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Covid 19: Canfyddiadau cychwynnol y 
datblygiadau arloesol a’r gwersi a 
ddysgwyd  
Ynglŷn â’r adroddiad hwn 

Mae’r Hwb Ymchwil, Arloesi a Gwelliant wedi bod yn casglu enghreifftiau o 
ddatblygiadau arloesol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod epidemig 
Covid-19 yng Ngogledd Cymru. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys yr wybodaeth a 
dderbyniwyd erbyn 20 Awst 2020 ac mae’n cael ei rannu fel adroddiad drafft i 
sicrhau bod popeth wedi’i gynnwys.  

Os ydych yn gwybod am unrhyw beth arall a ddylai gael ei gynnwys, a fyddech 
cystal â rhoi gwybod i ni erbyn diwedd mis Medi 2020 er mwyn i ni ei gynnwys yn yr 
adroddiad terfynol drwy anfon e-bost at sarah.bartlett@denbighshire.gov.uk. 

Dulliau casglu data  

Lansiwyd arolwg  ar ddechrau mis Gorffennaf 2020, mewn partneriaeth gyda’r 
Academi Gofal Cynradd a Chymunedol, i gasglu rhagor o wybodaeth am 
ddatblygiadau arloesol a gwersi a ddysgwyd. Roedd hyn yn cynnwys casglu straeon 
am y newidiadau a ddigwyddodd gan ddefnyddio methodoleg y Newid Mwyaf 
Arwyddocaol. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys yr ymatebion cynnar i’r arolwg 
hwnnw, yn ogystal â’r enghreifftiau o weithgareddau arloesol a gasglwyd hyd yma.  

Mae’r prosiect yn gweithio gyda phrosiect Sgyrsiau Covid BIPBC sy’n cael ei gynnal 
gyda’r Tîm Ymgysylltu i gynnwys profiadau aelodau o’r cyhoedd mewn adroddiadau 
diweddarach. 

Nododd y prosiect fod nifer o arolygon gwahanol yn cael eu cynnal yn ymwneud ag 
effaith Covid-19 ar iechyd a gofal cymdeithasol a’r gwersi a ddysgwyd. Nod y 
prosiect yw cydlynu’r rhain i ddysgu oddi wrthynt ac osgoi dyblygu. Mae tudalen gwe 
adolygiadau ac arolygon Covid-19 wedi cael ei greu i’w casglu ynghyd. Mae’r 
prosiect hefyd yn cynnwys arolygon a gynhaliwyd gan wasanaethau fel rhan o’u 
prosesau gwella a gwersi a ddysgwyd.   

Mae’r broses o gasglu data yn dal i fynd rhagddi. 

Canfyddiadau’r arolwg 

Newidiadau cyffredinol 

mailto:sarah.bartlett@denbighshire.gov.uk
https://www.northwalescollaborative.wales/research-innovation-and-improvement-coordination-hub/learning-from-covid-19-survey/
https://www.northwalescollaborative.wales/research-innovation-and-improvement-coordination-hub/covid-19-reviews-and-surveys/
https://www.northwalescollaborative.wales/research-innovation-and-improvement-coordination-hub/covid-19-reviews-and-surveys/
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Mae’r holl feysydd blaenoriaeth wedi defnyddio dulliau gweithio o bell a 
chyfarfodydd rhithiol i sicrhau bod busnes yn parhau ac fel ffordd o barhau i 
gyflenwi rhai gwasanaethau. Ymhlith yr enghreifftiau a gafodd eu cyflwyno mae 
cyflenwi gwasanaethau tai, hyfforddiant, gwasanaethau gofalwyr, cynadleddau 
rhithiol amddiffyn plant, recordio cyfweliadau, paneli maethu a sefydlogrwydd rhithiol. 
Mae’r adroddiad a gafodd ei lunio gan y Tîm Cydweithio Rhanbarthol ynghylch 
cynnal cyfarfodydd rhanbarthol yn ystod y cyfnod clo yn cynnwys arolwg o’r atebion 
TG gwahanol a ddefnyddir gan bartneriaid ar draws Gogledd Cymru. 

Mae staff yn dweud bod hyn yn gweithio’n dda yn gyffredinol a’u bod wedi’r cyflwyno 
newidiadau yr oedd eu hangen. Mae llawer llai o deithio ac mae rhai gwasanaethau 
bellach yn fwy effeithlon. Gweithio o gartref oedd y newid mwyaf roedd pobl eisiau ei 
weld yn parhau. Fodd bynnag, mae gweithio o bell wedi bod yn heriol i rai staff, yn 
enwedig y rheini sy’n byw ar eu pen eu hun neu sydd â chyfrifoldebau gofal. 

Dywedodd llawer o bobl fod y gwasanaeth ar-lein yn gweithio’n dda gan wneud 
gwasanaethau yn fwy hygyrch i lawer o bobl. Fodd bynnag, mae rhai o’r bobl sy’n 
defnyddio’r gwasanaethau wedi cael anhawster wrth ddefnyddio’r dechnoleg ar-lein, 
mae gwasanaethau ar-lein yn llai hygyrch i rai pobl, mae rhai yn methu’r cyswllt 
personol ac mae’r blwch digidol yn mynd yn fwy. Awgrymodd pobl y dylid defnyddio 
dull cyfunol wrth ddarparu gwasanaeth rhithiol yn y dyfodol, fel bod dewisiadau 
wyneb-yn-wyneb ar gael lle bo’r angen. 

Roedd cyfathrebu, gwybodaeth a chyngor yn thema drawsbynciol arall, a chafwyd 
sawl enghraifft o sefydliadau yn cyfathrebu’n fwy aml ac yn cyfuno adnoddau ar 
gyfer y cyhoedd a phobl sy’n defnyddio eu gwasanaethau. Roedd enghreifftiau o hyn 
yn cynnwys gwefan o adnoddau cymunedol, rhestrau o ddarparwyr lleol sy’n danfon 
bwyd a manylion cyswllt mewn argyfwng. 

Roedd gweithlu hyblyg sy’n gallu addasu yn cynnwys adleoli staff i rolau 
gwahanol, newid patrymau sifftiau ac oriau swyddfa, a darparu gwasanaeth wrth 
gefn dros y penwythnos. Mae rhai pryderon ynghylch cynaliadwyedd hyn, gan fod 
staff yn canolbwyntio gormod ar gefnogi aelodau staff eraill a gall hyn arwain at 
orflinder.  

“Lleihau biwrocratiaeth wrth wneud penderfyniadau allweddol – oherwydd yn aml 
cafodd penderfyniadau eu gwneud mewn diwrnod yn ystod y pandemig pan fydden 
nhw’n aml wedi cymryd wythnosau neu fisoedd cyn-Covid”. 

