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Coronafeirws (COVID-19)

Nodyn Briffio ar  

Ddiogelwch rhag Tân

Diweddariad ynghylch Cydymffurfiaeth 



Yn ystod y cyfnod digyffelyb hwn, rydym yn ymwybodol efallai y bydd yn rhaid i adrannau wneud penderfyniadau anodd 

a newid eu harferion a'u trefniadau gweithio'n ddramatig er mwyn sicrhau parhad busnes. Os ydych yn gorfod gwneud 

unrhyw newidiadau i'ch trefniadau, rydym wedi rhoi’r canlynol ar waith: 

Mae'r adain Cydymffurfiaeth Eiddo yn gofyn am restr lawn o'r holl eiddo y bernir ei bod yn hanfodol iddynt aros ar 

agor er mwyn i ni allu parhau i ddarparu gwasanaeth a chymorth hanfodol. (TSManagement@sirgar.gov.uk)   

Mae'n rhaid i Berson Cyfrifol Enwebedig fod yn bresennol bob amser mewn unrhyw adeilad y bernir ei bod yn hanfodol 

iddo aros ar agor. Os nad yw hyn yn bosibl, yna dylid penodi Dirprwy Berson Cyfrifol Enwebedig a nodi'r enwau ar 

dudalen y Cynllun Gwacáu mewn Argyfwng.  

Cynllun Gwacáu mewn Argyfwng   

• Mae'n rhaid cwblhau templed Cynllun Gwacáu mewn Argyfwng, ac mae'n rhaid cwblhau'r templedi hyn yn llawn, gan 

ddangos pob person cyfrifol, gan ystyried unrhyw system rota sydd ar waith. Mae'n rhaid dychwelyd copi o'r cynllun 

wedi'i gwblhau i TSFireManagement, gan ddangos yn glir pa eiddo y mae'n ymwneud ag ef. 

• Mae angen argraffu'r Cynllun Gwacáu mewn Argyfwng a'i roi i'r holl staff ei ddarllen.  

• Dylai'r siart lif a'r adran ynghylch y Person sy'n Gyfrifol am y Safle/Personau Enwebedig hefyd gael eu hargraffu a'u 

harddangos mewn lleoliadau amlwg.  

Cofrestr tân ddyddiol 

• Mae'n rhaid i bob aelod o staff lofnodi'r llyfr wrth un brif fynedfa wrth gyrraedd a gadael y safle.  

• Dylid diweddaru'r gofrestr hon a sicrhau ei bod yn hygyrch os bydd angen gadael yr adeilad.  

• Mae'n rhaid cofnodi lefelau meddiannaeth, ac ni ddylai staff fod yn gweithio mewn mannau ynysig. Dylai staff geisio 

defnyddio un rhan o adeilad lle bo hynny'n bosibl.  

Gwacáu 

• Os bydd y larwm tân yn seinio, mae'n rhaid i bob preswylydd adael yr adeilad mewn ffordd ddigynnwrf. Ceisiwch gadw 

pellter diogel oddi wrth eich gilydd wrth i chi adael a mynd i'r man ymgynnull.  

• Mae’n rhaid i’r drysau dianc terfynol fod ar gael bob amser i’w defnyddio ac o fewn pellter teithio cymeradwy. Os yw 

rhai drysau wedi'u cloi, yna mae’n rhaid i unrhyw newidiadau i'r llwybrau dianc arferol, gan gynnwys pellteroedd, gael 

eu cymeradwyo gan y Tîm Cydymffurfiaeth Eiddo (TSManagement@sirgar.gov.uk)   

• Gall niferoedd staff is arwain at newidiadau i drefniadau os bydd y larwm tân yn seinio. Os nad oes gennych ddigon o 

staff i ymchwilio i alwadau tân diangen, yr arfer mwyaf synhwyrol fyddai gwacáu'n syth.  

• Os nodwyd bod angen Cynllun Gwacáu Personol mewn Argyfwng (PEEP) ar unigolyn, mae templed wedi'i ddarparu 

gyda'r templed Cynllun Gwacáu mewn Argyfwng. 

 

Cynnal profion wythnosol ar y larymau tân 

• Mae'n rhaid parhau i brofi'r system larymau tân yn wythnosol a chofnodi'r profion yn ffeiliau'r safle.  

 

Mae'n rhaid trosglwyddo'r holl wybodaeth uchod i'r person cyfrifol newydd dros dro yn ystod pob gweithdrefn 

drosglwyddo. Os bydd arnoch angen cymorth gydag unrhyw faterion Diogelwch rhag tân, cysylltwch â:  

 

Mr. Andrew Russ  

Swyddog Cyflwr Eiddo 

ADRuss@sirgar.gov.uk 

07919 592 676

Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 - 

Cyngor Diogelwch rhag Tân yn ystod COVID-19


