Rheoli Ystadau a Chyfleusterau (Y Tîm Cynaliadwyedd)
Glanhau'r Traeth - Canllaw Cyflym i Wastraff ac Ailgylchu

Dilynwch y cyfarwyddiadau isod wrth gynllunio a chynnal gwaith glanhau traeth.

Y cyfarpar angenrheidiol:
Traeth Campws y Bae; menig, teclynnau codi sbwriel, bagiau clir, bagiau du, cot
law, het haul, eli haul, dŵr i'w yfed, blwch bach ar gyfer pethau miniog (os oes un ar
gael)

Traethau eraill; menig, teclynnau codi sbwriel, bagiau ailgylchu gan y Cyngor,
cot law, het haul, eli haul, dŵr i'w yfed, blwch bach ar gyfer pethau miniog (os oes un
ar gael)
*Er mwyn glanhau'r traeth ym Mae Abertawe, bydd angen i chi gysylltu â'r Cyngor yn
gyntaf er mwyn rhoi gwybod am eich cynlluniau a chael gafael ar eu bagiau ailgylchu
glas. Dolen isod;
https://www.abertawe.gov.uk/casgliadaucasglusbwriel?languagepref=cy
Er mwyn i chi gael y gorau wrth lanhau'r traeth, cofnodwch eich canfyddiadau gyda'r
Gymdeithas Cadwraeth Forol. Am ragor o wybodaeth; https://www.mcsuk.org/whatyou-can-do/join-a-beach-clean/

Codi sbwriel ac ailgylchu ar y traeth
Traeth Campws y Bae
Ar gyfer y canlyniad gorau, rhannwch eich gwirfoddolwyr er mwyn canolbwyntio ar y
canlynol:
Gwydr yn unig - bag clir
Caniau yn unig - bag clir
Poteli plastig yn unig - bag clir
(PEIDIWCH â chymysgu'r eitemau ailgylchu uchod mewn 1 bag)
Unrhyw beth arall - bag du
Ar ôl i chi orffen, ewch â'r bagiau i'r cwrt gwastraff ac ailgylchu agosaf ar y campws;
cwrt y Llyfrgell, y tu cefn i'r storfa feiciau. Rhowch wydr mewn biniau i wydr yn unig;
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biniau olwyn bach. Rhowch ganiau a phlastig mewn biniau olwyn i ailgylchu pethau
cymysg sych. Rhowch fagiau du mewn biniau olwyn i wastraff na ellir ei ailgylchu.

Traethau eraill
Ar gyfer y canlyniad gorau, rhannwch eich gwirfoddolwyr er mwyn canolbwyntio ar y
canlynol:
Gwydr yn unig - bag glas gan y Cyngor
Caniau yn unig - bag glas gan y Cyngor
Poteli plastig yn unig - bag glas gan y Cyngor
(PEIDIWCH â chymysgu'r eitemau ailgylchu uchod mewn 1 bag)
Unrhyw beth arall - bag glas gan y Cyngor
Ar ôl i chi orffen; PEIDIWCH Â DOD Â GWASTRAFF YN ÔL I'R CAMPWS. Ewch â'r
bagiau ailgylchu a gwastraff i'r man gollwng rydych chi wedi cytuno arno â'r Cyngor.
Neu ewch â'r bagiau i fan casglu sbwriel agosaf y Cyngor. Ar gyfer Bae Abertawe,
ewch i The Secret Beach Bar a gadewch y bagiau ar bwys drymiau gwastraff y
Cyngor.
OSGOWCH godi: eitemau mawr, nodwyddau (oni bai y gellir eu codi'n ddiogel a'u
rhoi mewn blwch i bethau miniog), gwrthrychau anhysbys. Peidiwch â chodi broc
môr.

Os oes gennych ragor o ymholiadau, e-bostiwch estates-waste@abertawe.ac.uk
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