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Hyrddiad Gwybodaeth Gorffennaf 2021 

Newyddion Gwasanaeth Ambiwlans Cymru  

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru – Yn y newyddion 

 

Galwadau nad oeddynt yn rhai brys yn cynrycholi bron i chwarter y 
galwadau 999 yn ystod y penwythnos: FAN HYN 

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn gofyn i’r cyhoedd lawrlwytho’r 
ap what3words i achub bywydau: FAN HYN 

Parafeddyg wedi cael dau frechlyn sy’n dioddef o Covid-19 yn 
annog pobl i barhau’n wyliadwrus: FAN HYN 

Pwysau eithafol yn arwain at ddigwyddiad parhad busnes: FAN 
HYN 

Cymerwch ofal ychwanegol a helpu eich gwasanaeth ambiwlans yr 
haf hwn: FAN HYN 

Gemau ar Ap i addysgu’r genhedlaeth nesaf ynglyn â defnyddwyr 

gwasanaethau achosion brys: FAN HYN 

 

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i gynnal Cyfarfod Cyffredinol 

Blynyddol 

Mae'r cyfarfod hwn eisoes wedi'i gynnal a bydd dolen i'r recordiad ar 
gael yn ddiweddarach. 

 

Her redeg Caio ar gyfer diffibrilwyr achub bywyd: FAN HYN 

 

Defnyddiwch ein Gwasanaeth yn Ddoeth 

Mae'r gwyliau ysgol wedi cychwyn ac mae'r tywydd yn parhau i fod yn 
boeth, sy'n golygu ffyrdd prysurach, llawer o bobl yn gwyliau ledled 

https://www.ambulance.wales.nhs.uk/Default.aspx?gcid=1815&lan=cy
https://www.ambulance.wales.nhs.uk/Default.aspx?gcid=1814&lan=cy
https://www.ambulance.wales.nhs.uk/Default.aspx?gcid=1813&lan=cy
https://www.ambulance.wales.nhs.uk/Default.aspx?gcid=1812&lan=cy
https://www.ambulance.wales.nhs.uk/Default.aspx?gcid=1812&lan=cy
https://www.ambulance.wales.nhs.uk/Default.aspx?gcid=1810&lan=cy
https://www.ambulance.wales.nhs.uk/Default.aspx?gcid=1809&lan=cy
https://www.ambulance.wales.nhs.uk/Default.aspx?gcid=1807&lan=cy
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Cymru ac amser prysur iawn i #TeamWAST. Defnyddiwch ein 
gwasanaeth yn ddoeth a chadwch 999 ar gyfer y rhai sydd wir angen 
ambiwlans  
 
Wrth i'r tywydd poeth hwn barhau, gwnewch yn siŵr bod gennych 
bopeth sydd ei angen arnoch i gadw'n ddiogel wrth fwynhau'r haul. 
Hufen haul, Dŵr, unrhyw feddyginiaeth y gallai fod ei hangen arnoch. 
Gall gwres waethygu'r amodau sy'n bodoli eisoes, felly cofiwch gario'ch 
meddyginiaeth gyda chi.  
 
Os ydych chi'n teimlo'n sâl, ewch i @GIG111Cymru ar-lein. 
 
Edrychwch ar ein cyngor a'n porthwyr dyddiol mwyaf diweddar ar 
Twitter @WelshAmbPIH 
 
Efallai yr hoffech rannu rhai o'u negeseuon: 
  
Welsh Ambulance Services NHS Trust | Facebook 
  
Welsh Ambulance (@WelshAmbulance) / Twitter 
 

Mynd allan i fwynhau’r heulwen heddiw? 

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n pacio:  

√ Dŵr (a'i gadw'n hydradol) 

√ Hufen haul (a'i gymhwyso'n rheolaidd) 

√ Het a sbectol haul 

√ Unrhyw feddyginiaeth sydd ei hangen arnoch 

A chadwch at y cysgod lle gallwch chi! 

