RHAGFYR 2021

Bwletin Chwarterol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

RHOI SGLEIN AR GEIR LLEOL
AT ACHOS DA
MENTER NEWYDD AR Y CYD
I DDIOGELU POBL FREGUS
GARTREF
ALLECH CHI FOD YN
DDIFFODDWR TÂN
AR-ALWAD?
www.tangogleddcymru.llyw.cymru

MENTER NEWYDD AR Y CYD I DDIOGELU POBL
FREGUS GARTREF
Mae’r tri gwasanaeth tân ac achub yng
Nghymru wedi dechrau partneriaeth
ag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau
Ambiwlans Cymru i lansio menter
newydd i fod yn well am ddiogelu pobl
fregus sydd â risg o gael damwain yn eu
cartrefi.
Mae’r system newydd yn galluogi criwiau ambiwlans
i e-gyfeirio cleifion sydd â risg at staff y gwasanaeth
tân ac achub i gael Archwiliad Diogel ac Iach fel y gall
criwiau tân ymweld â’r eiddo i liniaru rhag unrhyw
risgiau.
Dywedodd Nikki Harvey, Pennaeth Diogelu gyda
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Mae criwiau
ambiwlans yn mynd i eiddo claf i ddarparu ymyriadau
meddygol, ond yn aml tra byddant yno, byddant yn
gweld pethau yn y cartref sy’n arwydd o berygl.
“Er enghraifft, dim larwm mwg, y socedi trydan
wedi’u gorlwytho neu saim wedi cronni ar offer
coginio, oherwydd mae’r rheini’n beryglon tân.

“Mae’r ffurflen atgyfeirio newydd – sy’n cael ei
llenwi gan ein criwiau ar iPad – yn symleiddio’r
broses yn llwyr ac yn ei gwneud yn haws nag erioed
i gael cymorth cydweithwyr yn y gwasanaeth tân i
ddiogelu’r claf hwnnw.

“Gallai unrhyw beth y gallwn ei wneud
gyda’n gilydd i wella diogelwch cleifion,
lleihau’r risg o ddamweiniau ac atal
niwed, ostwng nifer y galwadau 999 yn y
dyfodol.”

Dywedodd Tim Owen, Rheolwr Diogelwch
Cymunedol yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Gogledd
Cymru: “Rydym eisoes yn gweithio gyda’n gilydd ar
waith gweithredol bob dydd – bydd y cytundeb hwn
yn ein galluogi i ehangu’r gwaith hwn, gan adnabod
y bobl sydd â’r risg fwyaf ac sydd fwyaf agored i
niwed yn ein cymunedau er mwyn sicrhau eu bod yn
ddiogel.”

“Efallai fod llosgiadau sigarét ar ddillad y claf neu ar
y dodrefn, neu fod y claf wedi gorgasglu pethau gan
rwystro llwybr dianc.
www.tangogleddcymru.llyw.cymru
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ALLECH CHI FOD YN DDIFFODDWR TÂN AR-ALWAD?
Mae’r Gwasanaeth wedi bod yn tynnu
sylw at yr angen i bobl o bob cefndir ateb
yr alwad i helpu i amddiffyn eu cymuned
leol.
Fel rhan o ymgyrch recriwtio Diffoddwyr Tân Aralwad, mae staff wedi bod yn cynnal diwrnodau
agored i hyrwyddo cyfleoedd ledled y rhanbarth.

“Hefyd, defnyddiwyd i-van yn llwyddiannus am
y tro cyntaf eleni i helpu i roi cyhoeddusrwydd
i’r digwyddiadau hyn - yn Llangefni a Thywyn
ymlaen llaw ac yn cynnwys hysbyseb digidol i godi
ymwybyddiaeth o’r diwrnodau agored.”
I gael mwy o wybodaeth am ein tîm, gan gynnwys sut
i gofrestru eich diddordeb, ewch i wefan Gwasanaeth
Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Cynhaliwyd digwyddiadau ym Mhorthmadog,
Llangefni a Thywyn, ac mae mwy o ddiwrnodau
wedi’u trefnu yn y dyfodol agos.

