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Cafodd criwiau tân eu galw at lifogydd 
ledled Gogledd Cymru ym mis Ionawr 
wedi i  Storm Cristoph daro’r DU, gan 
achosi glaw trwm a rhybuddion llifogydd 
difrifol niferus. 

Roedd yr ystafell reoli yn brysur gan dderbyn 
dros 200 o alwadau ar anterth y storm, a galwyd 
criwiau neu swyddogion at 56 o’r galwadau hyn. 
Cynorthwyodd staff gweithredol mewn 48 o gartrefi 
ac fe achubwyd 28 o bobl yn ystod deuddydd o 
dywydd garw. 

Bu swyddogion yn gweithio’n agos gyda phartneriaid 
o wasanaethau brys eraill ac awdurdodau lleol i 
gynllunio a pharatoi rhag y llifogydd.  Ardaloedd 
Rhuthun a Bangor-Is-y-Coed ddioddefodd y llifogydd 
gwaethaf a bu’n rhaid i drigolion adael eu cartrefi 
ac fe agorwyd canolfannau gorffwys  tra’r oedd y 
rhybuddion llifogydd mewn grym ledled Gogledd 
Cymru.

Yn ystod oriau mân y bore, rhoddodd staff yr 
Ystafell Reoli gyngor dros y ffôn i unigolyn a oedd 
yn sownd mewn llifddwr yn ei gar yn ardal Farndon 
wrth i dimau achub gael eu hanfon i’r fan a’r lle, ac 
fe gynorthwyodd criwiau tân hofrennydd chwilio ac 
achub Gwyliwr y Glannau i achub tri o bobl o fyngalo 
yn Holt a oedd wedi ei effeithio gan lefelau dŵr 
uchel.

LLIFOGYDD O GANLYNIAD 
I STORM CRISTOPH 
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Ym mis Chwefror fe wnaeth y 
Gwasanaeth addo i gofrestru tua 50 o 
ddyfeisiau achub bywyd ar gronfa ddata 
genedlaethol - gan helpu i amlygu’r 
ymgyrch Defibuary ar gyfer 2021.

Mae ‘The Circuit’ yn gronfa ddata genedlaethol ar 
gyfer Diffibrilwyr Mynediad Cyhoeddus (PADS) sy’n 
caniatáu dod o hyd i’r adnodd agosaf yn gyflym yn 
achos ataliad ar y galon. 

Fe gynhaliodd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth 
Ambiwlans Cymru ymgyrch mis o hyd ar Twitter fel 
rhan o #Defibuary2021. Yn ogystal ag addysgu pobl 
ynghylch adfywio cardio-pwlmonaidd a diffibrileiddio, 
y nod oedd cofrestru cymaint o ddiffibrilwyr yn The 
Circuit ag y bo modd. 

Mae mwy na 30,000 o ataliadau ar y galon yn 
digwydd yn y gymuned yn y Deyrnas Unedig bob 
blwyddyn a bydd siawns unigolyn o oroesi yn lleihau 
10% am bob munud heb adfywio cardio-pwlmonaidd 
ansawdd da a diffibrileiddio cynnar, felly mae cael 
gafael arnyn nhw’n hawdd yn hanfodol bwysig. 

Dywedodd Tomos Hughes, Swyddog Diffibrilwyr 
Cyhoeddus Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Mae 
hwn yn ychwanegiad swmpus i’r adnoddau achub 
bywyd yng ngogledd Cymru. 

“Diolchwn i Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru am ymrwymo’r diffibrilwyr yn eu safleoedd ar 
wefan The Circuit.

“Yn ddiamau byddant yn cael effaith gadarnhaol pan 
gyfyd argyfyngau meddygol.” 

Ychwanegodd Paul Jenkinson, Uwch Reolwr 
Gweithrediadau Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru: “Rydym ni’n falch o fod yn cefnogi ymgyrch 
#Defibuary2021 Gwasanaeth Ambiwlans Cymru 

i gael gymaint o ddiffibrilwyr ag y bo modd wedi’u 
cofrestru gyda The Circuit. 

