
Cadw,n Iach 
tra,n Aros 
Gartref.
Canllaw Lles ar gyfer 
Oedolion Hyn.^



Rhagymadrodd

Yn y canllaw hwn ceir gwybodaeth a fydd yn gallu cynorthwyo pob un ohonom 
i gynnal a gwella’n hiechyd a’n lles tra’n treulio amser gartref. Oherwydd y 
sefyllfa bresennol gyda Covid-19, mae nifer ohonom yn treulio llawer mwy 
o amser nag y byddwn fel arfer yn ei wneud yn ein cartrefi, ac mae hyn yn 
arbennig o wir am oedolion hŷn. Mae’r wybodaeth yn y canllaw hwn yn 
rhoi cynghorion ynglŷn â beth y gallwch ei wneud tra eich bod gartref. Mae 
rhai cyfeiriadau gwefannau wedi’u cynnwys os oes gennych fynediad at y 
rhyngrwyd, yn ogystal â chodau QR y gallwch eu sganio gan ddefnyddio 
camera ar ffôn clyfar a byddant yn mynd â chi yn syth i’r gwefannau.

Cadw,n egnïol
Mae bod yn egnïol yn dda ar gyfer ein lles 
corfforol a meddyliol. Dyma pam y dylai 
pawb ohonom geisio symud yn rheolaidd, 
gan gynnwys gwneud ymarferion, i’n 
cynorthwyo i gadw’n gryf a chadarn. 
Mae hyn yn arbennig o berthnasol os 
oes gennych gyflyrau iechyd eisoes neu 
eich bod yn hŷn o ran oedran. Oherwydd 
coronafeirws mae pawb ohonom yn treulio 
mwy o amser yn ein cartrefi, felly mae’n 
bwysig ein bod yn canfod ffyrdd i gynnwys 
gweithgarwch corfforol yn ein dydd, pob 
dydd.

Ni allwn atal y broses heneiddio, ond 
gallwn wrthsefyll rhai o’r effeithiau drwy 
wneud mân newidiadau i’n ffordd o fyw. 
Po fwyaf egnïol ydych chi, a po fwyaf 
yr ydych yn rhannu eich diwrnod i fyny 
fel nad ydych yn eistedd am gyfnodau 
hir, y mwyaf y gallwch leddfu effeithiau 
heneiddio.
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FAITH: Mae 
gweithgarwch corfforol 
ar gyfer oedolion ac 
oedolion hyn yn:
Eich helpu i gadw’n iach

Gwella eich cwsg

Cynnal pwysau iach

Gwneud i chi deimlo’n dda

Eich cadw’n gadarn ar eich traed

^

FAITH: Mae 
gweithgarwch corfforol 
yn lleihau eich risg o 
gael:
Diabetes Math II gan 40%

Clefyd Cardiofasgwlaidd gan 35%

Codwm gan 30%

Iselder gan 30%

Poen yn y cymalau a’r cefn gan 25%

Canserau (colon a’r fron) gan 20%
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Mae’r canllawiau gweithgarwch corfforol a 
argymhellir gan y Prif Swyddog Meddygol yn 
rhoi pwyslais penodol ar ymarferion cryfder a 
chydbwysedd. 

Dylai pawb ohonom anelu i wneud 
gweithgaredd erobig sy’n gwneud i ni 
deimlo ychydig allan o wynt er mwyn 
cadw’n heini ac yn iach, a hefyd ymarferion 
cryfder a chydbwysedd 2 neu 3 gwaith yr 
wythnos er mwyn cadw’n gryf a chadarn.

Cynghorion da
Ceisiwch osgoi cyfnodau hir o 
anweithgarwch.

Gwnewch dim ond yr hyn yr ydych yn 
teimlo y gallwch ei wneud heb gael anaf.

Dewch o hyd i ffyrdd i gynnwys symud  
yn eich trefn arferol bob dydd.

Ymestynnwch yn rheolaidd er mwyn 
cadw eich corff rhag teimlo’n stiff ac 
anghyfforddus.

