
Brechlyn COVID-19:
Diweddariad ar y rhaglen 25 Chwefror 2021

Trosolwg 
Ein huchelgais yw diogelu ein poblogaeth yng Nghaerdydd a’r Fro 
mor gyflym â phosibl drwy frechu ar gyfer COVID-19. Mae rhaglen 
frechu ar raddfa fawr o’r fath yn gofyn am ddull sy’n cynnwys llawer 
o agweddau gwahanol a model darparu cymysg. Mae’r model yng 
Nghaerdydd a’r Fro yn cynnwys timau symudol, canolfannau brechu 
torfol, practisau meddygon teulu a ‘hybiau’ gofal iechyd.

Darpariaeth weithredol:
To date we have vaccinated 135,139 people in Cardiff and the Vale of Glamorgan which is 
33% of our total adult population. 



  Canolfannau brechu torfol:
Mae Canolfan Brechu Torfol y Sblot yn rhoi’r ail ddos o frechlyn Pfizer ac rydym bellach wedi 
rhoi dros 11,000 o ail ddosau.  

Mae Canolfan Brechu Torfol Pentwyn a 
Chanolfan Brechu Torfol y Barri yn rhoi brechlyn 
Oxford AstraZeneca i grŵp blaenoriaeth 6; pobl 
rhwng 16 a 64 oed sydd â chyflyrau iechyd sy’n 
bodoli eisoes a gallent fynd yn ddifrifol sâl o 
ganlyniad i COVID, a gofalwyr di-dâl.

Mae apwyntiadau yn ein Canolfannau Brechu 
Torfol yn cael eu hamserlenni’n awtomatig ar 
hyn o bryd hyd at ddiwedd mis Mawrth. 

  Timau symudol:
Mae ein Timau Symudol yn cysylltu â chleifion o dan 70 oed sy’n gaeth i’w cartrefi i gael eu 
brechlyn o restrau rydym wedi eu derbyn gan Bractisiau Meddygon Teulu. 

Rydym hefyd yn gweithio ar gynllun i ddefnyddio’r timau symudol i frechu ein cymunedau 
sy’n agored i niwed gan gynnwys y rhai hynny sy’n ddigartref a chymuned y teithwyr.  
Byddwn yn rhoi diweddariad ar y grwpiau hyn pan fydd gennym ragor o wybodaeth. 

  Practisiau meddygon teulu: 
Mae ein Practisiau Meddygon Teulu yn parhau i drefnu bod grŵp blaenoriaeth 5 (65-69 
oed) yn dod i gael eu brechu ac rydym wedi cwblhau 51% o’r grŵp hwn hyd yma. Dylai 
gweddill y bobl yn y grŵp oedran hwn gael eu gwahodd erbyn canol mis Mawrth, gyda’r 
dosau cyntaf wedi’u rhoi erbyn 22 Mawrth. 

Mae crynhoad o’n cymorth Gofal Sylfaenol ar gael ar ein gwefan 

Gofalwyr di-dâl  
Rydym bellach wedi derbyn y canllaw JCVI ar gyfer gofalwyr di-dâl sy’n gymwys i dderbyn 
eu brechlyn Covid. 

Bydd y rhai hynny sydd eisoes wedi’u hadnabod yn dechrau derbyn apwyntiadau drwy’r 
post yn un o’n Canolfannau Brechu Torfol. 

Rydym yn datblygu ffurflen ar-lein a fydd ar gael ddechrau wythnos nesaf i bobl sy’n 
bodloni’r meini prawf i gofrestru eu manylion gyda ni fel bod modd i ni drefnu apwyntiad 
os nad ydynt yn cael eu hadnabod gan eu meddyg teulu na’u lwfans gofalwyr. Byddwn yn 
darparu rhif ffôn i unrhyw un a hoffai gymorth yn cwblhau’r ffurflen hon. 

     

Rydym bellach wedi rhoi’r nifer 
ganlynol o frechlynnau ym mhob 
safle: 

Canolfan Brechu Torfol y Sblot 54,652 

Canolfan Brechu Torfol Pentwyn 12,804

Canolfan Brechu Torfol y Barri 7,839



Anableddau Dysgu a Salwch Meddwl Difrifol
Rydym wedi cael cadarnhad y bydd pobl sydd ag Anableddau Dysgu a phobl â salwch 
meddwl difrifol bellach yn cael eu cynnwys yng Ngrŵp 6. Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio 
ar nodi’r niferoedd ar gyfer y grŵp hwn ac yn edrych ar ble fyddant yn cael eu brechu gan ein 
bod ni’n ymwybodol efallai mai nad Canolfan Brechu Torfol fyddai’r lleoliad addas. 

  Cyfathrebu:  
Wythnos hon, rydym yn ffilmio gyda meddygon teulu yn ein cymunedau Du, Asiaidd a 
Lleiafrifol Ethnig i hysbysu pobl o fewn y grwpiau hyn am fanteision cael y brechlyn. Bydd y 
cynnwys hwn ar gael o wythnos nesaf ymlaen. 

Byddwn hefyd yn gwahodd y cyfryngau wythnos nesaf i bob un o’n Canolfannau Brechu 
Torfol i dynnu sylw at y cynnydd rydym yn ei wneud gyda’r rhaglen brechu torfol. 

Caiff ein gwefan ei diweddaru’n gyson gyda gwybodaeth am ein cynnydd a’r ffigurau. 
Rydym hefyd wedi cynnwys gwybodaeth i bob grŵp ynghylch sut y cysylltir â hwy i drefnu 
apwyntiad. 

Gellir cael mynediad at y wefan yma 

Gweithgarwch ar y Cyfryngau Cymdeithasol 