Dywedodd Mike Owen, Rheolwr Ymateb:
“Mae ein staff wedi bod yn gwneud pob
ymdrech i helpu yn yr ymgyrch recriwtio
– gyda llawer ohonynt yn cymryd rhan
mewn cyhoeddusrwydd i geisio denu a
chysylltu â’n cymunedau.
www.tangogleddcymru.llyw.cymru
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RHOI SGLEIN AR GEIR
LLEOL AT ACHOS DA

Trodd nifer dda o staff y Gwasanaeth allan i gymryd rhan mewn digwyddiadau golchi
ceir dros y misoedd diwethaf, gan godi miloedd o bunnau at Elusen y Diffoddwyr
Tân.
Roedd criwiau yn Llanelwy, Amlwch, Caernarfon, Llangollen, Y Rhyl, Porthmadog, Corwen, Llanrwst,
Glannau Dyfrdwy, Abergele, Bae Colwyn, Yr Wyddgrug, Llangefni, Llanberis, Llandudno, Johnstown, Caergybi,
Wrecsam, Prestatyn, Dinbych, Cerrigydrudion a Threffynnon wedi gafael yn eu sbwnjys er mwyn yr achos
teilwng hwn sy’n cefnogi iechyd a lles staff gwasanaethau tân ddoe, heddiw ac yfory.
Dywedodd Dawn Docx, Prif Swyddog Tân: “Rwy’n falch o’r modd y mae cydweithwyr o bob rhan o’r
rhanbarth wedi dod at ei gilydd i gynnal y digwyddiadau hyn – diolch o galon i bawb yn eu cymunedau am eu
cefnogaeth fendigedig.”
www.tangogleddcymru.llyw.cymru
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DATHLU WYTHNOS RYNGWLADOL YR YSTAFELLOEDD RHEOLI
Ym mis Hydref, bu’r Gwasanaeth yn
dathlu ymgyrch ryngwladol i gydnabod
y gwaith y mae gweithwyr mewn
ystafelloedd rheoli yn ei wneud i achub a
newid bywydau, ac i gydnabod eu cryfder
a’u cadernid.
Dywedodd Sandra Williams, Rheolwr yr Ystafell
Reoli: “Mae’r fenter hon yn dathlu ac yn codi
ymwybyddiaeth o’r cyfraniad hanfodol y mae
timau ystafelloedd rheoli yn ei wneud yn delio â
sefyllfaoedd trawmatig a gofidus ac yn cefnogi’r
gwaith o ddarparu gwasanaethau ehangach.

“Ar draws y byd, mae gweithredwyr ystafelloedd
rheoli fel y rhai yn ein Gwasanaeth ni yn weithwyr
allweddol sydd wedi gweithio drwy gydol y
pandemig, gan gymryd llawer mwy o alwadau na’r
arfer tra’n parhau i wasanaethu ac amddiffyn y
cyhoedd, gan ddelio â digwyddiadau difrifol neu
ofidus bob dydd.
“Yn ystod yr ymgyrch y llynedd, bu mwy na 200
o ystafelloedd rheoli a mwy na 10,000 o staff
gwasanaethau heddlu, ambiwlans, tân a gwylwyr y
glannau ledled y DU yn cymryd rhan.”

YMATEB I STORM ARWEN
Roedd staff ar draws y Gwasanaeth yn
brysur ddiwedd mis Tachwedd yn delio
ag amrywiaeth o ddigwyddiadau yn
ymwneud â’r tywydd garw a ddaeth yn
sgil Storm Arwen.

â’n partneriaid ar sail amlasiantaethol i gyflawni hyn.
“Hoffwn dalu teyrnged i’n staff a ymatebodd i’r her,
gan fod yn hynod o weithgar yn ystod y storm i
sicrhau eu bod ar gael i amddiffyn preswylwyr ledled
y rhanbarth.”