4.2 Newidiadau yn ôl maes blaenoriaeth / llif gwaith 

Paratoi ar gyfer pwysau’r gaeaf 

• Adleoli staff nad ydynt yn weithwyr allweddol, i gefnogi’r ymateb i Covid-19. 
• Gweithgorau partneriaeth yn cael eu sefydlu fel rhan o’r ymateb i Covid-19. 
• Cynyddu nifer y gweithwyr cymdeithasol mewn ysbytai i ddau i bob Ysbyty 

Cyffredinol Lleol. 

Hefyd, gweler y gwasanaethau cymunedol gwirfoddol  a wnaeth helpu i gefnogi’r 
ymateb cychwynnol i Covid-19. 
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Gwasanaethau GIG a gofal cymdeithasol diogel sydd wedi’u hailgynllunio 

• Symleiddio’r ddogfennaeth nyrsio yn BIPBC. 
• Mae ymgynghoriadau fideo yn cael eu cyflwyno ar draws BIPBC gan ddefnyddio 

Attend Anywhere. 
• Cyflwyno eConsult i 54 meddygfa yng Ngogledd Cymru, sy’n golygu y gall cleifion 

gysylltu â’r feddygfa ar-lein, gan lenwi holiadur sy’n cael ei hanfon at y feddygfa. 
Yna bydd y feddygfa yn cysylltu â’r claf cyn pen 48 awr. Mae hyn yn helpu’r 
feddygfa i frysbennu cleifion cyn eu ffonio ac nid oes yn rhaid i gleifion ffonio’r 
peth cyntaf yn y bore i gael apwyntiad, gan fod modd llenwi’r ffurflen 24 awr y 
dydd, 7 diwrnod yr wythnos. 

• Datblygu ysbytai dros dro Ysbyty Enfys. 
• Mae sesiynau cyn-llawdriniaeth ar gyfer cleifion sy’n aros am lawdriniaeth, yn 

cynnwys deietegwyr, ffisiotherapyddion a nyrsys cyn-llawdriniaeth bellach yn cael 
eu cynnig i gleifion sy’n cael llawdriniaeth brys i’r coluddyn, arennau a’r bibell 
gastroberfeddol uchel drwy dechnoleg fideo a gydag offer a gwybodaeth y gellir 
eu cadw adref. Mae cadw mewn cysylltiad o bell gyda chleifion wedi eu galluogi i 
barhau â’u hymarferion a gwaith adferiad a sicrhau eu bod mor iach â phosibl ar 
gyfer eu llawdriniaeth. 

• Ymchwil Covid-19: mae BIPBC wedi llwyddo i sefydlu, agor a recriwtio ar gyfer 
astudiaethau COVID-19, gyda chymorth timau clinigol ymroddedig, ar draws y 3 
safle gofal eilaidd ac mewn gofal cynradd. Mae cyfleuster posibl yng Ngogledd 
Cymru wedi’i adnabod ar gyfer astudiaethau brechlyn. 

• Cynhaliwyd Hac Iechyd rhithiol, ar y cyd rhwng BIPBC, Comisiwn Bevan ac M-
SPARC ar 14 Mai a 20 Mai. Cymerodd 89 o bobl ran yn yr Hac a derbyniwyd 13 
her o bob rhan o Gymru. Ymhlith yr enillwyr roedd prosiect i ddatblygu 
cymhorthyn cyfathrebu ystod fer i’w ddefnyddio wrth wisgo Cyfarpar Amddiffynnol 
Personol (PPE); prosiect ‘Masgiau Clir ar gyfer Cyfathrebu’ i edrych ar ddylunio 
PPE ar gyfer cleifion â nam ar eu clyw; syniad i greu cymuned rithiol yn seiliedig 
ar yr hwb Gofal Cymunedol Cydweithredol, lle gall pobl dderbyn cymorth drwy 
gael sgwrs anffurfiol a chyfeillgar a chael mynediad at y cymorth sydd ei angen 
arnynt drwy rwydwaith rhithiol o bartneriaid. 

• Edrych ar becyn cymorth ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol sydd newydd 
gymhwyso 

Gofalwyr – effaith a gwydnwch 

• Mae gwasanaethau’r trydydd sector a’r sector gwirfoddol wedi bod yn rhoi 
cymorth i ofalwyr drwy’r dulliau canlynol: darparu gwasanaeth casglu siopa a 
meddyginiaeth; cyfarfodydd fideo i grwpiau gofalwyr a galwadau ffôn unigol; 
galwadau cadw mewn cysylltiad, gan gynnwys galwadau yn dilyn derbyn 
llythyrau ‘cysgodi’; bocsys bwyd a lles; darparu cronfeydd data lleol o’r cymorth 
sydd ar gael; rhannu cymorth ariannol sydd ar gael drwy geisiadau grant a 
chronfeydd grant mewn argyfwng. 

• Mae awdurdodau lleol wedi bod yn rhoi cymorth i ofalwyr drwy: greu timoedd 
cymorth COVID-19 er mwyn helpu pobl mewn cymunedau lleol yn ystod y 
pandemig; rhannu canllawiau a gwybodaeth allweddol cenedlaethol a lleol am y 
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gwasanaethau sydd ar gael; cynnal sgwrs agored gyda darparwyr i gael gwybod 
sut mae pethau’n mynd, y galw a’r heriau; gweithio gyda darparwyr i newid sut 
mae gwasanaethau yn ymateb i anghenion newydd gofalwyr a rhoi lefel o 
ymreolaeth i wneud newidiadau fel y bo’r angen; rhannu adnoddau er mwyn 
helpu lle bynnag y mae’r galw. 

• Mae awdurdodau lleol wedi bod yn gweithio’n agos gyda Chynghorau 
Gwasanaethau Gwirfoddol i gydlynu cymorth gwirfoddol a chymunedol a’r 
gobaith yw y bydd hyn yn helpu i adnabod a chyrraedd gofalwyr anffurfiol, yn 
enwedig mewn ardaloedd gwledig. 

• Darparu mwy o gwnsela a chymorth emosiynol. 
• Gwnaeth Promas ddarparu cyrsiau am ddim i ofalwyr yn ymwneud â chadw’n 

iach yn feddyliol, yn gorfforol ac yn emosiynol, gan gynnig cynghorion ac 
awgrymiadau, a galluogi gofalwyr i nodi lle gallent fod angen rhagor o gymorth. 

