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Coeso i’r rhifyn diweddaraf o
Newyddion Gofalwyr Sir Gâr!
Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Newyddion Gofalwyr Sir Gâr! Y cylchgrawn sydd wedi’i
anelu’n benodol at Ofalwyr, ac sy’n llawn dop o wybodaeth a chynghorion
defnyddiol i’ch helpu yn eich rôl gofalu, yn ogystal â’r diweddaraf ar faterion Gofalwyr
pwysig. Gobeithiwn hefyd y bydd yn eich cyfeirio tuag at rai o’r sefydliadau lleol a
chenedlaethol a all eich darparu â chymorth ychwanegol, pe bai ei angen arnoch.

Nodyn gan y tîm
Nid oes amheuaeth bod y pandemig Covid-19 a’r cyfnod clo wedi bod yn anodd, a bydd y
mwyafrif yn falch o weld 2020 yn dod i ben. I lawer o bobl, mae’r cyfyngiadau wedi achosi
ymyrraeth ac anghyfleustra, ond i Ofalwyr mae’r effaith wedi bod yn llawer mwy.
Gadewch i ni fod yn onest - mae wedi bod yn gyfnod anodd iawn i Ofalwyr ac, er y gall y
mwyafrif ddal ati, ar awtopeilot os mynnwch chi, am gyfnodau byr o amser wrth wynebu
argyfwng, y gwir amdani yw y gall rhygnu ymlaen bob dydd deimlo fel brwydr go galed
yng nghanol pandemig byd-eang a chyfnod hir o argyfwng.
Mae bywyd mor wahanol nawr, gyda’r pethau bach yr oeddem unwaith yn edrych ymlaen
atynt ac yn eu cymryd yn ganiataol; megis cymydog yn galw heibio am baned, mynd i’r lle
trin gwallt, darllen llyfr neu fwynhau eich hoff hobi ayb., yn cael eu gwadu i ni. Mae dod o
hyd i unrhyw ‘amser i mi’ wedi mynd bron yn amhosib i lawer o Ofalwyr, a gall fod yn
anodd goresgyn teimladau o unigrwydd, unigedd a gorflinder corfforol ac emosiynol.
Mae emosiynau, megis ofn neu bryder ynghylch dal y feirws, ymgodymu â galar neu golli
swydd, neu hyd yn oed ansicrwydd ynghylch yr hyn a ddaw yn y dyfodol, yn gallu
effeithio ar ein lles emosiynol. I rai, mae’r cyfnod clo wedi ein gorfodi i arafu a chymryd
peth amser, o bosib, i fyfyrio ar y pethau sy’n bwysig i ni a’r pethau rydym yn ddiolchgar
amdanynt, er gwaethaf popeth. Gall fod yn sgwrs gyda chymydog gan gadw pellter
cymdeithasol, cysylltu ag anwyliaid pell i ffwrdd ar alwad fideo neu ymweliad bach â’r lle
trin gwallt – o’r diwedd!

Diwrnod Hawliau Gofalwyr.. 20-22
Brechlyn ffliw AM DDIM............. 23
Cysylltiadau Defnyddiol ............. 24

