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ER GWYBODAETH
 Bwletin Chwarterol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

 NI Â’U COFIWN HWY
Staff yn cymryd rhan  
mewn digwyddiadau  

ar sul y cofio

 DATHLU LLWYDDAINT  
YN YSTOD 

 y seremoni wobrwyo

 DIFFODDWYR TÂN YN 
GOBEITHIO CYRRAEDD Y 
BRIG Y NADOLIG HWN
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Fe gymrodd staff o bob cwr o’r Gwasanaeth, 
ynghyd â rhai o’r Cadetiaid Tân, ran mewn 
digwyddiadau Dydd y Cofio a gynhaliwyd ledled y 
rhanbarth  ym mis Tachwedd i nodi 100 mlynedd 
ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ac i dalu teyrnged 
i bawb a fu farw.

Dewiswyd Jody McEarchern, Rheolwr Ardal, i gynrychioli’r 
Gwasanaeth yn y Gofadail yn Llundain a bu’n gorymdeithio 
gyda diffoddwyr a swyddogion tân eraill a oedd yn 
cynrychioli’r 44 gwasanaeth tân ac achub yn y Deyrnas 
Unedig.

Yn ystod y dyddiau cyn Sul y Cofio bu staff yn cefnogi’r 
ymgyrch ‘Yma heb fod Yma’ drwy gael tynnu eu lluniau gyda 
silwét tryloyw o filwr neu ‘Tomi’.
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Mae’r Ganolfan Gyfathrebiadau ar y Cyd wedi dathlu deng mlynedd ers i Heddlu Gogledd 
Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru sefydlu ystafell reoli y cyd  arloesol 
yn Llanelwy yn Hydref 2008.

Yn 2006 gwnaeth swyddogion a staff yr heddlu 
symud i’r ganolfan a oedd wedi ei hadeiladu’n 
bwrpasol ym Mharc Busnes Llanelwy, sef  ‘Crud 
y Dderwen’, ac yn 2008 gwnaeth cydweithwyr o 
Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ymuno 
gyda hwy. 

Mae’r ganolfan cyfathrebiadau dwyieithog wedi’i 
chynllunio i gynorthwyo holl ddigwyddiadau difrifol 
yn yr ardal ynghyd â rhoi cysylltiadau allweddol 
i’r rhwydwaith cryf o swyddogion heddlu a thân 
ledled Gogledd Cymru.

Meddai’r Prif Swyddog Tân Simon Smith:

“ Roedd mabwysiadu Canolfan 
Gyfathrebiadau ar y Cyd yn cynrychioli 
dull arloesol o ddarparu gwasanaeth 
brys ar y cyd, a rhoddodd Gogledd 
Cymru ar y blaen o ran gweithrediadau 
999 – dull arloesol sydd wedi cael ei 
efelychu gan eraill erbyn hyn.

“Mae cydweithio ar yr un llawr gweithrediadau cynllun agored wedi 
rhoi mwy o wydnwch i ni a’n galluogi i gyfathrebu’n agosach - dro ar 
ôl tro dros y deng mlynedd diwethaf mae ein perthynas waith agos 
wedi sicrhau buddion gwirioneddol i’r naill sefydliad. Wrth i amser fynd 
rhagddo mae’r dechnoleg yr ydym ni wedi ei mabwysiadu yn y ganolfan 
wedi datblygu hefyd, gan sicrhau ein bod yn ymateb i ddigwyddiadau 
mor effeithiol ac effeithlon â phosibl ledled Gogledd Cymru.”

Meddai’r Prif Gwnstabl Gareth Pritchard: “Dros y blynyddoedd 
mae’r ffordd gydweithredol hon o weithio gyda’n cydweithwyr yn y 
Gwasanaeth Tân wedi profi’n werthfawr wrth ymdrin yn effeithlon ac 
effeithiol gyda’r ystod eang o ddigwyddiadau mae’r ddau sefydliad 
yn gorfod eu hwynebu gyda’i gilydd. Mae’r rhain yn cynnwys 
gwrthdrawiadau traffig ffordd, llosgi bwriadol, ymgyrchoedd achub a 
digwyddiadau difrifol.

“Mae llawer o ddatblygiadau a gwelliannau technolegol mewn gweithio 
mewn partneriaeth gydag asiantaethau eraill ers 2008. Ond mae’r 
Ganolfan Cyfathrebiadau ar y Cyd yn parhau wrth galon ymateb y 
gwasanaethau brys yng Ngogledd Cymru.” 

