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HERBERT
Cafwyd yn Ddiogel

FFURFLEN GWYBODAETH PROTOCOL HERBERT
Bwriad y wybodaeth hon yw bod o gymorth i ofalwyr, gweithwyr gofal, asiantaethau partner a’r heddlu os yw’r person
a gyfeirwyd ato yn mynd ar goll.
Llenwch yr adrannau isod a chadwch mewn lle diogel. Os yw’n bosibl llenwch y fersiwn electronig sydd ar gael
i’w lawr-lwytho o www.north-wales.police.uk/herbertprotocol
Mae’r ffurflen yn cynnwys llawer o gwestiynau - peidiwch â phoeni os nad oes gennych, neu ydych yn methu â chael
yr holl wybodaeth a ofynnir amdano - nid yw popeth ar y ffurflen yn berthnasol i bawb. Mae yma hefyd adrannau
sydd ar gyfer gofalwyr proffesiynol. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn eu deall.
Cadwch y ffurflen - unai yn ysgrifenedig neu’n electronig - yn rhywle ble mae’n hawdd i’w ddarganfod os yw’r sawl
a gyfeirir ato yn mynd ar goll. Efallai bydd yn rhaid dod o hyd iddo ar frys unrhyw amser o’r diwrnod gan yr unigolyn
fydd angen y wybodaeth i wneud y chwiliadau cychwynnol. Byddai’n o gymorth pe byddwch yn gallu gwneud nifer
o gopïau all weithwyr gofal, cymdogion neu berthnasau eu cadw. Dylai fod yn gywir a mynd gyda’r unigolyn pan
fyddent yn symud.
Ar ôl ei chwblhau bydd y ffurflen yn cynnwys gwybodaeth bersonol a bydd yn rhaid ei chadw’n ofalus i ddiogelu
preifatrwydd yr unigolyn. Fodd bynnag os yw’r unigolyn yn mynd ar goll, yna gellir cyfiawnhau rhannu’r wybodaeth
gyda phobl broffesiynol fel yr heddlu, am ei fod yn angenrheidiol er mwyn diogelu a gwarchod yr unigolyn.
Dim ond os yw’r person wedi mynd ar goll fydd yr heddlu yn gofyn am y ffurflen.
Diolch am eich amser i gwblhau’r ffurflen. Gall achub bywyd rhywun.

Ychwanegwch lun o’r person yma
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MANYLION PERSONOL
Enw Llawn:
Enw Dewisol:
Enwau Blaenorol:
Cyfeiriad a chod post ar hyn o bryd:
Yn byw ar eich pen eich hun: YDWYF n

NAG YDWYF n

Rhif Ffôn Symudol:
Dyddiad Geni ac Oed:

Llun Diweddar: OES n

Ethnigrwydd:

NAG OES n

Disgrifiad Cyffredinol ac unrhyw Nodweddion Arbennig - Taldra / Pwysau / Gwallt / Creithiau / Tatw^ / Cloffni /
Sbectol ac yn y blaen:

Tracio GPS: OES n

NAG OES n

Ydyw’r person hwn wedi cytuno i ddefnydd tracio GPS: YDYW n

NAG YDYW n

PERTHYNAS AGOSAF
Enw Llawn:
Cyfeiriad a chod post ar hyn o bryd:

Rhif Ffôn Symudol:

Rhif Ffôn ty^ :

Rhifau Ffôn ychwanegol:
E-bost:
Manylion unrhyw deulu / ffrindiau perthnasol arall:

MANYLION CYSWLLT MEDDYG TEULU
Enw’r Meddyg:
Cyfeiriad a chod post y Feddygfa:

Rhif Ffôn y Feddygfa:

Rhif tu allan i oriau:

E-bost:
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GWYBODAETH FEDDYGOL (rhowch yma os yw gorchmynion rhyddhau o golli rhyddid, gwarcheidwaeth neu
adran 117 o’r ddeddf iechyd meddwl yn berthnasol)
Diagnosis presennol:
Meddyginiaeth bresennol (rhowch restr o’r meddyginiaethau ac at ba gyflwr / salwch mae’n cael ei roi):

Cyflyrau Meddygol:

