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Gall plant a chŵn fod yn ffrindiau
gwych, ond mae’n hollbwysig cadw
llygaid barcud arnynt.
Os yw eich teulu’n berchen ar gi neu os oes gennych ffrindiau
sy’n berchen ar un, mae’n debyg eich bod yn ymwybodol o’r
hwyl y gallai fod.
Ond dyma rywbeth efallai nad ydych yn ymwybodol ohono:
i gadw plant a chŵn yn ddiogel mae’n hanfodol cadw llygaid
arnynt ar bob adeg pan fyddant yng nghwmni ei gilydd.
Y ffaith drist yw bod llawer o blant yn cael eu trin yn yr Uned
Damweiniau ac Achosion Brys ar ôl cael eu cnoi gan gi’r teulu
neu gi rhywun arall y maen nhw’n gyfarwydd ag ef, ac yn aml
wrth chwarae â’r ci heb oruchwyliaeth.
Gall goblygiadau’r cnoad gan gi fod yn drychinebus i bawb.
Peidiwch â rhoi’ch plentyn yn y perygl hwn.
Byddwch yn Ddoeth Gyda Chŵn.

Mae ymchwil wedi dangos
bod bron hanner y bobl
sy’n cael eu cnoi gan gŵn
yn gyfarwydd â’r ci neu
wedi cwrdd â’r ci cyn
hynny1.

Mae data’r GIG ar
dderbyniadau i’r ysbyty yn
dangos bod y rhan fwyaf o’r
achosion o gnoadau gan gi
yn digwydd i blant rhwng 0 a
9 oed2.

Byddwch yn Ddoeth C
gyda Chŵn.
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Cadwch olwg ar eich plentyn o amgylch unrhyw gi.
Pan fyddwch yn gyfarwydd iawn â’r ci, mae’n hawdd
iawn meddwl ei fod yn fwy goddefgar nag y mae.
Ond yn yr un modd â phobl, mae gan bob ci - hyd yn
oed ci sy’n gyfarwydd i chi ac rydych yn ei garu ac yn
ymddiried ynddo - ei derfynau. Os bydd unrhyw gi’n
teimlo’n bryderus, yn ofnus neu wedi’i frifo, gallent
gnoi fel modd o amddiffyn ei hun.
Gall yr hyn sy’n ymddygiad cyffredin i blentyn, megis
rhedeg, gweiddi a chwarae’n egnïol fod yn anodd i gi.

A hyd yn oed os ydych yn dysgu’ch plentyn sut i
ymddwyn yn ddiogel o amgylch cŵn, ni allwch
adael iddo gofio’r rheolau bob tro. Pan fydd y plentyn
yn cael hwyl a sbri ac eisiau bod yn chwilfrydig, gallai
anghofio a rhoi ei hun mewn perygl wrth achosi
straen ac anhapusrwydd i’r ci.
Peidiwch byth â gadael ci a phlentyn ar eu pen eu
hunain gyda’i gilydd. Cofiwch fod angen i chi gadw
llygaid arnynt - hyd yn oed
gartref gyda’ch ci eich hun.

Sicrhewch eich bod yn gwybod y
dulliau cyffredin hyn y mae cŵn
yn eu defnyddio i ddangos i ni eu
bod nhw’n teimlo’n bryderus neu’n
anghyfforddus, a’ch bod yn cadw
golwg arnynt. Mae’n syniad da rhoi ychydig
o le iddynt hefyd. Ond cofiwch, mae pob
ci’n wahanol a bydd ganddo ffordd ei hun o
ddangos i chi ei fod yn anghyfforddus.
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Clustiau yn ôl
Swatio
Llyfu ei wefus
Agor ei geg

>
>
>
>

Symud i ffwrdd
Osgoi cyswllt
Chwyrnu
Ysgyrnygu

Am ragor o wybodaeth am arwyddion ymddygiad i
gadw golwg arnynt, ewch i www.dogstrust.org.uk

1 Cyfnodolion Meddygol Prydeinig, Faint o bobl sydd wedi cael cnoad gan gi? Arolwg croestoriadol o nifer yr achosion, y digwyddiad a’r ffactorau sy’n gysylltiedig
â chnoadau gan gŵn mewn cymuned y DU, yn https://jech.bmj.com/content/jech/72/4/331.full.pdf (Defnyddiwyd diwethaf: Ionawr 2019)
2Y
 GIG, Derbyniadau i’r ysbyty yn sgil cnoadau gan gŵn ar eu huchaf mewn ardaloedd difreintiedig, yn
https://www.nhs.uk/news/medical-practice/dog-bite-hospitalisations-highest-in-deprived-areas/ (Defnyddiwyd diwethaf: Ionawr 2019
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Dywedwch wrth eich ffrindiau a’ch teulu
Yn anffodus, ychydig iawn o rieni sy’n ymwybodol
bod eu plant yn rhy aml o lawer yn cael eu cnoi
mewn man cyfarwydd megis yn y cartref.
Felly pan fyddwch yn ymweld â ffrindiau neu deulu,
rhannwch y wybodaeth yn y daflen hon a gwnewch
unrhyw newidiadau rydych yn ystyried sydd eu
hangen i sicrhau diogelwch a lles y plant a’r cŵn yn
eich bywyd. Mae rhoi munud o’ch amser i sgwrsio yn
llawer gwell na chymryd y risg. Mae’n gyfrifoldeb ar
bob un ohonom i gadw plant a chŵn yn ddiogel!

