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In Touch

Cylchgrawn preswylwyr Tai Wales & West          AM  DDIM

Cynghorion craff 
i gadw’n iach Syniadau i wneud 

y gorau o’ch amser 
gartref  

Cyngor i osgoi cael 
eich twyllo gan 
sgam 

Eich canllaw i 
faterion ariannol yn 
ystod y pandemig  

Cyfeirlyfr o gefnogaeth 
Covid-19 yn eich ardal 
chi  



Ieithoedd a fformatau 
eraill
Os hoffech gael copi o’r rhifyn hwn 
o In Touch yn Saesneg neu mewn 
iaith neu fformat arall - er enghraifft, 
print mawr, rhowch wybod i ni ac fe 
wnawn ni helpu.

Cysylltwch â ni
Tai Wales & West, Tŷ’r Bwa, 77 Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd CF14 5DU
Ffôn: 0800 052 2526 Testun: 07788 310420 E-bost: contactus@wwha.co.uk
Gwefan: www.wwha.co.uk
Gallwch hefyd gysylltu ag aelodau o staff yn uniongyrchol drwy e-bost. Er enghraifft, joe.bloggs@wwha.co.uk
Yn ystod y sefyllfa bresennol, efallai y bydd hi’n cymryd ychydig yn hirach nag arfer i ateb galwadau, felly a 
fyddech gystal â bod yn amyneddgar.

Ewch ati i gymdeithasu gyda Tai Wales & West
Facebook
facebook.com/
wwhousing

Twitter
@wwha

Linkedin
linkedin.com/company/
wwha

Instagram
instagram.com/wwhousing
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Annwyl preswylwyr

Cynlluniwyd y rhifyn ‘arbennig’ 
hwn o In Touch er mwyn rhannu 
gwybodaeth a chyngor a allai 
eich helpu yn ystod y cyfnod 
anghyffredin hwn.  Fel Grŵp, 
rydym yn dymuno parhau i helpu 
a chynorthwyo ein preswylwyr a’n 
cymunedau lle y gallwn.
    Cyngor y Llywodraeth yw 
y dylem aros gartref, achub 
bywydau, diogelu GIG.  Rhaid i ni 
wrando ar y cyngor hwn, felly ar 
hyn o bryd, dim ond gwaith trwsio 
brys ac archwiliadau diogelwch 
hanfodol y byddwn yn eu cynnal, 
y gallent beri difrod sylweddol i’ch 
cartref neu beryglu’ch diogelwch 
pe na baent yn cael eu cwblhau 
(megis archwiliadau boeleri nwy a 
synwyryddion tân).
    Mae wedi bod yn hyfryd 
gweld a chlywed y curo dwylo 
a’r gymeradwyaeth ar gyfer GIG, 

gofalwyr a gweithwyr allweddol.  
Ennyd bob wythnos i fyfyrio a 
chydnabod gwaith gwych y bobl 
arbennig hyn.  Mae’r enfys ar y 
clawr yn symbol o obaith ac o 
ddiolch pob un ohonom, felly 
diolch yn fawr.
    Pan fydd hi’n ddiogel gwneud 
hynny, byddwn yn gallu darparu 
gwasanaeth llawn unwaith 
eto, ond yn y cyfamser, mae’n 
Canolfan Gwasanaethau 
Cwsmeriaid ar agor 24 awr y 
dydd, 7 niwrnod yr wythnos.  
Os bydd angen help arnoch, 
ffoniwch.
    Byddwn yn ôl gyda’n herthyglau 
arferol a’n diweddariadau cyn bo 
hir, ond am nawr, mawr obeithiwn 
y bydd hwn o ddefnydd i chi.
    Arhoswch gartref a chadwch yn 
ddiogel.

Anne Hinchey
Prif Weithredwr y Grŵp

Gwnaethpwyd pob ymdrech i sicrhau cywirdeb y wybodaeth yn y 
cyhoeddiad hwn. Wrth i’r amgylchiadau newid yn gyson, byddem 
yn cynghori preswylwyr i droi at y wybodaeth ddiweddaraf ar ein 
gwefan, sef wwha.co.uk, gwefan Llywodraeth Cymru, gwefan Iechyd 
Cyhoeddus Cymru a gwefannau swyddogol eraill sydd ag enw da.

Dyddiad newydd ar 
gyfer Gwobrau Gwneud 
Gwahaniaeth 2020 

Ar ôl gohirio ein Gwobrau Gwneud 
Gwahaniaeth 2020 o ganlyniad i’r 
Coronafeirws (COVID-19), rydym 
wedi trefnu dyddiad newydd ar 
gyfer y digwyddiad, a gynhelir yn 
ystod yr hydref eleni.
    Cynhelir y gwobrau ar 11 Medi 
2020 yn yr un lleoliad, sef Gwesty 
Vale, Hensol, ger Caerdydd.
    Rydym yn parhau i ddilyn 
cyngor a chyfyngiadau y 
Llywodraeth er mwyn sicrhau 
diogelwch eich gwesteion a’n 
staff, a hon yw ein blaenoriaeth.
    Byddwn yn cysylltu â’r holl 
rai sydd wedi cyrraedd y rownd 
derfynol a’r holl westeion maes 
o law, ond a fyddech gystal â bod 
yn amyneddgar gyda ni dan yr 
amgylchiadau.
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NEWSARHOSWCH GARTREF, CADWCH YN DDIOGEL

Mae cyfyngiadau symud yn 
golygu ein bod yn treulio mwy o 
amser gartref nag erioed o’r blaen 
– mae’n brofiad hollol newydd i 
nifer ohonom, ac mae’n hawdd i 
ddiflastod godi ei ben yn gyflym.

Os oes gennych chi deulu ifanc 
i’w diddanu neu os ydych chi’n 

Galwadau 
fideo
Mae digon o 
ffyrdd o gadw 
mewn cysylltiad 
gyda theulu 
a ffrindiau er 
mwyn cynnal 
y cyswllt 
cymdeithasol, 
sydd mor bwysig 

i fywydau bob dydd pawb.
    Os oes gennych chi ddyfais 
electronig sy’n gallu troi at y 
rhyngrwyd, fel ffôn symudol, 
llechen neu gyfrifiadur personol, 
mae nifer fawr o apiau gwych ar 
gael er mwyn gwneud galwadau 
fideo.  Mae’r rhain yn cynnwys 
WhatsApp, Facebook Messenger, 
Skype neu Facetime (os ydych yn 
berchen ar ddyfais Apple fel iPad).
Gweler tudalen 14 am ganllaw i 
gadw mewn cysylltiad.

Grwpiau cymorth 
WWH
Mae WWH yn rhedeg tri grŵp 
Facebook caeedig i breswylwyr 
rannu gwybodaeth a syniadau 
a chefnogi ei gilydd, un o’r enw 
‘Get Together’ ac un o’r enw ‘Get 
Growing’ ar gyfer gwybodaeth 

Aros gartref... peidiwch diflasu
Dyma ganllaw i’r pethau y gallwch chi a’r teulu eu gwneud yn ystod eich amser 
ychwanegol gartref

teimlo’n angerddol am ddarllen, 
teithio, ffitrwydd neu unrhyw 
beth arall, mae’n debygol iawn y 
gallwch wneud rhywbeth gwerth 
chweil gartref.  Ac mae hwn yn 
adeg delfrydol i ddysgu’r sgiliau 
newydd hynny yr oeddech wastad 
wedi dymuno rhoi cynnig arnynt, 
ond nad oeddech fyth wedi cael 

yr amser i ganolbwyntio arnynt.

Rydym wedi paratoi rhai syniadau 
am weithgareddau y gallwch eu 
cyflawni gartref.  Mae llawer iawn 
o wybodaeth ar gael ar-lein, ond 
mae digon i’w wneud hyd yn oed 
os nad oes gennych chi gysylltiad 
rhyngrwyd.

Cadw mewn cysylltiad
garddio benodol, a ‘Get Crafty’ 
am rannu syniadau am bethau i’w 
greu a’u gwneud.    
    I ddod o hyd i’r grwpiau, 
chwiliwch am yr enwau yn 
eich bar chwilio ar Facebook a 
gofynnwch i ymuno.

Gwasanaeth Dal i Fyny 
a Sgwrsio Age Cymru
Mae Age Cymru, yr elusen 
ddiweddaraf sy’n gweithio gyda 
ac ar ran pobl hŷn yng Nghymru, 
yn cynnig gwasanaeth dal i fyny 
a sgwrsio ar gyfer y rhai dros 70 
oed yng Nghymru sy’n byw ar eu 
pen eu hunain. 
    Gall unrhyw un dros 70 oed 
gofrestru am ddim er mwyn cael 
galwad ffôn reolaidd yn Gymraeg 
neu yn Saesneg gan aelod o staff 
Age Cymru. 
    Efallai bod gennych chi rywbeth 
ar eich meddwl yr hoffech ei 
drafod gyda rhywun, neu efallai 
eich bod yn dymuno cael sgwrs 
syml am yr hyn y buoch yn ei 
wylio ar y teledu neithiwr.
    Gallwch gofrestru trwy droi at 
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ageuk.org.uk/cymru, trwy ffonio 
Cyngor Age Cymru ar 08000 
223 444 neu anfon e-bost at 
enquiries@agecymru.org.uk
Bydd angen i chi roi rhai manylion 
personol a chyfrinair er mwyn i 
chi gallu bod yn siŵr bod yr alwad 
yn cael ei gwneud gan aelod o 
staff Age Cymru.

Addysg a 
gweithgareddau i 
deuluoedd
Darllen llyfr – mae miloedd o 
lyfrau ac adnoddau ar gael ar-
lein trwy lyfrgelloedd Cymru, gan 
gynnwys e-lyfrau ac e-lyfrau llafar.  
I gael gwybod mwy, trowch at 
https://libraries.wales/

Addysgu eich plant gartref – tra 
bod yr ysgolion ar gau, gallwch 
sicrhau bod plant yn parhau i 
weithio trwy weithgareddau 
addysgol sy’n gysylltiedig â’r 
cwricwlwm cenedlaethol.  Er 
enghraifft, mae pecynnau dysgu 
yn y cartref am ddim ar gael ar 
wefan Scholastic, y mae pob 
un ohonynt yn gysylltiedig gyda 
gwahanol gyfnodau allweddol.  
https://shop.scholastic.co.uk

Yn ogystal, mae gan STEM learning 
adnoddau am ddim ar gael i’w 
lawrlwytho, sy’n ymwneud â 
phynciau sy’n gysylltiedig gyda 
gwyddoniaeth, technoleg, 
peirianneg a mathemateg i blant 
cynradd ac uwchradd  https://
www.stem.org.uk/home-learning

Mae BBC Bitesize (https://www.
bbc.co.uk/bitesize) yn adnodd 
cymorth astudio poblogaidd sydd 
ar gael yn rhad ac am ddim er 
mwyn dysgu ac adolygu, ac fe’i 
ehangwyd er mwyn darparu help 
ychwanegol i blant ddysgu yn y 
cartref.  O 20 Ebrill, bydd gwersi 
Saesneg a Mathemateg dyddiol 
ar gael.  Yn ogystal, bydd rhaglen 
Bitesize Daily ar BBC iPlayer ac 

ar wasanaeth Botwm Coch y 
BBC – chwe rhaglen wahanol 
sy’n 20 munud o hyd ar gyfer 
grwpiau oedran penodol o 5 i 
14 oed.  Bydd rhaglenni gyda’r 
hwyr ar gael ar BBC Four ar gyfer 
myfyrwyr TGAU a Lefel A.    

Mae ‘Covid-19 home schooling 
ideas group’ ar Facebook yn 
cynnwys nifer fawr o syniadau ac 
ysbrydoliaeth am weithgareddau 
i ddiddanu plant yn y cartref 
– chwiliwch am y grŵp trwy 
gyfleuster chwilio Facebook.
https://www.facebook.com/group
s/2600217313594113/?ref=share 
Gweithgarwch 
corfforol
Mae’r rhyngrwyd yn llawn 
amrediad rhagorol o ymarferion 
y gallwch eu gwneud gartref, o 
sesiynau ymarfer dwys iawn i 
sesiynau ymarfer corff ysgafn a 
gynlluniwyd i roi hwb i’ch iechyd 
corfforol a meddyliol.
    Ceir stiwdio ffitrwydd ar-lein 
GIG, sy’n cynnwys rhaglenni 
ymarfer erobig, nerth ac 

ymwrthedd, a pilates a yoga 
(https://www.nhs.uk/conditions/
nhs-fitness-studio/)

    Os byddwch yn chwilio am 
apiau ffitrwydd neu sesiynau 
ymarfer campfa ar eich ffôn (trwy 
Play Store Android neu App Store 
Apple), byddwch yn cael llond lle 
o syniadau y gallwch eu defnyddio 
ar gyfer sesiynau ymarfer corff 
strwythuredig ee hyfforddwr 
Fitbit neu glwb hyfforddi Nike.

    Ac wrth gwrs, ceir sesiynau 
poblogaidd The Body Coach TV 
gan Joe Wicks, sy’n cynnwys 
sesiynau ymarfer corff am ddim 
y gall pawb eu cyflawni yn y 
cartref, beth bynnag fo lefel eich 
ffitrwydd.  Gallwch ddod o hyd i’r 
sianel ar YouTube.
    Mae’r sianel yn cynnwys gwersi 
AG a rhaglenni ffitrwydd wedi’u 
teilwra i bobl hŷn.
    Gallech roi cynnig ar chwilio 
ar-lein neu ar Facebook er mwyn 
gweld a oes unrhyw hyfforddwyr 
ffitrwydd lleol yn cynnig sesiynau 
ar-lein hefyd, megis Sam O’ 
Sullivan o Gaerdydd:

ARHOSWCH GARTREF, CADWCH YN DDIOGEL
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https://www.facebook.com/
groups/493727840810923/ 
?source_id=607526262622011 

Mynd am ddiwrnod 
allan rhith
Efallai eu bod ar gau i ymwelwyr 
ar hyn o bryd, ond mae rhai o’r 
atyniadau mwyaf poblogaidd yn y 
DU ac ar draws y byd wedi trefnu 
bod modd i chi ymweld â nhw 
o’ch cartref, diolch i dechnoleg 
rhith.  Mae hyn yn cynnwys y 
Louvre ym Mharis (https://www.
louvre.fr/en/visites-en-ligne), 
sy’n cynnig nifer o deithiau rhith 
o’i horielau a’i hystafelloedd 
arddangos, Capel Sistine yn 
Ninas y Fatican ac Amgueddfa 
Genedlaethol Hanes Naturiol 
www.nhm.ac.uk.
    Yn agosach, mae Sŵ Caer wedi 
bod yn cynnig diwrnodau rhith 
ymweld â’r sŵ trwy ei sianelau 
YouTube a Facebook https://
www.chesterzoo.org/virtual-
zoo/, a gallwch gael cipolwg o 
gwmpas rhai o atyniadau enwocaf 
Llundain hefyd megis Palas 
Buckingham a Thŵr Llundain.
   I’r rhai sydd wrth eu bodd yn 
treulio amser allan yn yr awyr 
agored, ceir teithiau rhith godidog 
o’r gorau sydd gan y byd i’w 
gynnig, gan gynnwys Yr Hafn Fawr 
yn America, mynydd uchaf y byd, 
Mynydd Everest, a Sarn y Cewri 
yng Ngogledd Iwerddon. Gellir 
dod o hyd i’r rhain ar YouTube 
hefyd.

