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Mae’n diffiniad o ysmygu yn cynnwys e-sigarennau

Rhesymeg








Mae ysgol ddi-fwg yn darparu amgylchedd sy’n amddiffyn a
hyrwyddo iechyd a lles yr ysgol gyfan.
Ysmygu yw’r achoswr salwch mwyaf diangen mewn cymdeithas a
dangoswyd bod ysmygu goddefgar yn achosi cancr yr ysgyfaint ac
afiechydon difrifol eraill i rai nad ydynt yn ysmygu.
Mae bod yn ysgol ddi-fwg yn atgyfnerthu ein hymroddiad i
athroniaeth Cynllun Ysgolion Iach Conwy o fabwysiadu dull ysgol
cyfan tuag at faterion ysmygu ac atgyfnerthu’r neges addysgwyd yn
y dosbarth gyda pholisi ac ymarfer.
Mae pobl ifanc yn fwy tebygol o ddechrau ysmygu os welant oedolyn
yn ysmygu.
Mae gan ddisgyblion, staff ac ymwelwyr hawl i amgylchedd di-fwg
diogel a iach.

Pwrpas


Sicrhau amgylchedd iach di-fwg yn ein hysgolion yn unol â
deddfwriaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru a pholisi Cyngor
Bwrdeistref Sirol Conwy ar ysmygu yn y gweithle.

Anghenion deddfwriaeth


Ni chaniateir ysmygu yn unlle o fewn yr adeilad neu dir yr ysgol 24
awr y dydd saith diwrnod yr wythnos.
 Rhaid arddangos arwyddion di-fwg ar bob mynedfa i dir yr ysgol a
phob mynedfa tu allan i’r adeilad neu fannau wedi’u hamgáu sy’n
llunio rhan o safle’r ysgol.
 Ni chaniateir ysmygu yn unrhyw gerbyd masnachol sy’n cludo
disgyblion neu staff ar deithiau a gweithgareddau o’r ysgol.
 Bydd unrhyw un a geir yn ysmygu ar dir yr ysgol yn cael ei atgoffa o
bolisi’r ysgol a gofynnir iddynt adael y safle os byddant yn gwrthod
cydymffurfio.

Ymrwymiad i Amgylchedd Di-fwg
Byddwn yn hyrwyddo ein hymrwymiad i ddarparu amgylchedd di-fwg
trwy:
 arddangos yn amlwg ein polisi di-fwg yn ystafell y staff
 hysbysu rhieni rhai newydd i’r ysgol o bolisi di-fwg ein hysgol
 hysbysu contractwyr ac eraill sy’n gweithio gyda hwy ar dir yr ysgol
o’r polisi di-fwg
 sicrhau bod sefydliadau/unigolion sy’n defnyddio adnoddau’r ysgol
yn cytuno i gydymffurfio â’n polisi di-fwg
 rhoi copi o’r polisi i aelodau newydd o staff a fydd yn rhan o’u
cytundeb cyflogaeth
 hyrwyddo pob gweithgaredd y tu allan i’r ysgol fel yn ddi-fwg, e.e.
teithiau maes, chwaraeon etc.
 datgan man di-fwg ar fynedfa safle ysgol
 cefnogi ein staff sy’n ysmygu i roi’r gorau i ysmygu trwy arddangos
rhif llinell gymorth Ysmygwyr Cymru yn ystafell y staff (0800 1690
169)
 darparu disgyblion a rhaglenni addysgol ar ysmygu fel eu bod yn
deall manteision peidio ysmygu.
 cymryd cyfleoedd i gymryd rhan mewn cynlluniau addysgol priodol i
hyrwyddo peidio ysmygu e.e. rhaglenni Theatr mewn Addysg,
rhaglen gyswllt yr heddlu, Assist a rhaglenni addysg gyfoediog .
 atgoffa rhieni sy’n cludo disgyblion i ac o ddigwyddiadau ysgol, o
bolisi di-fwg yr ysgol a’u hannog i gydymffurfio ag ysbryd y polisi.
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