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RHAGAIR
Yr adroddiad hwn
Dyma gopi o’r adroddiad a ddarparwyd i Lywodraeth Cymru a’r tri thîm lleol sy’n cymryd rhan yn
y rhaglen Cadw Cymru’n Ddiogel: Rhaglen Ymddygiadau Covid (KWS). Mae KWS yn rhaglen a
ariennir gan Lywodraeth Cymru sy’n canolbwyntio ar ffyrdd effeithiol o gefnogi pobl i leihau risg
a hunanynysu pan fo angen. Mae’r adroddiad hwn yn rhan o’r cymorth a gynigiwyd gennym i
ardaloedd tri awdurdod lleol yng Nghymru i ddatblygu, profi a graddio ffyrdd effeithiol o gefnogi
pobl a chymunedau i fyw a gweithio mewn ffyrdd sy’n ddiogel yn sgil Covid. Cyflwynwyd KWS
gan Y Lab mewn partneriaeth â'r Tîm Cipolygon Ymddygiadol (BIT) a thîm Canlyniadau Pŵer
Pobl (PPR) yn Nesta.
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Cadw Cymru'n Ddiogel: Crynodeb Gweithredol
o Adolygiad Interim o Dystiolaeth Y Lab
Roedd yr adolygiad yn ymdrin â phum prif bwnc, gyda’r nod o nodi’r gwaith allweddol a oedd
ar gael ym mis Gorffennaf 2021. Gwnaethom ganolbwyntio’n arbennig ar hunanynysu ac
osgoi ymddygiadau peryglus, gan mai dyna oedd y ddau brif bwnc a drafodwyd yn y prosiect
ar ddechrau’r adolygiad (diwedd mis Mehefin 2021). Mae’r adroddiad yn fwriadol gryno gyda
phwyntiau dysgu ar ddiwedd pob adran, wedi’i gynllunio i’w ddefnyddio fel arf gan y tri thîm
wrth iddynt fynd ati i fireinio a dylunio eu hymyriadau.

1. Yr hyn a wyddom am risgiau trosglwyddo: lleoedd peryglus, galwedigaethau
peryglus ac ymddygiadau peryglus
Rydym yn deall bod patrymau heintio, derbyniadau i’r ysbyty a thystiolaeth glir o risgiau
trosglwyddo. Gellir rhannu hyn yn lleoedd peryglus, galwedigaethau peryglus ac
ymddygiadau peryglus. Awgrymwn y dylid defnyddio'r fframwaith hwn i nodi categorïau risg
a blaenoriaethau ymgysylltu ag ef yn y prosiect hwn: felly mae'r ardal dywyllaf yn y diagram
isod yn cynrychioli'r risg uchaf.

2. Grwpiau risg uchel
Mae grwpiau’n dod i’r amlwg o’r data ystadegol fel rhai sy’n wynebu risg uchel ar gyfer
trosglwyddo a/neu am ymlyniad isel (wrth frechu, hunanynysu, cadw pellter cymdeithasol,
ac ati), trwy ymddwyn yn beryglus, yn aml mewn lleoedd peryglus, wrth wneud swyddi
peryglus, neu gyfuniadau o'r rhain. Gwyddom o'r data bod y grwpiau hyn fel arfer yn iau
(yn enwedig dynion); pobl sy'n gweithio mewn swyddi ansicr a/neu gyflog isel; byw mewn
amodau mwy gorlawn; a rhai cymunedau BAME. Fodd bynnag, rydym hefyd yn cydnabod
bod grwpiau eraill nad ydynt yn ymgysylltu ag arferion iechyd y cyhoedd am resymau eraill.
Mae'r esboniadau am ddiffyg ymlyniad yn y llenyddiaeth yn disgyn i ddau grŵp; 'ymarferol'
e.e. rhesymau ariannol a 'seicolegol', h.y. yn ymwneud â'r ffordd y maent yn gweld eu hunain
a chymdeithas. Mae'r rhain yn gysylltiedig ac mae'n bwysig eu deall ar gyfer ein prosiect.
Yn olaf, mae'n well gennym ddefnyddio'r term 'strwythurol' yn lle 'ymarferol', gan ei fod yn
cwmpasu mwy na chyllid a materion ymarferol o ddydd i ddydd.
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3. Argymhellion ac ymyriadau o'r llenyddiaeth
Mae llawer o'r gwaith ar ymyriadau yn astudio ymyriadau lefel uchaf y llywodraeth, yn aml
mewn ffrâm gymharol ryngwladol. Yma, nodir bod ymyriadau fferyllol ac anfferyllol penodol
(NPIs) megis fersiynau amrywiol o gyfyngiadau symud; cyfundrefnau brechu; systemau
canfod ac olrhain; hunanynysu; cadw pellter cymdeithasol; gwisgo masgiau ac ati yn
effeithiol, mewn gwahanol gyfuniadau, gyda gwahanol amseriadau.
Gellir rhannu’r argymhellion o’r tu mewn i’r DU (Grŵp Cyngor Technegol, Cymdeithas
Seicolegol Prydain; Iechyd Cyhoeddus Cymru; Sage, ac ati) yn dri maes eang; cyfathrebu
a negeseuon; paratoi pobl ar gyfer hunanynysu; cefnogi pobl mewn ffyrdd amrywiol ar ôl
iddynt ddechrau hunanynysu.
O ran y negeseuon wedi'u teilwra a argymhellir – sy'n berthnasol iawn i KWS – mae'r Grŵp
Cyngor Technegol, Cymdeithas Seicolegol Prydain a rhywfaint o lenyddiaeth academaidd
wedi argymell datblygu a darparu cyngor pwrpasol ar gyfer grwpiau â lefelau uwch o ddiffyg
ymlyniad a dealltwriaeth o symptomau Covid-19 (gan gynnwys gwrywod ifanc, gweithwyr
allweddol, pobl o grwpiau statws economaidd-gymdeithasol is a chymunedau lleiafrifoedd
ethnig). Fodd bynnag, un o'r heriau i KWS yw nad oes llawer o dystiolaeth o sut olwg sydd ar
y strategaethau cyfathrebu hyn hyd yn hyn. Mae'r cyfle i dreialu rhai.
O ran ymyriadau a werthuswyd, mae prinder gwaith wedi’i gyhoeddi a gwaith a adolygir gan
gymheiriaid ar y mathau o fentrau lefel micro rydym yn ceisio eu cynhyrchu yn KWS. Mae
cryn dipyn o ddata modelu ar raddfa fawr yn awgrymu pa ymyriadau gan y llywodraeth oedd
fwyaf effeithiol ac ym mha gyd-destunau. Fodd bynnag, nid yw rhai ohonynt wedi'u hadolygu
gan gymheiriaid eto, ac mae cryn amrywiaeth o fframweithiau a chamau ymarferol yn y
gwaith ymchwil hwn. Fodd bynnag, mae tystiolaeth bod arwyddion clir yn cael rhywfaint
o effaith ar arferion penodol, ac y gallai cynnig profion dyddiol yn lle hunanynysu ar gyfer
cysylltiadau pobl eu hannog i ymgysylltu â mesurau profi ac olrhain ar ôl profi’n bositif am
Covid. Yn olaf, mae rhywfaint o waith a wnaed yn Seland Newydd yn awgrymu y gellid nodi
bod pobl yn ymgysylltu â'r canlyniad cyffredinol (dileu Covid); y mentrau penodol (e.e gwisgo
masgiau); y ddau; neu'r naill na'r llall. Mae’n bosibl y bydd y rhai sydd wedi ymddieithrio o’r
fenter ond nid y canlyniad, neu i’r gwrthwyneb, yn cael eu hannog i ymgysylltu mwy drwy
rywbeth arall y mae ganddynt fwy o ddiddordeb ynddo.