Dysgu sgiliau newydd 
neu gychwyn hobi 
newydd
A ydych chi wedi dymuno rhoi 
cynnig ar ddysgu iaith newydd, ond 
heb gael yr amser?  Mae Duolingo 
(https://www.duolingo.com/) yn ap 

poblogaidd sydd ar gael ar ffonau 
Apple ac Android ac mae’n cynnig 
gwersi byrion mewn dros 30 o 
wahanol ieithoedd, gan gynnwys y 
Gymraeg.
    Mae Say Something In Welsh yn 
ffordd wych arall o ddysgu iaith ein 
gwlad.  Mae’n gwrs ar-lein ar gyfer 
pobl sy’n dymuno dysgu’r iaith.  
Maent yn cynnig amrediad o gyrsiau 
am ddim a chyrsiau y telir amdanynt, 
brawddegau a geiriau dyddiol.  
Gallwch ddod o hyd iddynt trwy droi 
at www.saysomethingin.com/welsh.
    Mae amrediad ac ansawdd cyrsiau 
ar-lein yn well nag y mae erioed wedi 
bod o’r blaen, felly beth am fanteisio 
ar y cyfle i ehangu eich addysg neu 
ddysgu sgiliau newydd?  Mae nifer 
o brifysgolion mwyaf blaenllaw y 
DU yn cynnal cyrsiau am ddim trwy 
gyfrwng Future Learn (https://www.
futurelearn.com/) ac mae’r Brifysgol 
Agored yn darparu porth dysgu am 

Preswylwyr yn rhannu llawenydd yr enfys
Mae’n preswylwyr a’n staff wedi bod yn rhannu llawenydd o 
gwmpas eu cymunedau gyda’u lluniau o enfysau.
    Mewn cartrefi ar draws y wlad, mae lluniau o enfysau wedi bod yn 
ymddangos mewn ffenestri fel arwyddion gobaith a llawenydd wrth 
ymateb i’r pandemig Coronafeirws.
    Cychwynnodd hyn i gyd pan oedd y plant gartref am y tro cyntaf 
ar ôl i’r ysgolion gau, ond mae wedi lledaenu i bawb, gan gynnwys 
preswylwyr yn ein cynllun gofal ychwanegol yn y Drenewydd.

ddim hefyd trwy droi at https://www.
open.edu/openlearn.

Dim rhyngrwyd?
Ewch ati i baentio enfys – 
paentiwch eich un eich hun neu 
neilltuwch amser gyda’r teulu 
i ymuno â’r miliynau o bobl ar 
draws y DU sydd wedi bod yn 
paentio enfys fel neges i gefnogi 
gweithwyr allweddol y genedl.  
Dangoswch hi yn eich ffenestr er 
mwyn i eraill ei gweld.

Trowch at y llyfrau coginio a 
cheisiwch ail-greu rhai o’ch hoff 
ryseitiau

Gweithgareddau gyda’r plant 
– beth am roi cynnig ar dynnu 
llun, gwneud tasgau celf a chrefft 
dyddiol neu baratoi helfa drysor 
o gwmpas y cartref er mwyn 
diddanu’r plant.

Hoffem i chi rannu eich enfysau yn lle lluniau chi gyda ni hefyd.  Os 
yw hi’n ddiogel tynnu llun, rhannwch nhw gyda ni ar twitter, @
wwha #RainbowTrail #DilynYrEnfys. 

NEWSARHOSWCH GARTREF, CADWCH YN DDIOGEL
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MATERION ARIANNOL

Ateb eich cwestiynau 
ariannol
Mae pandemig COVID-19 wedi 
cael effaith ddinistriol ar sefyllfa 
ariannol miloedd o bobl ar draws 
Cymru.  Lleihawyd cyflogau nifer 
o bobl dros nos, maent wedi colli 
eu swyddi neu, ymhlith y rhai 
hunangyflogedig, maent wedi 
gweld ffrydiau incwm hanfodol yn 
diflannu.

    Rydym wedi bod yn siarad 
gyda’n Swyddogion Cymorth 
Tenantiaeth (TSOs) am y cymorth 
sydd ar gael i’ch helpu gyda’ch 
sefyllfa ariannol yn ystod y cyfnod 
ansicr hwn.

C. Cwtogwyd fy oriau yn y gwaith 
ac rydw i’n gofidio na fydd gennyf 
ddigon o arian i dalu fy rhent nawr.  
A fyddaf yn colli fy nghartref os na 
fyddaf yn gallu talu fy rhent?

Ni fydd unrhyw un yn colli eu 
cartref os na fyddant yn gallu talu 
eu rhent o ganlyniad i’r feirws, 
ond mae angen i chi gysylltu â ni 
yn gynnar ac rydym yn barod i 
helpu gyda chyngor a chymorth.  
Cysylltwch â’ch swyddog tai yn y lle 
cyntaf neu ffoniwch 0800 052 2526. 

C. Rydw i’n gofidio na fydd fy incwm 
yn ddigon i dalu fy holl gostau byw 
gan fy mod i wedi colli fy swydd/
gan bod fy oriau wedi lleihau.  Pa 
gymorth ariannol sydd ar gael?

Os oeddech ar incwm isel ac os 
ydych wedi dioddef oherwydd 
effaith economaidd COVID-19, 
byddwch yn gallu manteisio ar y 
system les, gan gynnwys y Credyd 
Cynhwysol.
    Taliad i’r rhai heb waith neu ar 
incwm isel yw’r Credyd Cynhwysol, 
er mwyn eu helpu i dalu costau 
byw fel rhent.  Fe’i telir bob 
mis i’ch cyfrif banc/cymdeithas 
adeiladu neu’ch cyfrif Undeb 
Credyd.  Rhaid bod gennych chi 
lai na £16000 ar ffurf cynilion er 
mwyn bod yn gymwys i’w hawlio.

Sut i gael manylion cyswllt eich swyddog 
tai
Gallwch wneud hyn ar-lein – dim ond eich cyfeiriad a’ch cod 
post y bydd ei angen arnoch

Trowch at wwha.co.uk/Cysylltu 

Cliciwch ar y saeth wrth ymyl ‘Dewiswch un’ a dewiswch ‘Cysylltu 
â’m swyddog tai’ o’r gwymplen: 

• Byddwch yn gweld y dudalen ganlynol:

Nodwch eich cod post a dewiswch eich cyfeiriad er mwyn i chi gael 
gweld enw a manylion cyswllt eich swyddog tai.
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MATERION ARIANNOL

I weld a allech chi ei hawlio, 
trowch at:
https://www.gov.uk/benefits-
calculators
https://www.entitledto.co.uk
https://www.turn2us.org.uk

    Bydd angen i chi wneud cais 
ar-lein am y Credyd Cynhwysol gan 
ddefnyddio canllaw cam wrth gam 
sydd ar gael yn https://www.gov.
uk/how-to-claim-universal-credit
    Os ydych yn cael anhawster wrth 
wneud cais, gall ein Swyddogion 
Cymorth Tenantiaeth eich 
cynorthwyo dros y ffôn trwy 
edrych i weld a ydych yn gymwys, a 
thrwy fynd trwy eich cais gyda chi.  
Ffoniwch CSC ar 0800 052 2526.

C. Rydw i’n hawlio’r Credyd 
Cynhwysol yn barod.  A fu unrhyw 
newidiadau i’r broses neu i’r swm 
y gallaf ei gael o ganlyniad i’r 
Coronafeirws?

Ar gyfer y rhai sydd eisoes yn cael 
budd-daliadau, cyhoeddodd y 
Llywodraeth y byddai’r gofyniad 
i fynychu apwyntiad mewn 
Canolfan Waith yn cael ei atal 
dros dro o ddydd Iau 19 Mawrth 
2020.  Byddwch yn cael eich 
taliadau fel arfer o hyd.
    Mae’r holl asesiadau wyneb 
yn wyneb am fudd-daliadau tai 
a budd-daliadau sy’n gysylltiedig 
ag anabledd wedi cael eu hatal ar 
hyn o bryd hefyd.
    Mae’r Llywodraeth wedi 
cynyddu’r lwfans safonol ar gyfer 
y Credyd Cynhwysol ac elfen 
sylfaenol y credyd treth gwaith 
gymaint ag £20 yr wythnos am 
flwyddyn yn ychwanegol i’r 
cynnydd blynyddol.

C. Pa help ariannol arall sydd 
ar gael os byddaf wedi colli fy 
swydd neu os wyf ar incwm isel?

Ceir nifer o ffrydiau ariannol eraill 
y gallech fod yn gymwys i’w cael.  
Mae’r rhain yn cynnwys:

Gostyngiad treth gyngor – gallech 
fod yn gymwys i gael hwn os 
ydych ar incwm isel ac os oes 

gennych chi llai nag £16,000 ar 
ffurf cynilion

Taliad Tai Dewisol – gallwch 
wneud cais am hwn trwy’ch 
awdurdod lleol os ydych yn cael 
budd-dal tai neu’n cael elfen cost 
tai y Credyd Cynhwysol

Cronfa Cymorth Dewisol.  Grant 
yw hwn i dalu costau hanfodol yn 
ystod cyfnodau o galedi ariannol 
eithafol.  https://gov.wales/
discretionary-assistance-fund-
daf, neu ffoniwch 0800 8595924.
    Gall swyddog cymorth 
tenantiaeth weithio gyda chi er 
mwyn sicrhau eich bod yn cael yr 
holl fuddion yr ydych yn gymwys 
i’w cael.  Os ydych yn ei chael 
hi’n anodd fforddio prynu bwyd, 
gallant weld a ydych yn gymwys i 
gael talebau bwyd hefyd, gan roi 
rhai i chi y gallech eu cyfnewid am 
barseli bwyd gan eich banc bwyd 
lleol.

C. Rydw i’n gofidio am ddyled 
personol.  A oes unrhyw gymorth 
ar gael i helpu wrth gyllidebu a 
rheoli arian er mwyn i mi allu 
ymdopi yn ariannol?

Gallwch fanteisio ar nifer offerynnau 
ar-lein er mwyn eich helpu i 
gyllidebu a rheoli eich sefyllfa 
ariannol yn ystod y cyfnod anodd 
hwn.  Mae’n tîm o Swyddogion 
Cymorth Tenantiaeth yn helpu 
preswylwyr gyda phob math o 
faterion sy’n ymwneud ag arian, ac 
maent ar gael dros y ffôn er mwyn i 
chi siarad gyda nhw.  Gallant:

• Roi cyngor i chi ynghylch 
cyllidebu a dyled, gan gynnwys 
rhoi ffurflen cyllidebu i chi er 
mwyn i chi gadw golwg ar eich 
enillion a’ch alldaliadau.  Mae 
defnyddio offeryn cyllidebu 
wastad yn ffordd dda o fonitro 
eich incwm a’ch alldaliadau, hyd 
yn oed os bydd y rhain yn newid 
o ganlyniad i’ch amgylchiadau.  
Bydd yr offerynnau hyn yn 
cynnig dealltwriaeth well i chi 
o’ch sefyllfa ariannol cyn y bydd 
pethau yn mynd y tu hwnt i’ch 
rheolaeth.  Hyd yn oed os bydd 

y sefyllfa wedi gwaethygu, mae 
wastad dewis ar gael i wella 
pethau, a gyda ein help ni, 
gallwn wella materion gyda chi

• Eich cyfeirio at asiantaethau 
eraill er mwyn cael cymorth 
arbenigol os oes gennych chi 
ddyledion lluosog.  Efallai mai 
un o’r rhain fydd StepChange, 
elusen genedlaethol sy’n cynnig 
cyngor cyfrinachol am ddim am 
ddyledion, ac sy’n gallu argymell 
datrysiad ar gyfer dyledion a’ch 
cynorthwyo trwy’r broses. 

• Eich cynorthwyo i gysylltu â 
chredydwyr os oes gennych chi 
ddyledion ar hyn o bryd.  Os 
ydych yn wynebu caledi ariannol, 
mae wastad yn well rhoi gwybod 
i’r cwmni neu’r credydwr, os mai 
ni fel eich landlord yw hwnnw, 
neu’ch cyngor lleol, eich banc 
neu’ch credydwr cyllid.  Ceir 
cyfnodau gras, seibiant talu 
a chytundebau is er mwyn 
gostwng y taliadau i lefel y gellir 
ymdopi â hi yn well.

Mae gan Cyngor ar Bopeth 
(https://www.citizensadvice.org.
uk/wales/debt-and-money/) a 
National Debt Line (https://www.
nationaldebtline.org/) daflenni 
ffeithiau wedi’u symleiddio 
er mwyn rhoi syniad i chi am 
weithdrefnau credydwyr a’r 
camau y gallant eu cymryd.  Bydd 
y taflenni ffeithiau yn cynnig y 
canllawiau a’r offerynnau i chi a 
fydd yn eich galluogi i gysylltu ag 
unrhyw gredydwr.  Unwaith eto, 
gall ein Swyddogion Cymorth 
Tenantiaeth gynorthwyo gyda 
hyn.

C.Nid oes gen i waith ar hyn o 
bryd gan bod fy nghyflogwr wedi 
fy rhoi ar absenoldeb seibiant – 
beth mae hyn yn ei olygu?

