
  

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Sut a phryd y gallech chi wisgo gorchudd wyneb i amddiffyn y rhai 

o'ch cwmpas, os byddwch chi'n dewis gwisgo un. 

Beth yw gorchudd wyneb? Prif ddiben gorchudd wyneb yw diogelu pobl 

eraill drwy leihau’r posibilrwydd y bydd COVID-19 yn cael ei ‘drosglwyddo 

drwy’r awyr’. Nid yw’r person sy’n gwisgo’r gorchudd yn cael ei ddiogelu 

rhag cael ei heintio gan bobl eraill. 

Beth yw masg wyneb?Mae masg meddygol sy’n ffitio’n dda wedi'i gynllunio 

i ddiogelu’r person sy’n ei wisgo rhag haint. Mae masgiau o’r fath yn 

hanfodol ar gyfer staff rheng flaen sydd mewn perygl o ddod i gysylltiad 

agos â chleifion sydd, neu a allai fod, wedi'u heintio â COVID-19. 

O ddydd Llun 27 Gorffennaf 2020 bydd yn rhaid gwisgo gorchudd wyneb 

ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. 

Ble a phryd y maeʼr gofyniad yn gymwys? 

Mae'r gofyniad yn gymwys i bob cerbyd trafnidiaeth gyhoeddus caeedig 

gan gynnwys bysiau, coetsys, trenau, tramiau, fferïau ac awyrennau (lle 

byddant yn hedfan o Gymru neu'n glanio yng Nghymru). Mae hefyd yn 

gymwys i dacsis a gwasanaethau i dwristiaid, fel rheilffyrdd mynydd a 

bysiau gwibdeithiau. 

Dylid gwisgo gorchuddion wyneb am y daith gyfan ar drafnidiaeth 

gyhoeddus. Mae hyn yn golygu bod angen eu gwisgo o'r foment y 

byddwch yn dal y bws, trên ac ati hyd nes y byddwch wedi disgyn. 

Diweddariadau diweddaraf: https://llyw.cymru/y-gofyniad-i-wisgo-gorchudd-

wyneb-ar-drafnidiaeth-gyhoeddus-yng-nghymru 

Ymweld â'r ysbyty yn ystod yr achos o coronafeirws: canllawiau 

wedi'u diweddaru gan Lywodraeth Cymru 15.07.2020 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am sut y gall y GIG gynorthwyo 

ymwelwyr i ymweld â'r ysbyty mewn ffordd ddiogel a gynlluniwyd yn ystod 

pandemig coronafeirws, ewch i: https://llyw.cymru/ymweld-ag-ysbytai-yn-ystod-

y-coronafeirws-canllawiau 

 
Gorchuddion wyneb: cwestiynau cyffredin 

(diweddariad gan Lywodraeth Cymru 27.07.2020) 

Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda  

Newyddion 

 

       Gorffennaf 2020 

https://llyw.cymru/y-gofyniad-i-wisgo-gorchudd-wyneb-ar-drafnidiaeth-gyhoeddus-yng-nghymru
https://llyw.cymru/y-gofyniad-i-wisgo-gorchudd-wyneb-ar-drafnidiaeth-gyhoeddus-yng-nghymru
https://llyw.cymru/ymweld-ag-ysbytai-yn-ystod-y-coronafeirws-canllawiau
https://llyw.cymru/ymweld-ag-ysbytai-yn-ystod-y-coronafeirws-canllawiau


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Arolygon Cenedlaethol CIC rhannwch EICH 

barn - gadewch inni fod eich llais CHI 

 

Rydyn ni eisiau clywed beth sy'n 

bwysig i chi am eich iechyd a'ch 

gofal eich hun ac iechyd a gofal 

eich anwyliaid yn ystod misoedd 

y gaeaf sydd i ddod.  

Mae'r gwasanaethau iechyd a 

chynghorau lleol yn delio â 

chymaint o bethau newydd 

oherwydd firws y corona, pa 

effaith fydd hyn yn ei gael i chi'r 

gaeaf hwn?  

Mae'r bobl sy'n cynllunio ac yn 

darparu ein gwasanaethau 

iechyd a gofal yn gweithio gyda'i 

gilydd i feddwl a phenderfynu 

sut maen nhw'n darparu 

gwasanaethau dros gyfnod y 

gaeaf. 