Ymwadiad
Cymerwyd pob gofal wrth baratoi’r
cylchlythyr hwn i sicrhau ei gywirdeb.
Rydym yn cadw’r hawl i olygu
erthyglau a dderbynnir. Bwriad yr
wybodaeth yn y cylchgrawn hwn yw
rhoi arweiniad, ac mae’n bosib na
fydd y farn a fynegir yn cyd-fynd â
barn Ymddiriedolaeth Gofalwyr
Croesffyrdd Sir Gâr. Nid yw’r ffaith
bod unrhyw erthyglau neu gynnyrch
wedi’u cynnwys yn arwydd ein bod yn
eu hargymell, ond fe’u hadroddir er
mwyn i’r darllenydd eu hystyried a
ffurﬁo barn bersonol. Caiff pob
ffynhonnell / cyfeiriad ei gydnabod lle
bynnag y mae wedi’i ddarparu / ar
gael. Rhoddir diolch pellach i
ffynonellau gwybodaeth sydd, trwy
gael eu trosglwyddo yn y cylchgrawn
hwn, o fudd i Ofalwyr yn Sir
Gaerfyrddin.
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Mae cadw mewn cysylltiad ag aelodau’r teulu, ffrindiau a rhwydweithiau cymunedol yn
gallu cynnig anogaeth a chymorth ymarferol, a gall fod yn allweddol i’n cadw ni yn ein
iawn bwyll! Yn sicr, mae wedi bod yn ddyrchafol gweld cymunedau’n tynnu at ei gilydd,
yn cadw llygad ar ein gilydd, yn meithrin cydnerthedd ac yn cofleidio ethos ‘Cysylltu â
Charedigrwydd’. Gweler mwy am yr ymgyrch ‘Cysylltu â Charedigrwydd’ ar dudalen 12.
Yn y rhifyn hwn, rydym yn edrych ar gynghorion ar ofalu am eich lles a rheoli Blinder
Covid ar dudalen 7. Cadwch lygad hefyd am yr erthygl ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr,
sy’n rhoi manylion i chi ar gyrchu ystod ddeniadol o weithgareddau lles ar-lein ar
dudalennau 20-22.
*COFIWCH* Os ydych yn ei chael hi’n anodd ymdopi - gofynnwch am help. Mae angen
cymorth ar bob un ohonom ar ryw adeg yn ein bywydau ac mae yna bobl a all eich helpu,
ni waeth pa mor annhebygol y gallai hynny ymddangos. Mae hwn yn gyfnod anodd, ond
fe ddawn ni drwyddi. Fe ddaw pethau’n well eto. Cysylltwch â’r Gwasanaeth
Gwybodaeth i Ofalwyr ar 0300 0200 002, Dydd Llun - Dydd Gwener, 9.00yb - 5.00yh., a all
eich helpu i gael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnoch. Neu, edrychwch ar y rhifau
llinell gymorth ar dudalen 24.

www.carmarthenshirecarers.org.uk
Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr, Uned 3, Y Palms, 96
Heol y Frenhines Fictoria, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 2TH
0300 0200 002
info@carmarthenshirecarers.org.uk
CarmsCarers

CarmsCarers

If you have any news items, information on carer groups or
support services that you would like to include in the next
edition of Carers News or if you are a carer and would like to
share your stories, poems, etc. with us please email us at
info@carmarthenshirecarers.org.uk

Gwasanaeth Allgymorth
Hoffem ni yn y Gwasanaeth Allgymorth Gofalwyr roi
bloedd fawr i bob Gofalwr yn Sir Gaerfyrddin, sydd
wedi mynd y tu hwnt a thu draw, gan aberthu llawer
iawn yn ddyddiol i gadw eich anwyliaid a’r gymuned
yn ddiogel – mae pob un ohonoch yn anhygoel! Felly,
rydym am i chi wybod bod y Gwasanaeth
Gwybodaeth i Ofalwyr a’r Gwasanaeth Allgymorth
Gofalwyr yma i chi o hyd!
Efallai bod gennym ffyrdd ychydig yn wahanol o
weithio, ond gallwch ein ffonio ni o hyd am gymorth
gyda:
• Cynllunio at Argyfwng a Chynllunio Wrth Gefn
• Cerdyn Argyfwng Gofalwyr
• Cymorth dros y ffôn
• Cymorth i ddod o hyd i gymorth ymarferol megis
siopa, casglu meddyginiaeth ayb.
• Cael at Offer Diogelwch Personol (PPE)
• Grantiau Gofalwyr
• Cael Asesiad Anghenion Gofalwyr
• Seibiant i Ofalwyr
• Hawliau Gofalwyr
• Hawliau Cyfreithiol trwy Gyfreithwyr New Law
• Gwybodaeth Arbenigol a Thaflenni Ffeithiau
• Grwpiau Cymorth Gofalwyr Ar-lein
• Lles Gofalwyr
• Carers Wellbeing

