effaith a gafodd y profiadau yma ar y ffordd y gwnaethon nhw ymgysylltu ag ymdrechion
i annog ymddygiadau Covid-ddiogel.
Mae normau cymdeithasol/diwylliannol yn chwarae rhan arwyddocaol yn y tebygolrwydd o arddangos ymddygiadau sy’n peri
risg
Gwelodd staff Profi, Olrhain, Diogelu Powys bobl heb fygydau nac yn cadw pellter cymdeithasol ar safleoedd marchnad, a oedd
yn aml lle roedd pobl yn ymgynnull yn agos dan do. Roedd yr un bobl hefyd yn ansicr ynglŷn â phrofion - “cerddodd sawl un
heibio yn meddwl tybed beth roedden ni’n ei wneud. Unwaith i aelod o'r tîm ddechrau esbonio roedden nhw’n colli diddordeb
gan nad oedden nhw’n hoff o'r syniad o wneud prawf” - arsylwad gan staff Profi, Olrhain, Diogelu mewn marchnad.
I’r gwrthwyneb, canfu Gwent fod y mwyafrif llethol o’r bobl ifanc a holwyd (97%) o blaid gwneud naill ai prawf Llif Unffordd neu
brawf PCR, gan awgrymu bod y garfan yn gyfforddus â phrofion a’i fod yn cael ei dderbyn fel modd i’w galluogi i gymryd rhan
mewn gweithgareddau arferol, fel addysg neu gymdeithasu. Fodd bynnag, roedden nhw gryn dipyn yn llai hyderus yng ngallu eu
cyfoedion i hunanynysu gyda dim ond 3% yn dweud eu bod yn meddwl bod pobl o'r un oedran â nhw yn cadw'n llawn at
ganllawiau hunanynysu.
Canfu Cwm Taf Morgannwg fod gwahanol normau ar waith rhwng staff swyddfa parhaol ac isgontractwyr yn gweithio ar yr un
safle. Adroddodd staff swyddfa eu bod wedi cael eu profi (ond doedden nhw ddim yn ymwybodol iawn o’r cais i uwchlwytho’u
canlyniadau). Ar y llaw arall, nid oedd isgontractwyr yn gwybod am y canllawiau ar brofi ddwywaith yr wythnos. Gall fod achosion
strwythurol i’r gwahaniaeth yma, er enghraifft yn gysylltiedig â thâl salwch.

Dulliau newydd o gyd-ddylunio
datrysiadau gyda chymunedau
Drwy gydol y rhaglen roedd awydd clir yn dod i'r amlwg i greu mannau a
rennir lle gall staff rheng flaen traws-sector weithio gyda chymunedau ar
atebion lleol i broblemau lleol.
Drwy ddefnyddio dull mewnwelediad
ymddygiadol cyfunol, yn seiliedig ar ddata
lleol, roedd y timau’n gallu archwilio tybiaethau
allweddol a phrofi datrysiadau newydd mewn
Diogelu
amser real. Rhoddwyd cymorth iddyn nhw
Cymru:
hefyd i ystyried sut i gasglu tystiolaeth ystyrlon i
YMDDYGIAD
asesu effaith yr ymyriadau hynny. Helpodd y
AU COVID
dull yma’r timau i gysylltu â grwpiau oedd
mewn risg a theilwra ymyriadau i fynd i’r afael
â rhwystrau strwythurol ac unigol i ymddygiad
risg is.
“Roedd y rhaglen yn ffordd o gynhyrchu a phrofi syniadau na fydden
nhw wedi codi’n ‘organig’ yng nghyd-destun ymateb gweithredol i

Covid-19.”
- Cyfranogwr ar y Rhaglen -

Mae’r timau wedi croesawu’r cyfle i adeiladu
ymatebion Covid-19 yn ymwneud ag arfer sy’n
seiliedig ar ymddygiad, gan wneud y mwyaf o’r
offer a’r fframweithiau sydd ar gael i dargedu
materion lleol yn well ac yna dylunio ymyriadau
sy’n mynd i’r afael â nhw.
Mae’r timau wedi elwa o adeiladu nod a rennir
sydd wedi'i siapio gyda'i gilydd, lle roedd rhywfaint
o benodolrwydd i'r nodau (ymddygiadau penodol
a grwpiau targed yn yr achos yma).
Roedd gan y timau lefelau amrywiol o allu a
chapasiti o ran adolygu’r dystiolaeth, casglu data
a dangos tystiolaeth o effaith, ac felly maen nhw
wedi croesawu mewnbwn ymchwilwyr. Roedd y
dull yma’n ystwyth ac yn gymesur - gan alluogi’r
timau i gynhyrchu digon o fewnwelediad a
thystiolaeth i symud y gwaith yn ei
flaen/ddatblygu eu hymyriadau.
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Symud y
gwaith yn ei
flaen

