Marciwr Pobl sydd â Photensial i fod yn Dreisgar – Map o’r Broses

Digwyddiad yn digwydd

Gweithiwr yn rhoi gwybod i’r rheolwr llinell am y digwyddiad

Y rheolwr llinell yn llenwi’r ffurflen ADIR ac yn ei
chyflwyno i’r Adran Iechyd a Diogelwch

I & D yn adolygu’r
ffurflenni ADIR

Y Prif Ymgynghorydd I & D yn
ystyried a yw’r achos yn cwrdd â’r
meini prawf ar gyfer marciwr PT
Meini Prawf:
Ymosodiad Corfforol Gwirioneddol
Cadw rhywun yn erbyn eu
hewyllys
Bygythiad credadwy o drais
Gwybodaeth gan gorff allanol
Tystiolaeth o eitemau miniog
Tystolaeth o anifail peryglus

Na

Ydi
Y Prif Weithredwr Cynorthwyol /
Dirprwy Brif Weithredwr i
gymeradwyo’r penderfyniad i
gynnwys hyn ar CRM ac a oes
rheswm i beidio ag anfon llythyr
i’r unigolyn yn dweud bod
Marciwr PT yn eu herbyn.
Technegydd I & D i ychwanegu’r
record at y CRM, gan gynnwys
mesurau rheoli.

System CRM yn cynhyrchu llythyr
i’w anfon gan y Prif Weithredwr
Cynorthwyol/Dirprwy Brif
Weithredwr yn hysbysu’r unigolyn
fod Marciwr PT yn eu herbyn
(LLLYTHYR A)

Grŵp Diogelwch Staff i adolygu’r holl
farcwyr PT ar y CRM bob chwarter
Aelodaeth:
PG ar gyfer Iechyd a Diogelwch
Rheolwr Trwyddedu a Diogelwch
Corfforaethol
Prif Ymgynghorydd I & D
Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth
Gorfforaethol / Cynrychiolydd
Cyfreithiol
PG Oedolion
PG Tai
PG Addysg / PG Plant

A yw’r unigolyn yn parhau i beri risg?

Na

Ydi
Y marciwr PT yn parhau.
Dylid cynnwys nodiadau ar yr
adolygiad a’r rheswm ar y
CRM.

Technegydd I & D yn tynnu’r
marciwr a’r Prif Weithredwr yn
anfon llythyr at yr unigolyn
(LLYTHYR C). Dylid cynnwys
nodiadau ar yr adolygiad a’r rheswm
ar y CRM.

Rheolwr Llinell yn adolygu neu’n
cynnal asesiad risg newydd yn
hysbysu’r holl weithwyr perthnasol
ac I & D ynghylch unrhyw fesurau
rheoli
Mesurau rheoli:
Angen hebryngwr o’r heddlu
2 swyddog gwrywaidd i fynychu
1 swyddog gwrywaidd ac 1 swyddog
benywaidd i fynychu
2 swyddog benywaidd i fynychu
Dim swyddogion gwrywaidd i
fynychu
Dim swyddogion benywaidd i
fynychu
Rhaid gwisgo PPE
Check-in using CRM Lone Worker
Bod ar eich gwyliadwraeth am
anifeiliaid

Cyfarwyddwr / Pennaeth
Gwasanaeth perthnasol i
ysgrifennu at yr unigolyn (LLYTHYR
B)