 Y GANOLFAN GYFATHREBIADAU  
 AR Y CYD ARLOESOL YN NODI 
 DENG MLYNEDD 
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Dyma oedd yr enillwyr eleni;

 GORSAF Y FLWYDDYN 

Mae’r wobr hon yn adlewyrchu’r gwaith 
nodedig sydd wedi cael ei gyflawni gan 
orsaf dân yn ystod y 12 mis diwethaf, 
yn unol â chydnabyddiaeth yr adran 
Safonau Proffesiynol a Gwasanaeth.

Gorsaf Dân Caergybi enillodd y wobr 
eleni, oherwydd eu bod wedi parhau i 
gynnal safonau uchel yn ystod cyfnod 
o newid sydd wedi golygu nifer o reolwyr 
ac aelodau staff newydd ar yr orsaf. 

 Y WOBR PARTNER  
 DIOGELWCH CYMUNEDOL  

Mae’r wobr hon yn cydnabod gwaith 
asiantaethau neu gyrff cyhoeddus sy’n 
bartneriaid i Wasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru wrth iddynt geisio 
cyflwyno negeseuon hollbwysig ym maes 
diogelwch cymunedol.

Prifysgol Bangor oedd yn fuddugol eleni, 
lle mae’r tîm rheoli wedi bod yn gweithio 
gyda'r Gwasanaeth i leihau'r gwastraff 
mewn adnoddau. 

Mae galwadau i'r gwasanaeth tân wedi 
gostwng i lai na thraen y swm blaenorol 
ac o ganlyniad Prifysgol Bangor ydi'r 
Brifysgol orau yn y wlad mewn perthynas 
â'i nifer isel o alwadau ffug.  

Fel rhan o'r gwaith i godi ymwybyddiaeth 
ymysg y bobl ifanc mae'r grŵp cyswllt 
wedi datblygu adnodd diogelwch tân 
ar-lein y mae'n rhaid i bob myfyriwr 
ei gwblhau cyn y cânt symud i'r 
neuadd breswyl.

 Y WOBR CYFRANIAD  
 NEILLTUOL GAN UNIGOLYN 

Mae'r wobr yn cydnabod aelod o’r staff 
sy’n mynd y tu hwnt i’w dyletswyddau 
arferol yn gyson.

Jim Hughes, Swyddog Cydymffurfiaeth 
Gwynedd a Môn sydd yn gweithio yng 
Nghaernarfon, enillodd y wobr hon i 
gydnabod y modd y mae’n cyflawni 
ei rôl yn ddiwyd a phroffesiynol. 

Mae Jim wedi treulio’r rhan fwyaf o’i 
yrfa yn y maes Iechyd a Diogelwch ac 
y mae bob amser yn fodlon rhannu ei 
wybodaeth gyda pherchnogion busnes. 
Mae'n ymweld â pherchnogion neu 
weithredwyr busnes y tu allan i oriau 
swyddfa arferol er mwyn peidio ag 
amharu ar eu gweithrediadau busnes. 

Mae Jim hefyd yn cynorthwyo'r 
Gwasanaeth trwy ddarparu 
Archwiliadau Diogel ac Iach a'r Rhaglen 
Ymwybyddiaeth Tân i Blant ac mae 
wedi bod yn gynrychiolydd Elusen y 
Diffoddwyr Tân ar ran y Gwasanaeth 
dros y blynyddoedd diwethaf ac wedi 
helpu i godi miloedd o bunnoedd i'r 
achos da hwn.

 Y WOBR YMRWYMIAD  
 I'R GWASANAETH 

Derbyniodd y Diffoddwr Tân Neville Ellis 
y gydnabyddiaeth hon i gydnabod ei 
ymrwymiad rhagorol i'r Gwasanaeth o 
ganlyniad i’w wasanaeth estynedig fel 
diffoddwr tân system dyletswydd rhan 
amser am dros 33 mlynedd. 

Ymunodd Neville gyda'r Gwasanaeth ym 
Mawrth 1985 ac mae wedi gwasanaethu 
fel diffoddwr tân yng Ngorsaf Dân 
Dolgellau drwy gydol ei yrfa.