Gwydnwch a chynaliadwyedd y sector gofal 

• Darparu iPads i gartrefi gofal ac ysbytai er mwyn helpu preswylwyr/cleifion i 
gysylltu â ffrindiau a theuluoedd yn ystod COVID-19. Rhan o brosiect trawsnewid 
gwasanaethau cymunedol digidol yn y tymor hirach.  

• Mae Gweithwyr Cymdeithasol Sir y Fflint yn defnyddio WhatsApp i gael mynediad 
fideo at gyflwr tai, pan nad yw ymweliadau corfforol yn bosibl. 

• Ailagorodd cartref gofal Tŷ Treffynnon i gynnig gwasanaeth adsefydlu cam i lawr. 
• Ymestyn oriau agor yr Un Pwynt Mynediad gan ei agor rhwng 9 a 5 bob dydd 

Sadwrn a dydd Sul. 
• Sefydlodd Cyngor Sir Ddinbych Dîm Galwadau Rhagweithiol, gwasanaeth 

newydd dros dro wedi’i staffio gan weithwyr a adleolwyd o wasanaethau eraill y 
cyngor. Bu’r tîm yn galw ar drigolion a oedd yn cysgodi, a thrigolion dros 70 oed 
yn ystod y cyfnod clo, gan gadw mewn cysylltiad rheolaidd os oedd y preswylwyr 
yn dymuno hynny. Roeddynt yn cynnig cyngor, yn sicrhau bod gan y trigolion 
fwyd a meddyginiaeth ac yn eu cyfeirio at y gwasanaethau priodol. Bu’r tîm hefyd 
yn ymweld â chartrefi trigolion a oedd yn cysgodi ac nad oeddynt wedi gallu 
cysylltu â nhw, ac os nad oedd ateb wrth y drws gwnaethant adael cerdyn galw. 
Cryfder y prosiect yw’r staff – y tîm craidd, y pobl sy’n delio â’r galwadau, a’r tîm 
ehangach. Mae’r gwasanaeth yn dod i ben am y tro ar 14 Awst 2020 ond bydd y 
Cyngor yn ystyried sut gallai gwasanaeth fel hwn gefnogi anghenion dros dro yn 
y dyfodol. 

• Comisiynu pecynnau gofal cartref 15 munud i symud pobl drwy’r system. 
• Darparodd y cyngor gymorth i ddarparwyr drwy’r Gronfa Galedi. 
• Darparu cefnogaeth wrth gefn i’r Rheolwr Comisiynu dros y penwythnosau i roi 

cymorth i’r cartrefi gofal. 
• Defnyddio adnoddau’r unigolyn i gefnogi ei anghenion gofal a chymorth, er 

enghraifft, gweithwyr gofal yn galw yn y bore a gyda’r nos a’r teulu yn rhoi 
cymorth amser cinio ac amser te. 

• Mae broceriaeth wedi’i threfnu gan y cyngor yn fwy effeithlon nag erioed 
oherwydd rhestrau aros byr, gwybodaeth amser real am y bobl sy’n symud drwy’r 
gwasanaethau ailalluogi fel bod broceriaid yn gallu cynllunio eu pecyn gofal 
parhaol yn well. Nid yw gweithwyr cymdeithasol yn rhoi amser penodol i unigolion 
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ar gyfer pob galwad cartref, gan roi mwy o hyblygrwydd i ddarparwyr. Mae 
darparwyr yn cynnal eu hadolygiadau eu hunain o becynnau a lle bo’r angen 
maent yn rhoi oriau di-angen yn ôl iddynt ac yn cymryd pecynnau ychwanegol. 

• Mae un cyngor wedi gweld ei lefelau salwch yn gostwng ac mae wedi cyflwyno 
cymorth iechyd galwedigaethol ar gyfer ei staff a’r sector annibynnol yn ogystal â 
chymorth trawma ar gyfer gofal uniongyrchol a staff gwasanaethau cymdeithasol 
rheng-flaen. 

• Monitro tueddiadau a phatrymau atgyfeiriadau yn fwy manwl, er enghraifft, cam-
drin domestig. 

 
“Mae’r darparwyr gofal wedi bod yn anhygoel, yn enwedig y cartrefi gofal sydd 
wedi dangos gwydnwch a phenderfyniad i gadw cyfraddau’r haint yn isel” 

 
Dadansoddiad SWOT y darparwyr 
Ym mis Mehefin 2020 daeth grŵp o ddarparwyr gofal cymdeithasol a chymorth 
ynghyd i drafod yr ymateb ar y cyd i’r achosion cyntaf o Covid-19 yn hanner cyntaf 
2020, ac i fyfyrio ar y profiad. Arweiniodd hyn at y dadansoddiad SWOT canlynol 
sy’n crynhoi’r negeseuon allweddol (Fforwm Gofal Cymru, Tai Cymunedol Cymru a 
Cymorth Cymru, 2020). 
 

Cryfderau 
• Gwydnwch, hyblygrwydd a chynnal 

y gweithlu 
• Cyfathrebu a phartneriaeth rhyng-

sefydliadol 
• Ymatebion cyflym trefniadaeth 

annibynnol 
• Sefydliadau sy’n aelodau yn 

cefnogi’r gweithlu 
• Rhai ymatebion gan sefydliadau 

allanol 

Gwendidau 
• Sefyllfa’r sector ar ddechrau’r 

argyfwng 
• Canllawiau yn newid o hyd a diffyg 

eglurder ar ddulliau gweithredu 
• Argaeledd PPE yn gynnar yn y 

pandemig 
• Polisi profi a’r dull gweithredu 
• Ariannu 
• Cydweithio y tu allan i’r sector 

statudol yn ddiffygiol ar brydiau 
• Cynnal y gweithlu newydd 

Cyfleoedd 
• Partneriaethau: ymddiriedaeth a 

pherthnasoedd  
• Comisiynu: canlyniadau a 

hyblygrwydd  
• Dulliau sy’n canolbwyntio ar yr 

unigolyn  
• Gweithlu  

Bygythiadau 
• Busnes yn ôl yr arfer  
• Colli’r galw am wasanaethau dros 

dro a’r sector cartrefi gofal yn 
dymchwel o bosibl 

• Colli cydnabyddiaeth am y sector  
• Hunanfodlonrwydd  
• Rhagor o bandemigau  
• Dychwelyd i’r ysgol  

 
Beth mae pobl wedi rhoi’r gorau i’w wneud?  
• Danfon pecynnau gofal i bobl nad ydynt yn perthyn i gategori Blaenoriaeth 1. 
• Gwasanaethau dydd. 
• Gofal seibiannol / egwyl gyrfa. 
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• Lleoliadau gweithwyr cymdeithasol mewn rhai ardaloedd (mae trafodaethau yn 
cael eu cynnal yn rhanbarthol ynghylch sut i gynorthwyo myfyrwyr i gwblhau eu 
gradd). 