4. Asesu'r gwaith ymchwil hyd yma ac ystyried cyfeiriad i'r dyfodol
Mae'r rhan fwyaf o lenyddiaeth yn cydnabod mai cyfyngedig iawn yw'r data a'r dystiolaeth
ynghylch effeithiolrwydd rhai mesurau a rhaglenni ymyriadau anfferyllol penodol.
Roedd llawer o’r rhai cychwynnol yn seiliedig ar waith ymchwil blaenorol ar epidemigau,
damcaniaethau seicolegol sefydledig a dysgu o fathau eraill o ymddygiadau. Er bod galwadau
am astudiaethau mwy cadarn a grymus er mwyn creu tystiolaeth o ansawdd uwch, mae’n
hanfodol bod yn ymwybodol ei bod yn hynod anodd barnu effaith mesurau, cyfyngiadau ac
ymyriadau. Mewn llawer o achosion, nid yw'n bosibl darparu tystiolaeth empirig fanwl y tu
hwnt i ystyriaeth eang o'r hyn a all fod yn effeithiol neu beidio.
Mae’r dystiolaeth bresennol sydd ar gael yn heterogenaidd ei natur gydag ymagweddau a
dulliau gwerthuso yn amrywio sy’n golygu ei bod yn anodd cymharu rhwng setiau data. Ar
adegau lle mae dulliau gwerthuso a monitro wedi digwydd, nid ydynt wedi bod yn gadarn
ac nid ydynt wedi ystyried dylanwadau cyd-destunol allweddol. Mae’r newidiadau sydd
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wedi digwydd yn ystod y cyfnodau casglu data ar gyfer llawer o’r astudiaethau ar draws y
gymdeithas mewn perthynas â chyflwyno’r brechlyn, newid rheolau a rheoliadau, amser
o’r flwyddyn (gaeaf yn erbyn yr haf), ym mha grwpiau mae’r cyfraddau heintio’n uwch a’r
mathau o ymgyrchoedd sy'n cael eu cynnal yn arwyddocaol. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid
bod yn ofalus iawn wrth ystyried mwyafrif y canfyddiadau, ffaith a gydnabyddir yn aml gan
awduron ar draws y llenyddiaeth.
O ran hunanynysu yn benodol, mae’r dystiolaeth yn aml yn hunangofnodedig ac yn seiliedig
ar fwriad i hunanynysu yn hytrach nag ymddygiad gwirioneddol, ac mae gwahaniaeth
sylweddol rhwng data bwriadau a data gweithredoedd ac ymddygiad.

5. Cyfeiriadau'r Dyfodol
Cynhelir yr astudiaeth hon yn ystod cyfnod o newid sylweddol, gyda chyfraddau trosglwyddo
uchel ond lle caiff rheolau, canllawiau ac agweddau'r cyhoedd eu llacio fwyfwy. Cafodd yr holl
waith ymchwil y cyfeirir ato ac a adolygir yma, a'r adolygiadau systematig yr ymgynghorwyd
â hwy, eu cynnal yng nghyd-destun cyfyngiadau. Nawr bod y cyfyngiadau hynny wedi'u
codi'n rhannol neu'n llawn (ers 21 Gorffennaf 2021 yn Lloegr), bydd cyd-destun pwysau gan
gyfoedion a normau cymunedol yn wahanol. Dyna’r cyd-destun y bydd y prosiect hwn yn
gweithio ynddo. Mae hyn yn golygu ei bod yn bosibl y bydd llawer o’r dystiolaeth sy’n llywio’r
broses o wneud penderfyniadau ar hyn o bryd yn colli perthnasedd dros gyfnod byr o amser.
Ym myd newydd y canllawiau, heb reolau’r llywodraeth sydd wedi bod yn gydrannau mawr
yn y dirwedd reoleiddio ers mis Mawrth 2020, mae’r gwaith o gadw Cymru’n ddiogel yn dod
yn fwy heriol. Mae’r angen i ddeall y rhwystrau seicolegol a strwythurol a nodir uchod, o ran
dosbarth cymdeithasol, oedran, statws cyflogaeth, statws lleiafrifoedd ethnig a rhyw, fel sy’n
berthnasol mewn gwahanol ffyrdd yn fwy acíwt byth.
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PWYNTIAU DYSGU
Crynodeb o'r pwyntiau dysgu o'r adolygiad
•

Mae'r risg o drosglwyddo yn gronnol: mae'r elfennau amrywiol wedi'u nodi a gallant
gymhlethu ei gilydd, gan greu risg uwch.

•

Mae gwahanu risgiau’n ymddygiadau, patrymau a lleoliadau penodol yn ein helpu i
wneud synnwyr ohonynt, er mwyn eu targedu’n fwy effeithiol gydag ymyriadau anfferyllol.

•

Yn yr achosion o risg ac ymyrryd, ceir sbectrwm felly – yn rhedeg o risg isel-uchel, ac o
effaith isel-uchel.

•

Mae grwpiau gwahanol yn datblygu gwahanol fapiau risg a ffurfiwyd gan faterion
seicolegol a strwythurol a phrofiadau bywyd.

•

Mae agwedd strwythurol yn ogystal ag agwedd ymddygiadol ar risg.

•

Yn Cadw Cymru’n Ddiogel, mae’r tri thîm ar fin mynd i’r afael â ffactorau seicolegol a
strwythurol fel rhan o’u hymyriadau. Mae hyn yn golygu newid ymddygiad yn y fframwaith
ehangach o gyfyngiadau: i wneud hyn mae'n rhaid i ni ddeall y gwahaniaeth rhwng y
ddau fath hyn o rwystr a pham eu bod yn rhwystrau.

•

Mae gan ymchwil ddulliau amrywiol ac nid yw o reidrwydd yn gymaradwy

•

Ceir llawer mwy o fodelau mathemategol o ymyriadau lefel macro (gweler adran 1) ac
arolygon hunangofnodedig na darnau o waith empirig ar ymyriadau o’r arddull a ragwelir
yn KWS

•

Mae ymyriadau syml yn cael effaith ond mae hierarchaeth o effeithiau, yn rhedeg o isel i
uchel.

•

Gall dadansoddi ymgysylltiadau pobl mewn gwahanol ffyrdd roi cipolygon defnyddiol o
sut i gyfathrebu â nhw a newid eu hymddygiad

•

Mae'r dystiolaeth a drafodwyd yn amrywio o ran cadernid, ailadroddadwyedd a
chymaroldeb. Nid yw rhai wedi cael eu hadolygu gan gymheiriaid, tra bod eraill yn fodelau
normadol yn hytrach na phrofion empirig.

•

Disgwylir y byddai adolygiad o dystiolaeth o'r fath a gynhelir flwyddyn o hyn yn cynnwys
mwy o ddeunydd wedi'i adolygu gan gymheiriaid, gan ganiatáu i waith sydd ar hyn o bryd
yn waith drafft a gwaith wedi'i adolygu ymlaen llaw gael ei drosglwyddo i gyhoeddiadau.
Am y tro, rydym wedi nodi rhai o'r pwyntiau allweddol, er y gall fod cafeatau, a nodir fel
arfer gan yr ymchwilwyr eu hunain.

•

O ran yr hyn y dylem ei gymryd o hyn; dylai ymyriadau gael eu dylunio mor ofalus â
phosibl, a chynnwys gwerthusiad cadarn fel rhan o’r dyluniad (heb ei ychwanegu ar ôl
iddo ddechrau, ac yn sicr ddim ar ôl iddo ddod i ben).

•

Bydd y cyd-destun y bydd KWS yn effeithio arno yn wahanol i'r hyn y cynhaliwyd y gwaith
ymchwil ar ymlyniad y cyfeirir ato yma.

•

Wrth i fesurau'r llywodraeth symud tuag at ganllawiau, a throsglwyddo cyfrifoldeb i'r
cyhoedd, mae'r gyfran o fewnbwn i newid ymddygiad ar fin cynyddu.
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Trosolwg
Yn yr adolygiad interim hwn o dystiolaeth, ceisiodd Y Lab ganolbwyntio’n uniongyrchol ar y
cwestiynau a’r pynciau a oedd yn ymwneud agosaf â dwy thema gychwynnol y prosiect a
drafodwyd, sef: hunanynysu a lliniaru ymddygiadau peryglus, hyd at ddiwedd mis Gorffennaf
2021 (cam 2). Mae’r adroddiad yn fwriadol gryno gyda phwyntiau dysgu ar ddiwedd pob
adran, wedi’i gynllunio i’w ddefnyddio fel arf gan y tri thîm wrth iddynt fynd ati i fireinio a
dylunio eu hymyriadau.
Yn yr adolygiad terfynol, bydd hwn yn cael ei ehangu i gwmpasu'r union feysydd y mae'r tri
thîm ar lawr gwlad yn ymwneud â nhw, a'i integreiddio ag adroddiad BIT, gan gynnwys eu
peilot Predictiv cenedlaethol.