Pan fyddwch yn gwneud ymarfer corff 
gwnewch yn siŵr fod gennych rywbeth 
cadarn i gydio ynddo os bydd angen,  
mae cownter cegin yn ddelfrydol.

Os nad ydych wedi arfer â gwneud 
ymarfer corff neu os oes gennych 
gyflwr y galon, siaradwch â’ch 
meddyg teulu yn gyntaf ynglŷn â pha 
weithgareddau allai fod fwyaf addas  
i chi.

Mae,r gweithgareddau hyn i gyd yn wych i gynnal 
cydbwysedd a symudedd:

Garddio Gwaith Ty^ Dawnsio

Tai Chi Mynd i fyny ac i lawr y grisiau



Ymarferion Cryfder a Chydbwysedd
Mae’n bwysig gwneud gweithgareddau a fydd yn gwella cryfder a chydbwysedd wrth i ni fynd  
yn hŷn, ar gyfer lles a symudedd yn gyffredinol, a hefyd gan y gall leihau’r perygl o gwympo.  
Gellir gwneud ymarferion cryfder a chydbwysedd yn hawdd gartref gyda fawr ddim, neu ddim  
offer o gwbl. Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi gwneud llawer ers amser – mae’r  
ymarferion hyn yn rhai ysgafn ac yn hawdd eu dilyn.

Datblygwyd yr ymarferion sefyll hyn gan Gymdeithas Siartredig y Ffisiotherapyddion. 
Gellir cael rhagor o wybodaeth yn: csp.org.uk 

Datblygwyd yr ymarferion eistedd hyn gan weithwyr proffesiynol y GIG. Gellir cael rhagor o 
wybodaeth yn: nhs.uk/live-well/exercise/balance-exercises/

Mae chwe ymarfer sefyll syml a fydd yn gallu gwella eich cryfder a’ch cydbwysedd.  
Mae’r canllawiau wrth wneud yr ymarferion hyn yn cynnwys:

• Adeiladwch i fyny i wneud y rhain o leiaf unwaith y dydd.

• Ailadroddwch ymarferion 1, 2, 3 a 4 ddeg gwaith.

• Ymarfer 6: daliwch y safle am 10 eiliad ar bob coes.

• Defnyddiwch arwyneb cadarn, fel cownter cegin, wrth wneud yr ymarferion sefyll a 
chydiwch ynddo cymaint ag sydd angen.

• Defnyddiwch gadair gref, megis cadair bwrdd bwyta wrth wneud yr ymarfer eistedd i 
sefyll.

• Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo esgidiau addas, sy’n ffitio’n dda ac sydd â  
gafael da ar eu gwadnau pan fyddwch yn gwneud yr ymarferion hyn. 

Os ydych yn teimlo bod sefyll yn anodd, mae yna saith ymarfer eistedd ysgafn a 
argymhellir gan y GIG a fydd yn gwella eich cryfder a’ch symudedd.

Mae’r canllawiau wrth wneud yr ymarferion hyn yn cynnwys:

• Adeiladwch i fyny i wneud y rhain o leiaf unwaith y dydd.

• Ymarfer 1: Daliwch am 5 i 10 eiliad ac ailadroddwch 5 gwaith.

• Ymarfer 2: Gwnewch 5 o weithiau ar bob ochr.

• Ymarfer 3: Daliwch bob ymestyniad am 5 eiliad ac ailadroddwch 3 gwaith ar bob ochr.

• Ymarfer 4: Codwch 5 gwaith ar bob coes.

• Ymarfer 5: Cadwch eich ysgwyddau i lawr a’ch breichiau’n syth drwy gydol yr amser. 
Anadlwch allan wrth i chi godi eich breichiau ac anadlwch i mewn wrth i chi eu 
gostwng. Ailadroddwch 5 gwaith.

• Ymarfer 6: Gwnewch 3 cylchdro ar bob ochr. Daliwch am 5 eiliad bob tro.

