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1 Cadw’n ddiogel yn eich cartref

Diogelwch tân
 

Rydym eisiau i chi fod yn ddiogel yn eich cartref 
a gallwch gymryd camau syml iawn i sicrhau eich 
bod yn ddiogel. 

Larymau mwg
• Mae gan ein holl gartrefi larymau mwg sy’n 

edrych yn debyg i’r un isod
• Bydd rhai ohonynt yn edrych ychydig yn 

wahanol ond dylent oll fod â golau gwyrdd 
ymlaen yn barhaus

• Os nad ydych yn gweld golau gwyrdd, mae’n 
golygu nad yw’n gweithio, rhowch wybod i ni 
am hyn ar unwaith. Mae hyn yn hynod bwysig 
pan fo pawb yn cysgu

• Profwch eich larwm yn wythnosol, (bydd eich 
Cydlynydd Byw’n Annibynnol yn gwneud hyn 
os ydych yn defnyddio’r gwasanaeth hwn) 

• Mae’r larwm mwg yn eich cartref wedi’i wefru 
i’r cyflenwad trydan 

• Peidiwch byth â datgysylltu’r larwm mwg! 
• Byddwn yn gwirio eich larwm mwg bob 

blwyddyn fel rhan o wasanaeth y boeler
• Gellir gosod mathau eraill o larymau megis 

golau strôb neu larymau pad dirgrynu os 
ydych chi’n drwm eich clyw

• Mewn rhai amgylchiadau, byddwn hefyd yn 
gosod systemau chwistrellu dŵr ar gyfer 
tenantiaid risg uwch

• Os oes tanau agored neu danau nwy â 
fflam agored, byddwn hefyd yn gosod 
synwyryddion carbon monocsid

Coginio 
Mae tanau sosbenni sglodion yn achosi 
pumed o’r holl danau damweiniol mewn 
cartrefi yn y DU bob blwyddyn. Os ydych 
chi’n dewis ffrio eich sglodion mewn olew 
dwfn, sicrhewch eich bod yn gwneud hynny’n 
ddiogel. Neu’n well na hynny, dewiswch 
sglodion i’w coginio yn y popty neu declyn 
ffrio thermostatig. Gall sosbenni sglodion fod 
yn beryglus os nad ydych yn eu defnyddio’n 
gywir. 

Pethau i’w gwneud a pheidio’u 
gwneud
• Ystyriwch ddefnyddio peiriant ffrio gyda 

rheolaeth thermostatig
• Peidiwch â llenwi mwy na thraean dyfnder 

y sosban gydag olew
• Peidiwch â gadael bwyd yn coginio heb 

oruchwyliaeth. Hyd yn oed os yw’r ffôn 
neu gloch y drws yn canu. Cofiwch - mae 
tanau yn dechrau pan fo eich sylw’n stopio

• Peidiwch â chael eich temtio i goginio 
gyda sosban sglodion os ydych wedi bod 
yn yfed alcohol 

Os bydd tân sosban sglodion: 
• Ffoniwch y gwasanaeth tân ac achub ar 

999 ar unwaith 
• Peidiwch â chymryd risg
• Sicrhewch fod llwybr dianc clir
• Peidiwch byth â symud y sosban
• Diffoddwch y gwres (os yw’n ddiogel 

gwneud hynny)
• Peidiwch byth â defnyddio dŵr ar danau 

sosbenni sglodion, bydd hyn yn achosi pêl 
o dân
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Batris a diogelwch gwefru 
• Defnyddiwch y gwefrwr a ddaeth 

gyda’ch ffôn, tabled digidol, 
e-sigarennau neu ddyfais symudol neu 
wefrwr newydd swyddogol

• Peidiwch â gadael i unrhyw ddyfais 
wefru dros nos, neu os nad ydych yn 
aros i mewn. Datgysylltwch y gwefrwr ar 
ôl gwefru’r ddyfais yn llawn

• Chwiliwch am farciau diogelwch Safonau 
Prydeinig ac osgoi prynu unrhyw 
eitemau rhatach yn enwedig ar gyfer 
ceblau gwefru ffôn symudol / tabled neu 
e-sigarennau

• Peidiwch â gorchuddio unrhyw 
ddyfeisiau sydd mewn defnydd neu 
fatris sy’n gwefru rhag ofn y byddant yn 
gorboethi