Ffôn: 0300 0200 002
Ebost: info@carmarthenshirecarers.org.uk

Gwasanaeth Gwybodaeth i
Ofalwyr Sut gall y Gwasanaeth
Gwybodaeth i Ofalwyr eich helpu chi?
Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr wedi bod yn brysur yn
cofrestru llawer o bobl newydd, sydd wedi dod yn Ofalwyr newydd yn
ystod y pandemig. Os ydych chi’n un o’r rhain, neu eich bod yn
adnabod rhywun sydd wedi ymgymryd â rôl gofalu, yna cysylltwch â
ni am gymorth gyda:
• Cylchlythyrau Gofalwyr rheolaidd
• Gwybodaeth ddefnyddiol yn ymwneud â gwasanaethau, cymorth,
deddfwriaeth ac ati., a fydd wedi’i theilwra i’ch anghenion unigol
• Gwybodaeth yn ymwneud â Grwpiau Cymorth Gofalwyr, sy’n
cyfarfod yn rheolaidd i rannu cefnogaeth, gwybodaeth a
chyfeillgarwch (a gynhelir fel cyfarfodydd ar-lein rhithwir ar hyn o bryd)
• Gwybodaeth am ddigwyddiadau i Ofalwyr
• Gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi perthnasol
• Hysbysu am ymgynghoriadau a gynhelir ar faterion lleol a
chenedlaethol.
Dyma’ch cyfle i gael llais ar faterion sy’n effeithio ar Ofalwyr. Os ydych
yn newydd i ofalu, neu efallai nad ydych wedi gweld y cylchlythyr hwn
o’r blaen, gallwch gofrestru gyda’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr i
dderbyn y buddion uchod. Os hoffech ymuno â’r Gwasanaeth
Gwybodaeth i Ofalwyr, i dderbyn y buddion a restrwyd, yna cysylltwch
â ni trwy:

Ffôn: 0300 0200 002
Ebost: info@carmarthenshirecarers.org.uk

Croeso i’r Tîm
Dewch i ni gael cyflwyno ein Gweithwyr Allgymorth Gofalwyr newydd; Debbie Davies a
Laura Jones, a ymunodd â’r tîm yr haf hwn.

Debbie
Davies

Laura
Jones

Gweithwyr
Allgymorth Gofalwyr

Gweithwyr
Allgymorth Gofalwyr

Debbie says

Laura says

“Rwy’n cael ymdeimlad o foddhad o wybod fy
mod i’n estyn
allan at bobl a allai fod yn teimlo wedi’u datgysyllt
u, neu ar
goll braidd yn ystod y cyfnod ansicr hwn. Mae
cynnig clust i
wrando a rhoi sicrwydd nad ydyn nhw ar y siwrn
ai hon ar eu
pennau eu hunain, yn rhoi ymdeimlad o les i ﬁ.
Mae bod
ymhlith tîm o gydweithwyr gofalgar a thrugarog
yn
cryfhau’r ymdrech am ganlyniadau cadarnhaol”.

“Mae wedi bod yn ddiddorol iawn darganfod am
yr holl
gymorth sydd ar gael i Ofalwyr yn lleol. Mae’n
braf bod yn
rhan o sefydliad sy’n cael effaith bositif ar fywy
dau
Gofalwyr”.

Newyddion Gofalwyr Sir Gâr
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Croesffyrdd Sir Gâr – Grwpiau
Gofalwyr
Grŵp Cymorth Gofalwyr Llanelli – mae’r grŵp wedi
parhau i gwrdd ar drydydd dydd Mercher bob mis
ond, fel gyda phopeth arall, bu’n rhaid i ni ddod o hyd
i ffyrdd newydd a gwahanol o gysylltu. Mae’r
Gofalwyr yn mwynhau sgwrs anffurfiol ac yn cwrdd â
Gofalwyr eraill sydd ar siwrnai debyg. Beth am ymuno
â’n cyfarfod Zoom ar-lein nesaf, ar ddydd Mercher
18fed Tachwedd am 1.00yh. Os am wybod mwy; gan
gynnwys help gyda Zoom, cysylltwch â Laura ar
07971 598985 neu e-bostiwch:
Laura@carmarthenshirecarers.org.uk
—————————————————————
Grŵp Cyswllt Gofalwyr Caerfyrddin – roedd y grŵp
yn cwrdd bob pythefnos yn y Ganolfan Anogaeth yng
Nghaerfyrddin ond, yn ystod y cyfnod clo, fe newidion
ni i gysylltu ar-lein am sgwrs wythnosol. Gwnaeth
Lucy, ein Cydlynydd Digwyddiadau ac Allgymorth,
gwis un wythnos, a oedd yn llawer o hwyl.
Am yr amser byr y cafodd y cyfyngiadau eu llacio,
llwyddon ni i gwrdd wyneb yn wyneb yng nghaffi
awyr agored newydd y Ganolfan Anogaeth, lle gallem
gadw pellter cymdeithasol. Roedd yn braf gweld
pawb unwaith eto a chael sgwrs dros baned!