• Ymarfer 7: Rhowch gynnig ar 2 set o 5 ymestyniad gyda phob troed.

Ymarferion sefyll

Ymarferion eistedd
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http://csp.org.uk
http://nhs.uk/live-well/exercise/balance-exercises/


Ymarferion sefyll
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Codi’r Sodlau

Ymestyn y 
Frest

Codi’r Breichiau Cylchdroi’r Gwddf Ymestyn y Pigwrn

Sefyll Sawdl-bodiau

Gofynnwch am gyngor gan weithiwr meddygol proffesiynol os oes gennych chi unrhyw bryderon ynglŷn â  
gwneud yr ymarferion hyn. 

Gofynnwch am gyngor gan weithiwr meddygol proffesiynol os oes gennych chi unrhyw bryderon  
ynglŷn â gwneud yr ymarferion hyn.

Codi Bodiau’r Traed

Troi Rhan 
Uchaf y Corff

Ymestyn y 
Gwddf

Cerdded Sawdl-bodiau

Eistedd i Sefyll

Camu o’r 
Glun

Sefyll ar Un Goes

Ymarferion eistedd
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Heel Raises

Standing Exercises

1 Toe Raises2

Sit to Stand3 Heel-Toe Stand4

Heel-Toe Walking5 One-Leg Stand6

Obtain advice from a medical professional if you have any concerns about undertaking these exercises.
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Standing Exercises

1 Toe Raises2

Sit to Stand3 Heel-Toe Stand4

Heel-Toe Walking5 One-Leg Stand6

Obtain advice from a medical professional if you have any concerns about undertaking these exercises.

Sitting Exercises

Chest Stretch1 Upper Body Twist2

Hip Marching4 Arm Raises5

Neck Rotation6 Ankle Stretch7

Obtain advice from a medical professional if you have any concerns about undertaking these exercises.

Neck Stretch3
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Obtain advice from a medical professional if you have any concerns about undertaking these exercises.
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Adnoddau Ymarfer Corff Ar-lein
Os oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd mae adnoddau defnyddiol ar gael, sy’n cynnwys 
ymarferion buddiol ar gyfer cryfder yn ogystal â chydbwysedd a symudedd cyffredinol. 
Gallwch sganio’r blwch du gyda’ch ffôn er mwyn mynd yn syth i’r wefan (gellir lawrlwytho 
cod QR yn hawdd neu gallwch ddefnyddio’r camera ar eich ffôn).

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a,r Fro
Mae ffisiotherapyddion y Bwrdd Iechyd wedi datblygu cyngor ac  
adnoddau hunanreoli y gallwch eu defnyddio gartref, yn cynnwys  
rhai ymarferion Tai Chi:  
www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/resources-for-use-at-home 

Elderfit
Mae Elderfit yn cynnig sesiynau ymarfer cryfder a chydbwysedd ar-lein  
a fforwm cymunedol lle gall aelodau sgwrsio â’i gilydd i gael rhagor o  
gefnogaeth ac anogaeth. Gellir cael rhagor o wybodaeth ar y wefan:   
www.elderfit.co.uk 

Move It or Lose It 
Ar wefan ‘Move It or Lose It’ ceir ymarferion syml sy’n cynnwys  
‘The Cuppa Routine’: www.moveitorloseit.co.uk

Mae gan y mudiad ystod eang o ddosbarthiadau y gallwch eu dilyn  
ar YouTube hefyd: www.youtube.com/user/MoveitorloseitUK

Cofiwch fod hyd yn oed symudiadau bach yn helpu.

Gwnewch dim ond yr hyn rydych yn teimlo y gallwch ei 
wneud yn ddiogel.

Os nad ydych yn teimlo,n gyfforddus,  
rhowch gynnig ar rywbeth arall.