Os nad yw’ch cyflogwr wedi gallu 
gweithredu neu os na fu ganddynt 
unrhyw waith i chi oherwydd y 
coronafeirws, efallai eich bod ar 
absenoldeb seibiant.  
    Pan fydd hyn yn digwydd, 
byddwch yn parhau i fod ar y 
gyflogres a bydd eich cyflogwr yn 
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talu 80% o’ch cyflog arferol, hyd at 
uchafswm o £2500 y mis.  Yr enw 
swyddogol yw y Cynllun Cadw 
Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws.  
Meddyliwch amdano fel pe bai eich 
swydd yn cael ei rhoi wrth gefn.  Y 
syniad yw y byddwch mewn cyflwr 
cwsg yn ystod yr argyfwng, yna 
pan fydd ar ben, gallant ailgychwyn 
pethau yn syth a sicrhau bod yr 
economi yn rhedeg unwaith eto.
    Gall eich cyflogwr ddewis 
‘ychwanegu at’ grant y Llywodraeth, 
fel eich bod yn cael eich cyflog llawn 
yn ystod eich absenoldeb seibiant 
– ond nid oes rheidrwydd arnynt i 
wneud hyn.  Ac yn wir, ni fydd gan 
nifer ohonynt yr arian i fod yn gallu 
gwneud hyn.
    Ni allwch wneud cais am 
absenoldeb seibiant – rhaid i’ch 
cyflogwr wneud hyn – a byddwch 
yn talu treth ac yswiriant gwladol ar 
eich incwm o hyd.  Bydd gennych 
yr un hawliau ag yr oedd gennych 
pan oeddech yn gyflogedig hefyd – 
gan gynnwys unrhyw hawl i gael tâl 
salwch statudol neu dâl mamolaeth, 
yn ogystal â thaliadau colli swydd.
    Eich cyflogwr sy’n gyfrifol am 
benderfynu a diffinio y sawl sy’n 
cael absenoldeb seibiant.  Gallai hyn 
fod oherwydd nad oes gennych chi 
unrhyw waith i’w wneud, ond gall 
fod hefyd oherwydd bod yn rhaid 
i chi fod gartref yn gofalu am blant 
neu os ydych yn hunanynysu.
    Cyhoeddwyd y taliadau cyntaf 
ar gyfer cyflogeion ‘ar absenoldeb 
seibiant’ ddiwedd fis Ebrill ar ffurf 
grantiau i gyflogwyr;  caiff yr holl 
gyflogau eu hôl-ddyddio i 1 Mawrth.

C. A oes unrhyw gyfleoedd i 
weithio, hyd yn oed os byddaf ar 
absenoldeb seibiant?

Er bod nifer o gwmnïau wedi cau, 
mae eraill wedi bod yn cyflogi staff 
newydd er mwyn ymdopi â’r galw 
cynyddol, megis archfarchnadoedd.    
    Bydd angen i chi holi eich 
cyflogwr a ydych chi’n gallu 
gweithio mewn man arall yn ystod 
eich cyfnod ar absenoldeb seibiant.   
    Nid oes unrhyw beth yn y rheolau 
ynghylch absenoldebau seibiant 

sy’n eich atal rhag cael swydd 
mewn man arall os bydd cyflogwr 
yn eich rhoi ar gyfnod o absenoldeb 
seibiant (ni fyddai gwneud hynny 
yn effeithio ar eich tâl absenoldeb 
seibiant ychwaith).  Ond efallai na 
fydd eich contract cyflogaeth yn ei 
ganiatáu, felly dylech edrych i weld.

C. Bu’n rhaid i mi hunanynysu ac 
nid ydw i wedi bod yn y gwaith – 
beth yw fy hawliau fel cyflogai?

Os nad ydych yn gallu gweithio 
oherwydd eich bod yn hunanynysu 
oherwydd coronafeirws (COVID-19), 
gallech gael Tâl Salwch Statudol 
am bob diwrnod tra byddwch yn 
hunanynysu.  Rhaid i chi hunanynysu 
am o leiaf 4 diwrnod er mwyn bod 
yn gymwys.  Gallwch gael £95.85 
yr wythnos trwy SSP os ydych yn 
rhy sâl i weithio, a delir gan eich 
cyflogwr am hyd at 28 wythnos.
    Caiff unigolion sy’n gofalu am bobl 
ar yr un aelwyd ac sydd wedi cael 
eu cynghori i osod yr aelwyd dan 
gwarantin oherwydd COVID-19, eu 
cynnwys hefyd.
    Os nad yw’ch salwch yn 
gysylltiedig â’r coronafeirws 
(COVID-19), rhaid eich bod yn 
gymwys i gael SSP ac mae’n rhaid 
eich bod wedi bod i ffwrdd o’r 
gwaith yn sâl am 4 diwrnod neu fwy 
o’r bron (gan gynnwys diwrnodau 
nad ydynt yn ddiwrnodau gwaith) er 
mwyn cael SSP.

C. Rydw i’n hunangyflogedig 
ac rydw i wedi colli incwm.  Pa 
gymorth sydd ar gael?

Mae’r Llywodraeth wedi sefydlu’r 
Cynllun Cymorth Incwm i’r 
Hunangyflogedig (SEISS).  Mae’r 
cynllun hwn yn caniatáu i chi 
hawlio grant trethadwy sy’n 
werth 80% o’ch elw masnachu 
hyd at uchafswm o £2,500 y mis 
am gyfnod o dri mis i ddechrau, 
a gychwynnodd ddiwedd fis 
Mawrth.  Gallai’r cyfnod hwn 
gael ei ymestyn.  Bydd CThEM yn 
cysylltu â chi os ydych yn gymwys 
ar gyfer y cynllun, ac yn eich 
gwahodd i ymgeisio ar-lein.

    Efallai y byddwch yn gallu 
hawlio’r Credyd Cynhwysol wrth i 
chi aros am daliadau SEISS.  I gael 
gwybod mwy, trowch at https://
www.gov.uk/self-employment-
and-universal-credit

C. A oes unrhyw gymorth 
ariannol ar gael i’m helpu i dalu 
fy nghostau byw?

Mae’r Llywodraeth a chwmnïau 
eraill wedi cyflwyno nifer o 
fentrau newydd sy’n darparu 
gwasanaethau hanfodol er mwyn 
eich helpu trwy’r cyfnod o adfyd a 
achosir gan yr achos COVID-19.

• Mae cyflenwyr nwy a thrydan 
yn cynnig help a chymorth 
ychwanegol yn ystod Covid 
19.  Os ydych chi’n cael 
anawsterau, cysylltwch â’ch 
cyflenwr i drafod pa gymorth 
y gallant ei gynnig i chi.

• Talebau Cychwyn Iach.  Os 
ydych o leiaf 10 wythnos 
i mewn i’ch cyfnod 
beichiogrwydd neu os oes 
gennych chi blentyn dan 4 
oed, efallai y byddwch yn gallu 
cael fitaminau, ffrwythau, 
llysiau a llaeth fformiwla i 
fabanod am ddim.  I gael y 
talebau hyn, gallwch ofyn i’ch 
bydwraig neu’ch ymwelydd 
iechyd am ffurflen gais neu 
ffonio llinell gymorth cychwyn 
iach ar 0345 6076823

• Cefnogir y Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol gan y 
Llywodraeth ac mae’n cynnig 
cyngor am ddim a diduedd 
am yr holl agweddau ar gyllid 
personol a lle y gallwch gael 
help https://www.money

 adviceservice.org.uk/en

• Mae caru bwyd casáu 
gwastraff www.
lovefoodhatewaste.com yn 
cynnig cyngor am ryseitiau, 
yr hyn i’w wneud gyda bwyd 
sydd ar ôl a llawer o gyngor 
am syniadau i arbed arian.
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Dyma siart a ddylai gynnig y llwybr cywir i chi er mwyn cael y swm llawn yr ydych yn gymwys i’w gael.  
Mae’n Swyddogion Cymorth Tenantiaeth ar gael i’ch tywys trwy unrhyw rai o’r prosesau hyn hefyd.

Mae gwasanaethau tân ledled 
Cymru yn annog teuluoedd i 
beidio â chynnu tanau yn eu 
gerddi i losgi gwastraff cartref a 
gardd gan fod holl wasanaethau 
brys dan bwysau cynyddol ar hyn 
o bryd oherwydd COVID-19.   
    Mae Gwasanaethau Tân 
Canolbarth a Gorllewin Cymru, a 
Gogledd Cymru yn rhybuddio y 
gallai tanau o’r fath hyn roi “galw 
diangen” ar eu criwiau a chynyddu 
galwadau i’w hystafell reoli. 
    Dywedant “Rydym yn deall bod 

cyfle i wneud rhywfaint o arddio 
a chlirio’ch siediau yn ystod yr 
amser hwn o gymdeithasu o bell 
a hunan-ynysu.” 
    “Fodd bynnag, gall llosgi eich 
gwastraff gardd neu gartref fod 
yn beryglus ac yn anrhagweladwy 
a gall ledaenu allan o reolaeth 
yn hawdd.  Gall effeithiau’r mwg 
hefyd effeithio’ch anadlu, a 
gwaethygu cyflyrau anadlol fel 
asthma. 
    Yn y cyfamser, mae Gwasanaeth 
Tân ac Achub de Cymru, a gafodd 

eu galw allan i gannoedd o danau 
glaswellt a sbwriel yn ystod 
yr wythnosau diwethaf, hefyd 
yn rhybuddio pobl i beidio â 
chynnau llusernau awyr i ddangos 
cefnogaeth i’r GIG. 
    Ar eu tudalen Facebook maen 
nhw’n dweud “Er ein bod ni’n 
deall yn iawn fod pobl eisiau 
dangos eu cefnogaeth i’r GIG, 
mae llusernau awyr yn berygl tân 
ac mae llawer o awdurdodau lleol 
eisoes wedi eu gwahardd.  Diolch 
am eich dealltwriaeth.” 

Arhoswch yn ddiogel 
– dywedwch na wrth danau gardd

Gwybodaeth gan Gyngor Bro Morgannwg
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Gwefannau a rhifau ffôn defnyddiol y gallwch 
droi atynt am gyngor

Cyngor Cyffredinol

Iechyd a Lles

Lles a budd-daliadau
Cyngor ar Bopeth
Cyngor cyffredinol ynghylch 
amrywiaeth o faterion gan 
gynnwys cyngor ynghylch 
dyled ac arian, yr hawl i gael 
budd-daliadau a help gydag 
apeliadau, tai a digartrefedd. 

Cyngor ar-lein Mae eu gwefan, 
www.citizensadvice.org.uk 
ar gael i chi ar unrhyw adeg. 
Gallwch droi at eu gwasanaeth 
‘gwe-sgwrsio’ hefyd trwy’r 
sianel hon.

Cyngor dros y ffôn - 0300 3302 
121 I gael cyngor lleol dros 
y ffôn, cysylltwch â’u llinell 
gynghori leol.

Credyd Cynhwysol - 08000 241 
220 I gael help wrth hawlio’r 
Credyd Cynhwysol, ffoniwch ein 
tîm Help wrth Hawlio.

Undebau Llafu 
Maent yn cynnig cyfoeth 
o gyngor a chymorth i’w 
haelodau. I weld manylion eich 
undeb llafur chi, trowch at: 
www.tuc.org.uk/about-unions/
find-union-you

Gwefan Iechyd Cyhoeddus 
Cymru am y Coronafeirws 
Y wybodaeth ddiweddaraf am y 
sefyllfa yng Nghymru a chyngor 
ynghylch cadw’n ddiogel: 
https://phw.nhs.wales/
topics/latest-information-on-
novel-coronavirus-covid-19/
coronavirus-covid-19/

Cyngor am y Credyd 
Cynhwysol gan Lywodraeth 
y DU 
www.understanding
universalcredit.gov.uk/
coronavirus 

Y Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol
Gwasanaeth cyngor ariannol a
m y Coronafeirws
Ffôn 0800 138 7777 

www.moneyadviceservice.org.
uk/en/articles/coronavirus-
what-it-means-for-you

Adran Gwaith a Phensiynau  
Cyngor ynghylch hawlio budd-
daliadau, ar gyfer y rhai heb 
waith, sy’n dioddef salwch 
hirdymor ac ati
https://www.gov.uk/
government/organisations/
department-for-work-pensions 

Gofal Canser Tenovus  
Mae’r Linell Cymorth a arweinir 
gan nyrsys ar agor o hyd er mwyn 
ateb cwestiynau gan gleifion sy’n 
dioddef o ganser ac i unrhyw 
un y mae canser yn effeithio 
arnynt. Gall eu nyrsys profiadol 
gynnig cyngor ynghylch diagnosis, 
triniaeth, sgil-effeithiau, ac 
unrhyw beth arall sydd ar feddwl 
pobl. Ffoniwch 0808 808 1010. 

Headspace  
Ap ar gyfer Cysgu, Myfyrio ac 
Ymlaci  
https://www.headspace.com/
headspace-meditation-app 

Calm  
Gwefan ac ap ar gyfer Cysgu, 
Myfyrio ac Ymlacio
 https://www.calm.com/

Valleys Steps 
Adnoddau ar-lein ar gyfer 
Ymwybyddiaeth Ofalgar a Rheoli 
Straen
http://www.valleyssteps.org/ 

MIND UK 
Cyngor gan Mind, yr elusen 
iechyd meddwl, ynghylch 
diogelu’ch iechyd meddw 
https://www.mind.org.
uk/information-support/
coronavirus-and-your-
wellbeing/ 
Rhif y linell gymorth: 
0300 123 3393 

MIND Cymru 

Cymorth lleol ychwanegol a 
llinell wybodaeth 
https://www.mind.org.uk/
about-us/mind-cymru/

Samaritans Cymru  
Mae’r Samariaid yma, ddydd 
a nos, ar gyfer unrhyw un sy’n 
ei chael hi’n anodd ymdopi, y 
mae angen rhywun i wrando 
arnynt heb farnu neu roi unrhyw 
bwysau arnynt.
    Nid yw cymorth y Samariaid 
ar gyfer cyfnodau o argyfwng yn 
unig, maent yn gweithredu er 
mwyn atal yr argyfwng hefyd.
https://www.samaritans.org/
wales/samaritans-cymru/ 
Ffôn 116 123
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Peidiwch â chael eich twyllo gan 
dwyllwyr pan fyddwch yn aros i mewn
Er bod mwyafrif y bobl yn dilyn 
cyngor y Llywodraeth ac yn aros 
yn eu cartref yn ddiogel, yn 
anffodus, ceir troseddwyr sy’n 
ceisio manteisio ar y sefyllfa 
barhaus gyda’r coronafeirws 

(Covid-19), gan fanteisio ar 
ddryswch pobl er mwyn ceisio eu 
twyllo mewn ffyrdd newydd.
    Bydd nifer yn honni eu bod 
yn cynnig gwasanaethau a 
chynhyrchion sy’n ymwneud 

â Covid-19, er mwyn twyllo 
unigolion i roi arian a gwybodaeth 
bersonol iddynt.  Felly dyma 
ychydig gyngor er mwyn eich 
helpu i osgoi bod yn ddioddefwr.

Sgiamiau i gadw 
golwg amdanynt
Negeseuon e-bost gwe-rwydo 
sy’n ceisio’ch gorfodi i roi 
gwybodaeth bersonol neu 
ariannol.  Gallai’r rhain fod yn 
cynnig ad-daliadau treth Covid-19, 
ad-daliadau archebion teithio, 
cyngor ynghylch diogelwch 
trwy neges e-bost a hyd yn oed 
ceisiadau am roddion. Ni ddylech 
glicio ar unrhyw ddolenni nac 
agor unrhyw atodiadau oni bai 
eich bod yn siŵr eu bod yn rhai go 
iawn.  Os bydd gennych chi unrhyw 
amheuon, peidiwch clicio arnynt. 