 

 Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn derbyn nifer 
fawr o alwadau ar hyn o bryd …… 

GIG 111 Cymru ar-lein  
Os ydych chi'n teimlo'n sâl ond nid yw'n argyfwng, defnyddiwch 

 

https://twitter.com/hashtag/TeamWAST?src=hashtag_click
https://twitter.com/GIG111Cymru
https://www.facebook.com/welshambulanceservice/
https://twitter.com/WelshAmbulance
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opsiynau eraill cyn ffonio 999. Gall GIG 111 Cymru ar-lein, fferyllfeydd 
ac Unedau Mân Anafiadau (MIU) eich helpu gyda'ch pryder meddygol 
heb yr angen i alw am Ambiwlans neu fynd i Adran Damweiniau ac 
Achosion Brys. I gael manylion gwasanaethau lleol yn eich ardal chi, 
ewch i wefan GIG 111 Cymru. Fel arall, ymwelwch â'n gwirwyr 
symptomau ar-lein. 

 

 

Dyma rai dolenni i chi feddwl pa wasanaethau sydd eu hangen 
arnoch chi 

Pa wasanaeth sydd ei angen arnaf? FAN HYN 

Darganfyddwch fwy am Wasanaethau yn agos atoch chi FAN HYN 
 

111 Cymru 111, yw'r ffordd newydd, hollol rhad ac am ddim 
i gysylltu â'r GIG o linellau tir a ffonau symudol: FAN HYN 
 

 
 
GWEFAN GIG 111 CYMRU 
 

 
Gwirwyr Symptomau: 
Mae ein gwirwyr symptomau ar-lein yn caniatáu ichi wirio'ch symptomau 
yn ôl eich hwylustod ac yn eich cynghori beth i'w wneud nesaf. Gyda 
dros 30 o wirwyr symptomau i ddewis o'u plith gan gynnwys sâl yn 
gyffredinol, chwydu, brech a phoen deintyddol ymwelwch â'r gwiriwr 
symptomau i gael mwy o wybodaeth. 
 
Syndrom Post Covid 19 / Covid Hir 
I rai pobl sydd wedi cael Covid, gallant barhau i ddioddef gyda 
symptomau parhaus, y cyfeirir atynt yn aml fel Long COVID neu hyd yn 
oed Syndrom Ôl-COVID-19. Ar y pwynt hwn nid oes diffiniad meddygol 
na rhestr o symptomau disgwyliedig, gall dau berson â COVID hir gael 
profiadau gwahanol iawn. I gael gwybodaeth ar sut i'ch cynorthwyo 
trwy'ch adferiad, ewch i wefan GIG 111 Cymru. 
 

https://111.wales.nhs.uk/LocalServices/Default.aspx?locale=cy
https://111.wales.nhs.uk/SelfAssessments/default.aspx?locale=cy
https://111.wales.nhs.uk/SelfAssessments/default.aspx?locale=cy
https://111.wales.nhs.uk/what-service-do-i-need/default.aspx?locale=cy
https://111.wales.nhs.uk/localservices/Default.aspx
https://111.wales.nhs.uk/
https://111.wales.nhs.uk/SelfAssessments/default.aspx
https://111.wales.nhs.uk/encyclopaedia/c/article/coronavirus(2019ncov)?locale=cy
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Adrodd Fi - Helpu i wneud y wybodaeth yn fwy hygyrch. 
Yn 2020 ar ddechrau'r pandemig, roedd technoleg gynorthwyol o'r enw 
'Recite Me' ar gael ar ein tudalennau coronafirws pwrpasol ar wefan GIG 
111 Cymru, gan helpu i wneud y wybodaeth yn fwy hygyrch i bobl â 
cholli golwg a phobl nad ydynt yn siarad Saesneg neu Gymraeg fel iaith 
gyntaf. Ym mis Mai, y nodwedd fwyaf poblogaidd oedd y swyddogaeth 
gyfieithu gyda'r Gymraeg, Catalaneg a Bwlgaria yn iaith fwyaf 
poblogaidd a gyfieithwyd o'r Saesneg. 
 