Lleihau,r Perygl o Gwympo
Nid yw cwympo yn rhan annatod o fynd yn hŷn, ac mae nifer o ffyrdd y gallwch leihau’r 
perygl o gwympo. Elfen allweddol mewn lleihau’r perygl o gwympo yw ymarfer corff ac, 
yn hollbwysig, sicrhau eich bod yn gwneud gweithgarwch i wella cryfder a chydbwysedd 
o leiaf ddwywaith yr wythnos. Symud mwy yw’r ffordd orau i gynnal symudedd ac 
annibyniaeth. Bydd yr ymarferion uchod yn helpu gyda hyn.

Mae pethau eraill all helpu i leihau’r perygl o gwympo yn cynnwys y canlynol:

• Cadw eich cartref yn rhydd o unrhyw flerwch fel nad oes perygl o faglu.

• Symud matiau a gwifrau rhydd.

• Gosod canllawiau ac offer arall os oes eu hangen arnoch.

• Pan fyddwch yn codi yn y bore, gwnewch hynny’n araf, gan eistedd gyda’ch 
coesau dros erchwyn y gwely. Symudwch eich breichiau a’ch coesau i ddechrau 
cael y gwaed i lifo. Bydd hyn yn lleihau unrhyw benysgafnder pan fyddwch yn 
codi ar eich traed.

• Os ydych chi’n cymryd mwy na 4 math o feddyginiaeth, ystyriwch gael adolygiad 
o’ch meddyginiaethau gan y gall rhai ohonynt gynyddu’r perygl o gwympo. 

Cysylltiadau defnyddiol er mwyn cadw,n ddiogel gartref:

Gofal a Thrwsio Cymru 
Corff elusennol cenedlaethol yw Gofal a Thrwsio Cymru sy’n gweithio 
i sicrhau fod gan bobl hŷn gartrefi sy’n ddiogel, cadarn a phriodol 
ar gyfer eu hanghenion. Gall ddarparu addasiadau i’r cartref megis 
canllawiau i’ch helpu i fyw’n annibynnol a chynorthwyo gydag  
atgyweiriadau brys. I gael gwybod rhagor, ffoniwch 0300 111 3333  
neu ewch www.careandrepair.org.uk

Preswylwyr Caerdydd
Mae Pryd ar Glud a Teleofal Caerdydd a gynhelir gan Gyngor 
Caerdydd yn cynorthwyo llawer o bobl ledled y ddinas i aros yn 
annibynnol yn eu cartrefi, drwy ddarparu prydau poeth a gwasanaeth 
larymau gwddf ac ymateb. I gael rhagor o wybodaeth,  
ffoniwch 02920 537080 neu ewch i www.telecarecardiff.co.uk 

Gwasanaeth Byw'n Annibynnol Caerdydd 
Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnig ystod eang o gyngor a chefnogaeth 
i alluogi pobl i fyw’n annibynnol, yn cynnwys cyngor ariannol. Ar hyn o 
bryd mae hefyd yn cynnal nifer o grwpiau cymdeithasol ar-lein.  
Ffoniwch y gwasanaeth ar 029 20 234 234 neu e-bostiwch  
communityconnector@cardiff.gov.uk
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Ydych chi mewn perygl o gwympo?
Gall ateb 3 cwestiwn syml ganfod yn 
gyflym y perygl o gwympo.

1. Ydych chi wedi cwympo yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf, pan eich bod wedi 
dod i orffwys ar y llawr yn anfwriadol, ar 
ôl llithro neu faglu?

Pam fod hyn yn bwysig: Mae pobl sydd 
wedi cwympo unwaith yn fwy tebygol o 
gwympo eto.

 
2. Oes angen i chi ddefnyddio eich 
dwylo i godi o gadair neu a fyddwch chi 
byth yn teimlo’n sigledig ar eich traed?

Pam fod hyn yn bwysig: Gall problemau 
cydbwysedd a gwendid yng nghyhyrau’r 
coesau gynyddu’r perygl o gwympo.