 Y WOBR YMRWYMIAD  
 I'R GYMRAEG 

Mae’r wobr hon yn cydnabod cyfraniad 
gwerthfawr i'r Gymraeg, neu ymrwymiad 
a dyfalbarhad i ddysgu Cymraeg dros 
y 12 mis diwethaf. Simon Bromley 
enillodd y wobr eleni.  Ar ôl cwblhau cwrs 
hyfforddi ar ddelio gyda’r cyfryngau ar 
gyfer siaradwyr Cymraeg yn ddiweddar 
fe gymrodd Simon ran mewn nifer 
o gyfweliadau radio a theledu drwy 
gyfrwng y Gymraeg, gan sicrhau bod ein 
negeseuon diogelwch hanfodol yn cael 
eu clywed ac arddangos ymrwymiad 
gwirioneddol i’ Gymraeg.

 DATHLU LLWYDDIANT YN YSTOD   
 Y SEREMONI WOBRWYO 
Mae’r seremoni wobrwyo 
flynyddol yn uchafbwynt ar 
galendr Gwasanaeth Tan ac 
Achub Gogledd Cymru bob 
blwyddyn ac nid oedd y seremoni 
yng Ngorsaf Dân Gymunedol 
y Rhyl eleni yn eithriad.

Daw’r digwyddiad  a phobl at ei gilydd 
i gydnabod a dathlu aelodau staff a’r 
gymuned sydd wedi gweithio’n galed 
i wella diogelwch cymunedol yng 
Ngogledd Cymru. 

Cyflwynodd y Prif Swyddog Tân Simon 
Smith, a’r Cynghorydd Peter Lewis, 
Dirprwy Gadeirydd yr Awdurdod Tân 
ac Achub, wyth o wobrau cymunedol.
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 GWOBR ELUSEN 

Mae’r wobr yn mynd i unigolyn neu dîm 
sydd wedi gweithio’n galed i godi arian 
i elusen.

Trefnodd Dylan Morris, sydd yn 
ddiffoddwr tân yn Nefyn,  a'i wraig Siân 
i grŵp o 45 o bobl seiclo o Gaernarfon 
i Ysbyty Arrowe Park yng Nghilgwri ym 
mis Mehefin i godi arian er cof am eu 
mab Tomos a fu farw yn drist iawn ar 
ôl cael ei eni'n gynnar.

Treuliodd Dylan a Siân wythnosau lawer 
yn Arrowe Park gan aros yn Mac House 
ac felly roedd hyn yn ffordd o ddiolch i'r 
staff am eu holl gefnogaeth yn ystod y 
cyfnod anodd hwnnw.

Llwyddodd y ddau i godi dros £30,000 
a bydd yr arian a fydd yn gwneud 
gwahaniaeth gwirioneddol i deuluoedd 
eraill a hynny yn ystod cyfnod heriol 
iawn yn eu bywydau.

 Y WOBR HYRWYDDWR IECHYD 

Mae’r Gwasanaeth wedi cydnabod y 
cyswllt sy’n bodoli rhwng gweithwyr 
iach a gweithlu effeithiol a chynhyrchiol. 
Anogir staff i gynnal eu ffitrwydd i 
sicrhau eu diogelwch hwy ein hunain ac 
eraill yn y gymuned

Mae'r wobr yn mynd i unigolyn neu dîm 
sydd wedi gweithio'n galed i godi proffil, 
neu ddangos esiampl o ran iechyd a 
ffitrwydd.

Eleni Keith Williams, Rheolwr Gwylfa yng 
Ngorsaf Dân Caernarfon a Hyfforddwr 
Gyrru yn yr Adran Hyfforddi a Datblygu, 
gafodd ei enwi’n Hyrwyddwr Iechyd. 

Mae Keith nid yn unig yn gweithio'n galed 
i gynnal ei lefel ffitrwydd ef ei hun ond 
y mae hefyd yn annog ei gyd-weithwyr 
i wneud yr un fath.

Mae wedi sefydlu clwb cerdded rheolaidd 
i staff, lle mae ef yn annog staff i gymryd 
rhan mewn teithiau cerdded unwaith y 
mis a chymryd mantais o gefn gwlad 
ysblennydd Gogledd Cymru.

 Y WOBR PERSON IFANC  
 Y FLWYDDYN  

Daeth pedwar i’r brig yn y categori hwn 
eleni, i gydnabod eu hymrwymiad i’r 
Gwasanaeth.