Eiriolaeth Gorllewin Cymru –
Gwasanaeth Eiriolaeth
Gofalwyr
Os ydych chi’n gofalu am rywun â
phroblemau iechyd meddwl a’ch bod angen
cymorth i gael eich clywed, yna gallai
Gwasanaeth Eiriolaeth Gofalwyr - Eiriolaeth
Gorllewin Cymru eich helpu.
Mae cymorth Eiriolaeth yn helpu Gofalwyr i
gydnabod a deall eu hawliau a chyrchu
gwasanaethau priodol.
Gallai Eiriolwr helpu gyda materion megis;
seibiant, cynllunio gofal, asesiadau gofalwyr,
cynllunio ar gyfer rhyddhau o’r ysbyty a chyfeirio
at wasanaethau cymorth eraill.
Mae Gwasanaeth Gofalwyr Eiriolaeth Gorllewin
Cymru wedi bod yn gweithio trwy gydol y cyfnod
clo, gan ddarparu eiriolaeth o bell a, lle bo
hynny’n bosib, wyneb yn wyneb gyda PPE a
chadw pellter cymdeithasol.
Mae’n wasanaeth annibynnol, di-dâl a dan
arweiniad cleientiaid. Felly, os ydych chi’n
Ofalwyr ac nad ydych yn teimlo bod eich llais yn
cael ei glywed, cysylltwch â’n Eiriolwr Gofalwyr
newydd, Elaine Lewis, a byddem wrth ein bodd
yn gweld pa gymorth eiriolaeth y gallwn ei
ddarparu.

Rydym yn ôl ar-lein yn unig bellach, ac rydym wedi’i
wneud yn agored i unrhyw Ofalwyr, gan gynnwys
Gofalwyr sy’n byw y tu allan i Gaerfyrddin. Rydym yn
falch hefyd o allu cynnig rhai sesiynau Lles.
TACHWEDD – Mae’r holl sesiynau ar-lein ar Zoom ar
ddydd Gwener am 10-11yb.
6ed - Gweithdy Apple a Day – Fi yw Fi o Hyd (ar gyfer
Gofalwyr yn benodol)
13eg – Gweithdy Apple a Day – Ymlacio a Chysgu
20fed – Cyfarfod Gofalwyr gyda Ness, Gweithiwr
Allgymorth Gofalwyr
27ain – Ymwybyddiaeth Ofalgar / Ioga gyda Kerry

Os am wybod mwy, cysylltwch â Ness ar
07971 597290 neu e-bostiwch
vanessa@carmarthenshirecarers.org.uk, os
hoffech ymuno â’r sesiynau, er mwyn anfon
dolen atoch. Os oes angen help gyda
thechnoleg ar rywun, cysylltwch â ni a gallwn
eich cysylltu â rhywun a all eich helpu.
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Mae’n hawdd gwneud hunan-atgyfeiriad.
Ffoniwch swyddfa Caerfyrddin ar 01267
231122 a siaradwch â Peggy, ein Gweithiwr
Achos. Os hoffech wybod mwy am ein
gwasanaethau, ewch i’n gwefan
www.advocacywestwales.org.uk
*Sylwer, mae’r gwasanaeth hwn ar gael i Ofalwyr
sy’n gofalu am rywun â phroblemau iechyd
meddwl.