 

Preswylwyr Bro Morgannwg
Mae Pecynnau TeleV yn darparu gwasanaeth diogelwch sy’n cynnwys 
uned larwm fach (uned Lifeline) a larwm crog y gellir ei wisgo o 
amgylch y gwddf neu o amgylch yr arddwrn os dymunir. Mae hefyd 
yn darparu synwyryddion ychwanegol sy’n sbarduno larwm i hysbysu 
gweithredwyr y system. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:  
www.valeofglamorgan.gov.uk a chwilio am ‘TeleV’.  

FAITH: Mae sgrinio am berygl cwympo ar gyfer 
pawb sy,n 65 oed a hyn yn gam pwysig mewn lleihau,r 
perygl o gwympo.

Mae’r clinig ‘Aros yn Gadarn’ rhithwir ar gael i 
breswylwyr Caerdydd a Bro Morgannwg er mwyn 
darparu cyngor ar leihau’r perygl o gwympo.

I gysylltu â’r tîm fel y gall drefnu asesiad ar eich 
cyfer:

Ffoniwch: 029 21 83 25 52

neu e-bostiwch eich manylion i:  
Staysteady.cardiff@wales.nhs.uk

3. A yw ofn cwympo yn eich rhwystro rhag 
cymryd rhan mewn gweithgareddau neu 
wneud tasgau bob dydd? Ydych chi’n 
poeni am gwympo?

Pam fod hyn yn bwysig: Bydd cyfyngu ar 
weithgareddau oherwydd ofn cwympo yn cael 
goblygiadau ar y corff a’r meddwl. Gall symud 
llai arwain at golli cryfder, a gallai peidio â 
gwneud gweithgareddau, yn arbennig rhai 
cymdeithasol, leihau ansawdd bywyd.

Os gwnaethoch ateb yn gadarnhaol i unrhyw 
rai o’r cwestiynau, gallech fod mewn perygl 
o gwympo. Cysylltwch â’r tîm clinig ‘Aros yn 
Gadarn’ rhithwir i gael cyngor am leihau eich 
risg. Gall ffisiotherapydd arbenigol ym maes 
cwympo gynnal ymgynghoriad dros y ffôn neu 
drwy ddolen fideo ac argymell rhai pethau i 
chi eu gwneud.



Gwybodaeth am Gwympo
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a,r Fro
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn gweithio mewn 
partneriaeth â nifer o sefydliadau er mwyn cynorthwyo pobl i leihau  
eu perygl o gwympo. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:  
www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/falls-prevention

Get Up and Go
Mae Saga, mewn cydweithrediad â Chymdeithas Siartredig y Ffisiotherapyddion (CSP) 
wedi cynhyrchu canllaw defnyddiol o’r enw ‘Get Up and Go’. Mae’n cynnwys llawer 
o wybodaeth ddefnyddiol a chyngor am gadw’n heini ac iach a sut i leihau’r perygl o 
gwympo. Gallwch fynd i’r wefan yma:www.csp.org.uk/publications/get-go-guide-
staying-steady-english-version

Age Cymru 
Mae gan Age Cymru dudalen wybodaeth benodol sy’n sôn am gwympo a sut y gallwch 
gadw eich hun yn iach a diogel.

Ewch i’r wefan: www.agecymru.org.uk a chwilio am ‘Falls’.
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Alcohol
Cadwch olwg ar eich yfed. Yn ôl canllawiau’r DU, ni ddylai oedolion yn y DU yfed 
mwy na 14 uned dros gyfnod o wythnos er mwyn cadw’n iach.
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Rhoi
,
r Gorau i Smygu

Os ydych chi’n ystyried rhoi’r gorau i smygu, nid oes amser gwell na nawr i roi’r 
gorau iddi. Mae’r gwasanaeth Helpa Fi i Stopio yn parhau i weithredu yn ystod 
Covid-19 ac mae yma i’ch cefnogi bob cam ar eich taith di-fwg. Er nad yw 
gwasanaethau wyneb yn wyneb ar gael ar hyn o bryd, gallwch ddal gael cefnogaeth 
dros y ffôn gan Helpa Fi i Stopio gyda mynediad at feddyginiaeth rhoi’r gorau i 
smygu am ddim.