Tyfu a Lledaenu: y camau nesaf ar gyfer timau
Mae’r timau eisoes yn ystyried sut y gallan nhw gynnal yr ymyriadau a'r dull ei hunan i fynd i'r afael â heriau lleol. Er enghraifft, ym
Mhowys maen nhw’n ystyried targedu marchnadoedd mwy, datblygu dulliau cyfathrebu wedi'u cyd-ddylunio ymhellach i'w defnyddio
gyda charfanau newydd fel clybiau chwaraeon a lleoliadau cymdeithasol mwy. Mae Cwm Taf Morgannwg wedi nodi potensial ar gyfer
y dull yma o gyd-ddylunio ymyriadau i gryfhau grwpiau sy’n agored i niwed yn y gymuned. Er enghraifft, ymyriadau cynnar yn ymwneud
â gwirfoddoli a chyflogaeth sy'n hybu capasiti i fod yn annibynnol, i adeiladu llesiant ac atal afiechyd. Mae Gwent yn aros tan iddyn
nhw lansio eu hymyriad yn y flwyddyn newydd, ond mae ganddyn nhw gynlluniau hefyd i ystyried tyfu a lledaenu wrth werthuso'r
ymyriad.
Nododd y timau yr elfennau allweddol canlynol o’r
rhaglen:

●

Lle i gydweithio ar draws sectorau a gyda
chymunedau i ddeall dylanwadau lleol.

●

Helpu i nodi ymddygiadau targed a dylunio
ymyriadau effeithiol o'u cwmpas.

●

Y cyflymder a'r rhyddid i arbrofi a dysgu o'r hyn
nad yw'n gweithio yn ogystal â'r hyn sy'n
gweithio.

●

Caniatâd gan bobl ar lefel uwch i roi
newidiadau ar waith.

Fe wnaethon nhw nodi lle i dyfu a lledaenu’r dull yma yn eu hardaloedd eu
hunain drwy rannu’r profiad o newid yn ehangach a dewis heriau lleol
pellach i weithio arnyn nhw a fyddai’n cefnogi ardaloedd i ymgorffori dull
ymddygiadol cyfunol. Byddai modd neilltuo rhagor o adnoddau i hyn er
mwyn galluogi aelodau'r tîm i weithio'n ehangach ar ffyrdd o feithrin gallu i
ddefnyddio'r dull yma.
Gellid tyfu datblygiad pellach drwy gyrff y sector, fel Cymdeithas Llywodraeth
Leol Cymru a Byrddau Iechyd Cymru, a strwythurau’r sector cyhoeddus gan
gynnwys Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i asesu awydd a chapasiti i
ymgorffori egwyddorion y rhaglen i gefnogi grwpiau risg uchel o ran lleihau’r
risg o drosglwyddo Covid-19 ac i ateb heriau iechyd a lles cymhleth eraill.

Cymhwyso’r dull i newid systemig
Comisiynodd Llywodraeth Cymru’r bartneriaeth i ddatblygu’r rhaglen Diogelu Cymru: Ymddygiadau Covid mewn ymateb i broblem
benodol iawn: sut dylai llunwyr polisïau fynd ati i bartneru a gweithio gyda phoblogaethau a chymunedau ledled y wlad i atgyfnerthu
negeseuon a rheoli her barhaus Covid-19? Chwe mis yn ddiweddarach, mae'r grŵp llywio arbenigol a sefydlwyd ar ddechrau'r rhaglen,
a'r timau eu hunain, wedi nodi potensial ar gyfer y dull yma o greu newid systemig. Yn benodol, canolbwyntio ar ddarparu gofod,
cymorth a methodoleg i alluogi dulliau cydweithredol, ar sail lle, a all lywio llwybrau cymhleth at newid a chreu diwylliant o arloesi ar
draws sefydliadau neu gefnogi newid systemig.
Nodwyd elfennau hanfodol i greu’r diwylliant hwnnw fel a ganlyn:

●

●
●

Gweithio gyda'r bobl sy'n ymwneud yn fwyaf agos, staff
rheng flaen a thraws-sector, i ddeall ac adeiladu cefnogaeth
o amgylch yr heriau gwirioneddol a brofir ar lawr gwlad.
Adeiladu ymyriadau o amgylch gwyddor ymddygiadol yn
ehangach.
Profi’r ymyriadau hynny mewn amser real, gyda dull trwyadl
o gasglu a dadansoddi data ar eu heffaith.

Dywedodd y timau ac arbenigwyr bod y dull gweithredu yn ffordd i
systemau ddysgu, ac weithiau ddad-ddysgu, gwybodaeth
dybiedig.

Roedd yr awgrymiadau ar gyfer ffyrdd ymlaen yn cynnwys:

●

●

Rhannu’r canfyddiadau gyda swyddogion polisi
proffesiynol Llywodraeth Cymru i ystyried sut i blethu
mewnwelediadau ymddygiad i ddatblygu polisïau’r
sector cyhoeddus, gyda’r rhaglen yn gweithredu fel
“arddangoswr” a thimau fel “llysgenhadon” dros newid.
Trafodaethau aml-asiantaeth ar ymgorffori dulliau
mewnwelediadau ymddygiadol mewn modelau
cydweithredol, traws-sector a arweinir gan
ddinasyddion a’r gymuned o ddylunio a darparu
gwasanaethau.

Rhestrodd y grŵp llywio hefyd feysydd polisi lle roedd gan y dull yma botensial i flaenoriaethu camau gweithredu, gan gynnwys cyflawni
sero net, gordewdra, atal digartrefedd, ymagweddau iechyd cyhoeddus at lesiant, cynlluniau gweithredu ar hil, cydraddoldeb rhywedd,
hawliau anabledd ac LHDTC+.
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