• Hyfforddiant wyneb yn wyneb. 
• Arsylwadau’r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (QCF). 
• Lleihau ymweliadau wedi’u monitro i rai brys yn unig. 
• Gohirio agor y cyfleuster Gofal Ychwanegol newydd. 
• Ymweliadau yn y cartref (oni bai y gofynnir amdanynt gan y teuluoedd) er iddynt 

ailddechrau unwaith y newidiodd y cyfyngiadau, gan gadw at y canllawiau cadw 
pellter cymdeithasol a defnyddio PPE. 
 

Iechyd meddwl 

• Sefydlodd Mind Conwy Hwb Rhithiol a gwasanaethau cwnsela yn ystod y cyfnod 
clo, gan ddefnyddio arian argyfwng o Sefydliad Steve Morgan. 

• Buddsoddodd Ynys Môn £50,000 yn ychwanegol yn y gwasanaeth Parabl i 
ddarparu capasiti ychwanegol ar gyfer gwasanaethau profedigaeth ac iechyd 
meddwl. Roedd hyn yn cynnwys sesiynau cwnsela, sesiynau Therapi Ymddygiad 
Gwybyddol Cyfrifiadurol, sesiynau tawelwch, sesiynau ‘ymdopi â bywyd’ ac 
‘ymwybyddiaeth ofalgar’ rhithiol.  

• Mae Ynys Môn yn cysylltu gyda Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu  
sydd â gwybodaeth leol ac sy’n gwybod am drigolion a allai fod ag anghenion 
iechyd meddwl, gan gynnwys dementia. O ganlyniad, mae trigolion hŷn sy’n 
hunan-ynysu yn teimlo’n ddiogel gan fod pobl yn cadw golwg arnynt (gan gadw at 
ganllawiau pellter cymdeithasol). 

• Darparwyd cymorth ICAN dros y ffôn yn dilyn atgyfeiriad, ar ôl i wirfoddolwyr cael 
eu symud allan o feddygfeydd a gofal heb ei drefnu oherwydd Covid-19. Mae 
bellach wedi delio â 700 o atgyfeiriadau ar draws Gogledd Cymru ac mae rhwng 
12 a 15 gwirfoddolwr yn cynnig cymorth ym mhob ardal. Mae llawer o gymorth ar 
gael i wirfoddolwyr. Mae prynhawniau Mawrth wedi cael eu neilltuo ar gyfer 
hyfforddiant. Mae cymorth ar gael yn ôl yr angen ar gyfer unrhyw achos sydd 
angen mwy o sylw, ac ar ôl pob galwad, gydag o leiaf un sesiwn oruchwylio bob 
pythefnos. Cynhelir sesiwn wedi’i goruchwylio ar Zoom unwaith y mis ar gyfer 
gwirfoddolwyr lle gallent siarad gyda’i gilydd. Mae barn pobl ynghylch eu hwyliau 
cyn derbyn cymorth ac ar ôl derbyn cymorth yn dangos bod hyn yn eu helpu i 
wella’u hwyliau. 

• Darparwyd cymorth Monitro Gweithredol o bell (hunan-gymorth sy’n cael ei 
arwain gan Therapi Gwybyddol Ymddygiadol), gan gynnwys addasu deunyddiau 
ar gyfer gwasanaeth ar-lein, ac mae hyn wedi bod yn llwyddiannus hyd yma. 

“Mae unigrwydd a’r anallu i barhau â threfn arferol wedi effeithio ar bobl â 
Dementia. Mae’n dod yn amlwg erbyn hyn bod pobl wedi colli hyder i fynd allan 
o’r tŷ.” 
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Anableddau dysgu 

• Technoleg. Mae’r defnydd o dechnoleg wedi cynyddu, gan gynnwys y defnydd o 
lwyfannau digidol fel Zoom/Facebook/fideo What’s App. Mae mwy o bobl yn 
ymwneud â’r cyfryngau cymdeithasol, fideos bach, ‘Facebook live’ ac ati, gan 
olygu ei bod yn bosibl cael mwy o gyswllt uniongyrchol a chyfathrebu gyda’r 
gymuned. Mewn rhai ardaloedd darparwyd offer TG i rai dinasyddion mewn gofal 
preswyl a llety byw â chymorth drwy nawdd y Gronfa Gofal Integredig ac eraill, ac 
lle cafodd yr adnoddau hyn eu darparu, roeddynt yn fuddiol.  

• Mae gweithgareddau ar-lein fel cwisiau, bingo, disgos (a ddarparwyd gan 
sefydliadau’r trydydd sector, ymarfer yn seiliedig ar yr unigolyn a grwpiau 
eiriolaeth yn bennaf), wedi gweithio’n dda ar gyfer pobl ag Anableddau Dysgu a’u 
gofalwyr. Maent wedi darparu gweithgareddau rheolaidd ar gyfer dinasyddion, 
seibiant i ofalwyr, a chyswllt gwerthfawr i bawb. Dywedodd dinasyddion, 
teuluoedd a darparwyr fod cael trefn reolaidd, gan gynnwys gweithgareddau 
rhithiol rheolaidd, yn hanfodol i leihau’r effaith negyddol ar les a theimladau o 
unigedd. 

• Cydweithio. Mae cymorth gan gymheiriaid a rhannu gwybodaeth yn y trydydd 
sector wedi gweithio’n dda. Mae’r sefydliadau hyn wedi dangos eu bod yn fwy 
ystwyth ac wedi gallu addasu i’r cyfnod clo yn gynt nag eraill. 

• Mae canllawiau hawdd eu darllen wedi bod o gymorth i deuluoedd ac unigolion. 
Mae cyngor a chymorth gan sefydliadau fel Pobl yn Gyntaf Cymru, Anabledd 
Dysgu Cymru, Cymdeithas Eiriolaeth Gogledd Cymru, Mencap Môn, STAND, 
Cyswllt Conwy a llawer o sefydliadau eraill wedi cael eu rannu ar y cyfryngau 
cymdeithasol ac wedi bod yn hynod werthfawr i roi gwybod i deuluoedd am eu 
hawliau a’r rheoliadau, yn enwedig pan oedd y materion hyn yn gymhleth.  