Pan fydd gennych
ymwelwyr â’r tŷ
> Gwnewch yn siŵr bod y ci wedi
mynd am dro ac wedi cael ei fwyd,
a bod ganddo le diogel a thawel i fynd iddo
os yw am wneud hynny.
> Gosodwch ffiniau clir a gwahanwch
ardaloedd i gŵn a phlant. Rhowch giât
babanod i fyny lle bo angen.
>B
 yddwch yn rhagweithiol. Os ydych
yn pryderu am y ffordd y mae ci a
phlentyn yn rhyngweithio â’i gilydd,
dylech eu gwahanu ar unwaith.
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Help llaw gartref neu i ffwrdd o’r tŷ
Fel rhiant prysur, mae gennych lond llaw o
bethau i’w gwneud ac i feddwl amdanynt.
P’un a’ch bod chi’n ymweld â ffrind neu
berthynas, mae cytuno â’ch ffrindiau a’ch teulu y
byddwch i gyd yn ddoeth gyda chŵn yn golygu
y gallwch helpu eich gilydd a chymryd tro i gadw
llygaid ar, a mynd ati i oruchwylio plant a chŵn
gyda’i gilydd.
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ADDYSGWCH

Addysgwch eich plant ar sut
i ymddwyn yn ddiogel
Rhannwch y cyngor hwn gyda’ch plant i helpu i
sicrhau eu bod yn ddiogel a bod cŵn yn hapus ac yn
cael eu gofalu amdanynt. Peidiwch ag anghofio bod
angen gwylio a goruchwylio plant ifanc bob amser, ni
allwch ddibynnu ar blant i gofio o hyd…

Pan fyddwch yn cwrdd
â chi newydd
>G
 adewch i gi sydd allan am dro
fwynhau gwneud yr hyn mae am ei
wneud. Dyma ei gyfle arbennig i sniffian
a chrwydro yn ogystal â chael ymarfer corff
a chael gwared ar ei faw!
>G
 ofynnwch am ganiatâd y perchennog
bob amser cyn cyffwrdd â’i gi.
>O
 s yw’n dweud iawn, sefwch yn
bwyllog ac yn dawel gyda’ch breichiau
wrth eich ochr ac arhoswch yn amyneddgar i’r
ci ddod atoch chi. Yna, gallwch faldodi ochr y
ci neu ei ysgwyddau’n addfwyn.
>C
 erddwch i ffwrdd ohono’n bwyllog
os bydd y ci’n symud i ffwrdd o gwbl.
>B
 yddwch yn bwyllog os bydd ci’n neidio
arnoch. Croeswch eich breichiau, a throwch
i edrych y ffordd arall. Os cewch eich baglu
gan y ci, ewch i’ch croen fel draenog a
defnyddiwch eich breichiau i amddiffyn eich
pen tan fod oedolyn yn dod i helpu.
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Plantos!

Ydych chi’n gwybod
sut i fod yn Ddoeth
gyda Chŵn?
Pan fyddwch gartref
neu yn nhŷ ffrind
neu berthynas…

> Byddwch yn bwyllog: dim synau
uchel, rhedeg na gemau cwrso,
oherwydd gallant beri ofn i gŵn.

>R
 howch ddigon o le i gŵn: dydy cŵn
ddim yn rhy hoff o gofleidiau a chusanau yn
yr un modd â ni.
>B
 yddwch yn gyfeillgar:
peidiwch byth â phoeni cŵn
â theganau neu fwyd.

> Cadwch eich dwylo i ffwrdd o lygaid,
ceg a llygaid cŵn. Peidiwch â’u tynnu
na’u procio - gall roi dolur iddynt!

> Rhowch lonydd i gi pan fydd yn bwyta,
cysgu neu’n chwarae â thegan. Gall gael
ei aflonyddu ei wneud yn grac.

Dydy cŵn ddim bob
amser yn hoffi pobl yn
cyffwrdd â nhw a’u maldodi.
Bydd rhoi cwtsh i dedis yn
well. Byddant byth
yn cwyno!
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Hoffech chi wybod mwy?
Mae gennym lawer o wybodaeth yn Dogs Trust i’ch helpu chi a’ch teulu fod yn
Ddoeth gyda Chŵn, ac i helpu plant a chŵn aros yn ddiogel ac yn hapus.
Gwyliwch a dysgwch
Yn www.bedogsmart.org.uk cewch hyd i wybodaeth hawdd i ddeall i’r teulu
cyfan ar ein gwefan, gan gynnwys canllawiau sy’n addas i blant ag awtistiaeth ac
argymhellion a chyngor os ydych yn disgwyl baban newydd. Cymerwch olwg ar
ein fideos a chwis Byddwch yn Ddoeth gyda Chŵn!
Dysgwch yr hyn y mae’ch ci yn dweud wrthych
Fel y mae pob perchennog ci yn ei wybod, mae pob ci yn unigryw gyda’i
ryfeddodau, pleserau a heriau ei hun! Mae deall cŵn yn helpu i atal problemau
rhag datblygu - ac mae’n golygu y gall pawb fod yn ffrindiau gwell.
Cewch ragor o wybodaeth yn www.dogstrust.org.uk.
Cadwch le mewn gweithdy
Rydym yn cynnig gweithdai am ddim i rieni a phlant i sicrhau y gall plant a chŵn
fyw gyda’i gilydd yn ddiogel ac yn hapus. Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am
sut i gymryd rhan mewn gweithdy yn eich ysgol neu ganolfan gymunedol leol,
cysylltwch â’ch Swyddog Addysg a Chymuned Dogs Trust lleol yn
www.learnwithdogstrust.org.uk/workshops.

Defnyddiwch
#bedogsmart i gael a
rhannu’r wybodaeth a’r
argymhellion diweddaraf!

Pwy yw Dogs Trust?
Ni yw elusen lles cŵn fwyaf y DU ac rydym yn cynnig pob math
o help a chyngor i deuluoedd a’u ffrindiau ar bedair coes.
Cewch ragor o wybodaeth amdanon ni yn www.dogstrust.org.uk.
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