
  
RRhheessttrr  WWiirriioo  DDIIOOGGEELLWWCCHH  YYNN  YY  CCAARRTTRREEFF  

 
 
 Gallwch osgoi baglu, llithro a syrthio drwy sicrhau bod y cyntedd a’r grisiau bob amser wedi’u 

goleuo’n dda ac yn rhydd rhag annibendod.  
 
 Gallwch gwtogi ar faglu, llithro a syrthio drwy sychu ymaith yn syth unrhyw hylif sydd wedi 

gollwng ar lawr.  
 
 I gwtogi ar y risg o syrthio o ffenestr, gosodwch a defnyddiwch gliciadau cyfyngu ar bob 

ffenestr ar y llofft a rhowch gelfi neu ddodrefn yn ddigon pell o’r ffenestri.  
 
 Newidiwch fylbiau golau’n ddiogel gan osgoi’r perygl o syrthio drwy ddefnyddio stôl risiau 

sefydlog. Peidiwch â dringo ar hen gadair.  
 
 Osgowch berygl tân drwy roi prawf wythnosol ar eich larymau mwg a gwnewch yn siŵr bod y 

teulu i gyd yn gwybod sut mae dianc rhag tân.  
 
 Osgowch berygl tân drwy roi gard ar bob tân a gwresogydd a chadw dillad, celfi/dodrefn a 

llenni draw oddi wrth bob ffynhonnell gwres, gan gynnwys canhwyllau.  
 
 Cwtogwch ar y perygl o gael tân yn y tŷ ac o achosi gwenwyno gan garbon monocsid am 

fod ffliwiau neu offer yn ddiffygiol. Trefnwch i wasanaeth proffesiynol gael ei roi unwaith y 
flwyddyn i offer gwresogi sy’n llosgi nwy, olew neu danwydd solid.  
 
 Cwtogwch ar y perygl o danau trydanol a thrydanu drwy beidio byth â defnyddio offer â 

phlygiau sydd wedi cracio neu geblau sydd wedi’u treulio. Peidiwch â chysylltu gormod o offer 
â socedi trydan.  
 
 Peidiwch â mentro cael eich trydanu drwy fynd ag offer trydanol i’r stafell ymolchi. Gan fod dŵr 

yn dargludo trydan yn rhwydd, ddylech chi byth gyffwrdd ag offer trydanol â dwylo gwlyb.  
 
 Osgowch bob achos o losgi a sgaldanu drwy ddefnyddio’r cylchau cefn ar gwcer neu blât 

poeth yn gyntaf bob amser, a rhowch ddolenni’r sosbenni mewn mannau lle na allan nhw gael 
eu tynnu i lawr. Cadwch ddiodydd poeth o gyrraedd plant.  
 
 Osgowch achosi sgaldanu amser baddon (yn enwedig i blant) drwy redeg y dŵr oer yn gyntaf 

a rhoi prawf gofalus ar dymheredd y dŵr. Ddylai plant byth gael eu gadael ar eu pennau eu 
hunain.  
 
 Mae modd rhwystro gwenwyno neu losgiadau cemegol drwy storio meddyginiaethau a 

chemegau’r cartref o’r golwg ac allan o gyrraedd plant. Os gallwch, rhowch nhw mewn 
cwpwrdd uchel a diogel yn y gegin. 
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