Byddwn yn rhannu'r hyn a 

glywn gyda'r bobl sy'n cynllunio 

ac yn darparu ein gwasanaethau 

iechyd a gofal, fel eu bod yn 

gwrando ac yn gweithredu ar y 

pethau sydd bwysicaf i chi. 

Dywedwch wrthym beth yw eich 

barn erbyn Dydd Mercher,  

19 Awst 2020 

Arolwg <https://svy.at/dyqng> 

 

Defnyddiwch ein harolwg i 

ddweud wrthym am eich profiad o 

ofal a / neu driniaeth - gall fod yn 

dda neu'n ddrwg: 

• Sut mae eich gofal a / neu  

   triniaeth wedi bod yr argyfwng    

   hwn yn effeithio arno, a sut  

   rydych chi'n teimlo am hwn? 

 

• Unrhyw awgrymiadau a allai fod  

   yn gennych ar sut y gallai’r GIG  

   yng Nghymru wneud pethau’n  

   wahanol yn ystod yr  argyfwng  

   hwn? 

Bydd eich adborth yn helpu i 

wneud gwahaniaeth.  Byddwn yn 

rhannu gyda'r GIG yr hyn y mae 

pobl a chymunedau lleol yn ei 

ddweud wrthym.  Mae hyn er 

mwyn iddo allu gweld beth mae 

pobl yn ei gredu sy'n gweithio'n 

dda a chymryd camau i wella gofal 

pan fo angen hynny – cyn gynted 

ag y bo modd.  

 

Mae holl adroddiadau CiC ar gael 

ar ein gwefannau ac yn cael eu 

hanfon at Lywodraeth Cymru ac 

aelodau'r Senedd fel mater o 

drefn. 

Arolwg : 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplu

s/904/tudalen/100723 

 

Eich profiad o’r GIG yn 

ystod COVID 19 

Mae'r gaeaf ar y 

ffordd! 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/904/tudalen/100723
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/904/tudalen/100723
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/904/tudalen/100723


 
 

 

 

 

BIP Caerdydd a'r Fro yn 

treialu ' Ffoniwch yn gyntaf i 

gael gwell gofal damweiniau 

ac achosion brys’ 

Gofynnir i bobl  Caerdydd a’r 

Fro ffonio yn gyntaf cyn mynd i 

adran ddamweiniau ac achosion 

brys gan fod gwasanaethau 

argyfwng yn cael eu hailfodelu i 

ymateb i’r coronafeirws. Dyna 

oedd cyhoeddiad y Gweinidog 

Iechyd, Vaughan Gething 

21.07.2020. 

Mae’r newidiadau, a fydd yn cael 

eu treialu ym Mwrdd Iechyd 

Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn 

cael eu modelu ar gynllun 

llwyddiannus o wledydd Llychlyn, 

ac yn rhan o ddull newydd o 

ddarparu gwasanaethau iechyd a 

gofal diogel sy'n canolbwyntio ar 

yr unigolyn. 

Ni fydd gwasanaeth brys 999 

wedi’i effeithio gan y newidiadau. 

Ceir rhagor o wybodaeth am y 

treial ar wefan Llywodraeth 

Cymru: 

https://llyw.cymru/ffoniwch-yn-

gyntaf-i-gael-gwell-gofal-

damweiniau-ac-achosion-brys 

 

 

Mae TEC Cymru (Technology 

Enabled Care) yn chwilio am 

wybodaeth am y modd y mae'r 

cyhoedd a chleifion a allai fod 

wedi defnyddio gwasanaeth 

ymgynghori fideo GIG Cymru 

dros y misoedd diwethaf. 

Manylion yr arolwg 

http://www.surveymonkey.co.uk/r/9

RS57ZY  Am wybodaeth bellach 

am ymweliad TEC Cymru 

https://digitalhealth.wales/cy/teccy

mru?section=30 

 

Mae'r prosiect Cysylltu yn 

falch o lansio tri llwyfan digidol 

dwyieithog ar draws Gorllewin 

Cymru. Ariannwyd gan Gronfa 

Trawsnewid Llyw Cymru  ac fe'i 

Comisiynwyd gan bartneriaeth 

gofal Gorllewin Cymru.  