“Yn syml, mae diffibrilwyr yn achub bywydau ac mae 
eu gwneud yn hygyrch i’r cyhoedd yn rhoi’r gallu i 
achub bywyd yn nwylo pawb.   

“Mae rhwydwaith The Circuit yn gysylltiedig gyda 
phob gwasanaeth ambiwlans yn y Deyrnas Unedig 
ac yn caniatáu iddyn nhw gyfeirio pobl gerllaw at y 
diffibriliwr agosaf i helpu achub bywydau.   

“Mae gwasanaeth tân ac achub modern yn 
gwneud llawer mwy na diffodd tanau a mynd 
at ddamweiniau traffig ar y ffyrdd – rydym ni 
wedi ymrwymo i wneud gogledd Cymru’n lle 
mwy diogel ac mae cofrestru ein diffibrilwyr 
yn The Circuit yn tanlinellu’r ymrwymiad 
hwnnw.” 

Mae Defibuary yn ymgyrch flynyddol a gynhelir gan 
dîm Profiadau Cleifion a Chynnwys y Gymuned 
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru gyda’r nod o addysgu 
pobl ifanc ac oedolion ynghylch sut i gyflawni adfywio 
cardio-pwlmonaidd a defnyddio diffibrilwyr. 

Dywedodd Fiona Maclean, Rheolwr Profiadau 
Cleifion a Chynnwys y Gymuned: “Bydd llawer 
o gynnwys ein hymgyrch eleni yn canolbwyntio 
ar beidio ag oedi cyn dechrau adfywio cardio-
pwlmonaidd a rhoi sicrwydd i bobl ynghylch rhai 
pryderon cyffredin. 

“Pwysleisio pethau fel na fydd diffibriliwr yn achosi 
niwed i unigolyn a bydd ond yn rhoi sioc os oes 
angen, ac y bydd atebwr galwadau brys yn aros ar y 
ffôn gyda chi i gynnig cymorth pan rydych chi’n ffonio 
999.”

DIFFIBRILWYR YN 
HELPU I ACHUB 
BYWYDAU YNG 
NGOGLEDD CYMRU



www.gwastan-gogcymru.org.uk 4

LLWYDDIANT EIN 
‘DIWRNOD AGORED’ 
RHITHIOL CYNTAF

Fe gymerodd staff o adrannau allweddol 
ran yn niwrnod agored rhithiol cyntaf y 
Gwasanaeth ym mis Tachwedd.

Daethant ynghyd ar-lein i gyflwyno cyfres o fideos a 
sesiynau cwestiwn ac ateb byw i amlygu trawstoriad 
o’r gwaith a gyflawnir ledled y Gwasanaeth.

Cynhaliwyd y digwyddiad ar dudalen Facebook 
swyddogol y Gwasanaeth, ac roedd yn cynnwys 
sesiwn ar y Cynllun Ffenics, cyflwyniad i’r cynllun 
Cadetiaid Tân, sesiwn ymwybyddiaeth diogelwch 
tân i blant yn cynnwys ‘Sbarc’ masgot newydd y 
Gwasanaeth, gwybodaeth am archwiliadau diogel 
ac iach, a thaith dywys rithiol o gwmpas yr offer a 
ddefnyddir i helpu i gadw pobl yn ddiogel. 

Roedd y digwyddiad hefyd yn gyfle i hyrwyddo 
gyrfaoedd yn y gwasanaeth tân ac achub, cafwyd 
sesiwn cwestiwn ac ateb byw gyda staff yr adran 
Adnoddau Dynol, ac fe anogwyd gwylwyr i gymryd 
rhan mewn cwis, gyda’r enillydd yn cael ei gyhoeddi 
ar ddiwedd y sesiwn. 

Denodd y digwyddiad wylwyr mor bell ag America 
ac Iwerddon yn ogystal â thrigolion o Ogledd Cymru 
- gwyliodd dros 1,000 o bobl y fideos yn fyw.

Meddai Paul Scott, Uwch Reolwr Diogelwch Tân: 
“Dyma oedd y tro cyntaf i ni gymryd rhan mewn 
digwyddiad o’r fath - roedd darlledu i gynulleidfa 
anhysbys yn fyw ar Facebook yn brofiad dieithr i bob 
un ohonom. 