Cafodd tua 133 o ddigwyddiadau eu creu gan staff yn
y canolfannau cyfathrebu ar y cyd yn Llanelwy mewn
naw awr dros nos ar benwythnos.
Arweiniodd y storm at goed wedi cwympo, malurion
a strwythurau anniogel ledled y rhanbarth gan wneud
teithio’n hynod beryglus, ac ar un adeg roedd mwy na
30,000 o gartrefi heb drydan ledled Cymru.
Dywedodd Paul Jenkinson, Uwch Reolwr
Gweithrediadau: “Yn ystod unrhyw ddigwyddiad
mawr, ein blaenoriaeth gyntaf bob amser yw
diogelwch a lles ein cymunedau lleol a chydweithio
www.tangogleddcymru.llyw.cymru
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FE FYDDWN YN EU COFIO
Bu aelodau o’r staff o bob rhan o’r
Gwasanaeth, ynghyd â’r Cadetiaid Tân,
yn cymryd rhan mewn digwyddiadau
Diwrnod y Cofio ledled y rhanbarth ym
mis Tachwedd i dalu teyrnged i’r rhai a fu
farw mewn rhyfeloedd.
Dewiswyd Gavin Hodgkinson, Rheolwr Criw yng
Ngorsaf Dân Bae Colwyn i gynrychioli’r Gwasanaeth
wrth y Senotaff yn Llundain, a bu’n gorymdeithio
gyda diffoddwyr tân a swyddogion eraill i gynrychioli
pob un o’r 44 o wasanaethau tân ac achub yn y
Deyrnas Unedig.
Ymunodd y Cadetiaid Tân Alfie Corner a Laura
Kingsley o uned Rhuthun â chadetiaid o bob rhan o’r
DU i gynrychioli’r mudiad yn y digwyddiad wrth y
Senotaff. Dyma’r tro cyntaf i’r Cadetiaid Tân gymryd
rhan yn y digwyddiad.

www.tangogleddcymru.llyw.cymru
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SYLW I DDIWRNOD Y RHUBAN GWYN

Bu’r Gwasanaeth yn cefnogi ymgyrch
y Rhuban Gwyn ym mis Tachwedd,
gan sefyll ochr yn ochr ag eraill ledled
y rhanbarth i ddangos na fyddwn yn
anwybyddu trais yn erbyn merched.
Dywedodd Kevin Jones, Pennaeth Diogelwch
Cymunedol: “Rwy’n falch iawn fod y Gwasanaeth yn
parhau i gefnogi’r ymgyrch hon bob blwyddyn.
“Rydym yn sicrhau bod y mater annerbyniol o drais
gwrywaidd yn erbyn merched yn cael sylw mewn
gorsafoedd tân a gweithleoedd ledled Gogledd
Cymru, ac rydym fel Gwasanaeth yn cymryd camau
i helpu i roi terfyn ar drais yn erbyn merched drwy
godi ymwybyddiaeth a grymuso cydweithwyr i godi
llais.
“Rydym yn cefnogi digwyddiadau’r Rhuban Gwyn
ers sawl blwyddyn, ac rydym yn annog y staff i
fod yn llysgenhadon neu’n hyrwyddwyr, gan addo
byth i gyflawni, esgusodi na bod yn dawel am drais
gwrywaidd yn erbyn merched.
www.tangogleddcymru.llyw.cymru
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YMGYRCH ‘BANG’ AR NOSON TÂN GWYLLT