Gallwch gael cymorth, cefnogaeth a gwybodaeth am ddim gan Wasanaeth Rhoi’r 
Gorau i Smygu Cymru ‘Helpa Fi i Stopio’: ewch i helpmequit.wales neu ffoniwch  
0800 085 2219 am ddim.

Gwybodaeth Gyffredinol  
am Les 
Coronafeirws a Lles
Efallai eich bod yn poeni am Coronafeirws (Covid-19) a sut 
y gallai effeithio ar eich bywyd. Gallai hyn gynnwys gorfod 
aros gartref ac osgoi pobl eraill. Gall y wybodaeth isod 
eich helpu i gadw’n iach tra byddwch yn aros gartref.

http://helpmequit.wales


Mae’n bwysig cofio os oes gennych 
broblemau iechyd neu’n defnyddio 
meddyginiaethau, yn cynnwys 
meddyginiaethau y gellir eu prynu dros y 
cownter, gall y rhain hefyd effeithio ar faint 
y gallwch ei yfed.

Mae Yfed Doeth Heneiddio’n Dda yn 
cynnig llawer o wybodaeth am sut i 
adnabod arwyddion perthynas sydd ddim 
yn iach gydag alcohol a llawer o ffyrdd i leihau’r swm a yfir a theimlo’r budd o yfed 
llai o alcohol: drinkwiseagewell.org.uk

Mae Dan 24/7 yn cynnig llinell gymorth am ddim ar gyfer pobl sy’n poeni am alcohol 
neu ddefnydd cyffuriau. Ffoniwch Call 0808 808 2234

Bwyta,n dda
Cadwch at amser prydau rheolaidd, yfwch ddigon o hylifau 
a bwytewch ddiet cytbwys sy’n cynnwys amrywiaeth o:

P	Ffrwythau a llysiau (ffres, wedi rhewi, mewn tun,  
 sych ac ar ffurf sudd)

P	Bwyd startslyd (bara, grawnfwyd, tatws, pasta neu reis)

P	Ffa, codlysiau, pysgod a chig

P	Dau ddogn o bysgod yr wythnos, y dylai un ohonynt fod yn bysgod olewog

P	Cynnyrch llaeth (llaeth, iogwrt, caws)

P	Olewau a sbreds (dewiswch fersiynau annirlawn a’u defnyddio’n gymedrol)

Os ydych chi’n cael anhawster i fwyta’n dda, newidiwch i brydau llai a byrbrydau 
aml.

Cofiwch y canlynol:
P	Cyfyngwch ar faint o fwyd a diod sy’n uchel mewn braster, halen a siwgr yr   
 ydych yn ei gael

P	Cadwch wedi’ch hydradu drwy geisio yfed 6-8 gwydraid o ddŵr y dydd

P	Ystyriwch gymryd atchwanegiad 10 microgram o Fitamin D y dydd er mwyn cael  
 cyhyrau ac esgyrn iach, os nad ydych allan yn yr awyr 
 agored yn aml

Mae gan Age UK ragor o wybodaeth ddefnyddiol am fwyta’n 
dda. Sganiwch y cod QR neu defnyddiwch y wefan:  
ageuk.org.uk a chwilio am ‘Healthy Eating’. 

1O

http://drinkwiseagewell.org.uk
http://ageuk.org.uk
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Ein llinell 
gymorth 
rhadffôn 
Os ydych chi 
eisiau sgwrsio 
ag un o’n cynghorwyr arbenigol, yn Gymraeg neu 
Saesneg, ffoniwch ni ar 08000 223 444.  
Mae’r llinell gyngor ar agor rhwng 9am a 5pm,  
Llun - Gwener.