Trydanol 
• Peidiwch â gorlwytho socedi plwg, 

cadwch i un plwg fesul soced
• Sicrhewch eich bod yn gwybod terfynau 

ffiwsys a cheblau estyniad
• Cadwch offer trydanol yn lân ac mewn 

cyflwr da
• Dylid osgoi defnyddio eich peiriant 

golchi, sychwyr dillad a pheiriannau 
golchi llestri yn y nos neu os ydych yn 
gadael y tŷ, rhowch eich diogelwch yn 
gyntaf. Gwagiwch y fflwff o’ch sychwr 
dillad yn rheolaidd

• Mae sythwyr gwallt a ffyn cyrlio yn gallu 
mynd yn boeth iawn, cofiwch eu diffodd 
a’u rhoi ar arwyneb sy’n gwrthsefyll 
gwres nes y byddant wedi oeri

• Peidiwch ag anwybyddu cyhoeddiadau 
sy’n nodi bod eitemau’n cael eu galw’n ôl

• Cymerwch ofal arbennig gyda nwyddau 
trydanol ail law, sicrhewch eu bod wedi 
cael gwiriad diogelwch ac nad ydynt ar y 
rhestr galw cynnyrch yn ôl

•  Cofiwch gofrestru teclynnau newydd gyda’r 
gwneuthurwyr er mwyn iddynt allu cysylltu 
â chi os bydd angen galw’r eitem yn ôl. I 
gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru eich 
eitemau trydanol ewch i :  
www.registermyappliance .org.uk.

Blancedi Trydan 
• Peidiwch byth â defnyddio blanced drydan os 

ydych chi’n defnyddio meddalydd croen gyda 
pharaffîn, gofynnwch am rai nad ydynt yn 
fflamadwy

• Cadwch olwg am arwyddion o berygl
• Os oes gennych unrhyw amheuaeth am ei 

gyflwr, prynwch un newyd 
• Dylech ddisodli eich blanced drydan bob 10 

mlynedd o leiaf.
• Peidiwch â phrynu rhai ail law a gwiriwch fod 

safon Brydeinig neu Ewropeaidd a bod nod 
ardystio diogelwch 

• Sicrhewch fod nodwedd i ddiogelu rhag 
gorboethi

Gwresogyddion symudol  
• Rhowch wresogyddion yn erbyn wal i’w hatal 

rhag disgyn drosodd
• Cadwch wresogyddion symudol ymhell o’ch 

dillad, llenni a dodrefn a pheidiwch byth â’u 
defnyddio i sychu dillad

• Cyn symud gwresogydd, diffoddwch y 
gwresogydd a gadael iddo oeri yn gyntaf 

• Dylid newid silindrau gwresogyddion nwy yn 
yr awyr agored, os oes rhaid ei wneud dan do, 
agorwch y ffenestri a’r drysau

• Os oes modd, storiwch silindrau propan 
ac ocsigen sbâr yn unionsyth ac yn yr awyr 
agored. Peidiwch byth â’u cadw mewn 
isloriau, o dan y grisiau neu mewn cypyrddau 
gyda mesuryddion neu offer trydanol 
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Tân agored
• Byddwn yn glanhau’r simnai bob chwe mis 
• Defnyddiwch gard tân i amddiffyn rhag 

gwreichion sy’n neidio yn enwedig cyn i chi 
fynd i’r gwely

• Cadwch foncyffion oddi wrth y tân gan y gall 
gormod o wres achosi iddynt danio 

Canhwyllau a fflamau agored  
• Sicrhewch eich bod yn diffodd unrhyw 

ganhwyllau, llosgwyr arogldarth ac olew pan 
fyddwch yn gadael yr ystafell ac yn enwedig 
cyn mynd i’r gwely 

• Dylid cadw’r eitemau hyn mewn dalwyr 
sy’n gwrthsefyll gwres ac ar arwyneb sy’n 
gwrthsefyll gwres bob amser

• Cadwch y rhain yn bell o ddeunyddiau a allai 
gynnau tân megis llenni, dodrefn a dillad 

• Gall canhwyllau bychain fynd yn boeth iawn 
a heb ddaliwr priodol gallant doddi drwy 
arwynebau plastig fel teledu neu’r bath

• Cadwch ganhwyllau a fflamau agored eraill 
allan o gyrraedd plant ac anifeiliaid anwes 

Dathlu’n ddiogel 
• Cymerwch ofal ychwanegol wrth ddathlu 

digwyddiadau arbennig fel Calan Gaeaf, 
Noson Tân Gwyllt a’r Nadolig

• Gall gwisgoedd ffansi ac addurniadau 
gynnau tân yn hawdd, sicrhewch eu bod  
yn cael eu cadw ymhell o fflamau agored

