
  

  

Rydym wedi cael ymateb gwych i'n 

harolwg hyd yn hyn; diolch mawr i 

bawb sydd wedi cymryd yr amser i 

ymateb i'n harolwg cenedlaethol  

ar-lein. 

Rydyn ni'n gwybod pa mor anodd 

mae hi wedi bod i bawb - ac yn 

arbennig i bobl sydd yn y 

sefyllfaoedd mwyaf bregus. 

Os ydych chi'n derbyn gofal gan y 

GIG ar hyn o bryd, ac os ydych chi 

angen neu'n defnyddio 

gwasanaethau'r GIG yn rheolaidd 

efallai eich bod chi'n teimlo'n 

bryderus ac yn bryderus iawn. 

Gan fod eich CIC gwarchod cleifion 

Cleifion y GIG ledled Cymru eisiau 

parhau i chwarae ein rhan wrth 

adlewyrchu barn pobl a chynrychioli 

eich diddordebau yn y GIG ar yr 

adeg dyngedfennol hon. 

Mae yna amser o hyd i chi, eich 

teulu a'ch ffrindiau gymryd rhan 

yn ein harolwg, dim ond ychydig 

funudau o'ch amser y bydd yn 

eu cymryd. 

 

 

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. 

 
Rhannwch eich adborth ar ofal y GIG yn 

ystod argyfwng coronafeirws gyda ni 

Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda  

Newyddion 

Mai 2020 

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


                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru 

(PHW) wedi cyhoeddi ‘Sut wyt ti'n 

teimlo?’ Ar eu gwefan. 

Mae'r dudalen yn cynnig help a 

chyngor ar edrych ar ôl eich hun 

a'ch anwyliaid yn ystod unigedd 

ac wedi cynnwys rhai dolenni i 

sefydliadau partner am cymorth 

pellach. 

Wrth i'r sefyllfa barhau, bydd 

PHW yn ychwanegu manylion 

newydd am gefnogaeth a chyngor 

sydd ar gael yn rheolaidd felly 

gwiriwch yn ôl yn rheolaidd. 

 Cadw'n gorfforol iach? 

 Cadw mewn cysylltiad? 

 Further support and helping 

others 

 Sut ydym yn gwneud yng 

Nghymru (adroddiad 

wythnos 8 wedi'i gyhoeddi 

04.06 SAESNEG YN UNIG) 

Aros yn iach gartref - fformatau 

hawdd eu deall 

<https://icc.gig.cymru/pynciau/c

oronafeirws/sut-wyt-ti/sut-wyt-

tin-teimlo/> 

Wybodaeth sydd ar gael mewn 

sawl iaith. 

 

 

 

 

Mae Anabledd Dysgu Cymru 

wedi datblygu tudalen 

adnoddau ar gyfer pobl ag 

anabledd dysgu a'u cefnogwyr. 

Gweithio'n agos iawn gyda 

sefydliadau eraill gan gynnwys 

All Wales People First, Fforwm 

Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan, 

Mencap Cymru, Cymdeithas 

Syndrom Down a Leonard 

Cheshire. Rydym wedi bod yn 

falch o weithio'n agos gydag 

Iechyd Cyhoeddus Cymru a 

Llywodraeth Cymru i drafod y 

wybodaeth sydd ei hangen a 

chynhyrchu cymaint o 

wybodaeth â phosibl mewn 

darllen hawdd i bobl ag 

anabledd dysgu. 

Rydyn ni'n rhoi gwybodaeth ac 

adnoddau ar y hwb yn ddyddiol. 