Gallwch hefyd ein e-bostio yn   
advice@agecymru.org.uk 
neu fynd i’n gwefan yn   
www.agecymru.org.uk/advice

Cyngor Age Cymru
Mae Cyngor Age Cymru wedi 
ymrwymo i fod y prif wasanaeth 
gwybodaeth a chyngor i bobl hŷn 
yng Nghymru. Ei nod yw darparu 
gwybodaeth a chyngor effeithiol, 
hygyrch ac o ansawdd uchel tra’n 
cynnig gwasanaeth cyfrinachol, 
diduedd ac am ddim. Gall 
gynorthwyo’r bobl hŷn eu hunain,  
eu teuluoedd, ffrindiau, gofalwyr  
neu weithwyr proffesiynol.

Cyngor a Chefnogaeth
AgeConnects
Mae Age Connects Caerdydd a’r Fro  
wastad wedi cefnogi pobl hŷn sydd â 
fawr ddim, neu ddim cefnogaeth o gwbl 
gan deulu. Wrth i’r Coronafeirws daro’n 
galed a bod angen i ragor o aelodau 
teulu a ffrindiau hunanynysu mae nifer y bobl sydd angen ein cefnogaeth yn cynyddu’n 
sylweddol. Rydym yn cefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymuned er mwyn eu 
cynorthwyo i gadw’n ddiogel, yn iach, ac yn dawel eu meddwl bod cymorth wrth law.

Ewch i’r wefan i gael rhagor o wybodaeth: ageconnectscardiff.org.uk 

Neu ffoniwch eich llinell gymorth leol:

Ffôn Caerdydd: 029 2068 3600

Ffôn Dwyrain a Chanol y Fro: 01446 747654  

Ffôn Gorllewin y Fro: 01446 795549

Llinell Gymorth 
C.A.L.L
Mae Llinell Gymorth C.A.L.L.  
yn cynnig gwasanaeth gwrando 
a chefnogi cyfrinachol, 
cefnogaeth emosiynol a 
gwybodaeth/llenyddiaeth ar 
faterion Iechyd Meddwl a 
materion eraill i bobl Cymru. 
Gall unrhyw un sy’n poeni am 
eu hiechyd meddwl eu hunain 
neu iechyd meddwl perthynas 
neu ffrind gyrchu’r gwasanaeth.

http://ageconnectscardiff.org.uk


Llinell Gymorth  
Dementia Cymru
Mae Llinell Gymorth Dementia Cymru  
yn cynnig cefnogaeth emosiynol i unrhyw  
un, o unrhyw oed, sy’n gofalu am rywun  
sydd â Dementia yn ogystal ag aelodau  
eraill o’u teulu neu ffrindiau. Bydd y  
gwasanaeth hefyd yn helpu i gefnogi’r  
rheini sydd wedi cael diagnosis Dementia.

The Silver Line
The Silver Line yw’r unig linell gymorth gyfrinachol ac 
am ddim ar gyfer pobl hŷn ledled y DU sydd ar agor bob 
dydd a nos drwy gydol y flwyddyn. Mae hefyd yn cynnig 
cyfeillgarwch dros y ffôn lle cyfatebir gwirfoddolwyr 
gyda phobl hŷn ar sail ar eu diddordebau, galwadau 
grŵp wedi’u hwyluso, a chymorth i gysylltu pobl â 
gwasanaethau lleol yn eu hardal.
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Mind
Mae Mind wedi datblygu tudalen we benodol ar gyfer cefnogi 
lles unigolion yn ystod y pandemig Coronafeirws.

Mae’n cynnwys cyngor ymarferol ar gyfer 
aros gartref, yn amrywio o fwyta’n dda i 
gadw trefn ar eich meddyginiaethau:  
https://www.mind.org.uk/coronavirus-
we-are-here-for-you/

Cefnogaeth, gwybodaeth a gwasanaeth 
cyfeirio at asiantaethau ar gyfer unrhyw 
un sy’n gofalu am aelod teulu neu ffrind 
sydd â Dementia.