• Gwiriwch fod gwisgoedd neu fwgwd 
gwyneb yn gwrthsefyll tân yn unol â Safon 
Ewropeaidd EN71-2

Ysmygu
• Mae’n fwy diogel ysmygu yn yr awyr  

agored ond sicrhewch eich bod yn diffodd 
sigarennau yn llwyr

• Peidiwch byth ag ysmygu yn y gwely 
• Peidiwch ag ysmygu mewn cadair esmwyth 

neu ar soffa os ydych yn credu y byddwch  
yn disgyn i gysgu 

• Cymerwch ofal ychwanegol pan fyddwch 
wedi blino, pan fyddwch yn cymryd cyffuriau 
presgripsiwn neu os ydych wedi bod yn yfed 
alcohol 

• Defnyddiwch flychau llwch priodol nad 
oes modd eu taro drosodd a diffoddwch 
sigarennau yn llwyr 

• Peidiwch â gadael cetyn neu sigarennau sydd 
wedi’u tanio heb eu goruchwylio 

• Gwagiwch flychau llwch yn ofalus 
• Sicrhewch fod deunyddiau ysmygu yn oer 

neu’n wlyb pan fyddwch yn eu rhoi yn y bin 
• Peidiwch ag ysmygu sigarennau ffug, gallant 

achosi tanau oherwydd y ffordd y cânt eu 
gwneud 

• Cadwch fatsys a thanwyr allan o gyrraedd 
plant a phrynwch danwyr sydd wedi’u  
diogelu rhag cael eu defnyddio gan blant 

• Peidiwch ag ysmygu tra’n defnyddio ocsigen 
meddygol 

• Peidiwch ag ysmygu os ydych chi’n  
defnyddio meddalydd croen gyda pharaffîn. 

• Ystyriwch fesurau diogelwch ychwanegol fel 
dillad gwely neu ddillad nos sy’n gwrthsefyll 
tân. 

Cadw’n ddiogel yn eich cartref
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Coginio yn yr awyr agored 
• Peidiwch byth â defnyddio barbeciw dan 

do nac ar falconi 
• Rhowch eich barbeciw ar lawr gwastad a 

pheidiwch byth â’i roi ar rywbeth a allai 
ddechrau tân, fel siediau, ffensys, coed a 
phebyll 

• Peidiwch byth â defnyddio petrol, paraffin 
na biodanwydd i gynnau barbeciw neu ei 
ailgynnau 

Gwiriad gyda’r nos 
• Eich ffrind pennaf mewn tân yw drws sydd 

ynghau felly cyn mynd i’ch gwely, caewch 
bob drws 

• Diffoddwch bob sigarét, cetyn a 
channwyll yn llwyr 

• Peidiwch byth ag ysmygu yn y gwely 

Cynllun gadael mewn argyfwng 
• Lluniwch gynllun gadael a’i ymarfer yn 

rheolaidd i sicrhau fod pawb yn gwybod 
sut i adael yn ddiogel

• Sicrhewch eich bod yn cadw eich goriadau 
mewn man diogel a bod gennych fynediad 
hawdd atynt os bydd argyfwng

• Sicrhewch fod y llwybr allan o’ch cartref 
yn glir heb unrhyw beth a allai eich arafu 
pe baech yn trio gadael

• Adolygwch eich cynllun os yw eich 
amgylchiadau yn newid 

• Os ydych chi’n byw mewn fflat, sicrhewch 
eich bod yn deall gweithdrefn diogelwch 
eich bloc. Gellir canfod y wybodaeth yma 
yn yr ardal gymunedol. Os nad ydych yn 
sicr, siaradwch â ni er mwyn i ni ei egluro i 
chi 

• Mae elfennau diogelwch i atal plant rhag 
agor ffenestri ar y ffenestri yn eich cartref. 
Mae’r dyluniad yn eich caniatáu i’w hagor 
yn hawdd os oes angen mynd allan os oes 
yna dân. Peidiwch â rhwystro’r ffenestri na 
newid y cyfyngiadau, gallai hyn ei gwneud 
yn anodd dianc mewn argyfwng 

Gwiriadau Diogel ac Iach yn y 
cartref am ddim 
Rydym yn gweithio gyda Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru i gynnig gwiriadau Diogel 
ac Iach am ddim yn eich cartref. Rydym yn 
ymweld â’ch cartref i wirio eich synwyryddion 
mwg a dangos i chi sut i’w profi. Rydym hefyd 
yn rhoi cyngor ynglŷn â lleihau risg peryglon 
eraill yn eich cartref. Archebwch eich gwiriad 
Diogel ac Iach heddiw! I gael rhagor o wybodaeth 
edrychwch ar wefan Cartrefi Conwy. 