• Taliadau Uniongyrchol. Mae’r rheini sydd â threfniant Taliadau Uniongyrchol wedi 
gallu parhau i gynnig lefel o gymorth i unigolion ag Anableddau Dysgu, er bod y 
defnydd o’r taliadau hynny wedi cael ei effeithio gan y staff sydd ar gael, ofnau 
ynghylch pa mor agored i niwed yw unigolion a theuluoedd drwy eu cyswllt gyda 
gweithwyr cymorth, ac ati. Mae rhai materion heb eu datrys hefyd yn ymwneud â 
thalu taliadau ar gadw y mae angen eu hystyried o fewn timau’r Awdurdodau 
Lleol.  

• Dywedwyd bod fforymau darparwyr yn Sir Ddinbych ac Ynys Môn wedi bod o 
gymorth i helpu darparwyr. 

Plant a phobl ifanc – cymorth buan i deuluoedd sy’n cael anawsterau 

• Roedd yr Ap NEWid wedi cael ei ddatblygu ers tro ond mae’r defnydd ohono 
wedi cynyddu yn ystod y cyfnod hwn. Mae’r Ap yn ein galluogi ni i weithio’n 
rhithiol gyda phlant a theuluoedd a gellir ei anfon at gyfrifiadur y gweithiwr.   

• Darparu prydau ysgol am ddim i fyfyrwyr cymwys drwy daliadau uniongyrchol. 

Parhau i gynllunio’r ffrwd waith trawsnewid Iechyd Emosiynol, sy’n cynnwys: 

• Fframwaith integredig ystyrlon wedi'i gyd-gynhyrchu gydag egwyddorion 
arweiniol ar gyfer cefnogi datblygiad iechyd emosiynol, lles a gwytnwch plant 
a phobl ifanc rhwng 0 a 18 oed, sy'n berthnasol ar draws pob sefydliad, yn 
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cwmpasu'r 5 ffordd at les ac yn defnyddio presenoldeb digidol. Nod y ffrwd 
waith yw lleihau cynnydd mewn angen a risg, gwella canlyniadau personol a 
meithrin gallu ar gyfer pob plentyn ac unigolyn ifanc. Gall nodi angen ar y 
pwynt cynharaf a darparu'r wybodaeth, y cyngor a'r cymorth priodol lle bo 
angen atal oedi neu atal angen cynyddol a all fod yn gostus fel arall. Bydd y 
prosiect yn treialu'r fframwaith drwy sefydlu nifer fach o flaenoriaethau o ran 
ystod oedran / cam datblygu, gosod ffocws, ac iechyd emosiynol Plant a 
Phobl Ifanc, gan ystyried y sefyllfa bandemig bresennol.  Bydd y peilot yn profi 
cysyniad y fframwaith ac yn darparu rhywbeth defnyddiol a fydd yn helpu pobl 
rŵan, cyn i'r fframwaith llawn gael ei gwblhau. 

• FRIENDS Resilience: Mae'r rhaglenni FRIENDS Resilience yn rhaglenni sy'n 
seiliedig ar theori ymddygiad gwybyddol (CBT), a gymeradwyir gan Sefydliad 
Iechyd y Byd fel arfer gorau ar gyfer atal a thrin pryder ac iselder, a hyrwyddo 
gwytnwch mewn teuluoedd, ysgolion a chymunedau. Er bod hwn yn adnodd 
gwych i gefnogi plant a phobl ifanc, nid yw ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Gan weithio gyda'r datblygwr, bydd y ffrwd waith yn creu ap dwyieithog y gellir 
ei ddefnyddio ar draws ysgolion a chymunedau yng Nghymru i hyrwyddo 
iechyd meddwl a gwytnwch emosiynol ymysg plant a phobl ifanc yn eu dewis 
iaith. 

• StayWise: Lansiwyd StayWise yn llwyddiannus yn Lloegr yn 2002, ar ôl cael 
ei ddatblygu trwy bartneriaeth rhwng Royal Berkshire Fire and Rescue 
Service and Kidde Plc dros gyfnod o ddwy flynedd.  Crëwyd gwefan a oedd 
yn gartref i adnoddau addysgol cyfunol llawer o wasanaethau brys. Gogledd 
Cymru fydd yr ardal gyntaf yng Nghymru i dreialu'r wefan.  Mae'r ffrwd waith 
yn cyflwyno fersiwn ddwyieithog o wefan StayWise wedi'i alinio a'i chroes-
fapio i Gwricwlwm Cymru. Mae’n cyfuno adnoddau'r gwasanaethau brys a 
chyrff cysylltiedig eraill i ddarparu dull mwy effeithiol, cyson a chyfannol o 
ddysgu cymhwysol. 

Arolwg Coronafeirws a Fi 

Yn ôl yr arolwg hwn roedd mwyafrif y plant a phobl ifanc (58%) yn dweud eu bod 
wedi teimlo’n hapus y rhan fwyaf o’r amser ac roedd mwyafrif mawr (84%) wedi 
teimlo’n ddiogel y rhan fwyaf o’r amser. Yn gyffredinol, dywedodd 2% ‘nad oeddynt 
wedi teimlo’n ddiogel yn aml iawn’. Y pethau a gafodd yr effaith fwyaf ar eu 
teimladau oedd: peidio â gallu treulio amser gyda ffrindiau, peidio â gallu ymweld ag 
aelodau o’r teulu a’r ysgol neu’r coleg yn cau (Comisiynydd Plant Cymru, 2020) 

Plant a phobl ifanc – diogelu a gofal  

• Mae Ynys Môn wedi bod yn cynnal panel maethu a sefydlogrwydd rhannol-rithiol. 
Mae’r Panel Maethu a Sefydlogrwydd yn cyfarfod er mwyn trafod, dod i 
gasgliadau a gwneud argymhellion ar faterion yn ymwneud â Chofrestru Gofalwyr 
Maeth a’u hailgymeradwyo, ac ystyried paru yn nhermau Sefydlogrwydd.  

• Yn Wrecsam, defnyddiwyd Zoom a thechnolegau eraill i sicrhau cynadleddau 
amddiffyn plant cwbl gynhwysol, gan wella presenoldeb gan rieni a theuluoedd 
(sy’n teimlo eu bod yn llai bygythiol). 

