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Cyflwyniad 

 Ein hystyriaeth gyntaf yw iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a’n staff. 

 Pwrpas y polisi yw rhoi arweiniad clir i fyfyrwyr a staff mewn achos o dywydd gwael, fel eira a 
rhew. 

 Mae’n amlinellu beth fydd y coleg yn ei wneud, a phryd, a’r camau y dylai myfyrwyr a staff eu 
cymryd os cawn dywydd gwael. 

 TYWYDD GWAEL - CYN I NI AGOR  

● Bydd Pennaeth Ystadau yn cysylltu â staff sydd wedi’u henwebu ar bob safle erbyn 
06:00 i benderfynu os yw’r safleoedd yn ddiogel a bydd Pennaeth Ystadau yn cysylltu 
â’r Prif Swyddog Gweithredu / Dirprwy Brif Weithredwr. 

● Erbyn 06:30, gan ystyried y wybodaeth a ddarparwyd ar gyfer pob safle, 
rhwydweithiau trafnidiaeth gyhoeddus, darparwyr cludiant ysgolion a cholegau lleol, 
bydd y Prif Weithredwr yn penderfynu pa safleoedd fydd ar agor/ ar gau i fyfyrwyr a 
staff. 

● Bydd y Prif Swyddog Gweithredu / Dirprwy Brif Weithredwr a’r Pennaeth yn rhoi 
gwybod i reolwyr perthnasol y coleg. 

● Pan na fydd y Prif Weithredwr ar gael, bydd y Prif Swyddog Gweithredu / Dirprwy Brif 
Weithredwr yn penderfynu ynghyd â’r Pennaeth. 

 
Rhoi Gwybod i Reolwyr y Coleg 

 

Rheolwr Marchnata Neges ar y wefan, y cyfryngau cymdeithasol, negeseuon testun a 
gorsafoedd radio. 
 
 Y wefan fydd y ffynhonnell wybodaeth ddiweddaraf - 
https://www.cambria.ac.uk/ 
 
Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau a dderbyniwyd ar gyfryngau 
cymdeithasol cyn cytuno i gau’r safle, i’r wefan am y wybodaeth 
ddiweddaraf. 

Cyfarwyddwr Technoleg a 
Gwasanaethau Llyfrgell 

Neges ar systemau ffôn 

Cyfarwyddwr Systemau 
Gwybodaeth 

Rhoi gwybod i ddysgwyr ynglŷn ag arholiadau 

Cyfarwyddwr Cyllid Lifestyle Fitness (Safle Glannau Dyfrdwy) 

Pennaeth Gwasanaethau 
Myfyrwyr 

Rhoi gwybod i gwmnïau bysiau 
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Rheolwr y Feithrinfa Rhoi gwybod i rieni/gwarcheidwaid 

Rheolwr Arlwyo Rhoi gwybod i’r adrannau arlwyo ar bob safle 

Yr Holl Reolwyr (lle bo’n 
briodol) 

Sicrhau bod cysylltiadau ar gyfer unrhyw drefniadau oddi ar y safle           
wedi cael eu hysbysu’n addas e.e. dosbarthiadau oddi ar y safle 

  

  

● Bydd amodau’n cael eu hadolygu’n ddyddiol, yn dilyn y weithdrefn uchod. 

  

TYWYDD GWAEL - TRA EIN BOD AR AGOR 

 Os bydd tywydd gwael tra bod y coleg ar agor, neu os derbynnir hysbysiad y gall tywydd gwael 
achosi problemau diogelwch i staff a myfyrwyr wrth ddychwelyd adref, bydd y weithdrefn sydd 
wedi’i hamlygu uchod yn cael ei defnyddio- 

 Lle penderfynir cau’r coleg neu safle(oedd) y coleg tra bod y coleg ar agor, bydd pob ymdrech 
yn cael ei wneud i sicrhau bod y myfyrwyr yn ddiogel, wedi gallu defnyddio cludiant y coleg neu 
wedi gwneud trefniadau i fynd adref yn ddiogel cyn i’r staff adael. 

  

Myfyrwyr Cyflogedig 

Mae gennym nifer fawr o fyfyrwyr sy’n hyfforddi gyda ni ond yn cael eu cyflogi gan gwmnïau 
lleol. Mae gan gyflogwyr eu polisïau a’u disgwyliadau eu hunain o’u staff (ein myfyrwyr) mewn 
achos o dywydd gwael. Rydym yn deall pa mor bwysig yw parhad astudiaethau, ond ein 
blaenoriaeth yw iechyd a diogelwch y staff a’r myfyrwyr sy’n gweithio ac yn astudio ar ein 
safleoedd. 

Bydd y coleg yn ymdrechu i aros ar agor, ond efallai’n penderfynu cau’r safle(oedd) neu’r coleg 
cyfan mewn achosion o dywydd gwael. Byddwn yn cadarnhau os yw’r safle(oedd) ar agor gan 
ddefnyddio’r gweithdrefnau sydd wedi’u hamlinellu uchod. 

Pe bai angen i’r coleg gau un o’i safleoedd yna bydd disgwyl i Brentisiaid/dysgwyr cyflogedig 
gysylltu â’u cyflogwyr yn uniongyrchol i gytuno ar gamau priodol ar gyfer y diwrnod hwnnw.  

  

 

STAFF 

 Gweler y wefan am wybodaeth mewn achos o dywydd gwael - https://www.cambria.ac.uk/ 
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Cau Safle(oedd) 

 
Rydym yn gwerthfawrogi y gall fod yn anodd cyrraedd eich safle arferol oherwydd tywydd 
gwael, a gall amodau lle rydych yn byw fod yn wahanol i’r amodau ar y safle. 
 
Dylech drafod trefniadau gyda’ch rheolwr atebol cyn gynted â phosibl. Mae hyn i sicrhau ein bod 
yn gwybod eich bod yn ddiogel a bod unrhyw drefniadau yn cael eu gwneud i gyflawni 
dyletswyddau / dosbarthiadau hanfodol (lle bo’n bosibl). 
  

Cau’r Coleg 

Mewn amgylchiadau eithriadol, efallai byddwn yn penderfynu cau safleoedd unigol neu’r holl 
safleoedd i staff. Bydd gan staff hawl i absenoldeb â thâl am eu horiau gwaith arferol trwy gydol 
y cyfnod cau. 
  
Gweithio’n Hyblyg 
 
Os nad ydych chi’n gallu cyrraedd eich safle arferol, neu fod tywydd gwael yn achosi problemau 
teithio, trafodwch ddatrysiadau gweithio’n hyblyg gyda’ch rheolwr atebol, gan gynnwys; 
  

● Gweithio o safle arall (os yw hwnnw ar agor ac yn ddiogel); 
● Gweithio gartref (efallai na fydd hyn yn addas ym mhob achos); 
● Cyrraedd yn hwyr; 
● Gadael yn gynnar. 

  

Amser o’r Gwaith ar gyfer Dibynyddion 

 Mae gan staff hawl statudol i gymryd amser di-dâl o’r gwaith i ddelio ag argyfyngau sy'n 
ymwneud â dibynyddion. Gallai argyfyngau fel hyn ddigwydd oherwydd tywydd gwael.  

 Os nad yw unrhyw un o’r opsiynau gweithio’n hyblyg uchod yn addas ac mae angen amser i 
ffwrdd ar gyfer dibynyddion, cyfeiriwch at y Polisi Absenoldeb am Resymau Domestig a 
Phersonol. 
 
Gwyliau Blynyddol / TOIL 

 Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y byddai angen defnyddio gwyliau blynyddol neu TOIL. 
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