
 
 

 

Croeso! 
 

 

Map Safle i Ymwelwyr  
CAIR Building 

Hanson Lane 

Halifax, HX1 4SD 

(Os ydych yn gyrru i’n hadeilad, rhowch 
‘Hanson Lane’ ar eich dyfais 'Satnav' yn 
hytrach na’r cod post). 

Ffôn: 01422 399 155 

 

Er mwyn sicrhau eich iechyd a'ch diogelwch 
tra yn yr adeilad, darllenwch y daflen hon a 
chydymffurfiwch â'r cyfarwyddiadau a 
roddir. 

 

Cyn eich ymweliad ar y safle, mi roddir 
cyswllt safle i chi. 

Mae parcio i ymwelwyr flaen yr adeilad. M
cerbydau a chynnwys yn cael eu gadael eich ris
hun. Parciwch mewn unrhyw fae wedi'i farcio y
maes parcio ac yna gwnewch eich ffordd i'r dry
mynediad gwydr ar ochr chwith yr adeilad. Pwy
y gloch i gael sylw. 

Ar ôl cyrraedd yr adeilad rhaid i bob ymwelyd
lofnodi i mewn gan ddefnyddio'r Llyfr Ymwelw
y Dderbynfa. Rhoddir bathodyn ymwelydd i ch
mae'n rhaid ei gadw'n weladwy bob amser. Rh
ef yn ôl pan fyddwch chi'n arwyddo allan ar dd
eich ymweliad. 

Ymateb Brys 
Mae gan yr adeilad system larwm tân 
awtomatig. Mae diffoddwyr ar bob llawr. 
Mae llwybrau allanfa tân wedi'u marcio'n glir 
ag arwyddion fflwroleuol. 

Rydym wedi hyfforddi marsialiaid tân 
ar y safle. Mae'r larwm tân yn cael ei brofi 
bob bore Iau rhwng 7.30yb a 9.00yb. Os yw'r 
larwm yn swnio ar unrhyw adeg arall, rhaid i 
chi gadw at y weithdrefn gadael yr adeilad 
canlynol:  

YN Y DIGWYDDIAD O LARWM: 

 Gadewch yr adeilad gan 
ddefnyddio'r llwybr dianc sydd wedi'i farcio.

  Ewch i'r man ymgynnull wrth 
gatiau'r maes parcio i flaen yr adeilad. 
Peidiwch â stopio i gasglu eiddo personol. 

 



 
 

 

Rhifau Argyfwng 
Heddlu  
Argyfwng - 999 / Di-argyfwng 101 

Safle heddlu Halifax 01422 337 292 

Gwasanaeth tân 
Argyfwng - 999 

Gorsaf dân Halifax 01422 386820 

Gwasanaeth Ammbiwlans  
Argyfwng - 999 / Di-argyfwng 111 
 

Cymorth Cyntaf 

 Rydym wedi hyfforddi 
cynorthwywyr cymorth cyntaf a chymorth 
cyntaf iechyd meddwl ar y safle. 

● Cedwir blychau cymorth cyntaf yn: - 
● Cegin gynhyrchu (llawr gwaelod) 
● Swyddfa Ymchwil a Datblygu (llawr 

gwaelod, blaen yr adeilad) 
● Cegin y swyddfa (llawr cyntaf, blaen 

yr adeilad) 

Rhaid rhoi gwybod i'ch cyswllt ar y safle am 
bob damwain, neu rhai wnaeth bron â 
digwydd, a mewngofnodi i'n llyfr 
damweiniau. 

Mae diffibriliwr wedi'i leoli yn y 
gegin cynhyrchu ar y llawr gwaelod. 

Wrth ymweld â'n safle, peidiwch â 
chyffwrdd â pheiriannau, rhannau na 
deunyddiau (heblaw am y swydd rydych chi'n 
ei wneud) 

Yn gyffredinol, gwaharddir 
ffotograffiaeth a ffilmio. 

Gwaherddir ysmygu ym mhob 
adeilad. Mae yna ardal ysmygu ddynodedig y 
tu allan i'r ardal gegin 

Mae toiledau ar bob llawr. 

Mae cyfleusterau cegin ar y safle. Dyla
unrhyw fwyd a diod cael ei fwyta yn yr ardaloed
Defnyddiwch y biniau sbwriel sydd ar gael.  

Mae'r amgylchedd yn bwysig i ni, 
defnyddiwch y biniau yn yr adeilad i ailgylchu 
eich gwastraff. 

Gwybodaeth Bwysig

Wrth ymweld â'n safle, mae yna 
fannau wedi'u llofnodi'n glir lle gofynnir i chi 
wisgo cot labordy amddiffynnol 'ESD'. 
 

 



 
 

 

 

Rydym yn dymuno ymweliad 
diogel a dymunol i chi â'n safle 

 

 


