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• Coronafeirws (COVID-19)

  Ers cyhoeddi’r canllawiau hyn, mae COVID-19 wedi dod yn argyfwng 
iechyd difrifol, a bydd yn parhau i fod y gaeaf hwn. Efallai y bydd y sefyllfa 
gyda COVID-19 yn destun newidiadau cyson hyd y gellir rhagweld, felly 
ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf 
yng Nghymru, megis cyfyngiadau cenedlaethol a/neu leol cyfredol a allai 
fod ar waith: https://llyw.cymru/coronafeirws

  Mae rhai o’r mesurau sylfaenol ar gyfer amddiffyn eich hun yn debyg 
i’r cyngor ar gyfer ffliw sydd yn ein canllawiau, fel golchi’ch dwylo’n 
rheolaidd neu ddefnyddio diheintydd dwylo. Fodd bynnag, mae yna 
fesurau ychwanegol hefyd mewn perthynas â COVID-19, y mae llawer 
ohonynt yn ofynion y Llywodraeth, megis cadw pellter cymdeithasol a 
gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do, neu ar 
drafnidiaeth gyhoeddus. Unwaith eto, edrychwch ar wefan Llywodraeth 
Cymru i gael y cyngor diweddaraf.

•  Tudalen 7: mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am y brechlyn ffliw 
blynyddol. Eleni, bydd y rhai a oedd eisoes yn gymwys mewn blynyddoedd 
blaenorol - e.e. rhai 65 oed a hŷn a’r rheini â chyflyrau tymor hir penodol 
yn cael eu brechu gyntaf (bydd hyn yn cynnwys y rhai a gafodd eu 
cyfarwyddo gan y GIG i warchod eu hunain ar ddechrau’r pandemig ac - 
eleni - hefyd cysylltiadau cartref y rhai a oedd yn y grŵp gwarchod). Yn 
dilyn hyn, bydd y GIG yn annog rhai rhwng 50 a 64 oed i gael y brechlyn 
ffliw am ddim hefyd, gan fod y cynllun yn cael ei ymestyn i gynnwys y 
grŵp oedran iau hwn.



•  Tudalen 10: mae’r ddolen at fanylion cyswllt cynghorau lleol nawr  
wedi newid. Gallwch nawr ddod o hyd i’r wybodaeth yn:  
www.gov.wales/find-your-local-authority

•  Tudalen 16: Yn 2020-21, mae’r rhan fwyaf o bobl sydd wedi eu geni ar 
neu cyn 5 Hydref 1954 yn gymwys ar gyfer Taliadau Tanwydd Gaeaf.

•  Tudalen 17, 18, 19 a 24: Nid yw’r gwasanaeth Speakeasy Energy Advice  
ar gael mwyach.

•  Tudalen 18: Y cynllun Nest - yn ogystal â’r meini prawf cymhwyso 
presennol Nest, mae Llywodraeth Cymru nawr wedi cyflwyno elfen 
‘cyflyrau iechyd’. Y meini prawf ar gyfer hyn yw:

·  bod yn berchen ar eich cartref eich hun, neu yn rhentu eich cartref eich 
hun yn breifat; ac

·  rydych yn byw mewn cartref nad yw’n effeithlon o ran ynni, ac felly, 
mae’n gostus i’w gynhesu; ac

·  rydych chi, neu rywun sy’n byw gyda chi, yn byw gyda chyflwr iechyd 
meddwl, cylchredol neu resbiradol cronig; ac

·  mae’ch incwm aelwyd yn is na throthwy diffiniedig (gall y trothwy fod yn 
wahanol, yn ddibynnol ar ffactorau fel nifer y bobl yn y tŷ, eu hoed ac a 
oes unrhyw ddibynyddion).

•  Tudalen 21 a tudalen cefn: Mae gan Cyngor Age Cymru rhif ffôn newydd 
0300 303 44 98 (9yb - 4yp, Dydd Llun - Dydd Gwener)

•  Tudalen 22: Yn hytrach na Grantiau Charis, dylech gysylltu â’r llinell gyngor 
Cartrefi Cynnes a Diogel (WASH) ar 0800 304 7159.

  I gysylltu â llinell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth dylech nawr 
ffonio 0808 223 1133.

•  Tudalen 23: mae rhif ffôn Help Me Quit wedi newid. 
Y rhif nawr yw 0808 278 2522

•  Tudalen 24: Rhif ffôn llinell cyngor arbenigol ar dai Shelter Cymru yw  
0800 495 495.