Ap hwb Golau Glas 
 
Wrth i'r pandemig barhau a gohirio ymgysylltu wyneb yn wyneb 

mewn ysgolion a lleoliadau cymunedol i ni, roeddem am sicrhau bod 
gwybodaeth bwysig yn dal i gael ei rhannu gyda'n cenhedlaeth nesaf o 
alwyr wrth fachu cyfleoedd arloesol newydd a dylanwadu ar 
ymddygiadau cadarnhaol. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi lansiad ein 
ap hapchwarae dwyieithog newydd Blue Light Hub i helpu plant a phobl 
ifanc i ddeall beth i'w wneud mewn argyfwng mewn ffordd hwyliog a 
gafaelgar. 
 
Wedi'i anelu'n bennaf at blant 7-12 oed, ap Hwb Golau Glas yr 
Ymddiriedolaeth sy'n cynnwys pedair gêm, yn dysgu defnyddwyr am yr 
hyn sy'n digwydd pan fyddant yn ffonio 999, y defnydd priodol o 999, sut 
mae adnoddau ambiwlans yn cael eu hanfon a'u rheoli a'r gwahanol 
wisgoedd y gallent ddod ar eu traws ar eu taith GIG. Gallwch chi 
lawrlwytho ap Blue Light Hub am ddim yn y siop apiau Apple ar gyfer 
iOS, ac ar Google Play o ddyfais Google Android trwy chwilio naill ai am 
Blue Light Hub neu Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymru. 
 

          
 
 
Gwybodaeth Covid 19: 

https://111.wales.nhs.uk/default.aspx?locale=cy
https://111.wales.nhs.uk/default.aspx?locale=cy
https://apps.apple.com/us/app/blue-light-hub/id1575745545
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.WelshAmbulance.BlueLightHub
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Datganiad diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru am Covid 19: 

Gellir darllen hwn FAN HYN 

Gwybodaeth frechu COVID-19: FAN HYN 

 
Gwybodaeth am frechlynnau Covid -19 mewn Fformatau Hygyrch, 
Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ac Ieithoedd Lleiafrifol: 
Mae gan Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd gyfres o daflenni gwybodaeth 
mewn amryw o ieithoedd lleiafrifol y gellir eu cyrchu trwy'r ddolen hon: 
https://icc.gig.cymru/pynciau/imiwneiddio-a-brechlynnau/gwybodaeth-brechlyn-covid-
19/adnoddau-hygyrch-brechlyn-covid-19/ 

 

Adnoddau Rhannu Hawdd COVID-19 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datblygu rhai negeseuon byr, 
hawdd eu rhannu: https://phw.nhs.wales/topics/covid-19-easy-share-
resources/?fbclid=IwAR2JFdCGKkQoLZudCe4w7g3dwbOGwIpf1TyYKy
DTPhYVJJsGmv8kCPpbEXs 

 Cyrchwch y deunyddiau Brechu COVID-19 diweddaraf i'w rhannu 
â'ch cynulleidfa: 
https://en-gb.padlet.com/phwcovid19comms/a8xy79qgufe8wnse 
 
Cyrchwch y deunyddiau COVID-19 diweddaraf i'w rhannu â'ch 
cynulleidfa: 
https://en-gb.padlet.com/phwcovid19comms/z9xg74pluc9y94gh 
  
Adnoddau Rhannu Hawdd Iechyd Meddwl 
 
https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/sut-wyt-ti/ffynonellau-cefnogaeth/ 

  
Gweminar Holi ac Ateb Brechlyn Covid mewn ieithoedd eraill - 
dyma ddolen i weld fideos o sesiynau gweminar gan Feddygon 
Mwslimaidd Cymru mewn sawl iaith FAN HYN 
 