Mae Laura Roberts yn Brentis Diogelwch 
Tân i Fusnesau yn Sir y Fflint a Wrecsam 
ac yn  rhan o gynllun prentisiaeth 
newydd sydd yn ceisio darparu 
swyddogion Diogelwch Tân i Fusnesau 
ar gyfer y dyfodol.

Yn ystod ei chyfnod byr gyda'r 
Gwasanaeth eleni mae Laura wedi 
cwblhau pob math o sesiynau hyfforddi 
a datblygu ac mae ganddi'r gallu i 
ddehongli a deall gwybodaeth yn gyflym, 
ac o ganlyniad mae wedi dod yn ased 
gwych i'r tîm diogelwch tân i fusnesau.

Roedd Calum Winstanley a'i lysfrodyr, 
Callum a Corey Rayner, sydd yn 
efeilliaid, newydd orffen digwyddiad pêl-
droed un dydd Sadwrn ym mis Awst ac 
roeddent yn cerdded ar hyd y promenâd 
yn y Rhyl gyda ffrind 12 oed pan 
glywsant sgrechiadau o'r dŵr. 

Gwelsant ddwy eneth yn y dŵr a oedd 
yn bell iawn o'r lan ac roeddent yn 
gweiddi am help. Gan gydnabod y perygl 
ar unwaith oherwydd eu hyfforddiant 
fel cadetiaid tân, aethant i ddweud 
wrth achubwr bywydau. Yna rhedodd 
y criw i orsaf gwylwyr y glannau i 
alw am ychwaneg o help. Anfonwyd 
gwirfoddolwyr o RNLI y Rhyl a Thîm 
Achub Gwylwyr y Glannau o'r Rhyl 
i'w hachub. 

 MEDALAU GWASANAETH HIR AC YMDDYGIAD CLODWIW 
Yn ystod y seremoni, cyflwynodd Mr 
Edmund Seymor Bailey, Arglwydd 
Raglaw Clwyd, Fedalau Gwasanaeth 
Hir ac Ymddygiad Clodwiw i chwe aelod 
o’r staff.

Cyflwynir y fedal i ddiffoddwyr tân gan 
Gynrychiolydd Ei Mawrhydi i gydnabod 
20 mlynedd o wasanaeth. 

Derbyniodd y bobl ganlynol  
fedal eleni; 

Mark Jat 
Brian Lewis 
Louise O’Meara 
Alex Roberts 
Emma Langford-Hughes 
Andrew Williams

Cyflwynodd Peter Lewis, Dirprwy 
Gadeirydd yr Awdurdod Tân ac 
Achub wobr Gwasanaeth Hir i Simon 
Smith, Prif Swyddog Tân a Rikki 
Hawarden, Rheolwr Gwylfa Rhuthun 
a Chynorthwyydd Cynnal a Chadw, 
am gyflawni deugain mlynedd o 
wasanaeth.
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Nod yr ymgyrch ‘Bydd yn Gall ar Noson Guto’ ydi lleihau 
achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol a gwneud Gogledd 
Cymru’n lle mwy diogel ar yr adeg yma o’r flwyddyn. 

Fe wnaeth y Gwasanaeth ariannu nifer o weithgareddau 
dargyfeiriol ledled Gogledd Cymru, yn ogystal â chefnogi 
diffoddwyr tân i drefnu neu gynorthwyo yn ystod 
arddangosfeydd tân gwyllt ar hyd a lled y rhanbarth. 

Dywedodd Justin Evans, Pennaeth Diogelwch Cymunedol: 
"Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, mae diogelwch yn gyfrifoldeb 
ar bob un ohonom.  Nid oes modd gorbwysleisio mai'r ffordd 
orau i ostwng nifer yr anafiadau ar adeg noson tân gwyllt 
ydi mynd i arddangosfa gymunedol wedi’i threfnu.  Dyma'r 
arddangosfeydd mwyaf diogel, sydd â’r cyfleusterau gorau 
a lle cewch y gwerth gorau am eich arian. 

“Ar adeg noson tân gwyllt, mae pobl oedrannus 
a pherchnogion anifeiliaid anwes yn pryderu fwy, 
felly trwy fynd i arddangosfa gymunedol, mae 
modd lleihau'r pryder hwn. Rwyf yn falch ein bod 
wedi cefnogi cymaint o ddigwyddiadau lleol.”

