POLISI RISG A PHERYGLON POSIBL i grwpiau ysgol i Tŷ Pawb 2020

Maes Gweithgaredd

Risg

Mesurau Rheoli Presennol

Prif Fynedfa

Gall y plant grwydro o’r prif grŵp

Unwaith drwy’r fynedfa i’r oriel, cyfrif nifer
a staff derbynfa ymwelwyr i fonitro plant
a all grwydro allan o’r fynedfa a rhybuddio
staff

Drysau i’r oriel a’r grisiau

Gall plant gael eu dal neu eu hanafu
gan y grisiau neu daro i mewn i bobl

Monitro gan Tŷ Pawb

Pob grisiau

Gall plant neu oedolion
lithro, baglu neu gwympo

Staff cymorth cyntaf hyfforeddedig ac
aros i’r chwith o’r grisiau

Ardaloedd o fewn adeiladau gyda
chwympiadau hir islaw

Gall plant neu oedolion gwympo o
uchder

Rheiliau llaw ar y grisiau a rhwystrau uchel
dros lwybrau cerdded i’r ystafell ddysgu

Pob drws

Gall plant neu oedolion drapio
bysedd/dwylo

Drysau’n cau’n llyfn
Staff cymorth cyntaf hyfforddedig
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Maes Gweithgaredd Risg

Mesurau Rheoli Presennol

Mesurau i’w cymryd gan yr ysgol

Graddfa
risg

Toileday

Glanhau ac archwilio’n
rheolaidd gan staff

Rhoi gwybod i staff am amodau
anfoddhaol

Isel

Gall fod yn fudr neu
ddiffyg hylendid
Gall plant neu oedolion
ddisgyn, llithro neu
gwympo

Lifftiau

Isel
Gosod gweithdrefnau ar
gyfer gollyngiadau/lloriau
gwlyb

Arweinydd ysgol yn gyfrifol am
oruchwylio plant. Rhoi gwybod i staff
Tŷ Pawb am amodau anfoddhaol.

Efallai y bydd plant neu
oedolion angen cymorth

Larymau toiled mewn
mannau mynediad

Arweinydd grŵp ysgol yn gyfrifol am
oruchwylio grŵp

Plant/oedolion yn cael
eu trapio mewn drysau

Dyfeisiau diogelwch ar
ddrysau, mynediad drwy
ffob gan staff

Arweinydd ysgol yn goruchwylio’n
agos

Isel

Plant/oedolion yn cael
eu gwahanu o weddill y
grŵp drwy fynd ar lifft i’r
llawr cyntaf

Botwm agor/cau drws mewn
lifftiau

Arweinydd ysgol yn goruchwylio’n
agos. Arweinydd ysgol yn gyfrifol
am gyfrif y disgyblion

Isel

Gorlwytho’r lifft

Mwyafswm lle wedi’i nodi y
tu mewn i’r lifftiau

Gwirio’r gallu i gario yn y lifft a
goruchwylio agos gan staff yr ysgol a
Swyddog Dysgu

Isel

Isel
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Maes Gweithgaredd Risg

Mesurau Rheoli Presennol

Measurau i’w cymryd gan yr
ysgol

Graddfa
risg

Pob maes

Risg i holl aelodau’r
ysgol o gyswllt diangen
gydag aelodau eraill o’r
cyhoedd

Holl staff allweddol yn
gweithio’n agos gyda phlant
a phobl ifanc yn brofiadol ac
wedi cael gwiriad GDG

Arweinydd ysgol yn gyfrifol am
sicrhau cyfraddau staff digonol a
chyfrif nifer y disgyblion

Isel

Orielau

Gall plant grwydro a
mynd ar goll

Teledu cylch caeedig yn ei le
a staff mima yn cario radios
ac yn gallu cyfathrebu rhwng
pob rhan o’r adeilad

Arolygiaeth agos gan staff ysgol ac
arweinydd grŵp. Staff yr ysgol yn
gyfrifol am gyfrif y disgyblion.

Isel

Gall plant gyffwrdd neu
wrthdaro gyda gwaith ac
anafu eu hunain

Swyddog
dysgu/cymhorthydd oriel yn
bresennol i warchod orielau
a rhybuddio am beryglon
posibl (nid yw hyn yn
cnnwys goruchwylio plan)

Ysgol a grŵp yn gyfrifol am gynymweliadau, paratoi plant ac
ymddygiad trefnus grwpiau

Isel

Defnyddio deunydd ac
offer celf

Rhoddir ystyriaeth ofalus i
ddewis o ddeunyddiau ac
offer sylfaenol. Nodi
peryglon ar wahan wedi’i
gwblhau lle defnyddir
deunydd ac offer mwy
arbenigol.

Staff yn gyfrifol am ymddygiad
synhwyrol y grŵp

Isel
Gweithgareddau
ymarferol
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Maes Gweithgaredd Risg

Mesurau Rheoli Presennol

Gweithgareddau
ymarferol

Toriadau posibl

Darperir siswrn llafn crwn.
Staff yn gyfrifol am ymddygiad
Staff wedi eu hyfforddi ar
synhwyrol y grŵp
gyfer cymorth cyntaf ac offer
cymorth cyntaf

Llithriadau a
chwympiadau posibl

Holl arllwysiadau wedi eu
glanhau ar unwaith. Staff
cymorth cyntaf hyfforddedig

Staff yn gyfrifol am ymddygiad
synhwyrol y grŵp

Isel

Difrod posibl i ddillad

Ffedogau a dillad
amddiffynnol ar gael

Staff yn gyfrifol am ymddygiad
synhwyrol y grŵp

Isel

Gall y plant grwydro o’r
grŵp, ffordd fawr brysur

Asesiad risg yr ysgol ei hun
ac arweinydd ysgol/grŵp yn
gyfrifol am oruchwylio a
rheoli grwpiau, ar gyfer
cyfraddau disgybl i staff
priodol a chyfrif y disgyblion.

Arweinydd ysgol/grŵp yn gyfrifol am
oruchwylio a rheoli grwpiau, ar gyfer
cyfraddau disgybl i staff priodol a
chyfrif y disgyblion.

Isel

Cerdded o fws/bws
mini’r ysgol o’r maes
parcio a leolwyd yn y
parc dŵr neu bwynt
gollwng yn Ffordd
Holt

Mesurau i’w cymryd gan yr ysgol

Cyfradd
risg
Isel