Mae'r adolygiad hwn ar y ffurf ganlynol. Mae wedi’i rannu’n bum adran, a phob
un yn mynd i’r afael ag agwedd ar ein canfyddiadau:

1.

Lleoedd peryglus, galwedigaethau peryglus ac ymddygiadau peryglus

2. Grwpiau risg uchel
3. Argymhellion ac ymyriadau o'r llenyddiaeth
4. Asesu'r gwaith ymchwil hyd yma ac ystyried cyfeiriad i'r dyfodol
5. Fframweithiau a chwestiynau
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ADRAN UN
6. Framings and questions

Yr hyn a wyddom am risgiau trosglwyddo:
lleoedd peryglus, galwedigaethau peryglus ac ymddygiadau peryglus
Mae Covid 19 (SARS-CoV-2) yn feirws yn yr awyr. Yn y DU, yr amrywiad 'Kent' oedd prif ffurf y
firws tan wanwyn 2021, pan ddaeth yr amrywiad 'Delta' yn fwy dominyddol1, 2
•

Mae patrymau trosglwyddo yn dangos y risgiau canlynol: awyru gwael; bod yn agos at
nifer o bobl, bod dan do; a dod i gysylltiad â nifer o bobl dros amser.

•

Mae patrymau derbyniadau i’r ysbyty yn dangos bod grwpiau oedran hŷn3, grwpiau
BAME4 a’r rhai â chyd-forbidrwydd/cyflyrau sylfaenol sy’n bodoli eisoes (yn enwedig
gordewdra, gorbwysedd, diabetes math 25 yn ogystal â chlefyd yr ysgyfaint, dementia a
niwmonia ymhlith pethau eraill)6 mewn mwy o berygl canlyniadau difrifol (yn amlwg gall
y rheini waethygu ei gilydd).

•

Mae’r ymatebion iechyd y cyhoedd mwyaf effeithiol wedi cynnwys brechu, canfod ac
olrhain ac ynysu, gyda chyfyngiadau symud yn cael eu defnyddio’n gynt yn hytrach nag
yn hwyrach yn y cylch7. Fodd bynnag, mae Brauner et al. yn dadlau, yn eu hastudiaeth
achos gymharol ryngwladol o dros 40 o wledydd8, mai cau ysgolion, prifysgolion, ynghyd
â chyfyngu ar grwpiau sy’n cyfarfod i hyd at ddeg o bobl, sydd wedi profi’r ymyriadau
anfferyllol mwyaf effeithiol, gyda chau busnesau wyneb yn wyneb nad ydynt yn hanfodol
yn cael effaith gymedrol ar drosglwyddo.

At ddibenion KWS, mae'n rhaid dadansoddi’r risg. A ydym yn sôn am risg o drosglwyddo/
haint; risg o fynd i'r ysbyty; risg o farwolaeth? Ac a ellir nodi bod y risgiau hyn yn ymwneud â
phobl, gwrthrychau, lleoedd, ac ati? O ran cwmpas y prosiect hwn, rydym yn canolbwyntio ar
ymyriadau anfferyllol (NPIs) sy'n annog newidiadau mewn ymddygiad i sicrhau canlyniadau
iechyd y cyhoedd cadarnhaol. Felly, yn ôl pob golwg, yr elfennau mwyaf perthnasol yw ble,
sut, a pham mae cyfraddau trosglwyddo ar eu mwyaf.
Tabl 1: Teipoleg risgiau trosglwyddo
Math o risg

Enghreifftiau

Lleoedd peryglus

Awyru gwael

Gorlawn

Dan do

Cysylltiadau lluosog

Galwedigaethau

Iechyd a gofal cymdeithasol

Gyrru tacsis

peryglus

rheng flaen

Ysgolion

Swydd fanwerthu sy'n delio

Gwaith ffatri

gyda'r cyhoedd
Ymddygiadau sy'n

Peidio brechu

Peidio hunanynysu pan fo

peri risg

Peidio gwisgo masgiau

angen

Peidio adrodd am symptomau

Mynd i lefydd peryglus

Peidio profi

Gwneud gwaith peryglus
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O’n hadolygiad o ddeunydd, rydym yn awgrymu y gellir rhannu’r risgiau trosglwyddo hyn yn
dri phrif faes (gallai pob un ohonynt orgyffwrdd):
'Lleoedd peryglus': Gallai'r rhain fod naill ai'n ddaearyddol9 neu'n fathau o amgylcheddau,

•

megis cartrefi lle gellir trosglwyddo’n gyflym, a gweithleoedd;
'Galwedigaethau peryglus': wedi'u nodweddu gan 'gysylltedd cymdeithasol uchel'10 (sy'n

•

cynnwys dod i gysylltiad â nifer o bobl, yn enwedig mewn lleoliadau dan do sydd wedi'u
hawyru'n wael) ac ar ôl hynny;
•

'Ymddygiadau peryglus' (yn ymwneud ag unigolion a grwpiau yn amrywio o beidio â
chael eu brechu i gyfuno elfennau o'r ddau fath o risg uchod). Mae ymgorfforiad o natur
gyfansawdd y mathau hyn o risg i’w weld yn nodweddiad SPI-B o ardaloedd incwm isel
fel ‘lleoedd peryglus’11 (gyda chrynodiadau o dai llai o ansawdd is, a phobl â ‘chysylltiad
cymdeithasol uchel’ yn symud rhwng gweithleoedd a nifer o gartrefi.

Un ffordd i ni ddeall sut i flaenoriaethu graddau’r risg yw dychmygu’r tri chategori hyn ar ffurf
diagram Venn (Ffigur 1):

Ffigur 1: Categorïau risg sy’n gorgyffwrdd*
*Nodyn: Mae'r ardaloedd mewn porffor yn cyfuno dau gategori o risg ac felly maent ar lefel
uwch na'r rhannau sydd wedi'u lliwio'n wyn. Mae'r risg uchaf yn deillio o orgyffwrdd y tri
chategori, wedi'i fynegi fel porffor tywyllach yng nghanol y diagram hwn.

Yr hyn y gallwn ei ddysgu o hyn:
1.

Mae’r risg o drosglwyddo yn gronnol: po fwyaf y caiff yr elfennau yn Nhabl 1 eu
ticio, yr uchaf yw’r risg.

2.

Mae gwahanu risgiau’n ymddygiadau, patrymau a lleoliadau penodol yn ein
helpu i wneud synnwyr ohonynt, er mwyn eu targedu’n fwy effeithiol gydag
ymyriadau anfferyllol.

3.

