Grwp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau Pen-y-bont ar Ogwr

Rhestr Wirio

Digwyddiadau sy’n cael eu cynnal ar dir
CBS Pen-y-bont ar Ogwr
RHESTR WIRIO SAFLE DIGWYDDIADAU CBS PEN-Y-BONT AR OGWR
LLEOLIAD

DYDDIAD Y DIGWYDDIAD

TREFNYDD

ENW’R DIGWYDDIAD

CYFLWYNWYD

Ie

Na

Nodiadau

DOGFEN
Cynllun Diogelwch Digwyddiadau
Asesiad Risg Digwyddiad
Cynllun Safle
Cynllun Argyfwng
Cynllun Rheoli Traffig
Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus
Caniatâd ysgrifenedig gan berchennog
y tir
NODER - Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ei gwneud yn ofynnol i bob trefnydd
digwyddiadau ddarparu’r dogfennau hyn fel rhan o’r broses hysbysu digwyddiadau.

CWESTIYNAU

Ie

Na

Nodiadau

RHEOLI SAFLEOEDD
A fydd Swyddog/Cynghorydd
Diogelwch Digwyddiadau ar y safle yn
ystod y digwyddiad?
Oes gan y digwyddiad nifer penodol o
leoedd er mwyn cyfyngu ar faint y dorf?
A fydd mynediad i’r safle/digwyddiad
yn cael ei gyfyngu?
Pwy yw’r gynulleidfa darged?
Pa drefniadau diogelwch sydd ar waith?
Ydy Heddlu De Cymru wedi cael
gwybod?
A wnaeth Heddlu De Cymru unrhyw
sylwadau am y Cynllun Rheoli
Digwyddiadau? – nodwch fanylion
Ydych chi wedi asesu effaith tywydd
garw (gan gynnwys cyflymder y gwynt)?
A oes gweithdrefn stopio ar gyfer y
digwyddiad?
CYNLLUN WRTH GEFN A CHYNLLUNIO AT ARGYFWNG
Ydy Cynllun Diogelwch y Digwyddiad
yn cynnwys manylion gweithdrefnau
gwacáu mewn argyfwng?
Ydy Cynllun Diogelwch y Digwyddiad
yn nodi’r trefniadau ymateb i
ddigwyddiadau?
Ydy Cynllun Diogelwch y
Digwyddiad yn manylu ar sut y bydd
cyhoeddiadau’n cael eu gwneud i’r
cyhoedd mewn achos o argyfwng?
Ydy Cynllun Diogelwch y Digwyddiad
yn manylu ar sut y bydd yr holl staff /
gwirfoddolwyr / stiwardiaid ar y safle
yn cael eu briffio ar weithdrefnau
gwacáu, trefniadau ymateb i
ddigwyddiad, a chyhoeddiadau
cyhoeddus os bydd argyfwng?

CWESTIYNAU

Ie

Na

RHEOLI TRAFFIG A PHARCIO CEIR
A fydd y digwyddiad yn cael ei gynnal
ar y briffordd, neu’n effeithio arni
mewn unrhyw ffordd?
A fydd unrhyw Orchmynion Traffig Dros
Dro ar waith?
A ddarparwyd cynllun rheoli traffig
A oes trefniadau gwahanu cerbydau a
cherddwyr?
A ystyriwyd trefniadau parcio ceir yn y
cynllun rheoli traffig?
A fydd mesurau rheoli traffig ar waith i
gael cerbydau ar safle’r digwyddiad ac
oddi arno? - rhowch fanylion
Ydy cerbydau argyfwng yn gallu mynd
i mewn i’r safle?
Ydy’r Cynllun Rheoli Traffig yn
manylu ar drefniadau lle bo hynny’n
berthnasol
TRWYDDEDU
A fydd unrhyw weithgarwch sy’n
gofyn am drwydded yn digwydd?
h.y. Gwerthu neu gyflenwi alcohol,
adloniant wedi’i reoleiddio
(cerddoriaeth, dawnsio, ffilmiau,
dramâu, digwyddiadau chwaraeon
dan do), lluniaeth hwyr y nos (gweini
bwyd poeth / diod rhwng 23.00-05.00
o’r gloch)
Os felly, ydych chi wedi gwneud cais
am drwyddedau gan CBS Pen-y-bont
ar Ogwr?
A fydd unrhyw fasnachwyr (gan
gynnwys gwerthu bwyd) yn bresennol
yn y digwyddiad?
Os felly, ydych chi wedi gwneud cais
am drwydded gan CBS Pen-y-bont ar
Ogwr?