“Rwyf yn falch ein bod wedi derbyn 
adborth hynod galonogol ac fe achosodd y 
digwyddiad dipyn o gynnwrf.

“Roedd yn dda gweld cyfathrebu dwy ffordd ar-lein 
a chael cyfle i gysylltu gyda’r cyhoedd yn gyflym a 
rhwydd.

“Rwyf yn siŵr y byddwn yn cynnal digwyddiadau 
tebyg yn y dyfodol i helpu i hyrwyddo’n gwaith ni fel 
Gwasanaeth.”
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Y llynedd roedd rhaid i’n negeseuon 
diogelwch tân gwyllt newid ffocws i helpu 
i sicrhau bod ein trigolion yn gwrando ar 
ein negeseuon pwysig ynghylch cadw’n 
ddiogel yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Meddai Paul Scott, Uwch Reolwr Diogelwch Tân: “Fel 
arfer rydym yn cynghori pobl i fynd i arddangosfeydd 
proffesiynol. Fodd bynnag gan fod y rheiny wedi eu 
canslo’r llynedd, roeddem yn poeni y gallai pobl gael 
eu temtio i gynnau tân gwyllt a thanio coelcerthi 
yn yr ardd, ac y galli hynny roi pwysau arnom ni a’n 
partneriaid ledled y rhanbarth. 

“Roedd hyn yn galw am waith partneriaeth yn 
ystod yr ymgyrch BANG ‘Bydda’n Gall Ar Noson 
Guto’ y llynedd - ac felly fe ymunom gyda Heddlu 
Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth 
Ambiwlans Cymru i annog trigolion i feddwl 
ddwywaith cyn tanio tân gwyllt ac erfyn arnynt i 
ddangos parch yn ystod y cyfnod adnodd hwn. 

“Roedd ein negeseuon hefyd yn gysylltiedig â’r rhai 
a gyhoeddwyd gan wasanaethau tân ac achub ledled 
y DU, ac fe wnaethant ymddangos ar bostiadau 
cyfyngau cymdeithasol, gan gyfeirio pobl at ein 
cyngor ni yn ogystal â chyngor ein partneriaid a 
Llywodraeth Cymru. 

“Fe wnaethom hefyd dargedu gwerthwyr 
tân gwyllt yng Ngogledd Cymru gyda thaflen 
ddiogelwch arbennig a gafodd ei dosbarthu 
i bawb a oedd yn prynu tân gwyllt. 
Cefnogwyd yr ymgyrch gan hysbysebion 
radio lleol i annog trigolion i gadw’n ddiogel.

“Fe weithiodd ein Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol 
a’n Haddysgwyr gydag ysgolion i sicrhau bod 
negeseuon pwysig yn cael eu cyfathrebu er gwaetha’r 
cyfyngiadau ar gyflwyniadau wyneb yn wyneb. 
Cafwyd ymateb gwych i’n cwis diogelwch coelcerthi 
a thân gwyllt ar y platfform Kahoot ac fe gymerodd 
dros 500 o blant ran yn ein cystadleuaeth dylunio 
poster.”  

Derbyniodd y pedwar enillydd y gystadleuaeth yn y 
gwahanol gategorïau set Lego. 

Y CYHOEDD YN GWRANDO AR EIN NEGESEUON 
DIOGELWCH TÂN GWYLLT A CHOELCERTHI
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Ym mis Tachwedd roedd Diwrnod 
Rhuban Gwyn yn gyfle i ni ddangos ein 
cefnogaeth i’r fenter fyd-eang sydd yn 
codi ymwybyddiaeth ac annog pobl i 
gydweithio i greu dyfodol heb drais gan 
ddynion yn erbyn merched. 

Y llynedd fe gyhoeddodd y Gwasanaeth ei fod wedi 
derbyn achrediad Rhuban Gwyn i gydnabod y camau 
y mae’n eu cymryd i helpu i drechu trais yn erbyn 
merched. 