Blaenoriaethu brechlyn COVID-19 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau pellach ar frechu ar 
gyfer gofalwyr a phobl ag anableddau dysgu a salwch meddwl: 
https://llyw.cymru/brechiad-covid-19-ar-gyfer-gofalwyr-di-dal   

https://covid19-phwstatement.nhs.wales/
https://icc.gig.cymru/pynciau/imiwneiddio-a-brechlynnau/gwybodaeth-brechlyn-covid-19/
https://icc.gig.cymru/pynciau/imiwneiddio-a-brechlynnau/gwybodaeth-brechlyn-covid-19/adnoddau-hygyrch-brechlyn-covid-19/
https://icc.gig.cymru/pynciau/imiwneiddio-a-brechlynnau/gwybodaeth-brechlyn-covid-19/adnoddau-hygyrch-brechlyn-covid-19/
https://phw.nhs.wales/topics/covid-19-easy-share-resources/?fbclid=IwAR2JFdCGKkQoLZudCe4w7g3dwbOGwIpf1TyYKyDTPhYVJJsGmv8kCPpbEXs
https://phw.nhs.wales/topics/covid-19-easy-share-resources/?fbclid=IwAR2JFdCGKkQoLZudCe4w7g3dwbOGwIpf1TyYKyDTPhYVJJsGmv8kCPpbEXs
https://phw.nhs.wales/topics/covid-19-easy-share-resources/?fbclid=IwAR2JFdCGKkQoLZudCe4w7g3dwbOGwIpf1TyYKyDTPhYVJJsGmv8kCPpbEXs
https://en-gb.padlet.com/phwcovid19comms/a8xy79qgufe8wnse
https://en-gb.padlet.com/phwcovid19comms/z9xg74pluc9y94gh
https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/sut-wyt-ti/ffynonellau-cefnogaeth/
https://www.youtube.com/watch?v=2JhcKxGHRLA&list=UU_hc0ngajDzJOmt8Vsafukg
https://llyw.cymru/brechiad-covid-19-ar-gyfer-gofalwyr-di-dal
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https://llyw.cymru/brechu-covid-19-blaenoriaethau-unigolion-gydag-anableddau-dysgu-neu-salwch-
meddwl-difrifol  
 

 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn ymgymryd â 
rhaglen ymgysylltu rhwng 26 Gorffennaf 2021 a 1 Hydref 2021 ar 

newidiadau arfaethedig i wasanaethau gofal brys a chynlluniedig y GIG 
yn ardal Bae Abertawe. Defnyddir y gwasanaethau hyn gan drigolion 
South West Powys, yn enwedig yn ardal Ystradgynlais a Chwm Tawe 
Uchaf. 
Gweler y datganiad i'r wasg 

Cymraeg: https://newidargyferydyfodol.uk.engagementhq.com/ 

Saesneg: https://changingforthefuture.uk.engagementhq.com/ 

 
Comisiynydd Person Hŷn Cymru: 
Mae'r Comisiynydd wedi nodi ei blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf 
ac, o ystyried effaith y pandemig Covid-19 ar hawliau pobl hŷn, mae 
wedi nodi Diogelu a Hyrwyddo Hawliau Pobl Hŷn fel un o'i 
blaenoriaethau allweddol ochr yn ochr â'r tri a gyhoeddwyd yn ei 2019 -
22 Strategaeth: Diweddu Oedraniaeth a Gwahaniaethu ar sail Oed; 
Stopio Cam-drin Pobl Hŷn; a Galluogi Pawb i Heneiddio'n Dda. 
 

Gallwch ddarllen mwy am flaenoriaethau'r Comisiynydd ar gyfer 
2021-22: FAN HYN 

 
Adroddiad Bwrdd y Cynghorau Iechyd Cymunedol - 
Adroddiad ffonau, tabledi a thechnoleg 
Cyhoeddwyd yr adroddiad uchod ar wefannau Bwrdd y CICau. Gweler y 
ddolen i'r datganiad i'r wasg a'r adroddiad isod: 
 
https://bwrddcic.gig.cymru/newyddion-ac-adroddiadau/datganiad-ir-wasg/ 

 
 

Digwyddiadau Gofalwyr Cymru: 