Peryglon os nad yw’r feddyginiaeth yn cael ei gymryd:
Unrhyw ofnau arbennig:
Pa mor rhwydd gall y person gerdded:
Os yw'n gallu cerdded pa mor bell gallent fynd cyn blino:
Ydynt yn defnyddio ffon wrth gerdded: YDYNT n

NAG YDYNT n

Gallent symud rhwng dodrefn heb gymorth: GALLENT n

Pa law: Chwith n

NI ALLENT n

Dde n

Sut fyddent yn ymateb pe byddent yn ofnus neu wedi’i dychryn:

Os nad yw eu meddyginiaeth ganddynt os yna unrhyw beryglon yn y tymor byr:

Beth fyddai’n digwydd os na fyddent yn cymryd eu meddyginiaeth yn y tymor hir:

Oes yna unrhyw ymddygiad arbennig fyddai’n arwain at drais neu herio byddai’n rhoi’r person neu eraill mewn perygl:
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TEITHIO
Oes ganddynt gerbyd neu fynediad at gerbyd:

OES n

NAG OES n

Os OES, rhowch fanylion y car:

Ydynt yn gallu gyrru:

YDYNT n

Sgwter Anabledd / Beic:
Oes ganddynt bas bws:

OES n

NAG YDYNT n

Ydynt wedi gyrru o’r blaen:

DO n

NADDO n

NAG OES n

Safle Bws agosaf:
I ble mae’r bws yn mynd:
Gorsaf drên agosaf:
Sut mae’n bosibl iddynt gael mynediad at arian:
Oes unrhyw un yn eu cyflenwi gyda ffordd o deithio - Ffrindiau/Cymdogion. Enw, manylion cyswllt a rhif cofrestru cerbyd:

SWYDDI A DIDDORDEBAU
Ble oeddent yn arfer gweithio / maent yn gweithio:

Beth oeddent yn ei wneud / maent yn ei wneud:

Swydd mwyaf diweddar a’r un hanesyddol:

Hoff - Gaffi / Siop / Dafarn / Glwb Cymdeithasol /
Maes Chwaraeon / Rhandir garddio ac yn y blaen:
Hoff ddiddordeb yn yr awyr agored Bowlio / Pysgota ac yn y blaen:
Unrhyw ddiddordeb arbennig - Grw^ p
Cymdeithasol / Llyfrgell ac yn y blaen:

MANNAU ALLENT YMWELD Â NHW
Cyfeiriadau Blaenorol - Ei blentyndod / ei deulu:

Mannau Pwysig - Hen Ysgol/ Hoff Grwydr / Mynwent ac yn y blaen:

Cyfeiriad Bu’n Gweithio ynddo ers talwm:
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ARFERION WYTHNOSOL
Meddyg Teulu / Nyrs / Clinig / Grw^ p Cymdeithasol / Fferyllydd ac yn y blaen:

Mannau Addoli - Eglwys / Mosg / Synagog ac yn y blaen:
Tai / Ffrindiau maent yn ymweld â nhw yn AWR ac yn y GORFFENNOL:

ARFERION - BETH SY’N DIGWYDD YN RHEOLAIDD - Ymweliadau/Mynd ar grwydr/Siopa/Torri gwallt ac yn y blaen
Llun:

Bore:

Prynhawn:

Hwyr:

Mawrth: Bore:

Prynhawn:

Hwyr:

Mercher: Bore:

Prynhawn:

Hwyr:

Iau:

Bore:

Prynhawn:

Hwyr:

Gwener: Bore:

Prynhawn:

Hwyr:

Sadwrn: Bore:

Prynhawn:

Hwyr:

Sul:

Prynhawn:

Hwyr:

Bore:

WEDI EU DARGANFOD O’R BLAEN, MANNAU AC AMGYLCHIADAU

UNRHYW WYBODAETH BERTHNASOL ARALL
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MANYLION CARTREF GOFAL
Rheolwr:
Cyfeiriad a Chod Post:

Arbenigwr:
Rhif Cyswllt:
E-bost:

UNRHYW GYSWLLT ALLWEDDOL ARALL

PERSON SY’N CWBLHAU’R FFURFLEN
Enw:
Cyfrifoldeb / Perthynas:
Cyfeiriad a Chod Post:

Rhif Ffôn Symudol:

Rhif Ffôn Tŷ:

Dyddiad Cwblhau:

CYSYLLTU â’r HEDDLU
Pan mae person bregus ar goll galwch 999 pob tro
Y rhif mewn achosion nad ydynt yn rhai argyfwng i’r holl heddluoedd yw 101
Os ydynt wedi mynd ar goll - dywedwch wrth y person sy’n ymdrin â’r alwad bod gennych chi Brotocol
Herbert gyda’r holl fanylion sydd eu hangen.
DATGANIAD I’R CYFRYNGAU
Oes gennych chi’r gallu i gytuno i ddatganiad i’r cyfryngau:
Ydych chi’n cytuno i ddatganiad i’r cyfryngau:

YDWYF n

OES n

NAG OES n

NAG YDWYF n

Enw: ............................................................... Llofnod: ............................................. Dyddiad: ........................
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BETH FYDD YR HEDDLU EI OFYN

CYMORTH YN YSTOD YR ASESIAD CYCHWYNNOL

• Enw’r Sawl Sydd Ar Goll

• Pam eich bod chi yn bryderus am y sawl sydd ar
goll?

• Rhyw’r Sawl Sydd Ar Goll

• Beth sydd wedi cael ei wneud hyd yma i geisio dod
o hyd i’r sawl hwn?

• Oed y Sawl Sydd Ar Goll
• Dyddiad Geni’r Sawl Sydd Ar Goll

• Ydi hyn yn anghyffredin?

• Cyfeiriad Cartref y Sawl Sydd Ar Goll

• Ydynt wedi mynd ar goll o’r blaen? Os ydynt, beth
ddigwyddodd tra oeddent ar goll?

• Disgrifiad o’r Sawl Sydd Ar Goll a Disgrifiad o
Ddillad

• Oes yna unrhyw anghenion meddygol arbennig
(iechyd corfforol neu iechyd y meddwl) ydynt yn
cymryd meddyginiaeth yn rheolaidd (pa mor aml,
a beth yw effaith peidio â’u cymryd)?

Crys:
Trywsus:
Dillad ar gyfer y tu allan:

• Ydynt yn debygol o fod yn ddioddefwr trosedd?

Menig:

• Ydynt yn debygol o ddioddef niwed neu gael eu
hanafu?

Sgarff:
Esgidiau:

• Ydynt ar hyn o bryd mewn perygl o gael eu
cam-fanteisio arnynt yn rhywiol?

Gemwaith:

• Ydynt yn debygol o niweidio’i hunain neu wneud
diwedd eu hunain?

• O ble mae’r sawl wedi mynd ar goll
• Amgylchiadau mynd ar goll

• Ydynt yn beryglus i bobl eraill?

• Manylion unrhyw gerbyd neu drafnidiaeth a
ddefnyddid

• Ydynt yn debygol o fod wedi teithio dramor?
• Oes yna unrhyw wybodaeth arall sy’n berthnasol
i’w diflaniad?

• Ydi’r sawl sydd ar goll gyda’r modd i godi arian
neu ag arian yn barod?

• Ydi’r sawl sydd wedi mynd ar goll yn fregus
oherwydd oed, eiddilrwydd neu unrhyw reswm
arall?

• Oes gan y sawl sydd ar goll ffôn?
Os oes ganddynt yna beth yw’r rhif?
• Pa bryderon sydd gan y person sy’n galw am
ddiflaniad y sawl sydd ar goll?

• Oes yna dywydd garw fyddai’n risg i iechyd y sawl
sydd ar goll yn enwedig os ydynt yn hy^ n?

• Lleoliad lle gall y sawl sydd ar goll fod

• Ydi’r sawl sydd ar goll wedi dioddef digwyddiad
treisgar neu homoffobig yn fuan cyn iddo
ddiflannu neu wedi cael ei fwlio?

• Gwybodaeth am unrhyw berson all fod mewn
cysylltiad gyda’r sawl sydd ar goll (pobl yn eu
gwmni’r tro diwethaf iddynt fynd ar goll e.e. rhieni
sydd wedi dieithrio, cymar)
• Enw, cyfeiriad a rhif ffôn y person sy’n gwneud yr
alwad. (Os dan ofal gofynner am fanylion cyswllt
allan o oriau).
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