Nodiadau

CWESTIYNAU

Ie

Na

TRWYDDEDU (parhad)
A fydd unrhyw alcohol yn cael ei
werthu neu ei gyflenwi?
Os felly, ydych chi wedi gwneud cais
am drwydded gan CBS Pen-y-bont ar
Ogwr?
A roddwyd TEN (Hysbysiad
Digwyddiad Dros Dro) i’r Adran
Drwyddedu?
A fydd unrhyw arian yn cael ei gasglu
yn y digwyddiad (e.e. casgliadau
elusennol etc.)?
Os felly, ydych chi wedi gwneud cais
am drwydded gan CBS Pen-y-bont ar
Ogwr?
TÂN
Ydy’r staff yn ymwybodol o’r
gweithdrefnau tân ar y safle e.e.
mannau ymgynnull?
Fydd stiwardiaid/deiliaid stondinau/
gwerthwyr a diddanwyr yn cael eu
briffio ar weithdrefnau gwacáu mewn
argyfwng tân?
Fyddwch chi’n gwirio diffoddwyr tân
cyn y digwyddiad?
A fydd llwybrau dianc yn cael eu
harchwilio’n rheolaidd gydol y
digwyddiad?
Yn ystod y digwyddiad, a fydd
deunyddiau llosgadwy yn cael eu
gwahanu oddi wrth ffynonellau tanio
sylweddol?
A fydd tân gwyllt/pyrotechneg yn cael
eu defnyddio?
A gynhaliwyd asesiad risg?

Nodiadau

CWESTIYNAU

Ie

Na

GWASANAETHAU TRYDANOL
Rhaid i osodiadau trydanol y
digwyddiad gydymffurfio â gofynion
BS 7909. Pa gamau fyddwch chi’n eu
cymryd i sicrhau bod hyn yn digwydd?
A yw offer yn cael ei archwilio’n weledol
o offer cyn cael ei ddefnyddio ar y safle?
Oes gweithdrefn ar gyfer riportio offer
diffygiol ar ddiwrnod y digwyddiad?
A yw Profion Offer Cludadwy (PAT) yn
cael eu cynnal ar offer trydanol cludadwy
a ddefnyddir yn ystod y digwyddiad?
GAS
Pan fo poteli nwy yn cael eu defnyddio,
ydy’r falfiau cau argyfwng yn hygyrch
a’r staff yn deall gweithdrefnau?
Ydy’r offer nwy/gwresogi yn cael eu
cynnal a chadw ac yn cael tystysgrif
ddiogelwch flynyddol?
FOOD SAFETY
Dylai Masnachwyr Bwyd fod wedi’u
cofrestru a’u harolygu gan yr
awdurdod lleol y maent wedi’i leoli
ynddo. Mae ffordd syml o wirio hyn
ar-lein yn www.food.gov.uk/ratings
Argymhellwn eich bod dim ond yn
caniatáu i fasnachwyr sydd â sgôr
hylendid bwyd o 3 neu uwch ddod
i’ch digwyddiad. Rhowch fanylion
unrhyw fasnachwyr bwyd.
A fyddwch chi’n darparu unrhyw
gyflenwadau dŵr dros dro ar gyfer
yfed, coginio, glanhau etc?
Mae hyn yn cynnwys cyflenwad
drwy bibellau neu gynwysyddion e.e.
tanceri, bowserau, tanciau statig neu
ddŵr potel.
Er enghraifft, mannau dŵr yfed,
paratoi bwyd, toiledau, basnau golchi
dwylo, cyfleusterau cawod etc.

Nodiadau

CWESTIYNAU

Ie

Na

Nodiadau

REIDIAU FFAIR
Bydd pob peiriant chwarae a reid
ffair a archwiliwyd ac a ardystiwyd
dan ADIPS yn cynnwys Datganiad
Cydymffurfio Gweithredol (DOC) dilys
sy’n cadarnhau bod yr holl arolygiadau
perthnasol wedi’u cwblhau’n foddhaol,
a bod y reid wedi’i hardystio fel un
ddiogel i’w gweithredu tan y dyddiad y
daw i ben sydd wedi’i nodi ar y DOC.
Mae’r holl reidiau a dyfeisiau ffair
cofrestredig a DOCau wedi’u cofrestru
yng nghronfa ddata ganolog ADIPS
o ddyfeisiau difyrrwch (amusement
devices). Gallwch wirio hyn ar-lein yn
https://adips.co.uk/check-a-doc/
Rhowch enw a disgrifiad byr o unrhyw
reid neu beiriant chwarae.
A oes dogfennau ADIPS cyfredol a
dilys ar waith? – Rhowch rif adnabod
ADIPS.
Ydy gweithredwr y reid wedi darparu
copi o’r asesiad risg i drefnydd y
digwyddiad?
A fydd rhwystrau diogelwch o
amgylch y reid? – nodwch faint
A oes terfyn oedran o ran defnyddio’r
reid? - rhowch fanylion
CYFARPAR CHWARAE WEDI’I LENWI AG AER
Cynllun arolygu a sefydlwyd gan y
diwydiant offer chwarae wedi’i lenwi ag
aer i sicrhau bod offer chwarae wedi’i
lenwi ag aer yn cydymffurfio â safonau
diogelwch cydnabyddedig yw PIPA.
Mae’r holl gyfarpar wedi’i lenwi ag aer
cofrestredig ar gronfa ddata ganolog a
gellir eu gwirio ar-lein yn
https://www.pipa.org.uk/
Rhowch enw a disgrifiad cryno o unrhyw
offer chwarae wedi’i lenwi ag aer