Fe aeth staff i ddigwyddiad ‘Brawychus’ a oedd wedi cael 
ei drefnu gan Heddlu Gogledd Cymru yn ogystal. Dyma oedd 
y tro cyntaf i’r heddlu gynnal y digwyddiad hwn a lwyddodd 
i ddenu cannoedd o blant  mewn gwisg ffansi i gael dysgu 
mwy am gadw’n ddiogel ar yr adeg yma o’r flwyddyn. 

Fe weithiodd staff o bob cwr o’r Gwasanaeth mewn partneriaeth gyda Heddlu Gogledd 
Cymru i gefnogi’r ymgyrch BANG blynyddol dros gyfnod calan gaeaf a thân gwyllt

 ARDDANGOSFEYDD  
 TÂN GWYLLT  GWEFREIDDIOL! 
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 DIFFODDWYR TÂN YN GOBEITHIO 
CYRRAEDD Y BRIG Y NADOLIG HWN  
GYDA’U  SENGL ELUSENNOL 

Mae tri aelod o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn rhan o gôr a gafodd ei sefydlu  
i gynhyrchu sengl elusennol ar gyfer y Nadolig. 

Ymunodd Paul Scott, Pennaeth 
Diogelwch Tân i Fusnesau, ynghyd 
â Bethan Jones a Gwenan Hughes, 
Diffoddwyr Tân Ystafell Reoli, gyda staff 
o wasanaethau tân ac achub o bob cwr 
o’r Deyrnas Unedig mewn stiwdio yn 
Birmingham i recordio’r trac 'Do They 
Know It's Christmas?'.

Mae’r sengl elusennol yn cael ei arwain 
gan staff o Orsaf Dân y Trallwng, 
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth 
a Gorllewin Cymru, i helpu i godi arian 
ar gyfer Elusen y Diffoddwyr Tân a’r 
Ymddiriedolaeth Band Aid.

Chris Birdsell, diffoddwr tân o 
Wasanaeth Tân ac AChub Canolbarth a 
Gorllewin Cymru gafodd y syniad, mae’n 
egluro: “Roeddem ni am ryddhau ein 
fersiwn ni o’r gân 'Do They Know It's 
Christmas' gyda'r nod o gyrraedd y 10 
uchaf ar gyfer y Nadolig.

"Llwyddom i gael caniatâd i recordio 
fersiwn o'r gân gan Ymddiriedolaeth 
Band Aid (YMDDIRIEDOLAETH FEED 
THE WORLD), a’r perchnogion hawlfraint 
Warner Chappell Music, ynghyd â 
chefnogaeth gan y label recordio 
Universal Music. 

" Cytunom i rannu'r elw rhwng 
Ymddiriedolaeth Band Aid 
ac Elusen y Diffoddwyr Tân 
– sydd yn elusennau rhagorol 
a haeddiannol iawn.”

Ni fydd y côr yn cael gwybod a ydynt 
wedi llwyddo tan dydd Sul 23ain 
Rhagfyr pan gaiff Siartiau’r Nadolig eu 
cyhoeddi. 

I gael gwybod mwy am y côr dilynwch  
@Thefiretones999.
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Mae staff y gwasanaeth tân ac achub wedi bod yn targedu myfyrwyr yn ystod mis Medi fel rhan 
o ymgyrch i’w haddysgu am ddiogelwch tân.

Fe aeth cynrychiolwyr draw i Ffeiriau 
Myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor 
a Phrifysgol Glyndŵr lle cafodd y 
myfyrwyr gyfle i ennill clustffonau’n 
rhad ac am ddim am gymryd rhan 
mewn cwis  diogelwch i hybu sut i 
ddefnyddio gwefrwyr ffonau symudol 
yn ddiogel.

Mae’r Gwasanaeth hefyd yn gweithio 
gyda staff o’r ddwy brifysgol i 
addysgu pobl am ddiogelwch tân a 
lleihau achosion o gamrybuddion, 
yn ogystal â thargedu myfyrwyr a all 
fod yn agored i danau mewn lletyai 
rhent preifat. 

Meddai Gwyn Jones, Rheolwr 
Diogelwch Cymunedol Gwynedd a Môn: 
“Roedd y ffeiriau myfyrwyr yn brysur 
iawn ac fe siaradom gyda channoedd 
o fyfyrwyr am bwysigrwydd diogelwch 
tân, gan rannu gair i gall gyda hwy. 