Mae nifer o weithdai a sesiynau am ddim ar y gweill ym mis Medi, 
archebwch eich lle nawr: 

https://llyw.cymru/brechu-covid-19-blaenoriaethau-unigolion-gydag-anableddau-dysgu-neu-salwch-meddwl-difrifol
https://llyw.cymru/brechu-covid-19-blaenoriaethau-unigolion-gydag-anableddau-dysgu-neu-salwch-meddwl-difrifol
https://newidargyferydyfodol.uk.engagementhq.com/
https://changingforthefuture.uk.engagementhq.com/
https://www.olderpeoplewales.com/cy/news/news/21-07-13/Commissioner_s_priorities_for_2021-22.aspx
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Archebwch yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/return-to-work-training-
for-unpaid-carers-tickets-157936060007 

Archebwch yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/supporting-unpaid-
carers-in-the-workplace-tickets-159454058381 

Archebwch yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/carers-wales-
wellbeing-day-tickets-151112867655 

 
 

 
Gofalu am eich iechyd a'ch lles: 
 

Mae gan Gwefan 111 Cymru A-Z Iechyd gyda lawer o 
wybodaeth ddefnyddiol ar lawer o bynciau isod. Mae rhai 
sy'n rhoi gwybodaeth ragorol am y rhybudd tywydd cyfredol, 

 
 
Hefyd mae gwybodaeth ar gael yn y fformatau hygyrch canlynol: 
 
Hawdd ei Ddarllen: https://111.wales.nhs.uk/easyreads/ 
Recite: https://111.wales.nhs.uk/easyreads/  
 
Iechyd a lles: 
Ydych chi'n aros yn gorfforol dda, yn gofalu am eich iechyd meddwl, yn 
cadw cysylltiad ac yn helpu eraill? Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus 
Cymru. Sut wyt ti?  
 
Ymgyrch Gweithredu ar gyfer Blaenoriaid ‘Mynd yn Ôl Allan yna’: 
Ymgyrch tri mis yw hon sy'n rhedeg rhwng Gorffennaf a Medi i helpu 
pobl i oresgyn y pryder y maen nhw'n ei deimlo ynglŷn â dychwelyd i 
fywyd normal ac ailafael mewn cyswllt cymdeithasol rheolaidd. Mae 
Action for Elders yma i helpu pobl hŷn a'u hanwyliaid i lywio eu ffordd 
allan o gloi i lawr yn ddiogel, gan eu paratoi yn feddyliol ac yn gorfforol 
 
Darganfyddwch fwy am yr ymgyrch isod: 
https://www.actionforelders.org.uk  a 
https://www.actionforelders.org.uk/getting-back-out-there-campaign/ 
 

https://www.eventbrite.co.uk/e/return-to-work-training-for-unpaid-carers-tickets-157936060007
https://www.eventbrite.co.uk/e/return-to-work-training-for-unpaid-carers-tickets-157936060007
https://www.eventbrite.co.uk/e/supporting-unpaid-carers-in-the-workplace-tickets-159454058381
https://www.eventbrite.co.uk/e/supporting-unpaid-carers-in-the-workplace-tickets-159454058381
https://www.eventbrite.co.uk/e/carers-wales-wellbeing-day-tickets-151112867655
https://www.eventbrite.co.uk/e/carers-wales-wellbeing-day-tickets-151112867655
https://www.metoffice.gov.uk/weather/warnings-and-advice/uk-warnings#?date=2021-07-21
https://111.wales.nhs.uk/easyreads/
https://111.wales.nhs.uk/easyreads/
https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/sut-wyt-ti/
https://www.actionforelders.org.uk/
https://www.actionforelders.org.uk/getting-back-out-there-campaign/
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Gall taflen Cymorth Iechyd Meddwl Gwasanaeth Ambiwlans Cymru 
sydd newydd ei diweddaru hefyd eich cyfeirio at nifer o linellau 
cymorth rhagorol. 

 

Byw Heb ofn: Cysylltwch ag ymgynghorwyr yn rhad ac am ddim dros y 
ffôn, sgwrsio ar-lein, testun neu ddolen e-bost  

 
 

Ymgyrch Gofal mewn Amser: 
 

BYDD EICH SYNIADAU YN GWNEUD Y 
GWAHANIAETH  

 

Wrth ffonio 111 ydych chi wedi sylwi bod cleifion yn aros yn rhy hir i gael ateb i'w 
galwadau? Efallai eich bod wedi bod yn teimlo nad yw ein gwasanaeth y gorau y 
gallai fod? Efallai eich bod chi'n meddwl y gallem fod yn gwneud pethau'n wahanol i 
wella ein gwasanaeth i gleifion ac aelodau'r tîm? 
  