CWESTIYNAU

Ie

Na

Nodiadau

CYFARPAR CHWARAE WEDI’I LENWI AG AER (parhad)
Oes ganddo rif PIPA? – rhowch y rhif
Oes ffordd o sicrhau bod yr offer wedi’i
lenwi ag aer yn sownd/wedi’i glymu
neu ei rwymo i’r ddaear? – rhowch
fanylion
Ydy’r gweithredwr wedi darparu
copi o’r asesiad risg i drefnydd y
digwyddiad?
A oes terfyn oedran ar gyfer pobl sy’n
defnyddio’r offer dan sylw? – rhowch
fanylion
NODER – Dylid llenwi adran ar wahân ar gyfer pob darn o offer chwarae neu reid ffair a fydd yn rhan
o’r digwyddiad.
IECHYD A LLES ANIFEILIAID
Oes anifeiliaid yn cael eu defnyddio yn
y digwyddiad?
Ydy trefnydd y digwyddiad wedi cael
gwybodaeth am les anifeiliaid?
IECHYD YR AMGYLCHEDD
A oes offer sydd o bosibl yn swnllyd ar
y safle?
Ydy lefel y sŵn wedi cael ei asesu?
Oes unrhyw fesurau rheoli sŵn ar
waith?
Oes unrhyw oleuadau ychwanegol yn
y digwyddiad?
Oes asesiadau risg ar gael ar gyfer
unrhyw dasgau neu weithrediadau
peryglus?

CWESTIYNAU

Ie

Na

GWASTRAFF
A fydd unrhyw arllwysiadau neu
arllwysiadau annisgwyl yn cael eu
glanhau cyn gynted â phosibl?
Oes lle diogel i storio nwyddau/bwyd ar
y safle?
A oes mynediad clir i’r cyfleusterau
storio?
A fydd gwastraff yn cael ei storio ar y
safle?
A fydd biniau sbwriel ychwanegol yn
cael eu darparu ar y safle i’r cyhoedd
eu defnyddio?
Sut bydd gwastraff yn cael ei waredu
ar ddiwedd y digwyddiad?
STRWYTHURAU DROS DRO
A fydd unrhyw strwythurau dros dro
yn cael eu codi ar gyfer y digwyddiad?
E.e. Pebyll mawr, gasebo, llwyfannau,
stondinau marchnad etc. Os felly,
rhowch fanylion.
A chynhaliwyd asesiad risg ar gyfer
pob strwythur dros dro.
Oes gan y gweithredwr Yswiriant
Atebolrwydd Cyhoeddus? – rhowch
fanylion
A fydd tystysgrifau cofrestru cwblhau
strwythurol gan y contractwr strwythurol
cyn i’r digwyddiad ddechrau?
Oes methodoleg ar waith i glymu/
rhwymo strwythurau dros dro yn
sownd i’r ddaear?
A fydd tystysgrifau cofrestru
cwblhau strwythurol gan gontractwr
strwythur stondinau’r farchnad cyn i’r
digwyddiad ddechrau?
Ydy contractwr y strwythur wedi nodi
lefelau gweithredu cyflymder gwynt ar
gyfer unrhyw strwythurau a ddefnyddir
yn y digwyddiad?

Nodiadau

CWESTIYNAU

Ie

Na

Nodiadau

STRWYTHURAU DROS DRO (parhad)
Oes modd monitro cyflymder y gwynt
ar y safle yn ystod y digwyddiad?
CYMORTH CYNTAF A MEDDYGOL
Oes asesiad risg meddygol yn rhan o
Gynllun Diogelwch y Digwyddiad
A fydd swyddogion cymorth cyntaf
dynodedig wedi’u hyfforddi ar y safle
gydol y digwyddiad?
A fydd ambiwlans ar y safle?
A fydd Parafeddyg ar y safle?
A yw blychau cymorth cyntaf ar gael
yn rhwydd?
A oes gweithdrefnau cofnodi damweiniau
/ digwyddiadau / salwch a thrais ar waith?
LLES
A oes gweithdrefn ar waith i ymdrin â
phlant ar goll?
A oes gweithdrefnau ar waith i staff/
stiwardiaid digwyddiadau sy’n
gweithio’n ar eu pen eu hunain?
A fydd cyfleusterau toiled ac ystafell
ymolchi yn cael eu darparu.
A fydd staff digwyddiadau /
gwirfoddolwyr / contractwyr yn
gwisgo cyfarpar diogelu personol
(PPE) addas a dillad llachar?
A oes cynllun neu system gyfathrebu
i staff digwyddiadau / gwirfoddolwyr
/ contractwyr aros mewn cysylltiad â
rheolwr y digwyddiad? – rhowch fanylion

TREFNYDD Y
DIGWYDDIAD
(ENW MEWN
PRIFLYTHRENNAU):
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