Asbestos
  

Roedd asbestos yn ddeunydd adeiladu 
poblogaidd iawn mewn cartrefi am sawl 
blwyddyn. Roedd yn cael ei ddefnyddio mewn 
sawl ardal yn y cartref oherwydd ei allu i 
insiwleiddio, amddiffyn rhag tân ac atgyfnerthu 
deunydd adeiladu gan enwi dim ond rhai. 
Gwaharddwyd y defnydd o asbestos wrth adeiladu 
yn y DU o 1999, sy’n golygu ei bod yn debygol bod 
rhywfaint o asbestos yn eich cartref. Pan fyddwch 
yn symud i gartref Cartrefi Conwy, byddwn yn 
gadael adroddiad sy’n nodi os oes unrhyw asbestos 
yn yr adeilad ac ymhle. Mae’r adroddiad yn 
broffesiynol a thechnegol, felly os ydych chi angen 
i ni ei egluro i chi, rhowch wybod i ni. 

Nid yw asbestos yn berygl i’ch iechyd os yw 
mewn cyflwr da ac os nad yw’n cael ei aflonyddu. 
Yn ein cartrefi, mae mwyafrif y deunydd sy’n 
cynnwys asbestos mewn cyflwr da ac rydym yn ei 
wirio bob dwy flynedd o leiaf. 

Mae’n bwysig i chi wybod nad 
yw asbestos yn eich cartref yn 

golygu bod problem. Mewn 
gwirionedd, mae deunydd sy’n 
cynnwys asbestos yn dda am 

gyflawni eu diben. 

Wedi diweddaru 12/12/19
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Sut allaf i leihau’r risg o aflonyddu asbestos: 

• Peidiwch ag atgyweirio na thynnu unrhyw 
ddeunydd yr ydych yn credu eu bod yn 
cynnwys asbestos

• Peidiwch â thorri, malu, llifio, drilio, llyfnu nac 
aflonyddu rhywbeth yr ydych yn credu ei fod 
yn cynnwys asbestos 

• Os nad ydych yn gwybod beth y mae deunydd 
wedi’i wneud ohono, tybiwch ei fod yn 
cynnwys asbestos

Os ydych chi eisiau gwirio i weld os yw rhywbeth 
yn cynnwys asbestos, ffoniwch ni ar  0300 124 
0040 a byddwn yn gallu gwirio ein cofrestr. 
Os nad oes gennym gofnod, gallwn drefnu bod 
y deunydd yn cael ei archwilio, ei ddadansoddi 
neu gynnal asesiad risg. Oherwydd bod asbestos 
wedi’i ddefnyddio’n helaeth yn y diwydiant 
adeiladu am gyn hired, nid yw tynnu asbestos o 
bob cartref yn ymarferol. Ond ni fydd unrhyw 
beth sy’n cael ei ddisodli neu adnewyddu yn 
cynnwys Asbestos. 

Dyma restr o’r llefydd y gallai asbestos fod 
yn eich cartref: 
• Boeleri 
• Ffliwiau 
• Byrddau ffasgia 
• Cysylltiadau pibelli 
• Toeau garejis 
• Rhwystrau tân 
• Pibelli 
• Cyfarpar nwy 
• Drysau tân 
• Gorchuddion gweadog fel Artex 
• Blychau pibelli 
• Insiwleiddiad 
• Gwresogyddion dŵr 
• Bondoeau 
• Waliau gwahanu 
• Paneli bath 
• Tanciau dŵr 
• Gwresogyddion stôr 
• Ffasgia 
• Teils nenfwd 
• Teils llawr 
• Leinin drws 

 

Rydym wedi ymrwymo i gadw at 
y gyfraith o ran rheoli asbestos, 

ac ni fyddwn yn peryglu eich 
iechyd a’ch diogelwch drwy 

ganiatáu i chi ddod i gysylltiad 
â ffibrau asbestos nad ydynt 

wedi’u rheoli. 

Cadw’n ddiogel yn eich cartref
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Galw Gofal 
  

Mae Galw Gofal yn wasanaeth 24 awr 7 
diwrnod yr wythnos a gellir ei ddefnyddio 
ar gyfer yr adegau pan na ellir cysylltu â’ch 
Cydlynydd Byw’n Annibynnol (os ydych 
yn derbyn y gwasanaeth), megis fin nos, 
ar benwythnosau, gŵyl y banc ac mewn 
argyfwng. Gallwn osod Galw Gofal mewn 
unrhyw eiddo gyda llinell dir sy’n weithredol. 