• Parhawyd i gynnig y prosiect Therapi Amlsystematig (MST) yn y dwyrain. Cafodd 
y gwaith o recriwtio, hyfforddi a chyflenwi gwasanaethau i deuluoedd ynghyd â 
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chyfarfodydd y Grŵp Llywio a goruchwyliaeth glinigol eu darparu o bell gan 
ddefnyddio llwyfannau ar-lein. Dechreuodd ymweliadau yn y cartref gan gadw at 
ganllawiau pellter cymdeithasol. Mae’r tîm yn gweithio gydag 11 o deuluoedd 24 
awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ac yn cael canlyniadau gwych a’r adborth 
diweddaraf gan yr Heddlu, Gweithwyr Cymdeithasol a Chyfiawnder Ieuenctid. 
Mae un achos arall wedi cael ei ryddhau o CAMHS oherwydd y teimlad oedd bod 
MST yn bodloni ei anghenion yn fwy priodol. Roedd tri o blant ar fin symud i ddod 
yn Blant sy’n Derbyn Gofal ond oherwydd bod y teulu wedi cymryd rhan mewn 
MST, maent wedi gallu dychwelyd adref. 

• Yn y Gorllewin: addasu i Covid drwy ddatblygu rhaglen hyfforddi ar gyfer staff ar 
draws ystod o gefndiroedd i wella gallu staff i weithio'n effeithiol gyda phlant a 
theuluoedd ar gyrion gofal. Rydym yn bwriadu darparu'r hyfforddiant dros y we ac 
yn bersonol lle bo hynny'n bosibl, yn ogystal â darparu’r ymyriadau dros y we ac 
yn bersonol lle bo hynny'n bosibl/angenrheidiol. Rydym hefyd yn gweithio ochr yn 
ochr â'r trydydd sector i ddatblygu cynllun cydnerthu cymunedol a fydd yn 
canolbwyntio ar helpu gyda’r broses adfer ar ôl Covid, gan roi cyfle i deuluoedd 
ailintegreiddio i'w cymunedau mewn ffordd ddiogel a chadarnhaol ac ymgysylltu 
ag aelodau'r gymuned ac awdurdodau lleol a staff iechyd. Gobeithiwn y bydd y 
math hwn o gymorth cynnar yn helpu i atal problemau rhag gwaethygu a datblygu 
lefelau uwch o angen i’r teuluoedd hyn. 

• Yn yr ardal Ganolog: Tîm Amlddisgyblaethol Meadow Lodge - Tîm a fydd yn 
darparu ymyrraeth therapiwtig ddwys i blant a phobl ifanc sydd ar gyrion gofal, 
gyda'r nod o'u hatal rhag dod yn blant sy’n derbyn gofal. Mae’r tîm yn anelu at fod 
weithredu'n llawn erbyn dechrau mis Medi. Mae recriwtio a sefydlu'r tîm wedi 
parhau trwy gydol COVID-19. Mae cyfarfodydd tîm wythnosol, cyflwyniadau a 
sesiynau ymsefydlu wedi digwydd dros y we. Mae hyn wedi caniatáu i'r unigolion 
ddod at ei gilydd fel tîm heb gyfarfod yn bersonol. Mae aelodau tîm hefyd wedi’u 
recriwtio drwy broses gyfweld dros y we.  Tîm Ymyrraeth Anghenion Cymhleth - 
Bydd y tîm hwn yn darparu ymyrraeth yng nghamau cynnar problem ymddygiadol 
gymhleth. Bydd y tîm yn mabwysiadu dull ‘Dim Drws Anghywir’ a byddant yn 
gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd naill ai heb gael diagnosis eto neu sydd 
wedi cael diagnosis ond bod cymorth cyfyngedig ar gael i reoli’r ymddygiad. Bydd 
y tîm yn cael ei recriwtio trwy gydol mis Awst a mis Medi a bydd yn weithredol ym 
mis Hydref. Mae tîm y prosiect (sy'n cynnwys cynrychiolwyr o CBSC, CSDd a 
BIPBC) wedi cyfarfod dros y we a byddant yn recriwtio dros y we hefyd. Ystyrir 
bod y ddau brosiect yn bwysig gan y byddant yn targedu cefnogaeth i blant a 
phobl ifanc ddiamddiffyn dros y cyfnod clo. Mae'r ddau dîm prosiect hefyd yn 
edrych ar ffyrdd newydd arloesol o ryngweithio â'r defnyddwyr gwasanaeth, mae 
hyn wedi arwain at ddyraniad cyllideb ar gyfer iPads a fydd yn cael eu benthyg i'r 
teuluoedd yn ystod yr ymyriadau i wella dulliau cyfathrebu tra’n cyfyngu ar gyswllt 
wyneb yn wyneb. 

• Lansiwyd offeryn ymgysylltu rhithiol newydd o’r enw ‘Mind of My Own’ lle gall 
plant nodi eu dymuniadau a’u safbwyntiau. 

Tai, digartrefedd a gwaith ataliol 

• Mewn ymateb i’r cynnydd tebygol yn y galw am wasanaethau trais domestig, 
mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi buddsoddi arian ychwanegol yn y gwasanaeth 
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GORWEL, ein gwasanaeth cymorth trais domestig lleol. Bydd y buddsoddiad 
ychwanegol o £40,000 yn golygu bod capasiti ychwanegol yn y gwasanaeth a 
ddarperir gan GORWEL i gyflogi swyddog teuluoedd newydd. Rydym hefyd, 
mewn partneriaeth gyda GORWEL, Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaethau 
Plant a Theuluoedd Cyngor Sir Ynys Môn, wedi datblygu cynllun i symud 
troseddwyr trais domestig o’r cartref yn hytrach na symud y dioddefwyr a’u plant i 
lochesi. 

• Mae swyddogion rheoli tai Ynys Môn yn ffonio tenantiaid agored i niwed yn aml 
ac yn ymdrin ag unrhyw faterion/pryderon sy’n codi. 

• Mae gwasanaeth cymorth tai mewnol Cefnogi Pobl Ynys Môn yn sefydlu tudalen 
Facebook preifat er mwyn i’r defnyddwyr gwasanaeth ryngweithio a rhoi cymorth 
i’w gilydd, gyda chymorth a gwaith monitro gan staff. 

• Yn Ynys Môn, mae nifer o aelodau staff yr adran tai wedi cael eu hadleoli i 
weithio ar y cynllun gweithredu cymunedol. Mae’r cynllun gweithredu hwn yn 
cynnwys 60 o gamau gweithredu sy’n cael eu cyflawni gan swyddogion y cyngor, 
Medrwn Môn a Menter Môn.  Mae’r camau gweithredu hyn yn cynnwys cyflenwi 
gwirfoddolwyr a arweinir gan y gymuned. Sefydlwyd dau fanc bwyd ‘dros dro’ er 
mwyn ymdopi â’r cynnydd yn y galw am barseli bwyd. 