Justin Evans, Uwch Reolwr Hyfforddi a Datblygu, ydi 
Llysgennad Rhuban Gwyn y Gwasanaeth ac ef sydd 
wedi bod yn arwain y fenter yn y Gwasanaeth.

Mae’n egluro: “Oherwydd heriau’r pandemig 
presennol rydym wedi gorfod newid y ffordd yr 
ydym ni’n codi ymwybyddiaeth.  Fodd bynnag, rhaid 
i’n gwaith fod yn graff.  Yn anffodus oherwydd  y 
coronafeirws mae trais yn erbyn merched ar 
gynnydd - ym mis Mehefin nododd y Llinell Gymorth 
Genedlaethol ar gyfer Trais Domestig , sydd fel arfer 
yn derbyn tua 270 o alwadau’r dydd, gynnydd o 77%. 

“Rydym wedi bod yn gweithio i sicrhau ein bod ni’n 
amlygu’r mater annerbyniol hwn yn ein gorsafoedd 
tân a gweithleoedd ar hyd a lled y Gogledd ac fel 

Gwasanaeth rydym yn cymryd camau rhagweithiol i 
helpu i roi diwedd ar drais yn erbyn merched trwy 
godi ymwybyddiaeth a rhoi grym i gydweithwyr godi 
eu llais.  

“Mae nifer o’r staff, yn cynnwys ein Prif Swyddogion 
Tân, ein Prif Swyddogion Tân Cynorthwyol ac Uwch 
Reolwyr yn ogystal â staff gweithredol ar orsafoedd 
a staff cynnal ledled y Gwasanaeth wedi cwblhau’r 
hyfforddiant i lysgenhadon neu hyrwyddwyr i addo 
i beidio byth â chyflawni, gwneud esgusodion dros 
na chadw’n dawel am drais gan ddynion yn erbyn 
merched. 

“Rydym wedi cefnogi’r ymgyrch Rhuban Gwyn 
ers nifer o flynyddoedd ac mae staff wedi derbyn 
hyfforddiant yn unol â’r Fframwaith Hyfforddi 
Genedlaethol ar drais yn erbyn merched, trais 
domestig a thrais rywiol  (VAWDASV).

“Yn dilyn yr achrediad y llynedd, rydym yn 
arddangos rhuban gwyn ar ein injans tân, 
ac rydym yn parhau i weithio i ymgorffori 
negeseuon yr ymgyrch ledled y Gwasanaeth 
- gyda’r nod o annog staff ledled y rhanbarth 
i gofrestru i fod yn Llysgenhadon neu 
Hyrwyddwyr.

“Gyda’r cynnydd mewn achosion o drais yn ystod 
y pandemig, mae’n bwysicach nag erioed ein bod 
ni’n gwneud safiad ac yn dweud ‘na’ i drais yn erbyn 
merched”

CEFNOGI DIWRNOD RHUBAN GWYN
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Yn gynharach y llynedd cytunwyd y 
byddai gwasanaethau tân ac achub 
ledled y DU yn cynorthwyo’r GIG mewn 
sawl ffordd o ganlyniad uniongyrchol i’r 
cynnydd yn y galw oherwydd Covid19.

Fe wirfoddolodd sawl aelod staff o’r Gwasanaeth i 
gefnogi Gwasanaethau Ambiwlans Cymru trwy yrru 
ambiwlansys yn ystod y pandemig. 

Mae Paul Jenkinson, Uwch Reolwr Gweithredo, yn 
egluro: “Roedd y Gwasanaeth yn awyddus i brofi’r 
cysyniad yn ystod cyfnod eithaf tawel, er mwyn i 
unrhyw broblemau neu wersi gael eu gweithredu’n 
gyflym cyn i’r galw gynyddu. Felly fe gyflwynom dreial 
yn gynharach yn 2020.  

“Ar ôl hyn, ym mis Rhagfyr galwyd ar ein 
diffoddwyr tân i yrru ambiwlansys ar ran y 
gwasanaeth ambiwlans i helpu cymunedau 
yng Ngogledd Cymru.”