Cynlluniwyd y llwyfannau i 

helpu i gysylltu unigolion o 

fewn ac ar draws cymunedau 

 

www.connectpembrokeshire.org.uk 

www.cysylltusirbenfro.cymru  

www.connectcarmarthenshire.org.uk 

www.cysylltusirgar.cymru 

www.connectceredigion.org.uk 

www.cysylltuceredigion.cymru  

 

 

Eitemau o 

ddiddordeb 

Diweddariad gan 

Llywodraeth Cymru 

https://llyw.cymru/ffoniwch-yn-gyntaf-i-gael-gwell-gofal-damweiniau-ac-achosion-brys
https://llyw.cymru/ffoniwch-yn-gyntaf-i-gael-gwell-gofal-damweiniau-ac-achosion-brys
https://llyw.cymru/ffoniwch-yn-gyntaf-i-gael-gwell-gofal-damweiniau-ac-achosion-brys
http://www.surveymonkey.co.uk/r/9RS57ZY
http://www.surveymonkey.co.uk/r/9RS57ZY
https://digitalhealth.wales/cy/teccymru?section=30
https://digitalhealth.wales/cy/teccymru?section=30
http://www.connectpembrokeshire.org.uk/
http://www.cysylltusirbenfro.cymru/
http://www.connectcarmarthenshire.org.uk/
http://www.cysylltusirgar.cymru/
http://www.connectceredigion.org.uk/
http://www.cysylltuceredigion.cymru/


 

 

www.communityhealthcouncils.org.uk/hyweldda 
 

 

01646 697 610 

 

@HDdCHC 

 
hyweldda@waleschc.org.uk 

 

Os hoffech chi'r cylchlythyr hwn mewn fformat a / neu iaith wahanol, 

rhowch wybod i ni. Gallwch lawr lwytho copi o'r cylchlythyr hwn oddi 

wrth ein gwefan. 

Mae ein hysbysiad preifatrwydd ar gael ar ein gwefan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan fydd eich plentyn yn sâl 

neu wedi'i anafu, mae'n 

anodd iawn penderfynu a 

ddylid / pryd i ffonio meddyg 

teulu, GIG 111 eich plentyn 

neu fynd i'r Adran Achosion 

Brys.  

Mae BIP Hywel Dda wedi 

cynhyrchu rhywfaint o 

arweiniad ar gyrchu 

gwasanaethau plant yn ein 

tair sir. 

https://biphdd.gig.cymru/new

yddion/datganiadau-ir-wasg/ 

 

Trwy gydol yr amser heriol hwn 

rydym wedi gwneud ein gorau 

i'ch cadw'n ymwybodol o 

newidiadau i wasanaethau'r GIG 

trwy ddatblygu ein cronfa ddata 

e-bost a'n cyrhaeddiad cyfryngau 

cymdeithasol i'n cymunedau yn 

gyson. 

Rydym yn ymwybodol nad ydym 

hyd yn hyn wedi gallu gwahodd y 

cyhoedd i'n ‘rhith-gyfarfodydd yn 

gyhoeddus’, ond rydym yn 

gweithio gyda'n tîm cymorth 

technegol i oresgyn rhai materion 

ymarferol. 

Am y wybodaeth ddiweddaraf 

dilynwch ni ar Twitter, Facebook 

a'n gwefan i gael copïau o'n 

hadroddiadau ymweld, arolygon, 

cofnodion cyfarfodydd pwyllgor a 

mwy. 

COVID-19 diweddariad 

wasanaethau plant 19.07 

Cyngor Iechyd 

Cymuned (CIC) 

    

file://///rqfw3srvfil0001/CHC/HDD/Shared/Shared%20Folder/Restructured/HYWEL%20DDA%20CHC/V&E%20ACTIVITIES/Engagement/NEWSLETTERS/2020/www.communityhealthcouncils.org.uk/hyweldda
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN_9GC4OvbAhWJbxQKHdz7BZsQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.seoclerk.com/job/Web20/30092/Make-Improvements-in-Existing-Website&psig=AOvVaw0ch_c7efN8WqtJKQm7IbA4&ust=1529910790816020&psig=AOvVaw0ch_c7efN8WqtJKQm7IbA4&ust=1529910790816020
https://biphdd.gig.cymru/newyddion/datganiadau-ir-wasg/
https://biphdd.gig.cymru/newyddion/datganiadau-ir-wasg/