Mae hwn ar gael yn Saesneg a 

Chymraeg. Gweler: 

https://www.ldw.org.uk/cy/proj

ect/coronafeirws-adnoddau-i-

bobl-gydag-anabledd-dysgu/ 

 

 

 

Aros yn iach gartref Anabledd Dysgu 

Cymru 

 
 

https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/sut-wyt-ti/sut-wyt-tin-teimlo/
https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/sut-wyt-ti/sut-wyt-tin-teimlo/
https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/sut-wyt-ti/cadwn-gorfforol-iach/
https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/sut-wyt-ti/cadw-mewn-cysylltiad/
https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/sut-wyt-ti/cymorth-pellach-a-sut-i-helpu-eraill-yn-ddiogel/
https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/sut-wyt-ti/cymorth-pellach-a-sut-i-helpu-eraill-yn-ddiogel/
https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/how-are-you-doing/weekly-hayd-reports/week-8-report-how-are-we-doing-in-wales/
https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/how-are-you-doing/weekly-hayd-reports/week-8-report-how-are-we-doing-in-wales/
https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/how-are-you-doing/weekly-hayd-reports/week-8-report-how-are-we-doing-in-wales/
https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/how-are-you-doing/weekly-hayd-reports/week-8-report-how-are-we-doing-in-wales/
https://covid.reciteme.com/nhs-well-at-home-feeling/
https://covid.reciteme.com/nhs-well-at-home-feeling/
https://www.ldw.org.uk/cy/project/coronafeirws-adnoddau-i-bobl-gydag-anabledd-dysgu/
https://www.ldw.org.uk/cy/project/coronafeirws-adnoddau-i-bobl-gydag-anabledd-dysgu/
https://www.ldw.org.uk/cy/project/coronafeirws-adnoddau-i-bobl-gydag-anabledd-dysgu/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Ysbytai maes dros dro yn barod i helpu yn 

y frwydr yn erbyn COVID-19 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIPHDd) yn gweithio mewn 

partneriaeth ag Awdurdodau Lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a 

busnesau lleol, fel rhan o gynllunio brys COVID-19. Mae'r grŵp wedi bod yn 

edrych ar wahanol senarios a allai godi o ganlyniad i'r pandemig 

Mae 7 ysbyty maes i gyd yn ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda.   

Mae'r 7 ysbyty maes (ysbyty maes yn ysbyty dros dro neu'n uned feddygol 

symudol sy'n gofalu am gleifion cyn y gellir eu symud yn ddiogel i 

gyfleusterau mwy parhaol) wedi'u trosi o ganolfannau hamdden y cyngor, 

cyfleusterau chwaraeon a hamdden ac ysgol, gan ganiatáu i'r Bwrdd iechyd 

i ofalu am gleifion â'r coronafirws ar draws Sir Benfro, Ceredigion a 

Chaerfyrddin. Yr ysbytai yw: 

 Ysbyty Enfys Caerfyrddin – wedi'i lleoli yng Nghanolfan Hamdden 

Caerfyrddin 

 Ysbyty Enfys Llanelli – wedi'i lleoli yng Nghanolfan Hamdden Llanelli 

 Ysbyty Enfys Selwyn Samuel – wedi’i lleoli yng Nghanolfan Selwyn 

Samuel, Llanelli  

 Ysbyty Enfys Scarlets – wedi'i leoli ym Mharc Y Scarlets, Llanelli 

 Ysbyty Enfys Carreg Las - wedi'i leoli yng Ngharreg Las, Sir Benfro 

 Ysbyty Enfys Aberteifi – wedi'i lleoli yng Nghanolfan Hamdden Aberteifi 

 Ysbyty Enfys Aberystwyth – wedi'i lleoli yng Nghanolfan Hamdden 

Plascrug ac Ysgol Gyfun Penweddig 

  
Ysbyty Enfys Carreg Las 

 
Ysbyty Enfys Aberystwyth 

 
 

 

Ysbyty Enfys Scarlets Ysbyty Enfys Aberteifi 
 



 
 

 

 

 

 

Mae Gwasanaeth Ambiwlans 

Cymru (WAST) yn gofyn i'r 

cyhoedd gael dweud eu dweud 

am ei ymateb i'r pandemig 

Coronafirws. 