Bu staff yn gweithio mewn partneriaeth
â Heddlu Gogledd Cymru i gefnogi
ymgyrch flynyddol BANG dros gyfnod
Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt.
Nod yr ymgyrch ‘Be A Nice Guy’ yw ceisio lleihau
ymddygiad gwrthgymdeithasol a gwneud Gogledd
Cymru yn lle diogel yr adeg hon o’r flwyddyn.
Mae’r Gwasanaeth wedi ariannu nifer o
weithgareddau dargyfeiriol ledled Gogledd Cymru,
yn ogystal ag wedi cefnogi gwaith y diffoddwyr tân
sy’n trefnu, neu’n helpu i drefnu, nosweithiau tân
gwyllt cymunedol ledled y rhanbarth. Er nad yw pob
noson tân gwyllt gymunedol wedi dychwelyd eleni
oherwydd Covid, mae criwiau tân wedi trefnu, neu
wedi helpu i drefnu, nosweithiau ym Mae Colwyn, y
Rhyl a Llandudno.
Dywedodd Kevin Jones, Pennaeth Diogelwch
Cymunedol: “Mae diogelwch ar yr adeg hon o’r
flwyddyn yn gyfrifoldeb ar bawb ohonom. Ni allwn
orbwysleisio mai’r ffordd orau o leihau nifer yr
anafiadau yn ystod dathliadau noson tân gwyllt ydy
mynd i ddigwyddiadau cymunedol. Dyma’r math
mwyaf diogel, lle mae’r cyfleusterau gorau ac sy’n
cynnig y gwerth mwyaf am arian.
“Mae dathliadau noson tân gwyllt yn destun pryder
i bobl oedrannus a pherchnogion anifeiliaid anwes,
felly mae digwyddiadau cymunedol yn helpu i leihau’r
pryder hwnnw. Rwy’n falch ein bod wedi gallu cefnogi
digwyddiadau lleol y llwyddwyd i’w cynnal eleni.”
Roedd y Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol wedi trefnu
cystadleuaeth bosteri dros y cyfnod, a daeth mwy na
200 o geisiadau gan bobl ifanc o bob rhan o Ogledd
Cymru.
www.tangogleddcymru.llyw.cymru
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YMDDEOLIAD CLERC A THRYSORYDD
Mae teyrngedau wedi eu
rhoi i Glerc a Thrysorydd
Awdurdod Gwasanaeth Tân ac
Achub Gogledd Cymru ar eu
hymddeoliad.
Mae Colin Everett wedi bod yn Glerc i’r
Awdurdod am yr 13 mlynedd diwethaf ers
ei apwyntiad yn 2008 ac fe ymddeolodd ar
y 30ain o Fedi eleni.
Mae Ken Finch wedi bod yn Drysorydd yr
Awdurdod ers ei gychwyn yn 1996 ac fe
fydd yn ymddeol tua diwedd y flwyddyn.
Dywedodd Peter Lewis, Cadeirydd
yr Awdurdod: “Mae cyfraniad Colin a
Ken wedi bod yn amhrisiadwy dros y
blynyddoedd, ac mae profiad a gwybodaeth
y ddau wedi bod o’r radd flaenaf.
“Ar ran pawb ohonom, diolch yn fawr iawn
i chi am eich gwaith caled a dymunwn y
gorau i’r ddau ohonoch tua’r dyfodol.”

LLEDAENU’R GAIR AM DDIOGELWCH TÂN DRWY
GYMDEITHAS Y MERCHED TSIEINEAIDD
archwiliad diogel ac iach gan aelod o’r gwasanaeth tân
ac achub.

Aeth y Rheolwyr Partneriaethau Gemma
Brook a James Roberts i ddigwyddiad a
gynhaliwyd gan Gymdeithas y Merched
Tsieineaidd ym mis Tachwedd, fel rhan
o waith ymgysylltu pwysig â grwpiau
lleiafrifoedd ethnig.
Roeddent wedi rhoi cyflwyniad ar rôl Gweithwyr
Cymorth Diogelwch yn y Cartref a manteision cael
www.tangogleddcymru.llyw.cymru