• Llwybr meddyginiaeth (Ynys Môn): Mae hyn mewn partneriaeth gyda’n bwrdd 
iechyd lleol, Medrwn Môn a gwasanaethau i oedolion. Mae gan Medrwn Môn, 
drwy’r prosiect Cydlynydd Ased Lleol a ariennir gan y Gronfa Gofal Integredig 
berthynas wych gyda grŵp Clwstwr y meddygon teulu lleol a’r Fferyllydd 
Arweiniol. Bydd PPE yn cael ei roi i’r gwirfoddolwyr meddyginiaeth a hefyd 
siacedi llachar y cyngor er mwyn i fferyllfeydd adnabod y gwirfoddolwyr – mae 
ciwiau y tu allan i rai fferyllfeydd a allai gymryd 2 awr i’w gweld (un i mewn, un 
allan)  a gallai hyn wastraffu amser y gwirfoddolwyr. Mae’r gwirfoddolwyr 
meddyginiaeth yn gweithio i’r cyngor, Wallich a Cais – mae pawb yn cael eu 
gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).   

Integreiddio gwasanaethau cymunedol a’r Gronfa Gofal Integredig (ICF) 

• Mae’r Timau Adnoddau Cymunedol wedi ymestyn eu horiau. 
• Llwybr meddyginiaeth (Ynys Môn): Mae hyn mewn partneriaeth gyda’n bwrdd 

iechyd lleol, Medrwn Môn a gwasanaethau i oedolion. Mae gan Medrwn Môn, 
drwy’r prosiect Cydlynydd Ased Lleol a ariennir gan y Gronfa Gofal Integredig, 
berthynas wych gyda grŵp Clwstwr y meddygon teulu lleol a’r Fferyllydd 
Arweiniol. Bydd PPE yn cael ei roi i’r gwirfoddolwyr meddyginiaeth a hefyd 
siacedi llachar y cyngor er mwyn i fferyllfeydd adnabod y gwirfoddolwyr – mae 
ciwiau y tu allan i rai fferyllfeydd a allai gymryd 2 awr i gael eu gweld (un i mewn, 
un allan) a gallai hyn wastraffu amser y gwirfoddolwyr. Mae’r gwirfoddolwyr 
meddyginiaeth yn gweithio i’r cyngor, Wallich a Cais – mae pawb yn cael eu 
gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. 

• Pecyn cymunedol Ynys Môn: datblygwyd ar gyfer y rhwydwaith o 400 o 
wirfoddolwyr sydd wedi dod ynghyd ym mhob cymuned. Mae’r pecyn hwn yn 
cynnwys gwybodaeth ynghylch canllawiau i wirfoddolwyr, gwybodaeth am 
sgamwyr / twyllwyr a’r hyn y dylid cadw golwg amdano, ynghyd â gwybodaeth 
ddefnyddiol arall fel templedi llythyrau. 
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• Mae Sir Ddinbych yn cefnogi ymgyrch genedlaethol sy’n cael ei threfnu gan 
Lywodraeth Cymru i geisio helpu pobl sy’n aros adref oherwydd coronafeirws. 
Mae’r ymgyrch Edrych ar ôl ein Gilydd yn canolbwyntio ar y pethau bychain y gall 
pob un ohonom eu gwneud i helpu eraill yn ystod y pandemig. Mae’n cynnig 
awgrymiadau ymarferol ar ffyrdd diogel o wneud tasgau bob dydd, fel mynd i 
siopa i eraill neu gadw mewn cysylltiad, heb gyswllt corfforol i leihau’r risg o ddal 
coronafeirws. Bydd hefyd yn rhannu gwybodaeth am sut i gadw’r meddwl a’r corff 
yn brysur. Mae tudalen we newydd – llyw.cymru/iachadiogel yn cynnwys cerdyn 
‘help llaw’, y gellir ei lawrlwytho a’i roi drwy dwll llythyrau cymdogion i gynnig help 
i’r rheini sy’n hunan-ynysu. Byddwn yn hyrwyddo’r 5 ffordd syml y gallwch chi 
helpu, gan wneud hynny mewn ffordd ddiogel: Helpu gyda siopa bwyd; Mynd ar 
neges; Cadw mewn cysylltiad; Annog pobl i gadw’r meddwl a’r corff yn brysur; 
ymuno â chymunedau ar-lein lleol. 

• Asiantwyr Cymunedol Wrecsam: cadarnhawyd bod ganddynt ddau asiant 
newydd cyn y dyddiau dechrau swyddogol, ac mae swydd arall yn cael ei 
hysbysebu ar hyn o bryd i sicrhau bod modd cynnig gwasanaeth cymorth mor 
werthfawr ar draws y sir. Rydym am geisio defnyddio rhan o gyllideb 2020/21 i 
dalu am oriau ychwanegol fel y gall asiantwyr weithio’n hirach na’r oriau gwaith a 
gytunwyd i gefnogi’r galw presennol. Bydd hyn am gyfnod o 2 fis, yn dilyn arolwg. 
Mae aelod o’r Tîm Comisiynu a Chontractau bellach yn gwirfoddoli fel yr Asiant 
Cymunedol newydd yn Holt, Isycoed ac Abenbury gan gynnig cymorth i drigolion 
yr ardal hon ond nid yw Canolfan yr Enfys, Penley, wedi llwyddo i recriwtio hyd 
yma. Mae’r swydd hon yn cael ei chyflawni yn ychwanegol at y llwyth gwaith 
dyddiol arferol o fewn y Tîm Comisiynu a Chontractau. Mae’r Asiantwyr 
Cymunedol yn gwneud gwaith gwych, maent wedi addasu’n dda i’r newidiadau 
i’w ffyrdd arferol o weithio ac maent wedi bod yn ffynhonnell allweddol o gymorth i 
bobl agored i niwed ac unig.  

Cydlynu’r gwasanaeth 

• Canolfan gyswllt frys a llinell ffôn frys: Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi datblygu 
canolfan gyswllt frys, gan ddefnyddio staff presennol sy’n cyfeirio unrhyw 
breswylydd lleol at y gwasanaeth priodol.  4. Mae’r Cyngor wedi sefydlu llinell frys 
sy’n cynnig 10 dewis gyda dewis 2 ar gyfer gwasanaethau i oedolion a bydd 
dewis 4 (01248) 750057 yn darparu cyngor a chymorth i’r holl drigolion, ond i 
aelodau agored i niwed ac ynysig cymunedau’r ynys yn benodol. 