Rhadffôn: 0808 808 2235
Neu tecstiwch ‘help’ i: 81066

https://www.mind.org.uk/coronavirus-we-are-here-for-you/
https://www.mind.org.uk/coronavirus-we-are-here-for-you/
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Y Groes Goch Brydeinig
Mae’r Groes Goch Brydeinig yn cynnig llinell gymorth cefnogaeth 
Coronafeirws gyfrinachol ac am ddim. Gall gwirfoddolwr cyfeillgar 
gynorthwyo gyda gwybodaeth a chyngor ymarferol, cefnogaeth 
emosiynol a’ch cysylltu â chefnogaeth yn eich ardal.

Mae’r llinell ffôn ar agor yn bob dydd o 10am i 6pm.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: redcross.org.uk/coronavirus-
support-line

Gwasanaeth Lles Cymunedol
Wedi’i ariannu gan Gyngor Caerdydd, mae’r gwasanaeth hwn yn 
cynnig gwasanaeth cyfeirio i gefnogi pobl ar yr adeg hon, gan 
ymdrin ag ystod eang o faterion yn amrywio o bryderon ariannol i 
unigrwydd. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i unrhyw un sy’n byw 
yng Nghaerdydd ac mae’n cynnig cyrsiau ar-lein yn ogystal â 
chyfleoedd i ddod yn Hyrwyddwr Cymunedol yn eich ardal leol. 
Darperir y gwasanaeth dros y ffôn yn ogystal ag yn rhithwir.  
I wneud atgyfeiriad neu i hunan-atgyfeirio ewch i:  
www.unitedwelsh.com/communitywelllbeing or call  
02920 858148 

 
Llinell Gyngor Cyngor Caerdydd
Mae Cyngor Caerdydd wedi sefydlu Llinell Gyngor ar gyfer  
preswylwyr Caerdydd.

Dewis 1 – Budd-daliadau, Cyngor Swyddi a Thai

Dewis 2 – Llinell Llyfrgell (gwasanaeth clicio a chasglu) er mwyn 
archebu hyd at 5 llyfr i’w casglu o’ch Hyb lleol. Ffôn: 02920 871071

http://redcross.org.uk/coronavirus-support-line
http://redcross.org.uk/coronavirus-support-line
http://www.unitedwelsh.com/communitywelllbeing


Yn olaf...
Cofiwch ddilyn canllawiau mwyaf diweddar y Llywodraeth yn ymwneud â COVID-19 
a chynorthwyo i leihau lledaeniad y feirws.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: gov.wales/coronavirus

@IachGartref
Gwasanaeth ailsefydlu i bobl ledled Caerdydd a’r Fro sy’n cael eu 
rhyddhau o’r ysbyty, neu’n agored i niwed ac mewn perygl o gael eu 
derbyn i’r ysbyty. 

Mae cymorth ar gael 7 diwrnod yr wythnos o 8.30am - 4.30pm. 

Ar hyn o bryd, mae’r gwasanaeth yn gweithredu’n bennaf fel 
gwasanaeth cymorth dros y ffôn. 

Ar hyn o bryd, nid ydym yn gallu mynd i mewn i gartrefi ein cleientiaid, 
ond gallwn gynnig ystod o gefnogaeth: 

• Darparu galwadau ffôn wythnosol

• Cyngor ac arweiniad

• Cyfeirio

• Gwybodaeth ynghylch diogelwch yn y cartref. 

Mae @IachGartref yn cynnig gwasanaethau siopa a chasglu presgripsiynau hefyd. 

Rydym yn derbyn atgyfeiriadau, a byddem yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau am 
atgyfeiriadau posibl i’r gwasanaeth. Cysylltwch â ni ar: 07376 858 877

Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg
Mae Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg wedi creu  
cyfeirlyfr o wasanaethau trydydd sector a all gefnogi pobl  
yn ystod argyfwng Covid-19.

www.gvs.wales/support-for-groups/gvs-covid-19-response

Crëwyd y canllaw lles hwn gan Dîm Iechyd Cyhoeddus Lleol Caerdydd a’r Fro. 

Gorffennaf 2020. 

http://gov.wales/coronavirus
http://www.gvs.wales/support-for-groups/gvs-covid-19-response