Gellir ei osod gydag uned, larwm gwddf a 
chortyn tynnu, sy’n cysylltu eich cartref 
gyda Galw Gofal. Mae rhai o’n cartrefi Byw’n 
Annibynnol eisoes yn cynnwys Galw Gofal. 
Cysylltwch â’ch Cydlynydd Byw’n Annibynnol 
i gael rhagor o wybodaeth. 

Os ydych chi angen sylw brys ar unrhyw adeg 
o’r dydd neu’r nos, byddwch yn cael ymateb 
drwy system Galw Gofal drwy dynnu cortyn 
neu bwyso eich larwm gwddf. 

Hyd yn oed os nad yw’r gweithredwr yn gallu eich 
clywed yn siarad byddant yn gwybod eich bod 
yn galw am gymorth a bod gennych broblem. 
Efallai y bydd ef neu hi yn galw eich Cydlynydd 
Byw’n Annibynnol, y gwasanaethau brys neu eich 
perthynas agosaf i wirio eich bod yn iawn. 

Gallwch hefyd gysylltu â Galw Gofal drwy ffonio 
0845 2636603. Mae gan yr holl eiddo larymau 
mwg a fydd yn cysylltu â Galw Gofal os oes 
gennych chi’r gwasanaeth hwn. 

Bydd eich Cydlynydd Byw’n Annibynnol yn gwirio 
eich offer bob mis i sicrhau ei fod yn gweithio fel 
y dylai. Gallwch wneud hyn eich hun os yw’n well 
gennych, siaradwch gyda’ch Cydlynydd Byw’n 
Annibynnol. 

Diogelwch Cyffredinol
  

Mae cael eich lladrata yn syniad brawychus, ond 
mae yna lawer o bethau y gallwch chi eu gwneud i 
atal lladron rhag targedu’ch cartref.

Dyma rai awgrymiadau syml i leihau’r siawns o fod 
yn ddioddefwr:

• Caewch a chloi eich drysau a’ch ffenestri bob 
amser pan nad ydych gartref

• Caewch ddrysau ystafelloedd nad ydych yn eu 
defnyddio gartref

• Sicrhewch fod eich trefn amser gwely 
rheolaidd yn cynnwys cloi’r tŷ

• Peidiwch â chuddio allweddi sbâr o dan botiau 
blodau neu fatiau - mae’r rhain yn lleoedd y 
bydd lladron yn eu gwirio

• Cadwch allweddi o’r golwg ac allan o gyrraedd 
- peidiwch â’u gadael yn eu cloeon

• Arddangos arwyddion rhybuddio bod gan eich 
tŷ fesurau gwrth-fyrgleriaeth ar waith, fel 
ataliad

Wedi diweddaru 12/12/19
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Gofalu am eiddo 
gwerthfawr

 
• Peidiwch â gadael eiddo gwerthfawr fel 

beiciau, offer, gemwaith neu declynnau 
allan lle gellir eu gweld

• Cadwch nodyn o rifau cyfresol a’u cofnodi 
ar immobilise.com

• Cadwch ffotograffau o eitemau gwerthfawr 
fel y gellir eu hadnabod os cânt eu dwyn ac 
yna eu hadfer

• Marciwch eitemau trydanol ac eiddo 
gwerthfawr eraill - dylai hyn gynyddu eich 
siawns o gael eich aduno â’ch eiddo pe 
byddech chi’n dioddef byrgleriaeth, a gall 
hefyd anghefnogi lladron i ddwyn yr eitem 
yn y lle cyntaf.

Gadael eich 
cartref yn wag?

 
Os ydych chi’n bwriadu gadael eich cartref 
yn wag wrth fynd ar wyliau, helpwch i leihau’r 
risg y bydd eich eiddo’n cael ei dargedu trwy 
ymddangos fel eich bod chi adref.

• Ystyriwch ddefnyddio goleuadau ar switsh 
amserydd a gofynnwch i ffrind agor neu gau 
llenni a thynnu’ch post o’r drws

• Cofiwch ganslo llaeth a phapurau newydd 
ac ati

• Trefnwch i gymydog barcio ei gar yn y dreif 
ac osgowch drafod cynlluniau gwyliau gyda 
dieithriaid a all ddefnyddio neu basio’r 
wybodaeth ymlaen

• Peidiwch â siarad am eich gwyliau ar 
gyfryngau cymdeithasol nes eich bod yn ôl 
adref

Cadw’n ddiogel yn eich cartref
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