• Yn Ynys Môn, mae trafodaethau yn cael eu cynnal i sicrhau bod pob Un Pwynt 
Mynediad / mannau mynediad at wasanaeth yn gweithio gyda’i gilydd i leihau 
unrhyw ddyblygu. Mae unigolyn yn gweithio o adref yn cofnodi’r holl atgyfeiriadau 
cymunedol a’u croesgyfeirio gydag atgyfeiriadau eraill o’r Un Pwynt Mynediad – 
os byddwn yn gweld enw/aelwyd yn codi’n aml ar y gronfa ddata hon, gallai hyn 
awgrymu’n fuan iawn bod materion sydd angen sylw ac y gallai fod angen 
cymorth ychwanegol. Gallai’r cymorth olygu ein bod yn atgyfeirio achos at ein tîm 
cynhwysiant ariannol a / neu ein tîm hawliau lles. Bydd y galw ar gyfer y 
gwasanaeth hwn yn cael ei adolygu’n ddyddiol i sicrhau bod digon o gapasiti i 
ymateb yn fuan ac yn effeithiol i bob ymholiad. Mae’r gwasanaeth ar gael 7 
diwrnod yr wythnos yn ystod pandemig Covid-19 i gefnogi trigolion a 
chymunedau’r ynys. 



Arolwg Covid-19 

12 
 

• Gwynedd: Sefydlwyd tîm newydd “Tîm Cymorth COVID-19” yn y pum ardal sy’n 
cael eu gwasanaethu gan y Timau Adnoddau Cymunedol. 

• Mae gwybodaeth ar gael ar wefan Gwynedd yn nodi’r gwasanaethau sydd wedi’u 
sefydlu yn y gymuned leol i gefnogi pobl yn lleol yn ystod y pandemig. Mae’r 
awdurdod lleol wedi mapio’r gwasanaethau hyn er mwyn ceisio adnabod unrhyw 
ardaloedd lle mae bylchau a gofynnir i gynghorwyr lleol helpu i drefnu 
gwasanaethau cymorth. 

• Mae Conwy wedi datblygu gwefan i restru grwpiau gwirfoddol a busnesau yn y 
gymuned sy’n danfon eitemau fel siopa, prydau bwyd a meddyginiaethau. Nid 
yw’r safle ar gyfer Conwy yn unig, felly gall unrhyw un ychwanegu adnoddau ar 
gyfer ardaloedd eraill ar draws Gogledd Cymru a bydd Conwy yn darparu 
manylion mewngofnodi i dimau Un Pwynt Mynediad eraill sy’n dymuno ei 
defnyddio. 

• Galwadau Covid dyddiol yng Nghlwstwr Gorllewin Conwy, yn cynnwys y 
meddygfeydd, gwasanaethau cymdeithasol, iechyd meddwl a nyrsys cymunedol. 

Darparwyr bwyd 

• Ynys Môn: Lluniwyd rhestr o gyflenwyr bwyd ar draws yr ynys, mae’r rhestr ar-
lein a gall teuluoedd sydd efallai yn byw’n bell i ffwrdd o’u rhieni hŷn ddefnyddio’r 
wybodaeth ac archebu bwyd a nwyddau eraill o’r cartref. 

• Mae Ynys Môn wedi gwneud cais am grantiau i roi hwb i adnoddau’r banciau 
bwyd. Mae dau fanc bwyd ‘dros dro’ wedi’u sefydlu yn Llangefni a Phorthaethwy i 
leihau’r pwysau ar y ddau fanc bwyd sy’n bodoli eisoes. 

• Mae Conwy wedi llunio rhestr o ddarparwyr lleol sy’n danfon bwydydd neu 
brydau bwyd yn yr ardal. 

Gwasanaethau cymunedol gwirfoddol 

• Rhaglen Neges, danfon parseli bwyd: Mae Menter Môn, Bwyty Dylan’s, Cyngor 
Sir Ynys Môn a sefydliadau eraill wedi bod yn gweithio ar raglen lle rydym yn 
trefnu i fwyd gael ei gynhyrchu yng nghanolfan fwyd Dylan’s yn Llangefni (gallent 
gynhyrchu hyd at 1,000 o brydau bob dydd) a bydd y rhain yn cael eu dosbarthu i 
gartrefi pobl agored i niwed. 

• Grŵp cydlynwyr ar y cyd Covid-19 Ynys Môn, ar draws sefydliadau statudol a’r 
trydydd sector. Mae’r Cyngor a’r trydydd sector dan arweiniad Medrwn Môn 
(Cyngor Gweithredu Gwirfoddol) a Menter Môn (sefydliad sy’n gweithio gyda’r 
sector busnes a’r gymuned) yn gweithio i sefydlu grwpiau cymorth cymunedol 
Covid-19 ar yr ynys. Mae’r grŵp cydlynwyr wedi datblygu canllaw Covid-19 ar 
gyfer y gymuned a gwybodaeth bwysig arall. Mae’r cyswllt hefyd yn cynnwys 
manylion cyswllt cydlynwyr cymunedol a chwmnïau danfon bwyd. Mae copïau 
caled o’r holl wybodaeth ar-lein ar gael i unigolion neu drwy gysylltu â’r 
gwirfoddolwyr cymunedol. 

• System gwirfoddoli a chyfeillio Ynys Môn: Mae system gyfeillio naturiol wedi 
datblygu yn y rhan fwyaf o gymunedau. Er enghraifft, mae’r unigolyn hŷn yn cael 
cysur ac yn dod i ymddiried yn y cymorth sy’n cael ei roi gan y gwirfoddolwr sy’n 
mynd i siopa ar ei ran, neu’n mynd â’r ci am dro – mae hyn yn cynnig sicrwydd 
iddo ac mae’n ymddangos ei fod yn ffordd gadarnhaol o gynnig cymorth 
emosiynol ar adeg anodd iawn. Mae gwirfoddolwyr yn dod yn gyfeillion i’r trigolion 
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hŷn gan feithrin perthynas gadarn yn seiliedig ar ymddiriedaeth, gan roi cymorth i 
siopa neu fynd â’r ci am dro – er enghraifft, mae awdur yr adroddiad hwn hefyd 
yn gwirfoddoli yn y gymuned yn ei hamser hamdden. Mae hi wedi bod yn siopa 
bob wythnos ar gyfer gwraig 91 oed. Mae’r wraig hon yn siarad Cymraeg ac 
mae’r wirfoddolwraig hefyd yn siarad Cymraeg. Mae’r wraig yn cael sicrwydd gan 
ei bod yn derbyn cymorth gan y wirfoddolwraig, hefyd roedd hi’n adnabod ei thaid 
ac mae ganddi atgofion melys am ei nain – mae unrhyw rwystrau neu bryderon 
yn cael eu dileu ac mae’r wraig yn hapus bod yr un wirfoddolwraig yn gwneud ei 
siopa bob wythnos. 
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