Darparwyd hyfforddiant, a chwblhawyd asesiadau 
risgiau a Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng y 
naill wasanaeth.  

Roedd y paratoadau yn cynnwys sicrhau bod yr 
aelodau staff a fyddai’n cymryd rhan wedi eu brechu 
a’u bod hefyd wedi eu brechu rhag Covid-19 fel 
rhan o’u gwaith gyda’r gwasanaeth ambiwlans.  Mae 
cyfanswm o 16 aelod staff yn barod i gael eu galw fel 
y bo’r angen. 

Ychwanegodd Paul: “Rydym yn falch o gael gweithio 
mewn partneriaeth yn y modd hwn ac rydym yn 
ddiolchgar i’r staff sydd yn rhan o’r gwaith. Mae’r 
fenter yn dangos pwysigrwydd gweithio mewn 
partneriaeth a pharatoi ymlaen llaw, rhywbeth a’n 
galluogodd i gynnig cymorth yn gyflym ar ôl y cyfnod 
treial llawn.” 

CYNORTHWYO GWASANAETHAU AMBIWLANS CYMRU
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Ymunodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru â Heddlu 
Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymru i ddarlledu eu gwasanaeth carolau blynyddol ar-lein o 
ganlyniad i’r pandemig. 

Cafodd y gwasanaeth ei recordio ymlaen llaw yng Nghadeirlan Llanelwy yn gynnar 
ym mis Rhagfyr ac roedd yn cynnwys perfformiadau gan y canwr/gyfansoddwr Mared 
Williams o Lannefydd, y Rhingyll Arwyn Jones o Heddlu Gogledd Cymru a Band Pres 
Biwmares. 

Cafwyd gweddïau gan Deon Llanelwy, y Parchedig Nigel Williams a Marcus Wyn 
Robinson, Caplan Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, yn ogystal â darlleniadau 
gan gynrychiolwyr o’r tri gwasanaeth golau glas. 

Meddai Shân Morris, Prif Swyddog Cynorthwyol, a gymerodd ran yn y gwasanaeth: 
“Mae’r gwasanaeth carolau yn un o uchafbwyntiau’r Nadolig, nid yn unig i’n staff a’n 
gwirfoddolwyr, ond hefyd i’r gymuned sydd bob amser yn dod allan yn un llu i’n cefnogi.”

“Oherwydd y pandemig Covid-19 roedd rhaid i ni feddwl yn wahanol am y  modd y 
byddem yn cynnal y gwasanaeth y tro hwn, ond roeddem yn falch o weld bod cymaint 
o bobl wedi gwylio’r gwasanaeth ar gyfrif y gwasanaeth tân, yr heddlu a’r gwasanaeth 
ambiwlans.”

GWASANAETH CAROLAU RHITHIOL 
Y GWASANAETHAU BRYS
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Oherwydd y pandemig roedd Sul y Cofio 
a Dydd y Cadoediad yn wahanol iawn fis 
Tachwedd diwethaf. 

Er gwaethaf hyn oll llwyddodd nifer o bersonél i 
gynrychioli’r Gwasanaeth yn ystod digwyddiadau 
cymunedol ar Sul y Cofio, a chan nad oedd yn 
bosibl mynychu’r digwyddiadau cenedlaethol yng 

Nghaerdydd a Llundain, fe gyfrannodd staff tuag 
at ffilm a gynhyrchwyd ar gyfer yr Ŵyl Goffa yng 
Nghymru. 

Fe gymerodd staff ledled y Gwasanaeth ran mewn 
dwy funud o dawelwch, cynhaliwyd paredau ar 
orsafoedd tân gan gadw at y rheolau cadw pellter 
ac anogwyd staff a oedd yn gweithio ar eu pen eu 
hunain neu o’r cartref i dalu teyrnged fel bo hynny’n 
addas. 

Roedd hefyd yn gyfle i dalu teyrnged gyda fideo byr 
a gafodd ei gyhoeddir ar-lein ac a oedd yn cynnwys 
clipiau o’r swyddogion a gafodd eu recordio ar gyfer 
yr Ŵyl Goffa yng Nghymru.

