Asesiad Risg Ymweliad â’r Ysgwrn

Risg

Llymder

I bwy?

Mesurau Rheoli

Mesurau Pellach

Lefel
risg
Isel/

Traffic cerbydau ar y
ffordd – perygl damwain

Canolig

Pawb

Ymwelwyr i barcio eu ceir yn
y maes parcio priodol.

Staff i oruwchwylio ceir
ymwelwyr

Peirianau fferm ar y
safle – perygl damwain

Canolig

Pawb

Lôn benodol i beiriannau
fferm gyrraedd y sied
amaethyddol (ger y cnewyllyn
craidd).
Ffermwr yn gweithio ar y
safle tu allan i oriau agor Yr
Ysgwrn.

Y tenant i hysbysu
Isel
APCE o unrhyw
newidiadau i’r drefn yma

Stoc anifeiliaid fferm –
perygl haint / anaf

Isel

Pawb

Mae’r maes parcio a’r Beudy
Llwyd wedi’u ffensio i ffwrdd

Sicrhau bod
Isel
gwybodaeth i ymwelwyr
yn eu rhybuddio o’r risg
a rhannu gwybodaeth
bellach gydag ymwelwyr
pan fydden nhw’n
cyrraedd y safle
Pobl anabl neu sydd
Isel
gan anghenion corfforol
yn medru gyrru i fyny at
y tŷ

Ni chaniateir cŵn ar y safle.

Gridiau gwartheg ar y
safle – perygl i syrthio
neu lithro

Isel

Pawb

Caiff ymwelwyr eu
cyfarwyddo i ddefnyddio’r
giatiau lle bynnag fo’n bosib.

Staff i gario’r diodydd os
oes angen.

Isel

Pobl anabl, Goleuo addas yn yr
pobl sy’n
adeiladau.
defnyddio
cymorth
symudedd

Tynnu sylw ymwelwyr at
y risg

Isel

Isel

Pawb

Maes parcio ger Beudy Llwyd
ar gael i bobl anabl.

n/a

Isel

Taith i fyny i’r tŷ ar lethr
canolig

Isel

Pawb

Hysbysu ymwelwyr ymlaen
bod y ffordd ar raddiant.

Posib teithio at y tŷ
mewn car

Isel

Baw fferm ar y ffordd –
risg lithro neu faglu

Isel

Pawb

Hysbysu pobl wrth gyrraedd
bod angen cymryd gofal

Clirio’r ffordd os oes
angen

Isel

Grisiau o flaen y tŷ –
risg i ddisgyn

Isel

Pawb

Hysbysu pobl wrth y tŷ bod
angen cymryd gofal

Annog defnydd o’r ramp
llechen o flaen y tŷ

Isel

Tân agored – posib
llosgi

Canolig

Pawb

Hysbysu ymwelwyr wrth
ddrws y tŷ bod angen cymryd
gofal

Gwneud tân addas

Isel

Grisiau cul, serth yn y tŷ

Canolig

Pawb

Hysbysu ymwelwyr o’r risg

Annog pobl i
ddefnyddio’r grisiau
allanol neu’r lifft

Isel

Drws isel llofft y tŷ

Canolig

Pawb

Hysbysu ymwelwyr o’r risg

n/a

Isel

Coffi/te poeth yn y caffi

Canolig

Pawb

Lloriau anwastad yn y
dderbynfa, y Beudy Tŷ
a’r ffermdy.

Canolig

Arwyneb ‘grass crete’
yn y maes parcio

Mae ardaloedd arbennig i
grwpiau ysgol.
Darperir hambyrddau i gludo
diodydd poeth.

Drws y llofft stabl yn
agor i nunlle

Canolig

Pawb

Y drws wedi’i gloi.

Rhybuddio pobl i beidio
agor y drws.

Isel

Llwybrau ar dir serth
anwasted

Canolig

Pawb

Hysbysu’r cyhoedd o’r
gwahanol lwybrau sydd ar
gael.

Map safle ar gael sy’n
cynnwys graddfa’r
llwybrau.

Isel

Waliau cerrig ar y safle
– risg o anaf

Canolig

Pawb

Waliau wedi eu
hatgyweirio/ail-adeiladu i
safon uchel

Cynnal a chadw
rheolaidd

Isel

Weiren bigog mewn rhai Canolig
mannau

Pawb

Dim weiren bigog yn y
cnewyllyn hanesyddol

Hysbysu ymwelwyr
ymlaen llaw

Isel

