Pam mae rhaid imi aros i gael
brechlyn COVID-19?

Mae’r ddogfen yma wedi cael ei hysgrifennu gan Iechyd
Cyhoeddus Cymru. Mae’n fersiwn hawdd ei ddeall o
‘Pam mae rhaid imi aros i gael brechlyn COVID-19?’
Ionawr 2021

Sut i ddefnyddio’r ddogfen yma
Mae hwn yn fersiwn hawdd ei ddeall. Mae’r
geiriau a beth maen nhw’n feddwl yn hawdd
i’w darllen a’u deall. Ond efallai y byddwch
angen help i ddarllen a deall y ddogfen yma.
Efallai bod y geiriau mewn ysgrifen glas trwm
yn anodd eu deall. Mae beth maen nhw’n
feddwl yn cael ei esbonio yn y blwch o dan y
gair. Os ydy’r gair anodd yn cael ei ddefnyddio
eto mae mewn ysgrifen glas normal.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:
Gwefan:
111.wales.nhs.uk/coronavirus(2019ncov)?local
e=cy
Ffôn: 111 neu 0845 46 47 os nad ydy111 ar
gael yn eich ardal
Mae galwadau i 111 GIG Cymru am ddim o
linellau daear a ffonau symudol. Mae
galwadau i 0845 46 47 yn costio 2c y funud ar
ben beth ydy cost eich darparydd ffôn.

Mae’r ddogfen yma wedi cael ei gwneud yn
hawdd ei deall gan Hawdd ei Ddeall Cymru
gan ddefnyddio Photosymbols.
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Pam mae rhaid imi aros i gael
brechlyn COVID-19?
0BP

Salwch ydy COVID-19 sydd yn cael ei
achosi gan feirws o’r enw Coronafeirws.
Mae COVID-19 yn salwch newydd. Dyna
pam mae’n rhaid inni aros gartref a
gwisgo mwgwd.

Meddyginiaeth ydy brechlyn sydd yn
helpu i’ch cadw’n ddiogel rhag dal
salwch.

Efallai y bydd brechlyn Covid-19 yn eich
stopio rhag dal COVID-19.

Mae dros 3 miliwn o bobl yn byw yng
Nghymru.

Dydyn ni ddim yn gallu rhoi’r brechlyn i bawb
ar unwaith oherwydd:
 mae’n cymryd amser i wneud y brechlyn
 mae’n cymryd amser i roi eu 2 bigiad
brechlyn i bawb
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Pwy fydd yn cael brechlyn
COVID-19 gyntaf?
Pw

Rydyn ni wedi gwrando ar feddygon ac
arbenigwyr eraill. Rydyn ni wedi cytuno i roi’r
brechlyn i bobl sydd fwyaf mewn perygl yn
gyntaf.
Fe fyddwn ni’n rhoi’r brechlyn yn gyntaf i bobl
sydd yn:
 pobl hŷn yn byw mewn cartrefi gofal
 pobl sydd yn gweithio mewn iechyd a
gofal cymdeithasol fel nyrsus, meddygon
a gofalwyr

Fe fydd y brechlyn yn cael ei roi i bobl yn ôl y
drefn yma:
 pobl sydd yn 80 oed neu hŷn
 pobl sy'n 75 oed neu'n hŷn
 pobl sydd yn 70 oed neu hŷn ac
oedolion sydd yn debygol o fynd yn sâl
iawn os ydyn nhw’n dal COVID-19
 pobl sydd yn 65 oed neu hŷn
 pobl rhwng 16 a 64 oed gyda chyflyrau
iechyd hir dymor
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Cyflyrau iechyd hir dymor ydy pethau
fel:
•

canser y gwaed

•

diabetes

•

problemau calon

•

anawsterau’r frest neu anadlu fel
bronchitis neu asthma drwg iawn

•

clefyd yr arennau

•

clefyd yr afu

•

epilepsi

•

dementia

• anabledd dysgu difrifol neu ddwys
•

rydych chi wedi cael strôc

• rydych chi wedi cael trawsblaniad
organ
• rydych chi’n gallu dal salwch arall yn
hawdd oherwydd salwch neu
feddyginiaethau rydych chi’n eu
cymryd
•

bod yn ordew

•

salwch meddwl difrifol

•

problem gyda’ch dueg
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Efallai bydd rhai o’r bobl ar y rhestr hon
mewn risg uchel iawn o fynd yn sâl iawn o
Covid-19. Byddant yn cael cynnig y brechlyn
ar yr un pryd â phobl sy'n 70 oed.

Fe fyddwch chi yn cael cynnig brechlyn
hefyd os:
 rydych chi’n oedolyn sydd yn edrych ar
ôl person hen neu anabl fyddai mewn
perygl os ydych chin mynd yn sâl
 rydych chi’n gweithio mewn cartref
nyrsio neu gartref gofal i oedolion iau
 rydych chi’n byw mewn cartref gofal neu
gartref i oedolion iau

Unwaith mae’r holl bobl yma wedi cael y
brechlyn, fe fydd pobl rhwng 50 a 64 oed yn
cael cynnig y brechlyn nesaf.

Yn nes ymlaen fe fydd rhagor o grwpiau o
bobl yn cael cynnig y brechlyn.
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Lle rydw i’n gallu cael
brechlyn COVID-19?
I gael y brechlyn efallai bydd rhaid i chi fynd i
ganolfan frechu yn agos at lle rydych chi’n
byw.

Canolfan frechu ydy lle sydd wedi cael ei
sefydlu i roi’r brechlyn i bobl.

Fe fydd rhai pobl yn cael y brechlyn yn eu
cartref. Fel pobl sydd yn byw mewn cartref
gofal.

Os ydych chi’n methu mynd i ganolfan
frechu, efallai bydd rhaid i chi aros i gael y
brechlyn yn rhywle arall.

Dydych chi ddim yn gallu talu i gael y
brechlyn yn unman arall.
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Rhagor o wybodaeth
Rydych chi’n gallu dysgu rhagor am y brechlyn
ar wefan 111 GIG Cymru:
111.wales.nhs.uk/coronavirus(2019ncov)?locale
=cy
a
www.gov.uk/government/collections/mhraguidance-on-coronavirus-covid-19
Os ydych chi’n cael unrhyw sgil effeithiau ar ôl
cael brechlyn COVID-19, ewch i’r wefan a
llenwi’r ffurflen:
coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
Sgil effeithiau ydy pan rydych chi’n cymryd
meddyginiaeth neu yn cael brechlyn ac
mae’n gwneud i chi deimlo’n sâl. Dydy sgil
effeithiau ddim yn digwydd i bawb ac fel
arfer dydyn nhw ddim yn para’n hir.

Edrychwch i weld sut mae’r GIG yn defnyddio
gwybodaeth amdanoch chi ar wefan 111 GIG
Cymru:
111.wales.nhs.uk/lifestylewellbeing/yourinfoyour
rights?locale=cy
Rydych chi’n gallu cael rhagor o gopïau o’r
daflen yma o wefan Iechyd Cyhoeddus
Cymru:
icc.gig.cymru/gwasanaethau-athimau/adnoddau-gwybodaeth-iechyd
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