Sgiamiau ar ffurf galwadau ffôn a 
negeseuon testun
Mae’r rheolydd cyfathrebu, 
Ofcom, wedi cael adroddiadau 
am sgiamiau ar ffurf galwadau 
ffôn a negeseuon testun, sy’n 
honni eu bod gan ffynhonnell 
y gellir ymddiried ynddi fel y 
Llywodraeth, eich meddygfa, GIG, 
Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) a 
hyd yn oed Ofcom ei hun.  
    Efallai y bydd y negeseuon 
hyn wedi’u recordio neu bydd y 
bobl sy’n ffonio yn cynnig prawf 
am y Coronafeirws, triniaeth 
neu wellhad, neu efallai y 
byddant yn cynnig trafod eich 
anghenion meddygol.  Ond yr 

hyn y maent yn dymuno i chi ei 
wneud mewn gwirionedd yw 
rhoi gwybodaeth bersonol neu’ch 
manylion ariannol iddynt, fel y 
gallant ddwyn eich arian neu’ch 
hunaniaeth.
    Dylech wastad fod yn amheus o 
alwadau diwahoddiad. Peidiwch 
â bod ofn eu herio neu orffen 
yr alwad os nad ydych yn gallu 
cadarnhau eu manylion. Peidiwch 
byth a datgelu eich manylion 
personol os ydych yn ansicr. Os 
ydych yn pryderu, ffoniwch y 
sefydliad yn ôl ar y rhif a restrir 
ar eu gwefan, ar wahanol ffôn 
yn ddelfrydol oherwydd gall 
troseddwyr gadw’r linell ar agor 

weithiau.
    Dyma enghraifft o neges destun 
sy’n sgiâm ac sy’n honni ei bod gan 
y llywodraeth, a dyma un go iawn.
    Os byddwch yn amau a yw’r 
neges destun yn un go iawn, ni 
ddylech glicio ar ddolenni.      
    Os yw’n neges destun gan y 
Llywodraeth, trowch at www.gov.uk 
er mwyn cadarnhau unrhyw 
wybodaeth a roddwyd.  Dylech 
gadarnhau rhif ffôn sefydliad o’u 
gwefan.
    Os ydych chi’n credu bod un 
o’r galwadau neu’r negeseuon 
testun hyn yn un go iawn, gan eich 
meddyg teulu er enghraifft, 
 ffoniwch eich meddygfa ar 
 wahân er mwyn holi a  
 ydynt wedi ceisio cysylltu  
 â chi.FFUG

FFUG

Galwyr digroeso
Mae Age Connect 
Gogledd Ddwyrain Cymru 
yn rhybuddio bod rhai 
sgamwyr yn curo ar ddrysau 
preswylwyr hŷn yn honni 
eu bod o’r Groes Goch 
ac yn cynnig eu profi am 
COVID-19 am gost. Peidiwch 
â chael eich twyllo, nid oes 

ganddo ddim 
i’w wneud 
â’r Elusen y 
Groes Goch 
Brydeinig.

   DILYS
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Mae Safonau Masnach Cenedlaethol 
yn rhybuddio am dwyllwyr hefyd y 
gallent alw heibio eich cartref, eich 
ffonio, cysylltu â chi drwy’r post neu 
ar-lein, gan gynnig gwasanaethau 
glanhau yn y cartref, dynwared 
gweithwyr gofal iechyd a chynnig 
‘profion cartref’ am y coronafeirws 
neu gynnig fynd i siopa i chi neu 
gasglu meddyginiaeth ar eich rhan, 
cyn gofyn am arian ymlaen llaw ac 
yna, diflannu.

       Maent yn rhybuddio:

• Byddwch yn ofalus a 
gwrandewch ar eich greddf.  
Peidiwch â bod ofn gorffen 
yr alwad, rhoi’r deunydd yn 
y bin, ei ddileu neu gau’r 
drws.

• Dylech gymryd eich amser; 
peidiwch gadael i unrhyw un 
eich rhuthro.

• Os bydd rhywun yn honni eu 
bod yn cynrychioli elusen, 
gofynnwch am brawf o bwy 
ydynt. Dylech fod yn amheus 
o unrhyw un sy’n gofyn am 
arian ymlaen llaw. Holwch 
ffrindiau a theulu cyn derbyn 
unrhyw help a gynigir os 
byddwch yn ansicr.

• Dim ond nwyddau gan 
adwerthwyr dilys y dylech 
eu prynu, a dylech gymryd 
eiliad i feddwl cyn rhoi eich 
arian neu’ch gwybodaeth 
bersonol iddynt.

• Dylech wybod manylion y 
sawl yr ydych yn delio gyda 
nhw – os bydd angen help 
arnoch, siaradwch â rhywun 
yr ydych yn eu hadnabod neu 
cysylltwch â’ch Cyngor lleol.

• Dylech ddiogelu’ch 
gwybodaeth ariannol, yn 
enwedig wrth bobl nad 
ydych yn eu hadnabod. Ni 

Cyngor 
er mwyn 
osgoi cael 
eich twyllo 

ddylech fyth roi eich cerdyn 
banc neu’ch rhif PIN i rywun 
dieithr. 

Yr hyn i’w wneud 
nesaf 
Os byddwch yn cael galwad, 
neges destun neu ddeunydd 
cyfathrebu arall y gallai fod yn 
sgiâm yn eich barn chi, dylech 
orffen yr alwad neu ddileu 
y neges destun, ac adrodd 
amdano i Action Fraud, www.
actionfraud.police.uk neu 
0300 123 2040.
    Am wybodaeth bellach, 
trowch at www.ofcom.org.uk 
a chwiliwch am sgamiau sy’n 
ymwneud â’r coronafeirws.
    Os ydych chi’n credu eich bod 
wedi dioddef twyll personol, 
cysylltwch â’ch banc, eich 
cymdeithas adeiladu neu’ch 
cwmni cerdyn credyd ar unwaith.
    Yn y rhifyn arbennig hwn, 
dim ond er mwyn rhoi ychydig 
hwyl yw ein Chwilair a’n posau 
Swdocw, felly ni ddylech bostio 
eich posau atom ar ôl i chi eu 
cwblhau y tro hwn.
    I gael mwy o wybodaeth 
am sgamiau sy’n gysylltiedig 
â coronafirws ewch i https://
www.actionfraud.police.uk  a 
chwilio am coronafirws.

A ydych yn dymuno 
cadarnhau bod 
galwad gan WWH 
yn un go iawn?
Yn ystod y sefyllfa bresennol, 
mae nifer o’n staff yn ffonio 
ein preswylwyr agored i niwed 
a’r rhai dros 70 oed er mwyn 
sicrhau bod ganddynt y cymorth 
a’r cyflenwadau y mae eu 
hangen arnynt.      
    Efallai nad eich Swyddog Tai 
arferol fydd yn ffonio, ond un 
o’n staff niferus sy’n gweithio 
yn ein gwasanaethau eraill.  Os 
nad ydych yn siŵr a ddylech 
chi siarad gyda’r sawl sy’n 
ffonio, a hoffech sicrhau bod 
yr alwad yn un go iawn, mae 
croeso i chi ffonio ein Canolfan 
Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 
0800 052 2526, a byddant yn 
gallu cadarnhau enw’r sawl sy’n 
ffonio.
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CADW MEWN CYSYLLTIAD

Cadw mewn 
cysylltiad 

Yn ystod y cyfnod hwn lle y mae 
pobl yn cadw pellter cymdeithasol 
ac yn hunanynysu, nid oes 
angen i chi golli eich sgyrsiau 
cymdeithasol.  Gallwch gadw 

  WhatsApp  

  Mae WhatsApp 
  yn ap negeseua 
am ddim sy’n caniatáu i chi anfon 
negeseuon testun, sain a lluniau 
dros data/WiFi at unrhyw un 
arall sydd â’r ap. Fel rheol mae 
angen rhif ffôn symudol arnoch i 
ddefnyddio’r ap hon.

I wneud galwad fideo: 

• Cliciwch ar eicon gwyrdd Whatsapp

• Os nad oes gennych chi sgwrs ar 
agor yn barod gyda’r unigolyn yr 
ydych yn dymuno cael galwad 
fideo gyda nhw, cliciwch ar y 
botwm gwyrdd gyda’r swigen 
siarad gwyn (ar y gwaelod ar yr 
ochr dde fel arfer) a chwiliwch 
amdanynt yn eich rhestr 
cysylltiadau

• Pan fydd y sgwrs ar agor, dylech 
bwyso botwm y camera gwyn 
(ar yr ochr dde ar frig y dudalen 

  Zoom 

  Mae Zoom yn 
  wefan ac yn ap 
symudol arall sy’n caniatáu i chi 
wneud galwadau sain a fideo dros 
gysylltiad Rhyngrwyd.

Gwneud galwad fideo ar Zoom:

• Agorwch Zoom ar eich cyfrifiadur, 

gan glicio ar ‘New Meeting’
• Ar waelod y sgrin, cliciwch ‘Invite’ 

ac yna, cliciwch ‘copy URL’.  Bydd 
hyn yn rhoi dolen i chi y gallwch 
ei rhannu gyda theulu, ffrindiau 
neu’r bobl yr ydych yn dymuno 
siarad gyda nhw

• Dylech gopïo’r ddolen a’i hanfon 
at y bobl yr ydych yn dymuno 
cael galwad fideo gyda nhw 
mewn neges e-bost

• Pan fyddant yn clicio ar y 
ddolen, bydd hon yn agor 
ystafell gyfarfod rhith a byddwch 
yn gweld pawb yr oeddech wedi 
eu gwahodd (sy’n clicio ar y 
ddolen) ar eich sgrin.

• I orffen yr alwad, cliciwch yr 
eicon ffôn coch.

https://bit.ly/34No6VQ

mewn cysylltiad gyda ffrindiau 
a theulu ar-lein mewn nifer o 
wahanol ffyrdd.  Mae sgyrsiau 
dros fideo ac e-bost yn ffyrdd 
poblogaidd iawn o gyfathrebu 

gydag eraill.
    Bydd gan wahanol bobl 
wahanol hoffterau a lefelau 
profiad, ynghyd ag amrywiaeth 
o ddyfeisiau digidol.  Efallai 

fel arfer).  Bydd hyn yn agor 
galwad a bydd eich wyneb yn 
ymddangos ar y sgrin o’ch blaen.

• Pan fydd y person yn ateb, 
byddwch yn eu gweld ar eich 
sgrin.

• Er mwyn ateb galwad fideo gan 
rywun arall, pwyswch y botwm 
“Answer” gwyrdd.

Gallwch gael help mwy manwl am 
sut i ddefnyddio Whatsapp yma:
https://bit.ly/2xxUeRb
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Cadw mewn 
cysylltiad 

gyda ffrindiau a theulu pan nad ydym 
yn gallu cyfarfod wyneb yn wyneb

  Skype  
 
  Platfform yw
  Skype sy’n 
  defnyddio’r 
Rhyngrwyd, megis dros WiFi neu 
ddata symudol, er mwyn anfon 
negeseuon, gwneud galwadau 
sain neu fideo. - canllaw skype

I wneud galwad fideo ar Skype:

• Agorwch yr ap a mewngofnodwch 
os nad ydych chi wedi gwneud 

  Facetime 

  Mae Grwpiau 
  Facetime yn caniatáu 
i ni alw sawl person drwy alwad fideo 
gan ddefnyddio Wi-Fi os oes gan bob 
un ohonynt ddyfais Apple.

Gwneud galwad FaceTime: 

• Ewch i’ch rhestr cysylltiadau 

hynny yn barod
• Cliciwch ar y botwm llyfr ffôn 

Cysylltiadau er mwyn gweld eich 
rhestr cysylltiadau

• Pwyswch enw’r sawl yr ydych 
yn dymuno eu ffonio, yna 
pwyswch y botwm fideo.  Os 
ydych yn dymuno cael galwad 
grŵp (galwad gyda mwy nag un 
person), ychwanegwch berson 
arall o’ch rhestr cysylltiadau

• Pan fydd yr alwad yn cychwyn, 
byddwch yn gallu gweld eich 

CADW MEWN CYSYLLTIAD

y bydd yn cymryd amser i roi 
cynnig ar wahanol ddyfeisiau a 
phlatfformau er mwyn darganfod 
yr un sy’n gweithio i bawb.  
Isod, gweler canllaw er mwyn 

trefnu sgyrsiau grŵp a galwadau 
fideo gan ddefnyddio rhai o’r 
apiau galwadau fideo mwyaf 
poblogaidd ar gyfer ffonau clyfar, 
llechi neu gyfrifiaduron.  Bydd 

angen i chi lawrlwytho’r apiau 
trwy App Store ar gyfer iPhone 
neu Google Play ar gyfer ffôn 
Android neu’ch porwr os oes 
gennych chi gyfrifiadur.

gilydd ar eich sgrin
• Ar ddiwedd yr alwad, pwyswch 

fotwm “End Call” er mwyn 
gorffen y sgwrs

• Os na fydd rhywun yn ateb 
eich galwad, byddwch yn cael 
neges ar eich sgrin ffonio yn rhoi 
gwybod i chi.  O’r ffenestr hon, 
gallwch roi cynnig ar ffonio eto.

Gallwch gael help mwy manwl 
am sut i ddefnyddio Skype yma: 
https://bit.ly/2KiI7u3

a chwiliwch am yr unigolyn yr 
ydych yn dymuno cael galwad 
fideo gyda nhw

• Cliciwch ar eu henw a bydd eiconau 
yn ymddangos oddi tanynt

• Cliciwch ar eicon y camera a 
bydd hwn yn agor yr alwad fideo

• I ateb galwad fideo gan rywun 
arall, pwyswch fotwm gwyrdd 
“Answer” fel y byddech yn ei 

wneud ar gyfer galwad sain.

Gallwch gael help mwy manwl am 
sut i ddefnyddio FaceTime yma: 
https://bit.ly/2V3fzuw
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IECHYD A LLES

Cyngor defnyddiol
er mwyn gofalu am eich lles meddyliol  
Mae nifer ohonom yn gofidio am yr achos 
coronafeirws sy’n parhau.  Er bod y ffocws yn aml 
ar iechyd corfforol, mae’n bwysig cofio am yr effaith 
ar ein hiechyd meddwl hefyd.  Nid oes angen i chi 
fod yn arbenigwr am iechyd meddwl i ofalu am eich 
hun ac i gadw golwg ar rywun arall.  Dyma ychydig 
gyngor gan ymgyrch iechyd meddwl Mae Pob 
Meddwl yn Bwysig GIG.

Cynorthwyo rhywun arall yn ystod Covid-19

Cadw golwg

Efallai nad ydych yn gallu cyfarfod 
wyneb yn wyneb, ond mae 
codi’r ffôn, cael galwad fideo, 
cychwyn sgwrs grŵp neu anfon 
negeseuon at rywun ar gyfryngau 
cymdeithasol yn rhoi gwybod 
iddynt eich bod yno i siarad ac yn 
barod i wrando.