Yn yr achosion o risg ac ymyrryd, ceir sbectrwm – yn rhedeg o risg isel-uchel, ac
o effaith isel-uchel.
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ADRAN DAU
Grwpiau risg uchel
Nid oes y fath beth yn nhermau Covid â 'person peryglus' fel y cyfryw. Mae pobl yn cael eu
rhoi mewn mwy o berygl oherwydd eu hymddygiadau peryglus, mewn lleoedd peryglus, ac
yn enwedig trwy alwedigaethau peryglus, neu gyfuniadau o'r rhain. Ar ben hynny, nid yw'n
gyd-ddigwyddiad bod grwpiau tebyg o bobl ar draws lleoliadau rhyngwladol hefyd yn cael
eu nodi fel rhai sydd â risg uwch o beidio â chadw at reoliadau, brechiadau ac ymyriadau
anfferyllol.
Ymddygiadau:
Mae dwy brif sail i’r esboniadau am ymlyniad a diffyg ymlyniad, yn enwedig at hunanynysu, a
oedd yn brif ffocws yr adolygiad hwn, h.y. ‘rhwystrau ymarferol a seicolegol’, fel y mae SPI-B yn
ei fynegi 12. Yn ymarferol, mae'n anodd honni eu bod yn gwbl wahanol. Fodd bynnag, mae'n
ddefnyddiol meddwl amdanynt fel rhai ar wahân ond cysylltiedig. Yn adran 4 (isod), rydym
yn tanlinellu pam y gallai fod yn ddefnyddiol hefyd i ddadansoddi sut rydym yn meddwl am
bethau 'ymarferol'.
O ran hunanynysu, adroddir bod lefelau uchel o barodrwydd i gydymffurfio (80%+), er bod
tystiolaeth yn dangos, o haf 2021, bod y gydymffurfiaeth hon yn rhannol ac yn dirywio. Mae
traciwr misol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar hunanynysu ymhlith y rhai â chanlyniadau
profion cadarnhaol13 yn dangos gostyngiad ym mis Mehefin a mis Gorffennaf o gymharu â
misoedd blaenorol gwanwyn 2021. Gan fod rhan o’r dirywiad hwn i’w briodoli i’r rheoliadau
sydd ar fin cael eu llacio yn Lloegr (21 Gorffennaf 2021), dylid cofio bod y gwaith ymchwil y
cyfeirir ato yma wedi’i gynnal mewn cyd-destun gwahanol i’r hyn y bydd Cadw Cymru’n
Ddiogel yn gorfod gweithredu ynddo, fel y mae awduron papur SPI-B ar gadw at hunanynysu
yn ei nodi:
'Mae cadw at gwarantîn yn debygol o olygu llai o gost gymdeithasol, addysgol
neu alwedigaethol i lawer o bobl pan fo gorchymyn cyffredinol “aros gartref”
eisoes yn ei le. Mae’r bwlch mawr rhwng bwriadau ac ymddygiad a welwyd
mewn perthynas â pharhau i hunanynysu yn awgrymu bod y rhwystrau’n fwy
tebygol o fod oherwydd anawsterau wrth weithredu bwriadau yn hytrach na
diffyg cymhelliant’14.
At hynny, mae cydymffurfiaeth yn anghyson, fel y dywedodd Wright et al., yn astudiaeth
Coleg Prifysgol Llundain o 20,000 o ymatebwyr a adroddodd: 'roedd cydymffurfiad
hunangofnodedig is yn ymwneud ag oedran ifanc, ymddygiad uchel ei risg, hyder isel yn y
llywodraeth, ac empathi isel, ymhlith ffactorau eraill'15.
Fodd bynnag, dim ond un elfen o gyfres ehangach o ymyriadau anfferyllol16 yw hunanynysu, a gall
fod yn broblematig. Yn wir, mae angen gwahanol fathau o negeseuon cefnogi ar lawer o bobl i allu
gwneud pethau llai peryglus. Mae crynodeb SPI-B cyn y cyfyngiadau symud cyntaf yn pwysleisio
negeseuon sy'n pwysleisio dyletswydd ddinesig, lefelau uchel o ymlyniad yn y boblogaeth
ehangach, ac yn darparu 'canllawiau penodol i bobl mewn amgylchiadau gwahanol'17.
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Er y gallai'r fframwaith cyffredinol hwn fod yn ddefnyddiol, mae hefyd yn amlwg bod yna
grwpiau eraill sy'n anhydraidd i resymeg o'r fath. Mae llawer yn fwy tueddol o gredu gwybodaeth
anghywir na negeseuon swyddogol iechyd y cyhoedd18; mae eraill yn ymateb i geisiadau yn
ôl awdurdod gyda gwrthwynebiad (ffenomen a elwir yn 'adwaith' yn y llenyddiaeth seicoleg),
ac mae eraill yn methu’n seicolegol o hyd i ddeall risg yn llawn y tu allan i'r byd personol19. Yn
olaf, mae gwleidyddoli mesurau iechyd y cyhoeddus wedi hollti rhai cymunedau, sy'n golygu
bod negeseuon iechyd y cyhoedd yn cael eu hidlo trwy ddealltwriaeth bleidiol iawn.
Mae’r amrywiaeth o rwystrau sydd wedi’u labelu’n ‘ymarferol’ gan SPI-B yn codi eto yn y
gwaith ymchwil ac yn ymwneud yn bennaf â’r gallu llawer is i hunanynysu a roddir i bobl
mewn cyflogaeth incwm isel a/neu ansicr20 o gymharu â’r rhai sydd wedi ymddeol neu
mewn cyflogaeth broffesiynol sy'n caniatáu iddynt weithio gartref a, neu, cael y fantais o
gymryd absenoldeb salwch swyddogol. Mae ymchwil yn dangos bod pedair prif agwedd ar y
mater hwn ar gyfer y rhai sy’n perthyn i’r categori blaenorol:
1.

diffyg cymorth ariannol;

2.

credyd cynhwysol annigonol;

3.

dryswch ynghylch y rheolau pan nad yw cyngor i hunanynysu wedi dod yn
uniongyrchol oddi wrth y gwasanaeth canfod ac olrhain (e.e ysgolion);

4. cyflogwyr sy'n atal cyflog ac yn eu hannog i ddychwelyd i'r gwaith.'21
Er y gellid yn wir ddeall y rhain fel rhai 'ymarferol', rydym yn awgrymu y dylid defnyddio term
mwy penodol, 'strwythurol', yn y prosiect hwn i roi amgyffrediad ehangach o'r ddeinameg
a'r 'dewisiadau cyfyngedig'22 sy'n wynebu'r bobl y byddwn yn gweithio gyda nhw. Mae’r
term hwn hefyd yn ymdrin yn fwy digonol ag oedi wrth frechu grwpiau lleiafrifoedd
ethnig penodol, y mae modd olrhain eu hamharodrwydd i hanesion poenus o gam-drin
gwirioneddol a chamfanteisio gan lywodraethau a chorfforaethau mawr mewn ffordd y gall
materion ‘ymarferol’ neu seicolegol wneud cyfiawnder ag ef mewn gwirionedd. Mae hyn yn
cael effaith sylweddol o ran ymddiriedaeth23.

Yr hyn y gallwn ei ddysgu o hyn:
1.

Mae grwpiau gwahanol yn datblygu gwahanol fapiau risg a ffurfiwyd gan faterion
seicolegol a strwythurol a phrofiadau bywyd.

2.

Mae agwedd strwythurol yn ogystal ag agwedd ymddygiadol ar risg.

3.

Yn Cadw Cymru’n Ddiogel, mae’r tri thîm ar fin mynd i’r afael â ffactorau seicolegol
a strwythurol fel rhan o’u hymyriadau. Mae hyn yn golygu newid ymddygiad
yn y fframwaith ehangach o gyfyngiadau: i wneud hyn mae'n rhaid i ni ddeall y
gwahaniaeth rhwng y ddau fath hyn o rwystr a pham eu bod yn rhwystrau.

12

ADRAN TRI
Argymhellion ac ymyriadau yn y llenyddiaeth

Dangoswyd bod ystod o ymyriadau anfferyllol (NPIs) yn effeithiol o ran lliniaru lledaeniad
COVID-1924 25 26. Nododd adolygiad systematig diweddar Ayouni et al.27 fod y mesurau hyn
yn cynnwys: cyfyngiadau ar deithio; cwarantîn teithwyr a rheoli ffiniau; defnyddio cyfyngiadau
symud; atal torfeydd rhag ymgynnull; cau ysgolion; cadw pellter cymdeithasol; ynysu
unigolion heintiedig; profi ac olrhain eu cysylltiadau agos; yn ogystal â gwisgo masgiau yn y
boblogaeth gyffredinol a'r defnydd o PPE ymhlith gweithwyr gofal iechyd. Canfuwyd bod y
rhain yn fwyaf effeithiol pan gânt eu gweithredu yn gynnar yn yr epidemig, a phan gânt eu
gwneud mewn cyfuniad28.
Er gwaethaf effeithiolrwydd yr ymyriadau anfferyllol hyn, bu problemau sylweddol o ran
cadw at ganllawiau'r llywodraeth. Mewn ymateb i hyn, mae nifer o argymhellion wedi’u
gwneud ar draws polisi a chanllawiau’r llywodraeth, yn ogystal â’r llenyddiaeth academaidd.
Cyflwynir trosolwg byr o’r dystiolaeth bresennol yn y meysydd hyn yn awr, gan gwmpasu’r
ddau argymhelliad o’r dystiolaeth bresennol yn ogystal â mesurau ac ymyriadau sydd wedi’u
gwerthuso yn ystod yr epidemig COVID-19.

