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 Diogelwch eich hun rhag cael eich trydanu drwy ddefnyddio Dyfais Cerrynt Gweddilliol bob 

amser wrth ddefnyddio offer gardd a pheiriannau torri gwair sy’n cael eu gyrru gan drydan.  
 
 Osgowch ddamweiniau ac anafiadau wrth wneud tasgau hunan ymdopi drwy weithio o fewn 

hyd a lled eich sgiliau, eich gallu a’ch profiad. Cofiwch bob amser ddefnyddio offer diogelu 
personol, gan gynnwys menig, gogls, helmed a masg wyneb a sgidiau diogelwch fel y bo’n 
briodol ac a argymhellir ar gyfer y dasg, a dilynwch gyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchwr.  
 
 Osgowch sefyllfaoedd lle gallai offer gardd miniog anafu defnyddwyr neu blant, cadwch nhw 

mewn cyflwr da a rhowch nhw i gadw’n ddiogel ar ôl eu defnyddio. Cadwch blant draw yn 
ddiogel pryd bynnag y defnyddiwch chi beiriant torri gwair neu y gwnewch chi brosiectau 
hunanymdopi neu atgyweiriadau i’ch cartref.  
 
 Rhwystrwch achosion o wenwyno neu anafu damweiniol drwy ddilyn cyfarwyddiadau’r 

gweithgynhyrchwyr yn ofalus wrth ddefnyddio chwynladdwyr, adlynion a thoddyddion. Peidiwch 
byth â’u trosglwyddo i gynwysyddion eraill a allai beri dryswch ac arwain at wenwyno.  
 
 Osgowch wenwyno a llosgiadau cemegol drwy storio, o olwg ac o gyrraedd plant, unrhyw 

gemegau sydd i’w defnyddio mewn modurdy neu ardd. Cadwch nhw mewn cabinet cadarn os 
gallwch chi.  
 
 Cwtogwch ar y perygl i blant bach foddi drwy lenwi neu roi ffens o amgylch pyllau dŵr neu 

nodweddion dŵr mewn gardd, a goruchwylio plant yn ymyl dŵr bob amser.  
 
 Rhwystrwch anafiadau oherwydd baglu, llithro a syrthio drwy ddarparu canllawiau a 

rhwystrau diogelwch i newidiadau yn lefelau’ch gardd a gwnewch yn siŵr bod pob llwybr a gris 
yn wastad, yn sefydlog ac yn rhydd rhag mwsogl.  
 
 Osgowch anafiadau oherwydd cwympo drwy wirio cyflwr ysgol bob amser cyn ei defnyddio, 

a’i gosod ar ongl ddiogel (1 mewn 4).  
 
 Osgowch achosi tanau direolaeth drwy osod pob coelcerth a barbeciw’n ddigon pell oddi wrth 

unrhyw ffens, sied neu goeden bob amser. Goruchwyliwch y plant drwy’r amser. 
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