Gwrando a myfyrio

Os oes gennych chi broblem 
iechyd meddwl neu beidio, bydd 
hwn yn gyfnod heriol ar gyfer ein 
hiechyd a’n lles meddyliol.  Os 
bydd rhywun yn dewis rhannu 
rhywbeth gyda chi, cofiwch nad 
oes angen i chi ddatrys y sefyllfa 
neu gynnig cyngor.  Yn aml, bydd 
gwrando ar rywun, a dangos eich 
bod yn eu hystyried o ddifrif, yn 
gallu helpu rhywun i ymdopi.

Gofyn cwestiynau

Gofynnwch sut y mae pobl yn 
ymdopi, a gofynnwch unwaith 
eto os ydych yn gofidio nad ydynt 
yn rhannu’r holl fanylion.  Gall 
holi eto, gan ddangos diddordeb, 
helpu rhywun i rannu eu 
teimladau a’u hystyried.

 

Cadw mewn cysylltiad 
gyda phobl 

Gallech roi cynnig ar alwadau 
ffôn, galwadau fideo neu 
gyfryngau cymdeithasol yn lle 
cyfarfod rhywun – boed hynny 
gyda phobl yr ydych yn eu gweld 
fel arfer neu er mwyn cysylltu 
gyda hen ffrindiau.

Trafodwch eich 
pryderon

Mae teimlo ychydig yn ofidus, yn 
ofnus neu’n analluog am y sefyllfa 
bresennol yn normal.  Cofiwch:  
mae’n iawn rhannu eich pryderon 
gydag eraill yr ydych yn ymddiried 
ynddynt – ac fe allai hyn eu helpu 
nhw hefyd.
    Rhowch y ddolen hon yn eich 
bar chwilio y rhyngrwyd er mwyn 
cael rhestr o linellau cymorth:
www.tinyurl.com/
SupportWWHA 

Cynorthwyo a helpu 
eraill

Ceisiwch feddwl am bethau y 
gallwch eu gwneud er mwyn 
helpu’r rhai o’ch cwmpas.  A oes 
ffrind neu aelod o’r teulu gerllaw 
y gallech anfon neges atynt?  A 
oes unrhyw grwpiau cymunedol 
y gallech ymuno â nhw er mwyn 
cynorthwyo eraill yn lleol?
    Cofiwch, mae’n bwysig gwneud 
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hyn yn unol â chanllawiau 
swyddogol ynghylch cadw 
pellter cymdeithasol oherwydd 
Coronafeirws, er mwyn cadw 
pawb yn ddiogel.
 

Teimlo fel pe baech 
wedi paratoi

Os nad ydych chi wedi gwneud 
hynny yn barod, efallai yr hoffech 
siarad gyda’ch cyflogwr, deall eich 
hawliau mewn perthynas â thâl 
salwch a budd-daliadau, a chael 
rhai pethau hanfodol ar gyfer 
y cyfnod pan fyddwch yn aros 
gartref.
    Gallech feddwl am y sawl y 
gallech gael help ganddynt yn 
lleol hefyd – yn ogystal â phobl 
yr ydych yn eu hadnabod, mae 
nifer fawr o grwpiau cymorth 
lleol a chymunedol yn cael eu 
sefydlu.  Ceisiwch gofio mai am 
gyfnod dros dro yn unig y bydd yr 
amhariad hwn yn para yn ôl pob 
tebyg.
    Trowch i dudalen 20 am restr o 
sefydliadau cymorth yn eich ardal 
chi.

Gofalu am eich corff

Ceisiwch fwyta prydau iach, 
cytbwys, yfed digon o ddŵr ac 
ymarfer yn rheolaidd.  Dylech 
osgoi ysmygu a chyffuriau, a 
cheisiwch beidio yfed gormod o 
alcohol.
    Gallwch adael eich tŷ, ar 
eich pen eich hun neu gydag 

aelodau eich aelwyd, am un 
math o ymarfer corff y dydd – fel 
cerdded, rhedeg neu feicio.  Ond 
dylech sicrhau eich bod yn cadw 
pellter diogel o 2 metr wrth eraill.

Cadw at y ffeithiau

Dylech sicrhau ffynonellau 
credadwy y gallwch ymddiried 
ynddynt – fel GOV.UK neu 
wefan GIG – a chadarnhau’r 
ffeithiau yr ydych yn eu cael gan 
ffrydiau newyddion, cyfryngau 
cymdeithasol neu bobl arall.  Mae 
gormod o gamwybodaeth yn 
cael ei lledaenu ar hyn o bryd, 
felly neilltuwch yr amser i’w 
harchwilio.

Ymdopi gyda 
theimladau anodd 

Ceisiwch ganolbwyntio ar y 
pethau y gallwch eu rheoli, fel 
eich ymddygiad, pwy y byddwch 
yn siarad gyda nhw, a ble a pha 
mor aml y byddwch yn cael 
gwybodaeth.

Gwneud pethau yr 
ydych yn eu mwynhau

Os nad ydych yn gallu gwneud y 
pethau yr ydych yn eu mwynhau 
fel arfer oherwydd eich bod yn 
aros gartref, meddyliwch am sut 
y gallech eu haddasu, neu roi 
cynnig ar rywbeth newydd.

Canolbwyntio ar y 
presennol

Gall canolbwyntio ar y 
presennol, yn hytrach na gofidio 
am y dyfodol, helpu gydag 
emosiynau anodd a gwella ein 
lles.  Gall technegau ymlacio 
helpu rhai pobl i ddelio gyda 
theimladau gofidus hefyd, neu 
gallech roi cynnig ar ddilyn y 
cyngor a roddir yn y fideo hwn 
am anadlu ymwybodol.  Rhowch 
y ddolen hon yn eich bar chwilio 
y rhyngrwyd i weld y fideo:
www.tinyurl.com/IntouchWWHA  

Gofalu am eich 
cwsg

Ceisiwch gynnal patrymau cysgu 
rheolaidd a chadw at arferion 
hylendid cwsg da – fel osgoi 
defnyddio sgrin cyn amser gwely, 
bwyta ac yfed llai o gaffein a 
chreu amgylchedd gorffwysol.

Source: www.nhs.uk/oneyou/
every-mind-matters/ 
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Rydym yma
i helpu
Mae’n Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid (CSC) a’n gwasanaeth 
Larwm Brys ar agor ac yn hollol weithredol, 24 awr y dydd, bob dydd. 

Pan fyddwch yn ffonio 
0800 052 2526, atebir eich galwad 
gan aelod o’r tîm sy’n gweithio 
gartref er mwyn eich cadw chi – a 
nhw – yn ddiogel.  Efallai y bydd 
yr amser aros ychydig yn hirach 
nag y mae fel arfer, felly a fyddech 
gystal â bod yn amyneddgar.
    Mae’r gwasanaeth wedi’u 
gyfyngu i adrodd am waith trwsio 
hanfodol, ymholiadau ynghylch 
rhent a thaliadau a chyngor/
cymorth i bobl agored i niwed ar 
hyn o bryd.
    Os oes gennych chi offer larwm 
brys, a fyddech gystal â’i brofi yn 
rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod 
yn gweithio’n gywir.  
    Os bydd problem, adroddwch 
amdano trwy ffonio 
0800 052 2526. 
    Gallwch dalu eich rhent ar-lein 
hefyd trwy droi at ein gwefan, 
sef www.wwha.co.uk/pay-my-
rent, lle y gallwch drefnu debyd 
uniongyrchol hefyd.  Bydd 
angen i chi roi eich 
cyfeirnod tenantiaeth.
    Hoffem sicrhau ein holl 
breswylwyr ein bod yma 
i helpu.  
    Am y wybodaeth 
ddiweddaraf am ein 
gwasanaethau, gan gynnwys sut y 
gallwch gysylltu â’ch swyddog tai, 
trowch at y dudalen COVID-19 ar 
ein gwefan,www.wwha.co.uk. 

CANOLFAN GWASANAETHAU CWSMERIAID

Mae ein staff wedi ffonio’r holl breswylwyr sy’n 70 
oed a throsodd a’r rhai sy’n agored i niwed, er mwyn 
holi a oes angen cymorth a help arnynt gyda thasgau 
fel siopa, casglu presgripsiynau neu os ydynt yn 
dymuno cael sgwrs er mwyn lleihau’r ymdeimlad o 
ynysu cymdeithasol. 
    Rydym wedi ffonio 3,000 o breswylwyr oedrannus 
agored i niwed, mae 700 wedi gofyn am help ac 
rydym wedi gallu darparu.
    Os ydych yn ei chael hi’n anodd ymdopi neu os 
ydych yn adnabod rhywun sy’n cael anhawster, 
cysylltwch â ni drwy alw 0800 052 2526.
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Cymorth i ddioddefwyr cam-drin domestig
Mae sefydliadau ac elusennau sy’n helpu’r rhai sydd mewn perygl o ddioddef cam-drin domestig wedi 
adrodd am gynnydd yn nifer y galwadau a’r ceisiadau.
    Mae’r rhain yn arwyddion sy’n ein rhybuddio y gallai’r cyfyngiadau i oresgyn y coronafeirws gynyddu’r 
tensiwn domestig, gan atal llwybrau dianc.
    Yn ddiweddar, cyflwynwyd amrediad o fesurau gan Lywodraeth Cymru i helpu’r rhai sydd mewn perygl, 
yn enwedig y rhai sy’n ei chael hi’n anodd ceisio help efallai os ydynt ar eu pen eu hunain yn eu cartref gyda 
phartner treisgar neu sy’n eu cam-drin.

Os ydych chi, neu rywun yr ydych yn eu hadnabod, 
yn dioddef camdriniaeth gorfforol neu emosiynol 
gan bartner, dyma rai ffyrdd o gael help: 

• Mae llinell gymorth Byw Heb Ofn ar gael 24 
awr y dydd – ffoniwch 0808 8010 800 am ddim 
ar unrhyw adeg, os y gallwch wneud hynny yn 
ddiogel.

• Yn ogystal, gallwch anfon neges destun at 0786 
007 7333, neu e-bost at info@livefearfreehelpline.
wales neu gael sgwrs ar y we – https://gov.wales/
live-fear-free/contact-live-fear-free

• Llinell gymorth Dyn – ffoniwch 0808 8010 321 am 
ddim, anfonwch e-bost at support@dynwales.org 
neu trowch at www.dynwales.org

• Os nad yw hi’n ddiogel i chi siarad, ond mae 
angen help arnoch ar unwaith, bydd heddluoedd 
ar draws Cymru yn ymateb i alwad 999 ddistaw – 
ffoniwch 999 ac yna, pwyswch 55 i ddynodi nad 
ydych yn gallu siarad, ond bod angen help arnoch.

Mae help ar gael
• Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu llochesau 

brys i bobl nad oes ganddynt le diogel i fynd – 
gan gynnwys dioddefwyr cam-drin domestig.

• Mae cyllid a chanllawiau ar gael er mwyn helpu 
i ddarparu llety ac unedau cymunedol ar gyfer 
pobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, gan 
gynnwys y rhai sydd wedi dioddef cam-drin 
domestig.

• Cadwch olwg ar eich anwyliaid – cadwch mewn 
cysylltiad, gan aros yn ddiogel, trwy gyfrwng 
Skype, FaceTime, neu fideo What’s App.  
Byddwch yn ymwybodol o’r ffaith y gallai eraill 
fod yn gwrando, felly byddwch yn ofalus gyda 
chwestiynau uniongyrchol.

• Trefnwch air fel cod neu arwydd i ddynodi 
argyfwng er mwyn rhoi gwybod i’r rhai sy’n agos 
atoch bod angen help arnoch ac y dylent ffonio’r 
heddlu.

• Lle y gallwch, dylech gadw cwdyn o eitemau 
hanfodol yn ddiogel, gan ystyried y dewisiadau 
er mwyn storio hwn mewn man diogel;  ei adael 
gyda chymydog yr ydych yn ymddiried ynddynt

• Os byddwch yn gallu gwneud hynny yn ddiogel, 
cysylltwch â’ch gwasanaeth cam-drin domestig 
lleol, neu linell gymorth Byw Heb Ofn, er mwyn 
paratoi cynllun i’ch helpu i fod yn ddiogel yn eich 
cartref, neu gynllun diogel er mwyn gadael.

• Defnyddiwch siopau lleol os na fydd slotiau siopa 
ar-lein ar gael.  Manteisiwch ar y cyfle i siarad 
gyda rhywun.

• Os ydych yn dioddef trais neu gam-drin 
domestig, cysylltwch â llinell gymorth Byw Heb 
Ofn ar unwaith.  Os ydych yn ddioddefwr neu’n 
oroeswr gwrywaidd, mae llinell gymorth Dyn yn 
cynnig yr un cymorth.

Byddwch yn ddiogel, a cheisiwch 
help ym mha bynnag ffordd y 
gallwch – mae pobl sy’n barod i 
wrando.

YMDDYGIAD GWRTHGYMDEITHASOL
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Pwy sy’n gallu helpu?
Rydym yma i helpu pan yr ydym 
yn gallu ar draws y wlad, mae 
sefydliadau a byddinoedd o 
wirfoddolwyr yn cydweithio i 
ddarparu help a chymorth i bobl 
a theuluoedd agored i niwed sy’n 
hunanynysu.
    Os ydych chi ar-lein ac ar 

Facebook, ceir nifer o grwpiau 
cymorth Covid-19 lleol sy’n 
cynnig help wrth siopa a chael 
cyflenwadau meddygol brys.
    Gallwch weld eich un agosaf chi 
trwy droi at COVID Mutual Aid UK 
https://covidmutualaid.org/local-
groups/

    Dyma restr o rai o’r 
gwasanaethau y gallent fod 
o gymorth. Dylech fod yn 
ymwybodol o’r ffaith bod rhai o’r 
gwasanaethau yn delio gyda galw 
uchel efallai, felly a fyddech gystal 
â bod yn amyneddgar.

CYMRU GYFAN 

Alcoholigion Anhysbys, cymorth 24 
awr i bobl sydd â phroblemau alcohol. 
Ffoniwch 0845 769 7555.

Wales Bereavement Support, canolfan 
gynghori ynghylch profedigaeth. 
Ffoniwch 0800 634 94 94.