Argymhellion
Mewn ymateb i’r heriau o ran cadw at hunanynysu, mae nifer o gyrff wedi datblygu cyfres
o argymhellion, gan ddarparu canllawiau eang a chanllawiau sy’n canolbwyntio ar dargedu
grwpiau penodol ym mhoblogaethau’r DU a Chymru. Mae llawer o'r wybodaeth yn y
llenyddiaeth yn canolbwyntio ar argymhellion, yn hytrach na dulliau sydd wedi'u profi a'u
gwerthuso yn ystod y pandemig. Er enghraifft, mae Llywodraeth Cymru, drwy’r Grŵp Cyngor
Technegol (TAG)29, 30, wedi cynllunio cyfres o ddogfennau cynghori sy’n crynhoi canllawiau
gan grwpiau eraill (gan gynnwys SAGE a Sefydliad Iechyd y Byd) a thystiolaeth yn ymwneud
ag ymchwil ac ymarfer cyn ac yn ystod y pandemig. Gan dynnu ar yr hyn a ddysgwyd o
ymddygiadau eraill, theori seicolegol ac ymchwil ar bandemigau clefydau heintus blaenorol,
cynhyrchodd Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS)31,

32

gyfres o argymhellion ynghylch

annog pobl i hunanynysu a chyflawni ymgyrchoedd iechyd y cyhoedd.
Mae’r cyngor hwn yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau, ac mae rhai yn benodol i leoliadau,
megis priodasau, safleoedd crefyddol, ac ati. Mae craidd y cyngor yn aml yn canolbwyntio ar
y canllawiau sefydledig ynghylch gwisgo masgiau wyneb, cadw pellter cymdeithasol o ddau
fetr, golchi dwylo a sicrhau awyru digonol.
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Mae’r argymhellion yn canolbwyntio ar dri maes eang:
Cyfathrebu (swyddogol ac yn y gweithle)
•

Ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus a hysbysebu a awgrymwyd i lywio, newid
neu gynnal ymddygiad. Mae pwyslais allweddol sydd wedi deillio o gyhoeddiadau
TAG ar wella llythrennedd risg yn y boblogaeth gyffredinol er mwyn hwyluso pobl i
wneud penderfyniadau gwybodus gyda’r farn bod angen eu galluogi nhw i ddeall
y cydbwysedd rhwng gwybodaeth, risg, sicrwydd a chamau gweithredu.

•

Ymgyrchoedd wedi'u targedu at grwpiau penodol gyda chyfathrebu wedi'i deilwra.

•

Sicrhau bod negeseuon yn gyson (o fewn asiantaethau a rhyngddynt).

•

Mae pwysigrwydd pob cyflogwr i gyfathrebu ac i gefnogi hunanynysu yn glir –
gall greu normau cymdeithasol cadarnhaol ar gyfer hunanynysu yn y sefydliad a
chymdeithas.

•

Awgrymwyd arwyddion i annog a chynnal ymddygiadau COVID diogel yn ogystal
â dilyn rheolau mewn amgylcheddau amrywiol.

Bod a theimlo'n barod i hunanynysu
•

Mae angen annog pobl i fod yn barod i hunanynysu.

•

Mae enwebu unigolion i orfodi rheolau ac ymddygiad diogel hefyd yn cael ei
argymell mewn rhai cyd-destunau.

•

Mae angen i bobl ddeall beth, pam a sut a phryd. Gan gynnwys esbonio beth mae
hunanynysu yn ei olygu a symptomau.

Cefnogaeth i bobl wrth iddynt hunanynysu
•

Mae angen darparu cymorth corfforol i ddilyn ymddygiadau a argymhellir (e.e.
hunanynysu) (cyd-destun corfforol/amgylcheddol ac adnoddau)

•

Creu ymwybyddiaeth o ba gefnogaeth sydd ar gael yn lleol

•

Mae angen i grwpiau cymunedol/arweinwyr lleol/dylanwadwyr gymryd rôl.

O ran y negeseuon wedi'u teilwra – sy'n berthnasol iawn i KWS – mae'r Grŵp Cyngor
Technegol, Cymdeithas Seicolegol Prydain a rhywfaint o lenyddiaeth academaidd
wedi argymell datblygu a darparu cyngor pwrpasol ar gyfer grwpiau â lefelau uwch
o ddiffyg ymlyniad a dealltwriaeth o symptomau Covid-19 (gan gynnwys gwrywod
ifanc, gweithwyr allweddol, pobl o grwpiau statws economaidd-gymdeithasol is
a chymunedau lleiafrifoedd ethnig)33,

34.

Nid yw canllawiau clir ar sut olwg sydd ar

hyn yn ymarferol wedi’u darparu, ac ni phrofwyd eu heffeithiolrwydd. Fodd bynnag,
amlinellodd adroddiad diweddar gan Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC)35 y pedwar maes
targed ar gyfer gwahanol boblogaethau yng Nghymru er mwyn gwella ymlyniad wrth
hunanynysu.
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Tabl 2. Argymhellion i annog hunanynysu a grwpiau targed.
Cam gweithredu

Grŵp(iau) Targed

Rhoi cymorth cymdeithasol a lles meddyliol Menywod; grwpiau BAME; 18-29 oed; pobl sy'n
wedi'i dargedu

byw ar eu pennau eu hunain; y rhai sydd ag
incwm ansicr

Cynyddu cymorth ariannol a mynediad at Pobl â bregusrwydd incwm uchel a phobl yn
fwyd a meddyginiaethau ar gyfer y rhai sydd yr ardaloedd mwyaf difreintiedig
ag incwm ansicr
Cysylltiadau uniongyrchol i ymarfer corff Pobl yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig
gartref a gwasanaethau cerdded cŵn
Gwella darpariaeth gofal cymdeithasol yn y Oedolion hŷn 70+; pobl sy'n byw ar eu pennau
cartref ar gyfer oedolion hŷn a'r rhai sy'n byw eu hunain
ar eu pennau eu hunain

Roedd yr angen am fwy o gymorth ariannol ac ymarferol yn argymhelliad cyson ar
draws y llenyddiaeth36, 37 ac roedd canfyddiadau o archwiliad o dystiolaeth ryngwladol
ynghylch hunanynysu hefyd yn awgrymu:
•

darparu llety arall i bobl na allant ynysu gartref yn ddiogel.

•

dylid darparu atebion yn lleol gan gynnwys llywodraeth leol a chymunedol, a
ystyrir yn hynod effeithiol, yn enwedig ar gyfer poblogaethau sy’n agored i niwed
neu ar incwm isel.

•

mae menter 'Cymerwch Ofal' yn Efrog Newydd wedi nodi canfyddiadau addawol
(gweler adroddiad interim y Tîm Cipolygon Ymddygiadol).

•

nid oes tystiolaeth dda o effeithiolrwydd mesurau cosbi a gallent fod yn
wrthgynhyrchiol38. Yn wir, mae SPI-B yn cynghori yn erbyn dulliau cosbol39 gan
bwysleisio yn lle hynny yr angen i ail-fframio negeseuon er mwyn amlygu camau
cadarnhaol, annog dyletswydd ddinesig ac annog teimlad o fod mewn ymdrech
ar y cyd40.