Dywedodd Gemma Brook, Rheolwr Partneriaethau
Gwynedd a Môn: “Buom yn trafod ymyriadau, a sut
gallant helpu pobl i aros yn ddiogel yn eu cartref,
a buom yn annog pawb i gysylltu â ni i ofyn am
archwiliad diogel ac iach. Roedd pobl yn synnu o gael
gwybod beth gall y Gwasanaeth ei gynnig ac roedd
ganddynt ddiddordeb mawr mewn gwybod beth yw
hyd a lled ein gweithgareddau - a bod popeth ar gael
yn rhad ac am ddim.
“Gan fod y rhwystr ieithyddol yn gallu chwarae
rhan yn atal pobl rhag ymgysylltu â gwasanaethau
fel ein rhai ni, roedd cyfieithydd ar gael i gyflwyno
ein negeseuon i’r iaith Fandarin, ac aethom â
chyfieithiadau o lyfrynnau diogelwch tân gyda ni.”
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PARTNERIAETH Â’R GROES GOCH I HELPU MEWN ARGYFYNGAU
Cafodd partneriaeth arloesol rhwng y
Groes Goch Brydeinig a Gwasanaeth
Tân ac Achub Gogledd Cymru ei lansio
ym mis Hydref i gefnogi pobl sydd mewn
argyfwng ledled y rhanbarth.
Bydd gwirfoddolwyr y Groes Goch Brydeinig, ar gais
y Gwasanaeth, yn dod allan i roi cymorth emosiynol
ac ymarferol i bobl sydd angen. Mae tîm a cherbyd
Ymateb Brys y Groes Goch Brydeinig wedi’u lleoli
yng Ngorsaf Dân Bae Colwyn, a bydd cerbyd arall yn
cyrraedd Wrecsam cyn bo hir.
Mae’r tîm Ymateb Brys wedi cael llawer o
hyfforddiant ac maent yn cynnwys gwirfoddolwyr o’r
Groes Goch Brydeinig sy’n rhoi eu hamser am ddim
i ymateb i ddigwyddiadau 365 diwrnod y flwyddyn,
24 awr y dydd. Maen nhw’n helpu pobl sy’n dioddef
argyfyngau, a hynny ystod yr argyfwng ac wedyn, gan
ategu’r cymorth a roddir gan asiantaethau statudol fel
y Gwasanaethau Tân ac Achub.
Maen nhw’n defnyddio cerbydau wedi’u haddasu,
sydd â stoc o eitemau cefnogol ymarferol fel dillad,
blancedi a phecynnau hylendid. Mae’r timau’n gallu
mynd at wahanol fathau o ddigwyddiadau brys i
gefnogi pobl sydd mewn argyfwng, megis tanau
domestig, llifogydd neu ddigwyddiadau mawr.
Dywedodd Aimee Thomas, Swyddog Ymateb Brys
gyda’r Groes Goch Brydeinig yng Ngogledd Cymru:
“Bydd y gwasanaeth newydd hwn sy’n cael ei lansio
gennym mewn partneriaeth yn ein galluogi i gefnogi
ein cymuned leol. Gall tŷ ar dân, llifogydd neu
ddigwyddiad mawr fod yn drawmatig iawn – does
gan lawer o bobl ddim syniad beth i’w wneud nesaf.
“Mae’r gwasanaeth newydd hwn yn ein galluogi
i gefnogi’r bobl sydd mewn angen. Mae gan ein
gwirfoddolwyr lawer o sgiliau ar gyfer darparu
www.tangogleddcymru.llyw.cymru

cymorth emosiynol ac ymarferol i’w helpu ar ôl
digwyddiad. Gallwn ddarparu rhywbeth syml fel
paned o de a rhywle diogel i eistedd, neu ddillad glân
a chymorth yn y camau nesaf o adfer ar ôl argyfwng.”
Dywedodd Henry Barnes, Rheolwr Ymateb Brys
y Groes Goch Brydeinig ar gyfer Cymru: “Rydym
yn edrych ymlaen at weithio ochr yn ochr â’r
Gwasanaethau Tân ac Achub i ymestyn ein cymorth
yn ystod argyfyngau, gan sicrhau bod cymorth ar gael
ar gyfer yr anghenion ymarferol ac emosiynol sydd
gan bobl pryd bynnag ac ym mhle bynnag y bydd
argyfyngau’n digwydd.

“Mae’r Groes Goch Brydeinig yn rhoi
pobl a chymunedau yn ganolog yn y
gwaith cynllunio. Drwy’r bartneriaeth
hon, bydd gwirfoddolwyr yn helpu
mwy fyth o bobl mewn argyfyngau, gan
weithio ochr yn ochr â’r Gwasanaeth Tân
i wneud adeg sy’n gallu bod yn bryderus
iawn ym mywyd rhywun ychydig yn haws
i’w oddef.”

Dywedodd Paul Jenkinson, Uwch Reolwr
Gweithrediadau: “Mae’r digwyddiadau yr awn atynt
yn rhai sy’n aml yn cael effaith fawr ar fywydau’r bobl
dan sylw. Rydym yn falch o weithio gyda’r Groes
Goch drwy’r bartneriaeth newydd ac arloesol hon, ac
edrychwn ymlaen at weithio yn ochr yn ochr mewn
digwyddiadau er mwyn diogelu ein cymuned gyfan.”
I gael mwy o wybodaeth am wirfoddoli ar gyfer y
Groes Goch Brydeinig, ewch i http://www.redcross.
org.uk i ddod o hyd i gyfle yn eich ardal chi.
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