Rydym yn lansio ymgyrch o'r enw Gofal mewn Amser. Y nod? 
Gwneud pethau'n well diolch i syniadau pawb a newid y ffordd 
rydyn ni'n gweithio. 
  

Credwn yn gryf fod gennych chi, ein pobl, y syniadau gorau ar sut y gallwn wella 
pethau ar yr hyn y dylem ei wneud nesaf i wella a darparu gwell gwasanaeth i'n 
cleifion. Gofal mewn Amser yw'r sgwrs yr ydym am ei chael gyda phob un ohonoch i 
wella perfformiad a'r gwasanaeth. Os dywedasoch erioed ‘pe baem ond yn gallu 
gwneud hyn yn lle’, rydym am glywed eich syniad ar hyn o bryd. Mawr neu fach, 
byddwn yn ystyried ac yn darparu adborth ar bob un syniad a dderbyniwn. Felly 
cysylltwch nawr! Mae yna sawl ffordd y gallwch chi rannu'ch syniad: 
 

 Defnyddiwch y ddolen 
hon https://forms.office.com/r/gNzT7wsUMz  

 

 Sganiwch y cod QR hwn  
 

• Siaradwch â'ch Uwch Gynghorydd Clinigol, Trin 

Galwadau 

 Cydlynydd neu Oruchwyliwr 

https://111.wales.nhs.uk/pdfs/Helplines_leaflet.pdf
https://llyw.cymru/byw-heb-ofn
https://forms.office.com/r/gNzT7wsUMz
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 E-bostiwch ni 
@AMB_111_Team_Feedback@wales.nhs.uk 

 
Ni allwn aros i glywed gennych! 

 
Mae’r Tîm Prifad y Claf a Chynnwys y Gymuned y Wasanaeth 

Ambiwlans Cymru eisiau glwyed wrthych! 

 
Mae ansawdd wrth wraidd popeth a wnawn. Mae'n ffactor pwysig wrth 
sicrhau bod ein gwasanaethau'n cwrdd â'ch disgwyliadau. 
Rydyn ni'n poeni am eich profiad, ac mae'ch adborth yn hanfodol wrth 
wella ansawdd y gofal rydyn ni'n ei ddarparu. Mae'n ein helpu i weld 
beth sy'n gweithio'n dda a beth sydd angen ei wella ymhellach yn y 
ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau. 
Rydyn ni wir eisiau darparu'r gofal gorau posib, a bydd eich adborth yn 
ein helpu i barhau i ymdrechu i wneud Gwasanaeth Ambiwlans Cymru y 
gorau y gall fod. 
Gallwch roi eich adborth i ni ar-lein gan ddefnyddio ein ffurflen ‘Dweud  
eich Dweud’ 
 
 

Edrych ymlaen at yr Hydref hwn: 
 
Wythnos Iechyd Rhywiol 13eg-19eg Medi 2021 

Diwrnod Gwelededd Bi 23ain Medi 2021 
 

Wythnos Genedlaethol Gofal Llygaid 21-27 Medi 
 

 
 

Cysylltwch â ni:  
Tîm Profiad y Claf a Chynnwys y Gymuned 
Ffôn: 01792 311773 
E-bost: Peci.team@wales.nhs.uk  
Ewch i’r dudalen Cymryd Rhan ar ein gwefan 
www.ambulance.nhs.uk 
Twitter: @WelshAmbPIH 

 

mailto:AMB_111_Team_Feedback@wales.nhs.uk
https://www.ambulance.wales.nhs.uk/cy/66
https://www.ambulance.wales.nhs.uk/cy/66
https://www.awarenessdays.com/awareness-days-calendar/sexual-health-week-2021/
https://bivisibilityday.com/
https://www.rnib.org.uk/national-eye-health-week
mailto:Peci.team@wales.nhs.uk
http://www.ambulance.nhs.uk/