Llinell Cynghori a Gwrando 
Gymunedol Iechyd Meddwl Cymru, 
llinell wrando sy’n cynnig cymorth 
emosiynol. Ffoniwch 0800 477 2020. 
Gwasanaethau cymorth i unrhyw 
un sy’n ymdopi â salwch meddwl, 
gan gynnwys perthnasau a ffrindiau 
dioddefwyr. Ffoniwch 0800 132 737

Dewis Cymru, cyfeiriadur ar-lein A-Y 
cynhwysfawr o wasanaethau yn eich 
ardal, o fferyllwyr i grwpiau cymorth. 
Mae’n ddefnyddiol fel ‘Tudalennau 
Melyn’ ar-lein ar gyfer gweithgareddau 
a gwasanaethau lleol yn eich ardal. 
www.dewis.wales

Galw Iechyd Cymru
Cyfleuster chwilio am fferyllwyr 
y tu allan i oriau. Gallwch gael 
gwybod pa fferyllwyr sydd ar gael 
yn ein hardal. Mae oriau agor a 
gwasanaethau a meddyginiaeth ar 
gael yn unol â newidiadau. https://
www.nhsdirect.wales.nhs.uk/
LocalServices/?s=Pharmacy

PEN-Y-BONT AR OGWR 

Banc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr, 79A 
Stryd Nolton, Pen-y-bont ar Ogwr, 
CF31 3AA. Cysylltwch ag Angela 
Rackham 01656 858713 | info@
bridgend.foodbank.org.uk | http://
bridgend.foodbank.org.uk

Porthcawl – Grŵp Strategaeth 
Covid-19, siopa/ cyflenwadau, casglu 
meddyginiaeth, cyfeillio dros y ffôn. 
Cysylltwch â Kerry Marlow 01656 
771457 | 07900 494386 | https://
www.facebook.com/PorthcawlC19S/ 
https://porthcawlc19s.weebly.com/

BAVO (Cymdeithas Mudiadau 
Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr) 
Tîm Ymateb Cymunedol COVID-19 
– help amrywiol yn y gymuned gan 
wirfoddolwyr hyfforddedig. https://
bridgend.volunteering-wales.net

Covid 19 Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-
y-bont ar Ogwr, diweddariad ynghylch 
cau gwasanaethau a gwybodaeth am 
COVID-19. https://www.bridgend.
gov.uk/news/covid-19-update-from-
bridgend-county-borough/

Bridgend Age UK, gwybodaeth am 
wasanaethau yn ystod yr achos 
coronafeirws. Mae’r linell gynghori 
yn cael nifer fawr o alwadau ar hyn o 
bryd. Rhowch gynnig ar ffonio am 9am 
neu ychydig cyn 5pm. 08000 223 444 
www.ageuk.org.uk/cymru, e-bost:
advice@agecymru.org.uk

Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont 
ar Ogwr, helpu pobl hŷn i fyw 
bywyd annibynnol mewn cartrefi 
cynnes, diogel a hygyrch. Gallai’r 
gwasanaethau gael eu cyfyngu 
oherwydd lefelau staffio. Ffoniwch 
01656 646755, y wefan yw www.
careandrepair.org.uk

CAERDYDD

Canolfan y Cyngor, sy’n rhoi talebau 
Banc bwyd, sy’n dosbarthu ac yn 
siopa ar gyfer y parseli banc bwyd i’r 
rhai sydd mewn angen ac yn agored i 
niwed. Ffoniwch 02920 871071.

Cyngor Caerdydd, gwasanaeth gan 
wirfoddolwyr er mwyn cynnig help 
gyda phresgripsiynau. Ffoniwch 029 
20871239.

Cathays, Y Rhath, Y Waun, 
Plasnewydd a Gabalfa
Grŵp Cymunedol sy’n cynnig 
gwasanaeth siopa a sgwrsio. 
Cysylltwch â Nikki, 07762 930223

Grŵp Ardal COVID-19, grŵp o 
gymdogion sy’n dymuno helpu i ddwyn 
ein cymunedau lleol ynghyd, gan 
sicrhau bod pawb yn gallu manteisio 
ar y cymorth y mae ei angen arnynt. 
Facebook https://www.facebook.com/
groups/251990475816496/about/

Cymorth Covid-19 Trelái a Chaerau, 
yn cynorthwyo pobl yn ein cymuned, 
https://www.facebook.com/
groups/1036654390037535/

Grŵp cymorth coronafeirws Tredelerc, 
grŵp o wirfoddolwyr gweithgar sy’n 
helpu’r henoed, y rhai agored i niwed 
a’r rhai mewn angen.
https://www.facebook.com/
groups/550591232330149/?fref+nf

C.A.S.T Coronavirus Action Llaneirwg 
a Trowbridge, partneriaeth 
gweithredu cymunedol rhwng grŵp 
Cymorth Coronafeirws Tredelerch, 
Ysgol Uwchradd Eastern ac Eglwys 
Bethania. Helpu gyda nwyddau groser, 
cyfleustodau, anghenion personol, 
ysbrydol a chymdeithasol. Rhywun 
i siarad â nhw. Ffoniwch 02920 775 
934 neu anfonwch e-bost at cast@
easternhigh.org.uk. Dylech adael neges 
fer, gan nodi eich manylion cyswllt, a 
byddant yn eich ffonio yn ôl.

Gweithredu Cymunedol Grangetown, 
rhwydwaith o wirfoddolwyr 
yn y gymdogaeth http://www.
grangetowncardiff.co.uk/home.htm
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Tongwynlais
Help wrth siopa a dosbarthu 
presgripsiynau i breswylwyr agored 
i niwed. Cysylltwch â Chyng Linda 
Morgan 07779 975476 neu Gyng Mike 
Pritchard Jones 07974825252.

CAERFFILI

Ymateb Cymunedol Cyngor Caerffili, 
help gyda siopa a phresgripsiynau. 
Ffoniwch 01443 811490.

Age Cymru Caerffili, cyngor i bobl 
hŷn yn ystod yr achos coronafeirws, 
gan gynnig cymorth a gwybodaeth. 
Ffoniwch 02920 865897.

SIR GAERFYRDDIN

CAVS (Cymdeithas Mudiadau 
Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin) Tîm Ymateb 
Cymunedol COVID-19 – help amrywiol 
yn y gymuned gan wirfoddolwyr 
hyfforddedig 01267 245 555

Banc Bwyd Caerfyrddin 01267 
232 101 carmarthenfoodbank@
towychurch.co.uk

Llanymddyfri Siop fwyd Coop, 0330 
0417 784.

Help Llanymddyfri, cydlynu siopa, 
presgripsiynau ac ati, ffoniwch 01550 
721 499.

YMCA Llanymddyfri – Banc Bwyd – 
01550 721 499

Drefach Felindre Siop Premier, siopa 
bwyd. Ffoniwch 01559 371 278 / 
07919 150 980

CEREDIGION

CAVO (Cymdeithas Mudiadau 
Gwirfoddol Ceredigion) Tîm Ymateb 
Cymunedol COVID-19 – help amrywiol 
yn y gymuned gan wirfoddolwyr 
hyfforddedig 01570 423 232

Aberystwyth Siop Fwyd Coop, 0330 
0417 784

Canolfan Penparcau, cydlynu 
gwirfoddolwyr, 01970 611 099, e-bost: 

contact@penparcau.cymru
Ymaichi, siop fwyd ar-lein newydd 
ar gyfer Aberystwyth a’r cyffiniau. 
Ffoniwch 01970 606 010/ www.
ymaichi.co.uk

Banc Bwyd Aberystwyth – 0800 242 
58 44 foodbank@stannes.wales

Bow Street Spar, siop fwyd, 01970 617 
683

Borth Siop fwyd Premier, 01970 871 
543

Grŵp Cymorth Coronafeirws 
Aberteifi, cydlynu siopa, 
presgripsiynau, ac ati. Ffoniwch 01239 
801 012 neu anfonwch e-bost at 
cardigancoronahelp@gmail.com

Banc Bwyd Aberteifi – 01239 615 864 
Info@cardigan.foodbank.org.uk

Siop Bentref Llanilar, siopa bwyd a 
chydlynu gwirfoddolwyr, 01974 241 
338

Help Llandysul a Help Pencader, 
cydlynu siopa, presgripsiynau, ac ati. 
Cysylltwch â Matt Adams, 01559 740 
146/ matt@calontysul.cymru

Banc Bwyd Llandysul – 07966 014 348 
bancbwyd@golau.cymru

Siop fwyd Coop Llanbedr Pont Steffan, 
0330 0417 784

Banc Bwyd Llanbedr Pont Steffan – 
07582 905 743

Cymorth Tregaron, cydlynu siopa, 
presgripsiynau ac ati. Cysylltwch â Chyng 
Catherine Hughes 01974 298 700..

SIR Y FFLINT 

Grŵp Covid 19 Sir y Fflint, 
gwasanaeth dosbarthu bwyd lleol. 
https://m.facebook.com/Flintshire-
business-offering-delivery-during-
coronovirus-105245144450487/

Nanny Biscuit, dosbarthu bwyd a 
gwasanaethau ar gyfer pobl agored i 
niwed mewn angen. Mae’n gweithredu 
fel canolfan i wirfoddolwyr hefyd. 
Cysylltwch â Rob 07726 230989| 
info.nannybiscuit@gmail.com|www.

facebook.com/nannybiscuit/
FLVC (Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y 
Fflint) Cysylltwch â Jan Owen 01352 
744 000.

Bellach, mae C.A.B yn gweithio mewn 
partneriaeth gyda banciau bwyd Sir y 
Fflint ac asiantaethau eraill er mwyn 
dosbarthu parseli bwyd - 0300 330 2118

SIR BENFRO

PAVS (Cymdeithas Mudiadau 
Gwirfoddol Sir Benfro) Tîm Ymateb 
Cymunedol COVID-19 – help amrywiol 
yn y gymuned gan wirfoddolwyr 
hyfforddedig 01437 769 422

Banciau Bwyd Sir Benfro 01834 861 
999 info@pembrokeshire.foodbank.
org.uk

Banc Bwyd PATCH – 01646 699 275 
tracy@patchcharity.org.uk

Abergwaun Siop Fwyd Coop. Ffoniwch 
0330 0417 784 | https://quickshop.
coop.co.uk

Cydlynydd Drws Nesaf Abergwaun, 
help gyda siopa bwyd, presgripsiynau 
a cheisiadau eraill. Ffoniwch: Emma 
07399 267 007.

Swyddog Ymgysylltu Trefdraeth, 
cymorth gyda gwirfoddoli cymunedol. 
Ffoniwch: Rose Seymour 07495 700 
297; e-bost Rose.pavs@gmail.com

Cymydog Da Crymych, cydlynu siopa, 
presgripsiynau ac ati. Ffoniwch: Siân 
Elin Thomas, 07824 394 909 neu Sara 
Williams, 07814 104 917.

Siop Fwyd J K Lewis, 01239 831 288

RHONDDA CYNON TAF

Banc bwyd Capel Blaencwm, yn 
darparu cymorth brys i bobl leol 
mewn argyfwng. Yn dosbarthu bob 
dydd Llun a dydd Iau. Ffoniwch 07891 
035021 / https://www.facebook.com/
blaencwmchapel/ 
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Pwy sy’n gallu helpu?
Gofal a Thrwsio RhCT Cwm Taf 
Morgannwg, parhau i ofalu am 
bobl yn yr ysbyty ac yn y gymuned, 
cynnig gwasanaeth cyfeillio dros 
y ffôn a gwasanaeth dosbarthu. 
Ffoniwch 01443 755696 https://
www.careandrepair.org.uk/en/your-
area/cwm-taf-care-repair/contact-
us/ https://www.facebook.com/
careandrepaircymru

CORONAFEIRWS – Rhwydwaith 
Cymunedol Y Rhondda, chwilio am 
wirfoddolwyr ar y stryd sy’n gallu 
cynorthwyo Cymuned y Rhondda trwy 
ddarparu gwasanaeth siopa/cyfeillio 
ac ati. https://www.facebook.com/
groups/650222742465435/

Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg, 
y wybodaeth ddiweddaraf gan 
y bwrdd iechyd lleol https://
cwmtafmorgannwg.wales/

RCT Interlink, yn cynnig amrediad 
o gyngor a chymorth er mwyn 
helpu ein cymunedau lleol trwy 
argyfwng Covid-19. Ffoniwch 01443 
846200 neu trowch at facebook, 
https://www.facebook.com/
RhonddaWellbeingCoordinators/ 
https://www.facebook.com/
cynonwellbeingcoordinators/ 
https://www.facebook.com/
TaffElyWellbeingCoordinators/

Cymorth cymunedol Pentre – 
Covid 19, tudalen gymunedol 
sy’n helpu aelodau i gadw mewn 
cysylltiad yn ystod pandemig 
Covid-19. https://www.facebook.
com/Pentre-Community-Support-
Covid-19-107835004185462/

Banc bwyd Byddin yr Iachawdwriaeth, 
cymorth brys i bobl leol mewn 
argyfwng. Ffoniwch 01443 436833 
https://www.facebook.com/
pentresalvationarmy/

Cyngor Bwrdeistref Sirol RhCT, 
diweddariadau rheolaidd am 
wasanaethau’r cyngor a gwybodaeth i 
breswylwyr. https://www.rctcbc.gov.uk

Grŵp Diweddaru a Chymorth 
Coronafeirws Y Rhondda, tudalen ar 

Facebook sy’n cynnig y diweddariadau 
diweddaraf a chymorth am y 
Coronafeirws i breswylwyr Y Rhondda. 
https://www.facebook.com/
groups/196502235014389/about/

Pen-y-graig/Treherbert/Treorci
Valleys Kids, cynorthwyo pobl yn 
yr ardal leol, gan ddarparu: siopa, 
hamperi bwyd, talebau bwyd.
Pen-y-graig - 01443 420870 / 
Treherbert - 01443 773835 / Treorci - 
01443 303300 / Pen-y-graig - lynfa@
valleyskids.org/ Treherbet - caroline@
valleyskids.org Treorci - nathan@
valleyskids.org

Volunteering Matters Welcome 
Friends, gwasanaeth cyfeillio dros y 
ffôn fel dewis amgen i gyfarfodydd un-
i-un a chynorthwyo wrth ddosbarthu 
a chasglu. Yn recriwtio gwirfoddolwyr 
hefyd. Cysylltwch â Diane Matheson / 
07788 310445 Gwirfoddolwr : https://
forms.gle/628Zdnmiqv62jzZW6 
https://volunteeringmatters.org.uk/

Grŵp cymorth cymunedol Covid19 
Ynys-y-bŵl a Choed y Cwm, 
cynorthwyo pobl yn yr ardal leol, 
gan ddarparu gwasanaeth cyfeillio, 
casglu siopa/meddyginiaeth. Recriwtio 
gwirfoddolwyr fel bod rhwydwaith 
ar draws y pentrefi. Cysylltwch â Sue 
Pickering, sue.pickering@rctcbc.gov.uk

Banc Bwyd Y Rhondda, Banc bwyd. 
Ffoniwch 07928 451374/ info@
rhondda.foodbank.org.uk http://
rhondda.foodbank.org.uk/

Banc bwyd Merthyr Cynon, Eglwys 
Cwm Cynon, Y Goleudy, 369 Fernhill. 
Mountain Ash CF45 3EW 07427 
537437 / 01443 479306 info@
merthyrcynon.foodbank.org.uk http://
merthyrcynon.foodbank.org.uk/

Banc bwyd Pontypridd, Eglwys St 
Luke, Ffordd Caerdydd, Rhydyfelin, 
Pontypridd CF37 5LG. Ffoniwch 
07411 965958 / 01443 492033 info@
pontypridd.foodbank.org.uk http://
pontypridd.foodbank.org.uk/

MERTHYR TUDFUL 

Gweithredu Gwirfoddol Merthyr 
Tudful, yn rhestru’r mathau o 
wasanaethau a gynigir gan wahanol 
sefydliadau a’u manylion cyswllt. 
Mae’n cysylltu pobl sy’n chwilio am 
ffyrdd o helpu gyda sefydliadau sy’n 
chwilio am wirfoddolwyr. https://vamt.
net/en/coronavirus/

Ymddiriedolaeth Elusennol Stephens 
a George, help gyda nwyddau groser 
a chyflenwadau bwyd ar gyfer y rhai 
mwyaf agored i niwed ac ynysig yn 
lleol. Yn ogystal, bydd yn dosbarthu 
brechdanau. Gellir archebu bwyd 
dros y ffôn trwy ffonio 01685 
377688. Cysylltwch â Helen Hughes 
07940 094638 / 01685 377688 / 
helenhughes@stephensandgeorge.co.uk
    
POWYS 

Biwro Gwirfoddolwyr Crughywel, 
tîm o wirfoddolwyr sy’n helpu wrth 
gasglu siopa y talwyd amdano ymlaen 
llaw, dosbarthu prydau poeth/oer a 
archebwyd ymlaen llaw yn lleol, casglu 
presgripsiynau yn lleol, cyfeillio dros 
y ffôn, cymorth bugeiliol dros y ffôn, 
postio, casglu llyfrau llyfrgell. Mae’r 
gwasanaeth ar gael i’r rhai y mae’n 
rhaid iddynt hunanynysu yn unig. 
Ffoniwch 01873 812177

Rhwydwaith Y Drenewydd - 
COVID-19, grŵp Facebook a sefydlwyd 
i gynnig gwasanaethau a chymorth.