“Rydym hefyd wedi bod yn eu cynghori 
ar sut i osgoi camrybuddion mewn 
neuaddau preswyl – yn wir rydym wedi 
bod yn gweithio mewn partneriaeth 
gyda'r prifysgolion ar y mater ers rhai 
blynyddoedd bellach ac rydym wedi 
gweld cynnydd sylweddol.

"Mae nifer o'r bobl ifanc hyn yn byw 
oddi cartref am y tro cyntaf ac felly 
mae'n ddigon posib eu bod yn agored 
i niwed.

"Cafodd ein negeseuon eu hyrwyddo 
ar y cyfryngau cymdeithasol, i annog 
myfyrwyr i hoffi a rhannu ein postiadau 
ar Facebok a’n dilyn ni ar Twitter 
ac Instagram am ragor o gyngor 
diogelwch tân.

“ Byddwn yn parhau i weithio 
gyda’r prifysgolion drwy 
gydol y flwyddyn i hyrwyddo 
diogelwch tân yn ystod 
digwyddiadau amrywiol 
yn eu safleoedd."

 MYFYRWYR YN CAEL A* 
 MEWN DIOGELWCH TÂN
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Cafodd pawb a ymwelodd â 
stondin Gwasanaeth Tân ac 
Achub yn ystod y digwyddiadau 
niferus a gynhaliwyd yn ystod 
yr haf gyfle i gymryd rhan mewn 
cystadleuaeth larwm mwg 
fel rhan o ymgyrch barhaus i 
amlygu pwysigrwydd larymau 
mwg a’u cynnal a’u cadw.

Robat Roberts, o Wynedd oedd yn 
fuddugol, ac fe aeth draw i’r orsaf 
dân  gyda’i chwiorydd i nôl ei wobr, 
sef watsh Fitbit. 

 CYHOEDDI ENILLYDD 
 DIGWYDDIADAU’R HAF 

 CYNYDDU DEALLTWRIAETH TRWY 
 YMARFER GWRTHDRAWIADAU TRAFFIG  
Ymunodd criwiau tân gyda pharafeddygon, technegwyr a meddygon ar gyfer ymarfer gwrthdrawiadau 
traffig ar y ffordd realistig ym mis Medi.

Dyma Graham Woodyatt, Rheolwr Criw yng Ngorsaf Dân 
Llandudno yn egluro: “Mae  Outreach Medic Rescue Skills 
yn darparu hyfforddiant glinigol, o lefel cymorth cyntaf hyd at 
uwch hyfforddiant i barafeddygon, yn ogystal â hyfforddiant 
arbenigol i'r gwasanaethau brys. 

“Roedd senario’r ymarfer yn cynnwys dau gar gydag 
'anafusion' byw a oedd wedi cael eu hanafu, a dymi hyfforddi 
yr oedd modd newid ei gyflwr o bell gan ddefnyddio ipad.

“Rhoddodd gyfle i'r criwiau gael profiad o weithio ochr yn ochr 
â pharafeddygon trwy efelychu amgylchedd peryglus a oedd 
yn golygu tynnu 'cleifion' o gerbydau. Roedd yr holl adborth 
yn galonogol gan y criwiau a'r holl staff o Outreach Medic 
Rescue Skills a oedd yn bresennol.”

Fe ychwanegodd Graham Owen, Rheolwr Ansawdd a 
Digwyddiadau yn Outreach Medic Rescue Skills: “Rydym yn 
credu mai hyfforddiant go iawn ydi'r hyfforddiant gorau posib

 

“Rhoddodd yr ymarfer ar y cyd gyfle i'r clinigwyr gael profiad 
o weithio ochr yn ochr â chydweithwyr o’r gwasanaeth tân 
ac achub i ddarparu'r gofal gorau posibl mewn amgylchedd 
heriol megis yn ystod gwrthdrawiad traffig ar y ffordd.

“ Fe weithiodd y naill barti ochr yn ochr, gan 
wella eu gallu i ryngweithredu a deall y rolau a 
chyfrifoldebau, strwythurau rheoli a'r prosesau 
sy'n bodoli yn ystod digwyddiad o'r fath”

// 9 www.gwastan-gogcymru.org.uk


