Asesiad Risg Tân - Strwythurau Dros Dro
TO BE COMPLETED FOR EACH UNIT/STALL IN LINE WITH NATIONALLY
RECOGNISED FIRE RISK ASSESSMENT GUIDES
I gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth diogelwch tân perthnasol RHAID i chi gwblhau Asesiad Risg Tân o’ch
stondin neu eich uned.
Mae angen i’r Asesiad Risg nodi’r peryglon tân a’r bobl mewn perygl.
Rhaid i chi ymdrechu i waredu neu leihau’r risgiau hyn a diogelu pobl rhag tân. Bydd methiant i gydymffurfio
â’r gofyniad hwn yn golygu y gwaherddir eich uned o’r safle. Rhaid i chi gynnig ateb cadarnhaol i’r cwestiynau
canlynol. Rhaid i’r ffurflen lofnodedig, gyflawn hon fod ar gael i’w harolygu gan y Gwasanaeth Tân ac Achub /
Trefnydd Digwyddiad / Swyddogion Cyngor ar bob adeg.
Rhaid cynnal Asesiad Risg Tân ar gyfer eich uned a rhaid iddo fod yn addas i’r amgylchiadau.
Nid oes yn rhaid i chi ddefnyddio’r ffurflen hon a chewch ddefnyddio dull arall os dymunwch. Fodd bynnag, ystyrrir y ffurflen hon yn addas ar
gyfer y rhan fwyaf o unedau bwyd safonol lle nad yw cwsmeriaid yn mynd i mewn i’r uned.

Digwyddiad
Enw Safle’r Digwyddiad a’r
Lleoliad
Dyddiad/Amser
Unit Details

Dechrau
Person Cyfrifol
Math o Strwythur
Nifer y Lloriau
Maint (m2)
Uchafswm Deiliadaeth

Gorffen

Staff
Y cyhoedd

1. A oes cynllun argyfwng effeithiol ar gyfer y safle?

Nac Oes

2. A oes digon o bobl gymwys i reoli’r digwyddiad?
3. A oes ffyrdd o reoli nifer y deiliaid?
4. A oes rhybuddion digonol ynghylch tân?

Nac Oes

5. A oes allanfeydd tân addas ar gael? e.e. A ydynt
yn agor i’r cyfeiriad y bydd pobl yn dianc iddo?
6. A oes nifer digonol o allanfeydd tân ar gyfer y
niferoedd deiliadaeth?
7. A oes gan yr allanfeydd tân ddigon o’r arwyddion
cywir?
8. A ydy’r llwybrau dianc mewnol wedi’u dynodi’n
glir?
9. A ydy’r llwybrau dianc yn glir rhag rhwystrau?
10. A oes goleuadau digonol mewn argyfwng ar gael?
11. A ydy’r holl ffynonellau cynnau tân wedi’u nodi?
12. A oes mesurau rheoli addas ar waith i leihau/
rheoli’r ffynonellau cynnau tân?
13. A oes silindrau LPG yn cael eu defnyddio a/neu eu
storio yn y man cynnal? (Os yw’n amhriodol ewch i
15)
14. A oes mesurau rheoli addas ar waith ar gyfer
LPG?
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Cyfanswm
Cam Gweithredu / Sylw

Nac Oes
Nac Oes
Nac Oes
Nac Oes
Nac Oes
Nac Ydyn
Nac Ydyn
Nac Oes
Nac Ydyn
Nac Oes

Nac
Oes

Nac
Oes

Nac Oes
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Cam Gweithredu / Sylw
15. A oes offer ymladd tân digonol ac addas yn cael ei
ddarparu?
16. A ydy’r staff yn cael hyfforddiant ynghylch sut mae Ydyn
defnyddio offer ymladd tân?
17. A ydy’r deunyddiau strwythurol a’r addurniadau/ Ydyn
pethau sy’n hongian yn gallu gwrthsefyll tân?
18. A oes gan y man cynnal fynediad addas i beiriant
tân?
19. A oes o leiaf 6 metr rhwng y strwythurau?
20. A oes darpariaeth ar waith i helpu pobl sydd
mewn mwy o berygl? e.e. pobl anabl.
21. A ydy diogelwch pobl ifanc wedi cael ei ystyried?
22. A ydy effeithiau posibl cynnau tân yn fwriadol
wedi cael eu hystyried? e.e. cwrt cadw sbwriel.

Nac Oes
Nac Ydyn
Nac Ydyn
Nac Oes
Nac Oes
Nac Oes
Nac Ydy
Nac Ydyn

Os rhoesoch ateb negyddol i unrhyw gwestiwn, nodwch y camau i’w cymryd i unioni’r sefyllfa.

Stondinwr /
Person Cyfrifol
Llofnod

Argraffwch eich Enw

Dyddiad

Swydd
Cwmni
NODER: nid yw’r ddogfen hon yn eich eithrio rhag y posibilrwydd o gael eich erlyn neu eich gwaredu o’r
safle gan y trefnwyr os bydd arolygiad dilynol yn datgelu safonau anfoddhaol.
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