Eglwys Efengylaidd Y Drenewydd, 
help gyda siopa, galwadau cyfeillgar, 
cerdded cŵn a gweddïo. Ffoniwch 
01686 624343

Llandrindod - Cefnllys Ltd, arbenigwyr 
ym maes cyfrifiaduron, sy’n cynnig 
help ee er mwyn siopa ar-lein. Maent 
yn cynnig cyngor a chymorth yn rhad 
ac am ddim dros y ffôn ar gyfer unrhyw 
un yn y grŵp risg uchel neu y maent 
dros 70 oed. Cymorth o bell ar gyfer 
problemau cyfrifiadurol, ond maent 
yn ystyried gweithgarwch casglu a 
thrwsio ar hyn o bryd, gyda rhagofalon 
diogelwch, ar gyfer cyfrifiaduron y mae 
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gofyn gwneud mwy o waith cynnal a 
chadw arnynt. Ffoniwch 01597 829 
020 / https://www.facebook.com/
cefnllyslimited/

ABERTAWE

Banc bwyd Abertawe. Ffoniwch 07815 
534095 / info@swansea.foodbank.org.
uk https://swansea.foodbank.org.uk/

SCVS (Cyngor Gwasanaethau 
Gwirfoddol Abertawe), mae’r cyngor 
a’r wybodaeth am y Coronafeirws er 
mwyn helpu i ymdopi yn cynnwys 
cyfeirio at grwpiau sy’n gallu eich 
helpu, a hyd yn oed cyngor am gemau 
er mwyn diddanu plant pan na 
fyddant yn gallu gadael y tŷ. Ffoniwch 
01792 544000 / www.scvs.org.uk/
coronavirus-inds

Age Cymru Gorllewin Morgannwg, 
gwasanaeth cymorth dros y ffôn ar 
gyfer y rhai Dros 70 Oed (neu dros 
50 oed ac yn byw gydag anabledd 
neu gyflwr iechyd hirdymor). 
Ffoniwch 01639 895202 / enquiries@
agecymrywestglamorgan.org.
uk https://www.facebook.com/
AgeCymruWestGlamorgan/

Grŵp cymorth Covid 19 Abertawe, 
grŵp cymorth lleol Coronafeirws ar 
Facebook https://www.facebook.com/
groups/1110458535954111/

BRO MORGANNWG

Cyngor Bro Morgannwg, diweddarwyd 
gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am 
wasanaethau Cyngor Bro Morgannwg 
yn ystod yr achos https://www.
valeofglamorgan.gov.uk

Dinas Powys Voluntary Concern, help 
gyda siopa, presgripsiynau ac ati ar 
gyfer y rhai sy’n hunanynysu ac nad 
oes ganddynt rwydwaith cymorth. 
Cysylltwch â Wendy neu Judy 02920
513700 /befriendingdpvc@gmail.com

Helping Hands Penarth, cymorth gan 
gynnwys a heb ei gyfyngu i gasglu 
siopa, presgripsiynau, cadw golwg 
ar bobl agored i niwed, cerdded 

cŵn. https://www.facebook.com/
groups/207933657118081/

Grŵp Cymorth ar y Cyd Covid-19 
Llandochau, rhwydwaith lleol 
o wirfoddolwyr sy’n helpu ein 
cymunedau trwy’r cyfnod heriol sydd 
o’n blaenau wrth ddelio â phandemig 
covid-19 y coronafeirws.
https://www.facebook.com/
groups/216736309441390/

Newyddion a chymorth COVID-19 
cymuned Y Barri, gweithio i ymateb 
i sialensiau COVID-19. Anfonwch 
neges uniongyrchol at Bee Forest 
Admin ar Facebook er mwyn gofyn 
am help neu gynnig gwirfoddoli. 
https://www.facebook.com/groups/
BarryCommunityCOVID19/

WRECSAM

CMHT (Tîm Iechyd Meddwl 
Cymunedol) Wrecsam, Tŷ Derbyn 0300 
085 8000

Banciau bwyd Wrecsam – 07538 
547971

CONWY

Grŵp Cymorth Covid-19 Clwb 
Rygbi Nant Conwy, cynnig cymorth 
i bobl yn ystod yr achos Covid-19, 
rhwydwaith o wirfoddolwyr ar 
draws cefn gwlad Conwy sy’n helpu 
gyda siopa, galwad ffôn gyfeillgar a 
dosbarthu prydau ar ran busnesau 
lleol. Ffoniwch Llion Jones 07444 
805078.

CVSC (Cyngor Gwasanaethau 
Gwirfoddol Conwy). Ffoniwch 01824 
702 441

Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol 
Conwy. Ffoniwch 03000 850 049

SIR DDINBYCH
 
DVSC (Cyngor Gwasanaethau 
Gwirfoddol Sir Ddinbych). Ffoniwch 
01492 534091.

Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Sir 
Ddinbych. Ffoniwch 01745 443 194

Banciau bwyd Dyffryn Clwyd. 
Ffoniwch 07468 028953
Idris.foodbank@gmail.com

Mind Dyffryn Clwyd – llinellau 
cymorth – Lorraine Baylis 01745 351 
635 / 01745 336 787

Unllais - Canolfan wybodaeth ar 
gyfer yr holl asiantaethau cymorth. 
Ffoniwch Joan Doyle 01745 827903/ 
07766183275 / Director@unllais.co.uk

AGE CONNECT
Cyngor i bobl hŷn yn ystod yr achos 
coronafeirws, gan gynnig gwasanaeth 
siopa, casglu presgripsiynau a galwad 
ffôn wythnosol.

Age Connect Caerdydd a’r Fro, 
cyngor i bobl hŷn yn ystod yr achos 
coronafeirws, gan gynnig gwybodaeth 
am siopau lleol, gwirfoddolwyr yn yr 
ardal sy’n fodlon cynnig gwasanaeth 
siopa, casglu presgripsiynau a galwad 
ffôn wythnosol. Ffoniwch 02920 
683600.

RhCT, Merthyr Tudful a Phen-y-bont 
ar Ogwr. Ffoniwch 01443 490650.

Sir y Fflint. Ffoniwch 0845 549969.

CADW MEWN CYSYLLTIAD

Mae http://www.facebook.com/
goldiescymru yn ddolen i Goldies 
Cymru, sef cymuned Facebook sy’n 
cysylltu pobl hŷn ar-lein. Maent yn 
trefnu sesiwn fyw (neu wedi’i recordio 
ymlaen llaw) Goldies Mini Sing & 
Smile unwaith yr wythnos trwy eu 
tudalen Facebook, lle y gall unrhyw un 
gymryd rhan wrth ganu. Gall pobl hŷn 
gymryd rhan, anfon ceisiadau, gwneud 
sylwadau a rhannu ein deunydd a’n 
fideos er mwyn peri i’r Goldies a’r 
gymuned ehangach deimlo eu bod 
yn cadw mewn cysylltiad yn ystod y 
cyfnod hwn.

PWY SY’N GALLU HELPU?
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ANIFEILIAID ANWES A CORONAFIRWS

CYSUR MEWN  ARGYFWNG 
Anifeiliaid anwes a coronafirws (COVID-19)

Dyma gynghorion o  hoff elusennau cenedlaethol 
anifeiliaid anwes ac arbenigwyr yn  y DU.

Anifeiliaid anwes a Coronafirws Anifeiliaid anwes a Coronafirws

Anifeiliaid anwes a Coronafirws Anifeiliaid anwes a Coronafirws

GWARCHOD EIN GILYDD 

OS YDYCH YN HUNAN-YNYSU HELPU EI GILYDD

Nid oes unrhyw dystiolaeth y gall anifeiliaid anwes 
fynd yn sâl o COVOD-19 

Yn union fel dwylo dynol, gallai ffwr anifeiliaid 
anwes gario'r firws o un person i'r llall 

Golchwch eich dwylo'n dda gyda sebon ar ôl 
cyffwrdd unrhyw anifeiliaid anwes neu eu heiddo ac 
osgoi cusanau unrhyw anifail anwes 
– nhw a chi! 

Os yw eich anifail anwes yn sâl 
neu wedi'i anafu, ffoniwch eich 
milfeddyg cyn mynd i 'r  feddygfa 

Meddyliwch sut y gallwch ddarparu anghenion eich 
anifail anwes 

Gellir gadael cŵn allan i mewn i’ch gardd, neu 
ychydig y tu allan i’ch cartref i’r toiled, ond cadwch 
eich pellter oddi wrth eraill gan leihau  amser tu 
allan i’r awyr agored* 

A all unrhyw un arall ofalu am eich anifail anwes os 
ydych yn sâl neu yn yr ysbyty? 
Os ydyw eich  cath yn gyfarwydd ag aros  yn y tŷ  
yna cadwch nhw i mewn gan lanhau ei hambwrdd 
sbwriel yn rheolaidd. Os yw’n gath awyr 
agored, ceisiwch  leihau  ‘r 
rhyngweithiadau â nhw.*

Allwch chi helpu rhywun sy’n agored i niwed 
yn eich cymuned drwy gadw eu hanifail anwes 
yn ddiogel? 

Allwch chi gynnig help o bell i’ch elusen anifeiliaid 
lleol? 
Allech chi roi bwyd anifeiliaid anwes i’ch banc bwyd 
lleol? 
Bydd yr argyfwng hwn yn effeithio ar 
bob elusen anifeiliaid – ystyriwch 
gyfrannu i gefnogi eu gwaith. 

 

Mae pob person yn y cartref yn gallu cerdded 
eich ci unwaith y dydd, ond ... 

Arhoswch chi a’ch ci o leiaf ddau fetr  
o rai eraill 

Osgoi cysylltiad ag anifeiliaid anwes pobl eraill 

Sicrhewch fod gennych gyflenwad 
arferol eich anifail anwes am 
14 diwrnod: dim ond gwneud 
teithiau hanfodol i’r siop 
anifeiliaid anwes 

Mae anifeiliaid anwes yn darparu cwmni 
amhrisiadwy, gadewch i ni ofalu amdanyn nhw 
hefyd. 

Golchwch eich dwylo, dilynwch ganllawiau 
diweddaraf y Llywodraeth a chwaraewch eich 
rhan i ddiogelu eraill. 

Os ydych chi’n sâl, dylech gyfyngu 
ar gysylltiad agos â’ch anifeiliaid 
anwes. 

Mae anifeiliaid anwes yn rhan
 o’r teulu – gadewch i ni gadw 
golwg ar ein gilydd

YMARFER YMBELLHAU 
CYMDEITHASOL 

Am fwy o wybodaeth ewch i: www.cfsg.org.uk/coronavirus 
* Efallai y bydd Cyngor ar y pwyntiau penodol hyn yn newid felly cofiwch wirio canllawiau’r Llywodraeth yn rheolaidd
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ANIFEILIAID ANWES A CORONAFIRWS

Anifeiliaid anwes a’r Coronafeirws (COVID-19):
Cerdded ci rhywun arall
Mae anifeiliaid anwes yn gwmni gwerthfawr, yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn. I nifer o 
gŵn, mae mynd am dro yn rhan bwysig o'u patrwm dyddiol. Fodd bynnag, mae mesurau a 
gyflwynwyd er mwyn lleihau'r Coronafeirws yn golygu na fydd nifer o berchnogion yn gallu 
gwneud hyn, felly efallai y byddant yn dibynnu ar eraill i'w helpu. Os ydych chi wedi cynnig 
cerdded ci rhywun arall ar eu rhan, dyma rai canllawiau er mwyn helpu i gadw pawb yn ddiogel.

Dim ond os nad ydynt yn gallu cerdded eu ci eu hunain oherwydd eu hamgylchiadau unigol 
y dylech chi fod yn cerdded ci rhywun. Mae hyn yn cynnwys pobl sy'n weithwyr allweddol 
(staff GIG neu weithwyr tebyg), unigolion a warchodir (mewn perygl arbennig oherwydd y 
Coronafeirws) neu'r rhai agored i niwed a'r rhai dros 70 oed neu bobl o aelwyd 
sy'n hunanynysu, y cadarnhawyd bod rhywun ar yr aelwyd yn dioddef o'r 
Coronafeirws neu y ceir amheuaeth bod rhywun ar yr aelod yn 
dioddef o'r Coronafeirws (COVID-19).

cyswllt, a'u gwaredu ar ôl eu defnyddio.
• Dylech ddefnyddio gwahanol dennyn i dennyn y perchennog.
• Gofynnwch i rywun arall o'r aelwyd agor a chau y drysau ar eich 

rhan.
• Ni ddylech gyffwrdd ag unrhyw beth arall, fel eich ffôn, yn ystod 

unrhyw gyfnod pan fyddwch yn cael cyswllt.
• Pan fo modd, dylech gyffwrdd y ci cyn lleied ag y bo modd.
• Dylech gynnal eich pellter cymdeithasol wrth gerdded, gan 

gadw at ardaloedd tawel, ac ni ddylech ganiatáu i bobl arall neu 
anifeiliaid anwes eraill gael cyswllt â'r ci.