Ymyriadau a werthuswyd
O ystyried dyfodiad cyflym y pandemig a’r amser cyfyngedig i ddylunio, profi ac adrodd ar
ymyriadau a mesurau newydd, prin yw’r llenyddiaeth ar yr hyn sy’n gweithio, gyda phwy ac
o fewn pa gyd-destun. Fodd bynnag, mewn perthynas â hunanynysu, mae profion wedi’u
sefydlu fel ymyriad allweddol i liniaru lledaeniad COVID-19, yn enwedig pan gânt eu defnyddio
ochr yn ochr ag olrhain ac ynysu achosion a chysylltiadau agos41.
Mae rhywfaint o brofi a threialu negeseuon a dulliau ymgysylltu wedi’u hadrodd yn y
llenyddiaeth, gyda rhai astudiaethau’n cymharu’r mathau o ganllawiau a roddir i’r cyhoedd.
Nid oedd yr holl ddulliau hyn yn llwyddiannus ac roedd rhai yn wrthgynhyrchiol, neu roedd
effeithiau wedi'u cyfyngu i gyd-destunau penodol. Dangosodd dwy astudiaeth a werthusodd
wybodaeth wedi'i symleiddio42,

43

nad oedd wedi cael unrhyw effaith neu wedi arwain at

lai o ddealltwriaeth, er enghraifft. Mae'r canlyniadau hyn yn dangos bod angen meddwl yn
ofalus am ymyriadau cyfathrebu cyn eu cyflwyno a chael cynllun gwerthuso clir ar waith.
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Mae'r llenyddiaeth yn ei gwneud yn glir nad yw gwybodaeth a bwriadau'n trosi'n awtomatig
yn newid ymddygiad.
Fodd bynnag, gallwn dynnu sylw at rai astudiaethau sy'n ceisio hyrwyddo newid ymddygiad
a gwerthuso'r ymdrech, ynghyd ag un ar ddamcaniaethu'r mannau cychwyn ar gyfer
dylanwadu ar ymddygiad. Arsylwodd Davies a’i thîm44 ar fyfyrwyr yn mynd i mewn ac
yn rhyngweithio mewn adeilad prifysgol, gan ganolbwyntio ar wisgo masgiau a phellter
cymdeithasol. Y diwrnod wedyn, gwnaethant osod arwyddion clir yng nghyntedd yr adeilad
a pharhau â'u harsylwadau. Roedd mwy yn gwisgo masgiau ac yn cadw pellter cymdeithasol
ar yr ail ddiwrnod, ond roedd y cyntaf yn llawer mwy na'r olaf. Cynhaliodd Public Health
England astudiaeth beilot gyda sampl o 1,370 lle roedd gan gysylltiadau agos pobl â COVID-19
yr opsiwn i gymryd profion llif unffordd am wythnos (fel dewis arall yn lle cwarantîn). Pe
bai'r profion hynny'n dod yn ôl yn negyddol, gallai'r cyfranogwr barhau â'i weithgareddau
dyddiol. Y syniad oedd gweld a fyddai lleihau'r pwyslais ar brofi am gysylltiadau rhywun
yn cynyddu'r tebygolrwydd o brofi45. Canfu’r gwaith hwn fod profion dyddiol yn dangos
arwyddion addawol fel dewis arall derbyniol yn lle hunanynysu, gan hwyluso mesurau
olrhain cysylltiadau a hyrwyddo ymlyniad wrth hunanynysu. Ni wnaeth canlyniadau profion
covid negyddol gynyddu'n sylweddol y diffyg ymlyniad wrth hunanynysu. Profi oedd y dewis
mwyaf poblogaidd ymhlith cysylltiadau agos gwyn, ond rhannwyd cyfranogwyr lleiafrifoedd
ethnig rhwng profi ac ynysu. Mae'r astudiaeth yn tynnu sylw at yr angen i sicrhau cyfathrebu
effeithiol gyda phawb, yn enwedig grwpiau lleiafrifoedd ethnig. Dylid nodi bod yr astudiaeth
wedi’i chynnal yn ystod cyfnod o fesurau cloi llym a allai fod wedi arwain at lefelau anarferol
o uchel o ymlyniad ac esbonio'r ymateb i brofion negyddol.

Mae'n anodd deall cymhelliad pobl dros ymgysylltu ag amrywiol elfennau o bolisi
iechyd y cyhoedd, ac mae astudiaeth o Seland Newydd yn cynnig ffordd ddefnyddiol
o ddadansoddi ymyriad ymgysylltu o'r fath46 (e.e. gwisgo masgiau). Maent yn haeru
bod cyfranogiad pobl yn perthyn i un o bedwar categori:
1.

Ar wahân: heb ymwneud â mater neu ymyriad;

2.

Wedi ymgysylltu â'r mater ond nid ymyriad penodol;

3.

Wedi ymgysylltu â’r mater a’r ymyriad:

4. Ymgysylltiad isel â mater, ond ymgysylltiad uchel ag ymyriad.

Felly, mae pobl yn fwy neu'n llai tebygol o gadw at brotocol penodol yn dibynnu ar faint maen
nhw'n poeni am atal lledaeniad Covid a/neu'r protocol penodol. Mae dau oblygiad i'r cipolwg
hwn. Y cyntaf yw ymateb ymddygiadol ymyriadau sydd wedi'u hanelu at newid graddau'r
cyfranogiad. Er mwyn cydymffurfio, dylai fod angen 'cyn lleied o ymdrech a meddwl â
phosibl; er enghraifft, trwy ddarparu masgiau wyneb am ddim ar drafnidiaeth gyhoeddus
a lleoliadau risg uchel eraill fel archfarchnadoedd, trwy sicrhau bod y profion mor gyfleus
â phosibl, trwy leihau cymaint â phosibl yr amser a dreulir yn teithio i ganolfannau profi
a'r amser a dreulir yn ciwio am brofion, a thrwy gynnig iawndal cyfyngedig i'r rhai y mae'n
ofynnol iddynt hunanynysu oherwydd eu bod yn profi'n bositif' 47. Mae'r ail yn ei gwneud yn
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ofynnol i actorion iechyd y cyhoedd feddwl yn ochrol ac yn greadigol: ‘Gellir dal sylw pobl nad
ydynt yn ymwneud llawer â phwnc os gellir cysylltu negeseuon am y pwnc â mater arall sy’n
ymwneud â hwy’ (italig).48 Dylai pwyslais ar hyn fod yn ystyriaeth allweddol i ni a’r tri thîm
wrth symud ymlaen.

Dylai’r prinder nodedig o waith cyhoeddedig ar ymyriadau a brofwyd yn y maes ac a
werthuswyd yn feirniadol fod yn ysgogiad ychwanegol i’r timau sy’n ymwneud â KWS, gan
y byddwn yn fwyaf tebygol o fod yn cynhyrchu gwaith sydd o leiaf yn llenwi bylchau mewn
gwybodaeth, ac a allai fod wedi’i seilio ar bethau arloesol, yn enwedig os yw'n raddadwy, fel y
rhagwelwyd yng ngham olaf y prosiect.

Yr hyn y gallwn ei ddysgu o hyn:

1.

Mae gan waith ymchwil ddulliau amrywiol ac nid yw o reidrwydd yn gymaradwy.

2.

Ceir llawer mwy o fodelau mathemategol o ymyriadau lefel macro (gweler adran 1)
ac arolygon hunangofnodedig na darnau o waith empirig ar ymyriadau o’r arddull
a ragwelir yn KWS.

3.

Mae ymyriadau syml yn cael effaith ond mae hierarchaeth o effeithiau.

4. Gall dadansoddi ymgysylltiadau pobl mewn gwahanol ffyrdd roi cipolygon
defnyddiol o sut i gyfathrebu â nhw a newid eu hymddygiad.