Codwyd dros £700 i’r Apêl Pabi trwy werthu 
bathodynnau.

Dyma oedd gan y Prif Swyddog Tân Simon Smith i’w 
ddweud yn dilyn y digwyddiadau coffa: “Er ein bod 
ni’n byw gyda heriau parhaus y pandemig presennol, 
rwyf yn siŵr bod nifer ohonom yn falch o gael y cyfle 
i feddwl a mynegi’n diolch. Hyd yn oed yn ystod y 
cyfnod digynsail hwn, nai a’u cofiwn hwy.”

YN ANGOF NI CHÂNT FOD
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APÊL FIDEO I HELPU I 
ATAL LLEDAENIAD COVID

Mae ymddygiad cymunedau ledled 
Gogledd Cymru yn allweddol i atal 
lledaeniad y coronafeirws i gadw’r 
rhanbarth yn ddiogel. 

Wedi i amrywiolyn, mwy heintus, o’r firws Covid-19 
gael ei ddarganfod ddechrau’r flwyddyn, daeth bwrdd 
iechyd, gwasanaethau brys ac awdurdodau lleol y 
rhanbarth at ei gilydd i apelio ar bawb i gadw at y 
rheolau a helpu i atal lledaeniad y firws. 

Cafodd y fideo ei ryddhau ym mis Chwefror, ac 
roedd yn cynnwys profiad personol tri o bobl y mae 
eu bywydau wedi eu heffeithio gan y coronafeirws: 
gyrrwr ambiwlans, diffoddwr tân ac unigolyn ffit ac 
iach a ddaliodd y firws. 

Un o’r rhain oedd y Rheolwr Criw Stephen Landon a 
dreuliodd amser mewn Uned Gofal Dwys ar ôl dal y 
firws ar ddechrau’r pandemig. Mae ei neges yn glir - 
cadwch at y rheolau i atal lledaeniad y firws.  

Meddai Dr Chris Stockport, Cyfarwyddwr 
Gweithredol Gwasanaethau Sylfaenol a Chymunedol 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Os ydi pobl 
yn anwybyddu’r rheolau a gwneud fel ac y mynnont 
bydd y firws yn dal i ledaenu. Bydd mwy  a mwy o 
bobl o bob oed yn mynd yn sâl, a bydd hyn yn rhoi 
pwysau ar ein hysbytai a’n gwasanaethau ambiwlans a 
chyhoeddus. 

“Ar ran sefydliadau partner yng Ngogledd 
Cymru, rwyf yn erfyn ar drigolion i ddal ati, 
a chadw at y rheolau i helpu i atal lledaeniad 
y firws.

“Mae nifer yr achosion yn gostwng yn raddol yng 
Ngogledd Cymru, ond mae’r amrywiolion newydd yn 
lledaenu ac os nad ydym yn cymryd gofal, byddant yn 
dal i ledaenu.” 

Fe ymunodd y Gwasanaeth gyda 
sefydliadau cyhoeddus eraill o bob cwr 
o Gymru ym mis Rhagfyr fel rhan o 
ymgyrch undydd i godi ymwybyddiaeth 
o hawliau’r cyhoedd i ddefnyddio’r 
Gymraeg.

Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg oedd yn gyfrifol am 
gydlynu’r diwrnod fel modd ymarferol o’u hannog i 
hyrwyddo hawliau’r Gymraeg.  

Pan gynhaliwyd y digwyddiad am y tro cyntaf yn 
2019, llwyddodd yr ymgyrch i gyrraedd bron i filiwn 
o gyfrifon ar Twitter a chafodd 753 o negeseuon eu 
rhannu yn defnyddio’r hashnod #maegenihawl gan 
321 o ddefnyddwyr.

Eto eleni fe ddefnyddiom gyfrifon cyfryngau 
cymdeithasol y Gwasanaeth i rannu negeseuon  a 
chefnogi Diwrnod Hawliau’r Gymraeg sydd yn codi 
ymwybyddiaeth ac yn dathlu’r gwasanaethau Cymraeg 
sydd ar gael. 

