Eglwys Gadeiriol Llanelwy -Asesu Risg – Ymweliadau Ysgolion.
Perygl (on)

Lleoliad

Risg
I/C/U

Difrifoldeb
I/C/U/D

Mesurau Rheoli
(gwelwch yr allwedd yn dilyn)

Llawr anwastad

Corff yr eglwys

C

I-C

1,2

Corneli miniog

Yr Eglwys Gadeiriol
drwyddi draw – yn enwedig
y gist haearn
henebion
seddau’r presbytri
bwrdd yn y festri
drysau cypyrddau
Presbytri

C

I-C

2

I

C-U

1,2
Gwirio’r goleuadau’n rheolaidd, a’u cadw
mewn cyflwr da.

I

C

2
Cadw’r cwpwrdd ar gau.

Socedi trydan

Bwyler yn y cwpwrdd yn y
Transept Deheuol
Fflasgiau dŵr poeth ym
mhen Gorllewinol corff yr
eglwys
Drwyddi draw

I

U-D

2
Gwirio’r socedi a’r gwifrau’n rheolaidd, a’u
cynnal mewn cyflwr da.
Gadael y socedi wedi’u diffodd

Grisiau

Capeli’r ystlys, Uwch allor,

I

C-U

1, 2 rhybuddio plant ifanc yn bendant am y
grisiau

Goleuadau’r
seddau
Dŵr poeth

Cadw drysau’r cypyrddau ar gau.

Cadw fflasgiau ar gau.

Llyfrgell y Deon
Oedolyn i fod gyda’r plant ar risiau.
O amgylch y fedyddfaen
Y plant i beidio â sefyll ar risiau yn ystod
gweithdai

Coridor i Ystafell Elwy
Llofft yr Organ Grisiau

I fyny at yr organ (bylchau
hefyd rhwng y rheiliau sydd
oddi amgylch llofft yr organ)

I

C-U

1, 2 rhybuddio plant ifanc yn bendant am y
grisiau. Oedolyn i fod gyda’r plant ar risiau.
Canllaw wedi’i osod.
Uchder - angen goruchwyliaeth fanwl gan
oedolion yn ystod gweithdy’r organ.
Drws at y grisiau ar glo pan fydd yr organydd
ddim yn bresennol.

Ramp Cadeiriau
Olwyn

Transept Deheuol, Transept
Gogleddol + Presbytri.

I

I

Staff yr ysgol i oruchwylio defnyddio’r ramp.

Cemegolion
(deunyddiau
glanhau ac ati)

Cwpwrdd yn y Transept
Deheuol

I

U

2
Y cwpwrdd i’w gadw ar gau bob amser.

Perygl (on)

Lleoliad

Gwrthrychau’n
cwympo

Standiau
canhwyllau
Standiau blodau

Canhwyllau

Yr Eil Ogleddol a
Chapel y
Cyfieithwyr

Y Tŵr

Risg
I/C/U
I

Difrifoldeb
I/C/U/D
C

Mesurau Rheoli
(gwelwch yr allwedd yn dilyn)
2
Yr Uwch Allor
Corff yr Eglwys, Transept Deheuol, Transept Gogleddol
2
Goruchwyliaeth 1 i 1 wrth oleuo canhwyllau

I

D

Drws i’r Tŵr yn cael ei gadw ar glo

Drysau allanfeydd

Pob drws
Y Cyntedd Gwydr
– Pen Gorllewinol
yr Eglwys Gadeiriol

I

C

1,2 Y drysau i’w cadw ar glo tra bydd y plant yn yr
adeilad.
Y drysau gwydr yn agor y ddwy ffordd, nodir hyn yn
amlwg arnynt

Arwynebau gwlyb

Amrywiol

I

I-C

1,2 fel bo’r angen
Arwyddion priodol

Damweiniau

Pe byddai damwain yn digwydd, rhowch wybod i aelod
o staff yr Eglwys Gadeiriol ar unwaith. Cyfrifoldeb yr
ysgol yw rhoi Cymorth Cyntaf. Rhaid cofnodi pob
damwain yn llyfr damweiniau’r Eglwys Gadeiriol.

Amddiffyn Plant
- Staff yr Eglwys
Gadeiriol

Mae pob arweinydd a’r rhai sy’n helpu wedi eu clirio yn
ôl Gwiriad Manylach y Swyddfa Cofnodion Troseddol.

Amddiffyn Plant
- Ymwelwyr

Byddwch yn ymwybodol mai man cyhoeddus yw’r
Eglwys Gadeiriol ac mae croeso i ymwelwyr dynnu
lluniau. Bydd staff yr Eglwys Gadeiriol yn cymryd pob
cam rhesymol i beidio ag annog ymwelwyr i dynnu
lluniau’r gweithdai. Rydym yn sylweddoli y gallai hyn
achosi problem os oes unrhyw un ar gofrestr plant mewn
perygl

Eiddo personol

Mae’r Eglwys Gadeiriol ar agor i’r cyhoedd, byddwch
yn ymwybodol o’r angen i warchod eiddo personol.
Gofynnir i athrawon a chynorthwywyr gadw’u bagiau
gyda nhw bob amser.
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Allwedd.
Risg – yn cyfeirio at debygoliaeth digwyddiad, cyfradd:
Difrifoldeb – yn cyfeirio at arwyddocâd digwyddiadau,
isel – annhebygol o ddigwydd,
isel – anafiadau mân, yn gofyn cymorth cyntaf syml yn bennaf
canolig – tebygol o ddigwydd weithiau
canolig – anafiadau sy’n gofyn am driniaeth feddygol claf
uchel – tebygol o ddigwydd yn aml.
allanol
uchel – perygl o orfod cael derbyniad i ysbyty
difrifol – perygl o farwolaeth
Mesurau Rheoli.
1. Dylid rhybuddio plant am beryglon yn ystod y cyflwyniad cychwynnol, nodi’r peryglon unigol, a’u rhybuddio i beidio â rhedeg.
2. Arweinydd yr ymweliad, mewn partneriaeth ac arweinwyr y gweithdai a’r oedolion eraill, i wylio’r plant yn fanwl a bod yn
ymwybodol o’r peryglon.