17

ADRAN PEDWAR
Asesu'r gwaith ymchwil hyd yma ac ystyried cyfeiriad i'r dyfodol

Er bod yr adolygiad hwn wedi bod yn gyfyngedig o ran amser a chwmpas (mae Atodiad
B yn rhoi manylion am y meini prawf chwilio, ffynonellau tystiolaeth a chyfyngiadau),
cydnabyddir yn eang ar draws y llenyddiaeth mai cyfyngedig iawn yw’r data a’r dystiolaeth
ynghylch effeithiolrwydd rhai mesurau a rhaglenni ymyriadau anfferyllol. Roedd llawer o’r
mesurau ac ymyriadau cychwynnol yn seiliedig ar waith ymchwil blaenorol ar epidemigau,
damcaniaethau seicolegol sefydledig a dysgu o fathau eraill o ymddygiadau.
Felly, er bod galwadau am astudiaethau mwy cadarn a grymus er mwyn creu tystiolaeth o
ansawdd uwch, mae’n hanfodol bod yn ymwybodol ei bod yn hynod anodd barnu effaith
mesurau, cyfyngiadau ac ymyriadau. Maent yn aml yn cael eu cyflwyno ar yr un pryd
mewn cyd-destun sy'n esblygu'n barhaus. Mewn llawer o achosion, nid yw'n bosibl darparu
tystiolaeth empirig fanwl y tu hwnt i ystyriaeth eang o'r hyn a all fod yn effeithiol neu beidio.
Mae Atodiad A isod yn rhoi myfyrdodau ar y cyfyngiadau a'r materion methodolegol sy'n
ymwneud â'r gwaith a adolygir yma.
Mae’r dystiolaeth bresennol sydd ar gael yn heterogenaidd ei natur gydag ymagweddau a
dulliau gwerthuso yn amrywio sy’n golygu ei bod yn anodd cymharu rhwng setiau data. Ar
adegau lle mae dulliau gwerthuso a monitro wedi digwydd, nid ydynt wedi bod yn gadarn
ac nid ydynt wedi ystyried dylanwadau cyd-destunol allweddol.
Mae’r newidiadau sydd wedi digwydd yn ystod y cyfnodau casglu data ar gyfer llawer o’r
astudiaethau ar draws y gymdeithas mewn perthynas â chyflwyno’r brechlyn, newid rheolau
a rheoliadau, amser o’r flwyddyn (gaeaf yn erbyn yr haf), ym mha grwpiau mae’r cyfraddau
heintio’n uwch a’r mathau o ymgyrchoedd sy'n cael eu cynnal yn arwyddocaol. Mae
llenyddiaeth ar ddulliau ymddygiadol yn y pandemig Covid presennol dros yr 16 mis diwethaf
yn gymharol ysgafn ar dystiolaeth empirig, gyda llawer o’r ffynonellau tystiolaeth sydd ar
gael yn erthyglau rhagargraffu, nad ydynt wedi’u hadolygu gan gymheiriaid eto fel y cyfryw.
Mae hyn yn golygu bod yn rhaid bod yn ofalus iawn wrth ystyried mwyafrif y canfyddiadau,
ffaith a gydnabyddir yn aml gan awduron ar draws y llenyddiaeth.
O ran hunanynysu yn benodol, mae’r dystiolaeth yn aml yn hunangofnodedig ac yn seiliedig
ar fwriad i hunanynysu yn hytrach nag ymddygiad gwirioneddol, ac mae gwahaniaeth
sylweddol rhwng data bwriadau a data gweithredoedd ac ymddygiad. Mae anghysondebau
hefyd rhwng data Cymru, o astudiaethau CABIN ac ACT, ar ymlyniad wrth hunanynysu a
gweddill y DU. Mae'r rhesymau am hyn yn debygol o fod yn gymhleth ond fel y mae'r awduron
yn nodi, mae 'tuedd dymunoldeb cymdeithasol' yn ystyriaeth bwysig49. Mae hefyd yn bwysig
nodi bod rhai rhaglenni ac ymyriadau cysylltiedig ar waith yn Awstralia a Dwyrain Asia nad
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ydynt wedi cael eu hadrodd yma. O ystyried lefel y monitro dwys ar unigolion a grwpiau trwy
wyliadwriaeth ddigidol, mae'n debygol y bydd y rhain yn mynd yn groes i gyfreithiau preifatrwydd
gwledydd Ewropeaidd ac ni fyddai agweddau'r cyhoedd, ynghylch rôl llywodraethau a rhyddid
unigol, yn eu cefnogi50.
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ADRAN PUM
Cyfeiriadau'r dyfodol?

Cynhelir yr astudiaeth hon yn ystod cyfnod o newid sylweddol, gyda chyfraddau trosglwyddo
uchel ond lle caiff rheolau, canllawiau ac agweddau'r cyhoedd eu llacio fwyfwy. Cafodd yr holl
waith ymchwil y cyfeirir ato ac a adolygir yma, a'r adolygiadau systematig yr ymgynghorwyd
â hwy, eu cynnal yng nghyd-destun cyfyngiadau. Nawr bod y cyfyngiadau hynny wedi'u
codi'n rhannol neu'n llawn (ers 21 Gorffennaf 2021 yn Lloegr), bydd cyd-destun pwysau gan
gyfoedion a normau cymunedol yn wahanol. Dyna’r cyd-destun y bydd y prosiect hwn yn
gweithio ynddo. Mae hyn yn golygu ei bod yn bosibl y bydd llawer o’r dystiolaeth sy’n llywio’r
broses o wneud penderfyniadau ar hyn o bryd yn colli perthnasedd dros gyfnod byr o amser.
Mae'n debygol y bydd mwy o waith empirig o'r cyfnod Mawrth 2020-Mawrth 2021 yn dod i'r
amlwg dros yr ychydig fisoedd a blynyddoedd nesaf – oherwydd y cylch cyhoeddi cymharol
araf ar gyfer gwahanol fathau o astudiaethau – ond gall hefyd fod yn seiliedig ar gyfnodau
o'r pandemig na ellir eu cymharu i'r rhai a fydd yn cael eu hwynebu yn y dyfodol. Ym myd
newydd y canllawiau, heb reolau’r llywodraeth sydd wedi bod yn gydrannau mawr yn y
dirwedd reoleiddio ers mis Mawrth 2020, mae’r gwaith o gadw Cymru’n ddiogel yn dod yn
fwy heriol. Mae’r angen i ddeall y rhwystrau seicolegol a strwythurol a nodir uchod, o ran
dosbarth cymdeithasol, oedran, statws cyflogaeth, statws lleiafrifoedd ethnig a rhyw, fel sy’n
berthnasol mewn gwahanol ffyrdd yn fwy acíwt byth.
Y frwydr yn y dyfodol fydd annog ymddygiadau llai peryglus. Ystyriaethau pwysig ar gyfer
defnyddio tystiolaeth fydd sut mae awdurdodau'n rheoli'r newid hwn o 'bandemig' i 'endemig',
ac a yw egwyddorion a chanllawiau a sefydlwyd yn flaenorol yn parhau'n berthnasol; a yw
patrymau heintio ac ymlyniad yn parhau'n debyg; a pha agweddau ar reoli'r epidemig sy'n
benodol i'r cyd-destun a'r amgylchedd. Mae’r newid yn yr ymagwedd at fesurau a chanllawiau
wedi’i amgáu yn y datganiad TAG a ganlyn, ‘…bydd dull y dyfodol yn dod yn fwyfwy un o
ddarparu gwybodaeth a galluogi dewis, wedi’i fframio yn nhermau llai o ymyrraeth gan y
llywodraeth a lefelau uwch o addasu/cynnal ymddygiad y cyhoedd.'51.
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Yr hyn y gallwn ei ddysgu o hyn:
•

Mae'r dystiolaeth a drafodwyd yn amrywio o ran cadernid, ailadroddadwyedd a
chymaroldeb. Nid yw rhai wedi cael eu hadolygu gan gymheiriaid, tra bod eraill yn
fodelau normadol yn hytrach na phrofion empirig.

•

Disgwylir y byddai adolygiad o dystiolaeth o'r fath a gynhelir flwyddyn o hyn
yn cynnwys mwy o ddeunydd wedi'i adolygu gan gymheiriaid, gan ganiatáu
i waith sydd ar hyn o bryd yn waith drafft a gwaith wedi'i adolygu ymlaen llaw
gael ei drosglwyddo i gyhoeddiadau. Am y tro, rydym wedi nodi rhai o'r pwyntiau
allweddol, er y gall fod cafeatau, a nodir fel arfer gan yr ymchwilwyr eu hunain.