Fel Gwasanaeth rydym ni’n 
cefnogi’r Gymraeg drwy 
gydol y flwyddyn. Trwy 
gyfathrebu’n ddwyieithog 
gyda thrigolion yng 
Ngogledd Cymru gallwn 
gyrraedd cynulleidfa 
ehangach a helpu i gadw 
pobl fregus yn ddiogel yn y 
cartref. 

MAE GEN I HAWL - DIWRNOD HAWLIAU’R GYMRAEG 



www.gwastan-gogcymru.org.uk 11

Wrth i oleuadau Nadolig gael eu rhoi 
ymlaen ledled y rhanbarth ddechrau 
mis Rhagfyr fe lansiom ein hymgyrch 
diogelwch ar gyfer yr ŵyl a oedd yn 
canolbwyntio ar ddiogelwch trydanol yn 
y cartref. 

Meddai Kevin Jones, Rheolwr Diogelwch Cymunedol: 
“Gan fod trigolion ledled y rhanbarth wedi mynd ati’n 
gynt na’r arfer i baratoi eu harddangosfeydd Nadolig 
eleni, roeddem eisiau pwysleisio pwysigrwydd 
gwneud hynny’n ddiogel trwy beidio â gorlwytho 
socedi a defnyddio ffiwsys cywir mewn lidiau aml-
soced. 

“Gan fod nifer o bobl yn dewis rhoi pob math 
o ddyfeisiadau trydanol fel anrhegion Nadolig 
fe wnaethom hefyd erfyn ar bobl i ochel rhag 

gorlwytho socedi, osgoi gwefru dros nos a phrynu 
gwefrwyr o siopau dibynadwy - cyngor synhwyrol 
drwy gydol y flwyddyn. 

“Mae’r cyfnod cyn y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd 
fel arfer yn gyfle i ymlacio a mwynhau gyda theulu a 
ffrindiau, ond pan fyddwn yn treulio mwy o amser 
gartref mae’n rhaid i ni fod yn wyliadwrus rhag 
tanau.”

Roedd yr ymgyrch yn cynnwys hysbysebion radio a 
phapur newydd, fideos ar y cyfyngau cymdeithasol 
gyda staff yn rhannu gair i gall, cystadleuaeth ar 
Facebook a chyngor ar ddiogelwch ‘nwyddau gwyn’. 

Derbyniodd enillydd y gystadleuaeth, hamper siocled 
am helpu i rannu ein negeseuon diogelwch tân 
pwysig. 

Oherwydd y mesurau cadw pellter a 
chanllawiau cenedlaethol mae staff 
wedi gorfod addasu’r modd y maent yn 
cyfathrebu a gweithio gyda phobl ifanc 
yn ystod y pandemig. 

Mae hyn wedi golygu dod o hyd i ddatrysiadau 
arloesol i ddarparu rhaglenni ieuenctid pwysig. 

Mae staff y Ffenics, Addysgwyr y gwasanaeth tân 
ac achub, aelodau’r Tim Lleihau Llosgi Bwriadol ac 
arweinwyr y cynllun Cadetiaid Tân wedi bod yn 
darparu cyflwyniadau rhithiol i bobl ifanc ledled 
Gogledd Cymru. 

Mae wyth cangen Cadetiaid Tân yng Ngogledd 
Cymru sydd fel arfer yn cwrdd unwaith yr wythnos 
ar orsaf dân ond yn ystod y pandemig mae’r cadetiaid 
wedi cael cyfle i gymryd rhan mewn sesiynau 
ffitrwydd, cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn cwisiau, 
dysgu mwy am gyfleodd gyrfa gyda’r Gwasanaeth a 
dysgu am y Llynges Frenhinol - y cyfan dros Webex.

Mae’n hanfodol ein bod ni’n cadw mewn cysylltiad 
gyda phobl ifanc i sicrhau bod ein rhaglenni ieuenctid 
yn dal i fynd gan nad ydi hi’n bosib eu cynnal wyneb 
yn wyneb am y tro.

CADW MEWN CYSYLLTIAD GYDA PHOBL IFANC  

CADW’N DDIOGEL 
DROS Y NADOLIG  


