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Disgyblion, Staff ac ymwelwyr
Brathiadau a marcio
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Disgyblion, Staff ac ymwelwyr.
Alergedd a ffobia.

3C

*Risg = Tebygolrwydd + Canlyniad. GweleryMatricsAsesuRisg

Pennaeth

DulliauRheoli
Control Measures
• Sicrhau bod y ci wedi cael yr holl frechiadau
angenrheidiol
• Sicrhau bod y ci wedi'i gofrestru gyda milfeddyg
• Sicrhau bod y ci yn cael ei ddilyngyru'n rheolaidd
• Y perchenog i sicrhau fod yswiriant ganddo/i ar gyfer
y ci
• Sicrhau fod Adran Yswiriant y Cyngor yn rhoi
caniayad i’r ci fynychu’r ysgol
• Pob aelod o staff a disgyblion i gael eu cyfarwyddo
wrth drin y ci cyn yr ymweliad.
• Cadw yr anifail i ffwrdd o'r wyneb bob amser.
• Rhaid i bob disgybl (beth bynnag fo'i flwyddyn) gael ei
oruchwylio gan staff pan fydd gyda'r anifail.
• Yr oedolyn sy'n goruchwylio i sicrhau na chaiff y ci ei
orwneud i osgoi unrhyw ddigwyddiadau. Os yw'r ci yn
ymddangos yn bryderus, bydd yn cael ei symud i
amgylchedd tawel.
• Y perchenog i sicrhau fod yswiriant ganddo/i ar gyfer
y ci
• Sicrhau fod Adran Yswiriant y Cyngor yn rhoi
caniayad i’r ci fynychu’r ysgol
• Bydd gan y plant y gwyddys bod ganddynt
alergedd neu ffobiâu i'r anifail fynediad
cyfyngedig.

*Risg/ Risk

GweddilliolResidual

4E

4D
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Disgyblion, Staff ac ymwelwyr.
Glanweithdra a heintiau.

3C

• Gwneud yn siŵr bob amser bod unrhyw glwyfau
agored yn cael eu gorchuddio pan fydd mewn
cysylltiad â'r ci.
• Pob aelod o staff a disgybl i sicrhau eu bod yn golchi
eu dwylo'n drwyadl ar ôl dod i gysylltiad â'r ci
• Dylai'r ci gael ei hyfforddi'n briodol cyn dod i'r ysgol a
dylai fod yn mynd i'r toiled ymlaen llaw Os bydd
damwain, gellir gosod unrhyw ysgarthion mewn
bagiau dwbl a'u rhoi yn y bin gwastraff. Bydd wrin neu
chwydu yn cael ei lanhau gan ddefnyddio deunyddiau
glanhau priodol.

4E

Person Cyfrifol
Responsible Person
Joanna Thomas

CwblhauErbynComplete
By
21.8.19 yna’n fisol

• Sicrhau bod y disgyblion a staff yn gwybod sut i drin y ci

Joanna Thomas

• Hysbysebu rhieni bydd ci’n mynychu’r ysgol

Joanna Thomas

• Sicrhau ein bod yn ymwybodol o bwy sydd gan alergedd/ffobia

Joanna Thomas

17.9.19
O leiaf pythefnos cyn iddi
fynychu
17.9.19

• Sicrhau bod unrhyw glwyfau wedi cael eu gorchuddio

Joanna Thomas

parhaus

• Sicrhau bod bagiau ysgarthion dwbl addas ar y safle

Joanna Thomas

parhaus

• Sicrhau bod adran Iechyd a Diogelwch ac Yswiriant y Cyngor yn caniatau i’r ci fynychu

Joanna Thomas

Cyn i’r ci fynychu’r ysgol

• Sichrau bod gan y perchennog yswiriant ar gyfer y ci

Joanna Thomas

31.8.19

NodiadauarGyferGweithredu / Notes for Implementation
• Sicrhau bod y ci wedi derbyn brechiadau a thabledi llyngyr

Llofnod
Joanna THomas
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