•

O ran yr hyn y dylem ei gymryd o hyn, dylai ymyriadau gael eu dylunio mor ofalus
â phosibl, a chynnwys gwerthusiad cadarn fel rhan o’r dyluniad (heb ei ychwanegu
ar ôl iddo ddechrau, ac yn sicr ddim ar ôl iddo ddod i ben).

•

Bydd y cyd-destun y bydd KWS yn effeithio arno yn wahanol i'r hyn y cynhaliwyd y
gwaith ymchwil ar ymlyniad y cyfeirir ato yma.

•

Wrth i fesurau'r llywodraeth symud tuag at ganllawiau, a throsglwyddo cyfrifoldeb
i'r cyhoedd, mae'r gyfran o fewnbwn i newid ymddygiad ar fin cynyddu.
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ATODIAD A
Asesu’r llenyddiaeth hyd yma:
myfyrdodau ar sut i werthuso'r sylfaen ymchwil bresennol
Mae adroddiad BPS52, 53, TAG54 ac Iechyd Cyhoeddus Cymru55 wedi darparu canllawiau ar
sut i reoli ac annog pobl i gadw at reolau’r Llywodraeth ynghylch ymddygiadau amddiffynnol
megis hunanynysu. Fodd bynnag, nid oes canllawiau clir ar sut beth yw hyn yn ymarferol
ac ar brofi effeithiolrwydd yr argymhellion hyn yn y cyhoedd, yn ogystal â phoblogaethau
targed penodol. Er bod yr argymhellion hyn yn cael eu hailadrodd mewn mannau eraill yn
y llenyddiaeth, nid yw'n bosibl adrodd a ydynt yn gweithio gyda thystiolaeth bresennol ar
sut mae gwybodaeth yn troi’n gamau gweithredu ac ymddygiadau yng nghyd-destun yr
epidemig presennol.
Yn y llenyddiaeth academaidd, mae'r dystiolaeth bresennol sydd ar gael yn aml yn
heterogenaidd ei natur, gydag ymagweddau a dulliau gwerthuso amrywiol. Mae hyn yn ei
gwneud yn anodd cymharu setiau data a chanfyddiadau, casgliad yr adroddir arno hefyd yn
adolygiad systematig diweddar Ayouni et al.56. Mae hefyd yn berthnasol i'r ymyriadau iechyd
y cyhoedd a'r ymyriadau anfferyllol yr ystyrir eu bod yn effeithiol o ran lleihau cyfraddau
trosglwyddo. Mae llawer o astudiaethau’n debygol o fod wedi cael eu heffeithio gan duedd
dethol a dymunoldeb cymdeithasol, neu wedi datgan hyn yn gyhoeddus57,

58, 59.

Mae’r

dystiolaeth sydd ar gael yn aml yn hunangofnodedig ac yn seiliedig ar fwriad yn hytrach
nag ymddygiad60, 61, 62 ac mae gwahaniaeth sylweddol iawn rhwng y data ar fwriadau ac
ymddygiadau gwirioneddol63. Mae nifer o astudiaethau hefyd yn drawstoriadol (yn hytrach
nag yn hydredol) ac felly’n cynnig ciplun yn unig o'r safbwyntiau a ddarperir ar adeg yr ymateb.
Er enghraifft, cynhaliwyd yr astudiaeth brofi ddyddiol yn ystod cyfnod o fesurau cloi llym a
allai fod wedi arwain at lefelau anarferol o uchel o ymlyniad (wrth hunanynysu)64. Casglwyd
data ar draws yr holl astudiaethau hefyd yn ystod cyfnodau o newid cymdeithasol sylweddol
mewn perthynas â’r pandemig oherwydd newidiadau yng nghanllawiau’r llywodraeth,
amser y flwyddyn a chyfraddau heintio, yn ogystal â gweithredu mesurau cloi: a bydd gan
bob un ohonynt effaith sylweddol ar ganfyddiadau a chanlyniadau.
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ATODIAD B
Strategaeth chwilio, ffynonellau tystiolaeth a chyfyngiadau

Strategaeth chwilio
Cynhaliwyd chwiliadau o wefannau perthnasol, gan gynnwys: Llywodraethau'r DU; cyrff Iechyd
y Cyhoedd; cyrff trydydd sector perthnasol a ffynonellau eraill a nodwyd drwy ymgynghori
â Llywodraeth Cymru, o fewn tîm yr astudiaeth, â’r Tîm Cipolygon Ymddygiadol (BIT) a thîm
Canlyniadau Pŵer Pobl (PPR) yn Nesta. Roedd y ffynonellau tystiolaeth a adolygwyd yn
cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:
•

Adolygiadau llenyddiaeth wythnosol Public Health England: Dod o hyd i'r dystiolaeth:
Coronavirus – Gwasanaethau Gwybodaeth a Llyfrgell (koha-ptfs.co.uk)

•

Tudalennau gwe SAGE ar gov.uk – gweler isod: SPi-b – Chwilio – GOV.UK (www.gov.uk)

•

Cell Cyngor Technegol | LLYW.CYMRU

•

Map byw IPPO: https://covidandsociety.com/ippo-living-map-systematic-waykeeping-track-covid-19-social-science-research/ a https://eppi.ioe.ac.uk/cms/Default.
aspx?tabid=3806

•

Yr Arsyllfa Polisi Cyhoeddus Rhyngwladol (IPPO): https://covidandsociety.com/

•

Yr Arsyllfa Economeg https://www.economicsobservatory.com/

•

Traciwr Blavatnik o Rydychen https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/covid19-government-response-tracker

•

https://www.socialsciencespace.com/coronavirus/

•

Yr SSRC (UDA): https://covid19research.ssrc.org/

Safleoedd cyn argraffu
•

https://psyarxiv.com/ (seicoleg)

•

https://www.medrxiv.org/ (iechyd)

•

https://www.preprints.org/ (cyffredinol)

Cafodd adrannau cyfeirio ym mhob dogfen a nodwyd fel rhai perthnasol eu hadolygu
hefyd ar gyfer gwaith ymchwil perthnasol pellach. Mewn papurau/erthyglau academaidd
a gwefannau, adolygwyd hefyd restrau o erthyglau gan ddyfynnu dogfennau y nodwyd eu
bod yn berthnasol.
Geiriau allweddol
Defnyddiwyd y geiriau allweddol canlynol yn unigol ac ar y cyd o fewn y meini prawf cyhoeddi
ers Ionawr 2020 yn Saesneg (gyda gweithredwyr chwilio Boolean):
COVID; COVID 19; COVID-19; Covid19; Covid; Covid 19; C-19; Coronafeirws; SARS-CoV-2;
hunanynysu; hunan ynysu; hunanynysu; ynysu cymdeithasol; hunan-gwarantin; hunan
gwarantin; cydymffurfiaeth; cydymffurfio; lleihau risg; lleihau niwed; ymddygiad peryglus;
ymddygiad niweidiol; materion ymddygiad; rheoli ymddygiad; ardaloedd peryglus; lleoedd
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peryglus; amgylcheddau peryglus; amgylchedd peryglus
Datblygwyd geiriau allweddol o chwiliadau cychwynnol ac wrth ddarllen dogfennau
allweddol, ac ychwanegwyd atynt yn ystod yr adolygiad.

Cyfyngiadau’r adolygiad hwn
Mae sawl cyfyngiad i'r adolygiad cyflym hwn o dystiolaeth. O ystyried yr amser
a chwmpas cyfyngedig (sy’n canolbwyntio’n bennaf ar hunanynysu a risg) yr
adolygiad, mae’n debygol nad yw tystiolaeth allweddol bosibl wedi’i chynnwys ar
hyn o bryd. O ran y dystiolaeth a adolygwyd, mae nifer o fesurau ac ymyriadau
wedi’u rhoi ar waith mewn cyfnod byr iawn neu, ar adegau, ar yr un pryd. Mae
hynny'n golygu ei bod yn hynod heriol i'r awduron gwreiddiol a'r tîm adolygu
presennol adolygu a gwerthuso effaith mesurau ac ymyriadau yn gywir. Mae’n
bosibl felly naill ai goramcangyfrif neu danamcangyfrif eu heffaith bosibl ar
fwriadau, ymddygiadau ac yn ehangach ar y pandemig.
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