Mae WAST yn gwahodd pobl i 

rannu eu profiad o gael 

mynediad i'r gwasanaeth, p'un ai 

trwy 999, 111 neu ei Wasanaeth 

Cludiant Cleifion Di-argyfwng. 

Mae hefyd yn awyddus i gasglu 

barn y cyhoedd ar hwylustod 

mynediad at wybodaeth, yn 

ogystal â sut y daethon nhw o 

hyd i'r broses o gynnig i helpu 

gydag offer a gwirfoddoli. 

Nid oes yn rhaid i chi fod wedi 

cyrchu unrhyw un o'r 

gwasanaethau i gymryd yr 

arolwg, ac mae croeso i unrhyw 

adborth 

Arolwg Coronafirws Gwasanaeth 

Ambiwlans Cymru  

dyddiad cau ar gyfer yr arolwg 

yw dydd  

Gwener 12 Mehefin 2020. 

 

 

 

 

Croeso i drysorfa wybodaeth  

Gwybodaeth Gofalwyr Ceredigion, 

mae'r uned gofalwyr wedi rhoi hyn 

at ei gilydd oherwydd, oherwydd y 

sefyllfa bresennol, nid ydynt yn 

gallu dod at ei gilydd ar gyfer 

cyfarfodydd y fforwm gofalwyr ac 

ni allant gwrdd wyneb yn wyneb yn 

y dyfodol rhagweladwy.  

Rydym yn gobeithio y byddwch yn 

mwynhau'r hyn y maent wedi'i roi 

at ei gilydd ac yn ei chael yn 

ddefnyddiol.  

Am ragor o wybodaeth cysylltwch 

â'r uned gofalwyr 

unedgofalwyr@ceredigion.gov.uk 

neu 01970 633564 

 

 

 

 

  

 

 

 

A oes gennych gwestiwn am 

ddiabetes?  

Cysylltwch â'n llinell gymorth.  

0345 123 2399 neu 

helpline@diabetes.org.uk  

 

 

 

 

 

Infoburst gofalwyr 

Ceredigion 

Ddweud eich dweud 

am wasanaethau 

ambiwlans 

https://www.smartsurvey.co.uk/s/WASTCOVID19/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/WASTCOVID19/
http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/lles-a-gofal/cymorth-i-ofalwyr/wythnos-gofalwyr-2020/
mailto:unedgofalwyr@ceredigion.gov.uk
mailto:helpline@diabetes.org.uk


 

 

www.communityhealthcouncils.org.uk/hyweldda 
 

 

01646 697 610 

 

@HDdCHC 

 
hyweldda@waleschc.org.uk 

 

Os hoffech y cylchlythyr hwn mewn fformat a/neu iaith wahanol, rhowch 

wybod i ni.  Gallwch lawrlwytho copi o'r Cylchlythyr hwn oddi ar ein 

gwefan. 

Mae manylion ein hysbysiad preifatrwydd ar gael ar ein gwefan. 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 gwybodaeth 

Bwrdd Iechyd Hywel Dda 

Tudalen y wefan yn rhoi 

gwybodaeth ar: 

 Ddiweddariadau lleol ar 

gyfer Sir Gaerfyrddin, 

Ceredigion a Sir Benfro  

 Cymorth sydd ar gael 

yn y gymuned  

 Cynigion o help 

        

Am y wybodaeth ddiweddaraf 

ar faterion iechyd yn eich ardal 

chi, dilynwch ni ar Twitter, 

Facebook a’r gwefan. 

Trwy gymryd rhan yn ein 

harolygon bydd gan CIC Hywel 

Dda gwell dealltwriaeth o'ch 

anghenion a'ch pryderon ac yn 

gallu gweithredu fel eich llais o 

fewn y GIG. 

 

 

 

COVID-19: 

gwybodaeth leol 

Eich 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/gofal-iechyd/gwybodaeth-covid-19/
https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwybodaeth-covid-19/