• Golchwch y tennyn gyda dŵr a sebon ar ôl i chi ddychwelyd y ci.
• Golchwch eich dwylo am 20 eiliad gan ddefnyddio dŵr a sebon 

cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd gartref

Pan fyddwch yn cerdded ci rhywun arall:
• Ystyriwch bob sefyllfa unigol a sut i ddiogelu'r unigolyn yr 

ydych yn eu cynorthwyo.
• Cytunwch ar y broses ymlaen llaw, gan gynnwys yr amser y 

byddwch yn cerdded y ci ac am ba mor hir.
• Dylech gerdded y ci yng nghyffiniau cartref y perchennog, 

a'u cadw ar dennyn yn ddelfrydol. Ni ddylech yrru i rhywle 
er mwyn cerdded.

• Dylech wneud trefniant i gasglu a dychwelyd y ci mewn 
ffordd ddiogel, ac mewn ffordd sy'n golygu y gellir cynnal 
pellter o ddwy fetr rhyngoch chi, gan leihau'r amser y byd-
dwch yn ei dreulio yng nghartref y perchennog gymaint ag 
y bo modd.

• Ni ddylech fyth gerdded cŵn o wahanol aelwydydd ar yr un 
pryd.

• Golchwch eich dwylo am 20 eiliad gan ddefnyddio dŵr a 
sebon cyn gadael eich cartref.

• Gwisgwch fenig yn ystod y cyfnod pan fyddwch yn cael 

Nid oes unrhyw achosion wedi’u cadarnhau lle y mae’r 
Coronafeirws (COVID-19) wedi cael ei drosglwyddo o 
anifeiliaid anwes i bobl. Fodd bynnag, gallai’r feirws 
gael ei drosglwyddo o un unigolyn i un arall trwy 
arwyneb fel blew, coler a thennyn ci.

Yn ogystal, wrth gerdded ci unigolyn a warchodir, mae’n 
arbennig o bwysig diogelu eu hiechyd sydd eisoes yn cael 
ei beryglu:

• Dylech osgoi cael unrhyw gyswllt gyda deiliaid y cartref – 
dylech gadw o leiaf ddwy fetr oddi wrthynt.

• Dylech gadw’r ci ar dennyn er mwyn osgoi sefyllfa lle 
y byddant yn cael cyswllt gydag unrhyw un arall neu 
anifeiliaid anwes eraill.

• Dylech sychu’r ci gan ddefnyddio clwtyn untro y gellir 
ei ddefnyddio ar anifeiliaid anwes, neu gan ddefnyddio 
clwtyn glân gwlyb cyn dychwelyd, er mwyn lleihau’r risg 
o drosglwyddo’r feirws i’r perchennog gymaint ag y bo 
modd.

Yn ogystal, pan fyddwch yn cerdded ci o aelwyd lle y mae 
gan bobl y Coronafeirws neu lle y ceir amheuaeth bod 
gan rywun ar yr aelwyd y Coronafeirws, mae’n arbennig o 
bwysig diogelu eich hun ac eraill:

• Dylech osgoi cael unrhyw gyswllt gyda deiliaid y cartref – 
dylech gadw o leiaf ddwy fetr oddi wrthynt.

• Dylech sychu’r ci gan ddefnyddio clwtyn untro y gellir 
ei ddefnyddio ar anifeiliaid anwes, neu gan ddefnyddio 
clwtyn glân gwlyb cyn mynd am dro.

• Dylech gadw’r ci ar dennyn er mwyn osgoi anifeiliaid 
anwes a phobl arall rhag cyffwrdd â nhw, rhag ofn bod y 
feirws ar eu blew.

• Dylech fod yn ofalus wrth lanhau ar eu hôl; defnyddiwch 
gwdyn cryf er mwyn dal baw ci a’i waredu cyn gynted ag y 
bo modd.

Am fwy o wybodaeth ewch i: www.cfsg.org.uk/coronavirus 
* Efallai y bydd Cyngor ar y pwyntiau penodol hyn yn newid felly cofiwch wirio canllawiau’r Llywodraeth yn rheolaidd
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EI DRWSIO

Trwsio eich 
cartref 
Rydym yn dal i wneud gwaith 
hanfodol ac atgyweiriadau brys i’ch 
cadw’n ddiogel yn eich cartref.
    Mae hyn yn golygu mai’r 
unig waith trwsio yr ydym yn ei 
wneud yw gwaith y mae angen 
ei wneud oherwydd bod perygl 
i’ch diogelwch neu risg sylweddol 
i’ch cartref.  Mae’r gwaith trwsio 
hanfodol hwn yn cynnwys 
archwiliadau diogelwch nwy 
blynyddol pwysig, gwaith er mwyn 
adfer gwres neu ddŵr poeth, trwsio 
gollyngiadau a chloeon drysau.
    Mae’r gyfraith yn mynnu bod 
yn rhaid cynnal yr archwiliadau 
diogelwch nwy bob blwyddyn, 
hyd yn oed dan yr amgylchiadau 
presennol, felly byddem yn annog 
preswylwyr i ganiatáu mynediad os 
bydd ein peirianwyr gwasanaethu 
nwy yn cysylltu â nhw.
    Mae gan ein timau yr offer 
diogelwch personol a glanweithio 
cywir ac maent yn dilyn canllawiau 
diogelwch clir, heb eich rhoi chi 
na nhw mewn unrhyw berygl 
ychwanegol.
    Os byddant yn gofyn i chi symud 
i wahanol safle er mwyn cynnal 
pellter cymdeithasol diogel o 6 
troedfedd (2 fetr) wrth iddynt 
weithio yn eich cartref, a fyddech 
gystal â chadw at yr hyn y maent yn 
ei ofyn.
    Cyn eich apwyntiad, a fyddech 
gystal â rhoi gwybod i ni os 
bydd unrhyw rai o’r canlynol yn 
berthnasol i chi neu i unrhyw un 
yn eich aelwyd, er mwyn i ni allu 
cymryd rhagofalon ychwanegol
• mae rhywun yn y cartref wedi 

cael llythyr gan y Llywodraeth 
sy’n nodi eu bod yn unigolyn a 
warchodir

• mae rhywun yn y tŷ yn dangos 
symptomau y Coronafeirws.    

Mae gennym staff sy’n ateb y 
ffonau ddydd a nos o’u cartrefi, 
sy’n gallu helpu os bydd argyfwng 
yn codi gyda chi, ond ni ddylech 
ffonio oni bai bod problem ddifrifol 
wedi codi.  Yn ystod y cyfnod hwn, 
dim ond gwaith trwsio hanfodol y 
byddant yn ei gofrestru.  Ni ystyrir 
bod materion megis tapiau sy’n 
diferu, boeleri swnllyd, pwysedd 
dŵr isel, bylbiau golau sydd wedi 
torri neu ffensys sydd wedi torri yn 
argyfyngau oni bai yr ystyrir eu bod 
yn fygythiad i ddiogelwch rhywun.
    Bob wythnos, bydd ein staff 
yn cynnal archwiliadau iechyd 
a diogelwch wythnosol hefyd, 
megis archwiliadau tân a glanhau 
hanfodol, mewn cynlluniau a 
blociau o fflatiau sy’n cynnwys 
ardaloedd cymunol.  A fyddech 
gystal â chadw at y rheolau 
ynghylch cadw pellter cymdeithasol 
a rhoi lle iddynt weithio.
    Rydym wedi atal ein gwaith 
cynnal a chadw daear, torri 
glaswellt a glanhau cyffredinol am y 
tro, ac eithrio mewn amgylchiadau 
eithriadol, ond wrth gwrs, byddwn 
yn parhau i adolygu hyn.
    Cyn gynted ag y gallwn, byddwn 
yn ailgydio yn y trefniadau arferol, 
a phan fydd hyn yn digwydd, 
byddwch yn cael gwybod.  

Beth fydd yn digwydd 
i’r gegin/ystafell 
ymolchi/ ffenestri yr 
oeddwn yn disgwyl 
iddynt gael eu gosod?

Yn anffodus, mae’r holl waith 
nad yw’n waith hanfodol, 
megis adnewyddu ceginau ac 
ystafelloedd ymolchi, wedi 
cael ei atal am y tro, er mwyn 
lleihau’r risg o ledaenu’r feirws 
ymhlith ein preswylwyr a’n 
contractwyr.  
    Os oeddech i fod cael 
gwaith uwchraddio, adolygir y 
gwaith a threfnir ei fod yn cael 
ei wneud ar ôl i’r cyfyngiadau 
presennol ar gyswllt 
cymdeithasol gael eu llacio.  
Disgwyliwn y bydd yr oedi hwn 
yn cael effaith ddilynol dros 
y tymor hwy, ond nid ydym 
yn gwybod sut y bydd hyn yn 
effeithio ar ein rhaglen waith.  
Pan fydd ein gwasanaeth 
arferol yn dychwelyd, bydd 
eich Swyddog Rheoli Asedau 
yn gallu ateb eich cwestiynau.

Cofiwch, os bydd perygl i 
ddiogelwch rhywun neu 
risg sylweddol i’r eiddo, 
ffoniwch 0800 052 2526 
unrhyw bryd, ddydd neu 
nos.
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          POSAU / COGINIO 

B P B R L R H P M B Y G L O R
O H D A E O N E T I W L I P U
B C F M C Y G Y U M M D B R E
G N D A W U I I D L R D W E L
M A W N A D J S D Y W O L T E
D O A M A W I M F E W E B J L
D W B L O D E U O G N M N U W
G I G R G H G L T W M E O A B
B L S L E S S G Y Y G Y G I N
Y H D F A Y E I M N H G A L E
F N I P I W R J O T H L I Y P
N N S Y L R I E R O O M Y W T
E W Y A U I O O F G O O Y G A
G O R G Y N E N Y B E B I T N
W B F M N W O F A N R W P H W

posau
AWEL 
BLODEUO 
BWLB 
BYNEN Y 
GROG 
CAWOD 
DADMER 
EIRLYS 

Yn y rhifyn arbennig hwn, dim ond er mwyn rhoi ychydig hwyl yw ein 
Chwilair a’n posau Swdocw, felly ni ddylech bostio eich posau atom ar ôl i 
chi eu cwblhau y tro hwn.

Chwilair
ENFYS 
GENEDIGOL 
GLAWIO 
GWANWYN 
GWYLIAU 
GWYNTOG 
HEULWEN 
MEHEFIN 

4 5 1
9 8
1 2 5 8 3

8 3 5 9 2 4
5 6 3 7

4 9 7 6 8 1
3 1 7 9 8

7 2
1 6 4

Sudoku

Manteisio ar fwyd 
tun
Saws tomato clasurol
Bydd y rysáit hwn yn gorchuddio 2 pizza 
mawr, ond gellir ei ddefnyddio fel saws 
pasta syml hefyd, neu ei ychwanegu 
at seigiau eraill fel chilli con carne neu 
spaghetti bolognese.

Cynhwysion
• 2 lwy fwrdd o olew 

olewydd
• 4 tomato aeddfed, 

tynnwch y croen a’u 
torri’n fras

• 1 ewin garlleg, tynnwch 
y croen a’i falu

• Tun 400g o domatos 
wedi’u malu

• 1 llwy de o siwgr
• 2 lwy fwrdd o biwrî 

tomato
• 1 llwy de o berlysiau 

Eidalaidd sych
• Halen a phupur du

Dull 
Twymwch yr olew mewn sosban fawr 
ac ychwanegwch y garlleg, a’i ffrio yn 
ysgafn am 3-4 munud.  Ychwanegwch 
y tomatos ffres a’u ffrio am 5-6 
munud arall. Ychwanegwch y 
tomatos o’r tun, y siwgr, y piwrî 
tomato a’r perlysiau sych, gan 
fudferwi’r gymysgedd yn ysgafn am 
15-20 munud.  Trowch y gymysgedd 
bob hyn a hyn, nes bydd y saws wedi 
tewychu.  Os bydd unrhyw ddarnau 
mawr ar ôl, defnyddiwch stwnsiwr 
tatws i’w malu. Ychwanegwch halen 
a phupur.  Gadewch iddo oeri cyn ei 
ddefnyddio ar waelod pizza.

MWYDYN 
OEN 
PASG 
PENBWL 
TIWLIP 
TWYMO 
TYMOR 
WYAU 

Wyau pob gyda ffa sawslyd
Cynhwysion
• 2 tun 400g o domatos 

bychain
• Tun 400g o salad ffa 

cymysg, heb y dŵr
• 200g o sbigoglys

Dull
Rhowch y tomatos a’r salad ffa mewn padell ffrïo sy’n dal 
gwres neu ddysgl caserol fas gwrthfflam.  Mudferwch am 10 
munud, neu nes iddo dewychu.  Ychwanegwch y sbigoglys 
a’i goginio am 5 munud arall nes i’r sbigoglys bendrymu. Gan 
ddefnyddio cefn llwy, gwnewch bedwar twll yn y 
gymysgedd a thorrwch ŵy i bob un.  
Os ydych yn defnyddio ham, 
ychwanegwch hwn i’r cynhwysion, yna 
rhowch y gymysgedd dan gridyll gwres 
canolig am 4-5 munud, neu nes bydd y 
gwyn ŵy wedi coginio ac mae’r melyn 
ŵy yn feddal o hyd. Gweiniwch gyda 
bara os ydych yn dymuno.

• 4 ŵy o faint canolig
• 50g o ham mwg wedi’i 

sleisio’n denau, a’i dorri 
(dewisol)

• bara, i weini (dewisol)

• Dyma ychydig fannau lle y gallwch gael rhagor o bosau.
• http://www.qets.com/crossword_puzzles.htm
• Adnodd am ddim lle y gallwch gael croeseiriau a phosau 

chwilair i’w hargraffu, gan gynnwys croeseiriau print 
mawr.

• Os oes gennych chi lechen neu ffôn clyfar, rhowch 
gynnig ar yr apiau am ddim canlynol o’ch app store

• Sudoku gan Beetles Games Studio, posau swdocw 
clasurol am ddim

• Word Search gan Random Logic Games, gêm am ddim 
sy’n cynnwys posau diddiwedd

• Jigsaw Puzzles-Puzzle Games gan Easybrain – mae dros 
5,000 o bosau ar yr ap hwn, y gallwch ei chwarae gyda 
chyn lleied â naw darn i 400 darn.

Wrth i’r rhan fwyaf o bobl brynu llawer o duniau bwyd, dyma 
rai ryseitiau syml sy’n defnyddio’r cynhwysion mwyaf cyffredin 
o ran bwyd tun er mwyn bwydo’r teulu.

27 wwha.co.uk 



TUDALEN LIWIO

Diolch yn fawr
GIG

Rydym yn cefnogi ein 
gweithwyr allweddol

ARHOSWCH GARTREF CADWCH YN DDIOGEL


