
 
 

 

 

Ysgol Tyle’r Ynn 

Polisi Cymorth Cyntaf 
Polisi Cymorth Cyntaf 
Cyflwyniad 
 
Gall Cymorth cyntaf arbed bywydau ac atal mân anafiadau dod yn rhai mawr. O dan ddeddfwriaeth 
iechyd a diogelwch rhaid i gyflogwyr sicrhau bod offer a chyfleusterau digonol a phriodol ar gyfer 
darparu cymorth cyntaf yn y gweithle. Mae'r ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch yn gosod 
dyletswyddau ar gyflogwyr (yn achos y Tyle'r Ynn hwn yw'r AALl), ar gyfer iechyd a diogelwch eu 
gweithwyr ac unrhyw un arall ar y safle. Yn yr ysgolion hyn yn cynnwys cyfrifoldeb am y pennaeth a'r 
athrawon, staff nad ydynt yn addysgu, disgyblion ac ymwelwyr 
 
Cyfrifoldeb am Cymorth Cyntaf 
 
Mae'r AALl, fel y cyflogwr sy'n bennaf gyfrifol am faterion iechyd a diogelwch, gyda rheolwyr a staff 
hefyd yn gyfrifol. Mae'r Corff Llywodraethol yn gyfrifol am y polisi Cymorth Cyntaf, ac mae'r pennaeth 
yn gyfrifol am roi polisi ar waith. Dylai'r pennaeth hefyd yn sicrhau bod rhieni yn ymwybodol o 
drefniadau'r ysgol ar gyfer cymorth cyntaf. 
 
Nid yw amodau cyflogaeth athrawon yn cynnwys rhoi cymorth cyntaf, er y gall unrhyw aelod o staff 
wirfoddoli i ymgymryd â'r tasgau hyn. Disgwylir i athrawon a staff eraill sy'n gyfrifol am y disgyblion i 
wneud eu gorau glas bob amser, yn enwedig mewn achosion brys, er mwyn sicrhau lles y disgyblion 
yn yr ysgol yn yr un ffordd y gellid disgwyl i rieni ymddwyn tuag at eu plant. Yn gyffredinol, mae'r 
canlyniadau peidio â gweithredu yn debygol o fod yn fwy difrifol na'r rhai o geisio cynorthwyo mewn 
argyfwng. 
 
Mae tri aelod o staff sydd â chymwysterau Cymorth Cyntaf, ac mae posteri eu harddangos yn yr ysgol 
sy'n dangos pwy yw aelodau o staff Cymorth Cyntaf yn cael eu. Mae'r ysgol yn sicrhau eu bod yn 
mynychu cyrsiau gloywi pan fydd angen, a bod aelodau eraill y staff yn cael hyfforddiant pan fo 
hynny'n briodol. Mae'r cymorth cyntaf yn yr ysgol yn rhoi cymorth ar unwaith i anafiadau ag anafiadau 
neu afiechydon cyffredin a'r rhai sy'n codi o beryglon penodol yn yr ysgol, a phan fo angen, maent yn 
sicrhau bod ambiwlans neu gymorth meddygol proffesiynol arall ei alw. 
 
Mae'r cymorth cyntaf hefyd yn gyfrifol am ail-stocio cynwysyddion cymorth cyntaf yn yr ysgol, ac am 
sicrhau bod digon a phriodol cyflenwadau o offer cymorth cyntaf yn yr ysgol. 
 
Mae'n rhaid i ddarpariaeth cymorth cyntaf fod ar gael drwy'r amser tra bod pobl ar dir yr ysgol, a hefyd 
oddi ar yr eiddo tra ar ymweliadau ysgol. 
 
Cofnodi Damweiniau. 
Bydd y Corff Llywodraethol gweithredu gweithdrefnau ALl ar gyfer adrodd: 
• pob damwain i weithwyr 
• pob digwyddiad o drais ac ymddygiad ymosodol. 
Mae'r corff llywodraethol yn ymwybodol o'i ddyletswydd statudol o dan RIDDOR mewn perthynas ag 
adrodd 
y canlynol i'r weithrediaeth Iechyd a Diogelwch fel y mae'n gymwys i weithwyr. 

 



• Damwain sy'n cynnwys cyflogai yn cael ei analluog o waith am fwy 
na thri diwrnod yn olynol. 
• Damwain sy'n gofyn mynediad i'r ysbyty am fwy na 24 awr. 
• Marwolaeth cyflogai. 
• Anaf difrifol megis torri asgwrn, torri aelod i ffwrdd, achos o dynnu ysgwydd, clun, pen-glin neu 
• asgwrn cefn. 
Am nad ydynt yn gyflogeion a disgyblion y bydd damwain yn unig yn cael ei adrodd o dan RIDDOR: 
• os yw'n gysylltiedig â gwaith sy'n cael ei wneud gan weithiwr neu gontractwr a 
canlyniadau damwain at farwolaeth neu anaf difrifol, neu; 
• Mae'n damwain yn yr ysgol sydd angen triniaeth frys ar unwaith yn 
ysbyty 
Ar gyfer pob achos lle mae'r Pennaeth yn ystyried damwain i ymwelydd neu ddisgybl yn 
Bydd adroddadwy RIDDOR dan gyngor yr awdurdod yn cael ei geisio. 
Os oes gan ddisgybl ddamwain, bydd yn cael ei adrodd i'r ALl. 
Bydd pob damwain i nad ydynt yn gyflogeion (ee) o ymwelwyr sy'n arwain at anaf yn cael ei adrodd i 
yr awdurdod. 
 
damweiniau Disgyblion ymwneud â'u pen. 
Mae'r Corff Llywodraethol yn cydnabod y gall damweiniau sy'n cynnwys pen y disgybl yn 
broblematig oherwydd efallai na fydd yr anaf yn amlwg ac mae'r effeithiau yn dod yn unig 
amlwg ar ôl cyfnod o amser. Os oes gan ddisgybl chlec i'r pen, bydd yr ysgol yn ffonio rhieni i roi 
gwybod hynny. 
 
Cludiant i ysbyty neu gartref. 
• Mae'r pennaeth yn penderfynu beth sy'n weithred rhesymol a synhwyrol i'w cymryd 
ym mhob achos. 
• Lle mae'r anaf yn argyfwng, bydd ambiwlans yn cael ei alw yn dilyn hynny 
Bydd y rhiant yn cael eu galw. 
• Pan fydd angen triniaeth ysbyty ond nid yw'n achos brys, yna bydd y Pennaeth 
Bydd athro yn cysylltu â'r rhieni er mwyn iddynt gymryd drosodd y cyfrifoldeb am y plentyn. 
• Os na ellir cysylltu â'r rhieni yna gall y Pennaeth yn penderfynu cludiant 
y disgybl i'r ysbyty 
 
Lle mae'r Pennaeth yn gwneud trefniadau ar gyfer cludo plentyn yna bydd y pwyntiau canlynol yn cael 
eu harsylwi: 
• dim ond ceir staff yswirio i dalu am gludiant o'r fath yn cael ei ddefnyddio. 
• Ni ddylai unrhyw aelod unigol o staff fod yn ei ben ei hun gyda disgybl mewn cerbyd. 
• Bydd yr ail aelod o staff fod yn bresennol i ddarparu goruchwyliaeth ar gyfer yr anafwyd 
disgyblion. 
 