YDYCH CHI’N NEWYDD I OFALU?
Nid yw’n syndod y dangosodd adroddiad, a gyhoeddwyd yn ystod Wythnos Gofalwyr ym mis Mehefin eleni,
y bu cynnydd sylweddol yn nifer y bobl sy’n darparu gofal di-dâl ers y cychwyniad Coronafeirws. Ledled
Cymru, mae miloedd o bobl yn darparu cymorth di-dâl i aelod o’r teulu neu ffrind sy’n sâl, yn hŷn neu’n
anabl. Yn aml, nid yw pobl yn cydnabod eu bod nhw’n Ofalwyr, ac maen nhw ond yn gweld eu hunain fel
gwraig, gŵr, plentyn, rhiant, ffrind neu gymydog da. Felly, p’un ai eich bod ond yn darparu gofal am ychydig
oriau’r wythnos, megis casglu presgripsiwn neu siopa a darparu rhywfaint o gefnogaeth emosiynol, neu eich
bod yn darparu gofal mwy sylweddol, gan gynnwys paratoi prydau bwyd, gofal personol, cymorth gyda
meddyginiaeth ac ati., ddydd a nos, 365 diwrnod y flwyddyn - yna rydych chi’n Ofalwr.
I rai pobl, gall ymgymryd â rôl gofalu ddigwydd yn sydyn ac yn annisgwyl; mae aelod o’r teulu’n cael
damwain, neu mae plentyn yn cael ei eni ag anabledd. I eraill, mae cyfrifoldebau gofalu’n cynyddu’n raddol
gydag amser - mae rhieni'n mynd yn llai abl i ymdopi ar eu pennau eu hunain, neu mae iechyd meddwl neu
iechyd corfforol partner neu blentyn yn dirywio.
Er y gall gofalu fod yn hynod werthfawr a boddhaus, heb y gefnogaeth gywir, gall fod yn anodd ac yn heriol
ar brydiau. Isod, fe welwch rai cynghorion defnyddiol ar gyfer Gofalwyr newydd, a gobeithiwn y bydd yr
wybodaeth yn y cylchgrawn hwn yn eich helpu i gael dealltwriaeth o rywfaint o’r cymorth sydd ar gael i chi
gyda’ch rôl gofalu yn lleol.

Gofalwyr yn rhannu eu cynghorion a’u
syniadau gyda Gofalwyr newydd

Cynghorion Gorau:
1.
2.

Cyfaddefwch eich bod yn Ofalwr, os credwch eich bod yn Ofalwr,
yna rydych chi yn Ofalwr!
Cadwch restr o enwau a rhifau cyswllt defnyddiol

3.

Cofrestrwch fel Gofalwr yn eich Meddygfa

4.

Gofynnwch i’r Gwasanaethau Cymdeithasol am Asesiad Gofalwyr i chi’ch hun

5.

Gofynnwch i’r Gwasanaethau Cymdeithasol am Asesiad Anghenion i’r person
rydych chi’n gofalu amdano

6.

Gofalwch eich bod yn hawlio unrhyw gymorth ariannol a budd-daliadau
perthnasol

7.

Gofalwch bod gan y person rydych yn gofalu amdano unrhyw gymhorthion
priodol i wneud bywyd yn haws

8.

Defnyddiwch wasanaethau fferyllfa, megis paciau pothell, gwasanaethau archebu
a danfon presgripsiynau

9.

Ewch ati i ganfod pa grwpiau cymorth all eich helpu chi

10.

Peidiwch â dioddef yn ddistaw, a gofynnwch gwestiynau bob amser

11.

Cadwch ddyddiadur o symptomau, triniaethau, manylion cyswllt, cyngor ayb.

12.

Cyfaddefwch pan fo arnoch angen gymorth allanol. Nid yw’n arwydd o wendid.

13.

Os ydych yn talu am gymorth ariannol a’i fod yn annerbyniol, newidiwch ef!

14.

Gofalwch eich bod yn treulio peth amser i ffwrdd oddi wrth y person rydych yn
gofalu amdano.

Newyddion Gofalwyr Sir Gâr
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YDYCH CHI’N POENI AM Y
CORONAFEIRWS?
Yn ystod pandemig COVID-19, mae’n bwysig gwybod pa gymorth sydd ar
gael i chi fel Gofalwr a’r rhai rydych chi’n gofalu amdanynt.
Os ydych yn poeni y gallech chi neu rywun rydych chi’n gofalu amdano fod mewn perygl yn uwch o gael y
Coronafeirws, gall GIG 111 gynnig arweiniad uniongyrchol trwy eu llinell gymorth Coronafeirws ar-lein.
Ffoniwch 111 os yw eich symptomau chi (neu nhw) yn mynd yn ddifrifol, a gadewch iddynt wybod eich bod
chi’n Ofalwr.
Dewch o hyd i wybodaeth am yr hyn y gallai’r Coronafeirws (COVID-19) ei olygu i chi neu
rywun rydych chi’n gofalu amdano. Gellir dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol, hawdd ei
dilyn, ar y gwefannau canlynol:
• Gwefan Llywodraeth y DU – gwybodaeth ar gyfer unigolion a busnesau yng Nghymru.
• Gwefan Gov.Wales.
• Gwefan Galw Iechyd Cymru.
• Gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.
• Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, mewn partneriaeth gyda’r Gymdeithas Fferyllol
Frenhinol, Fferylliaeth Gymunedol Cymru, Gofalwyr Cymru a Llywodraeth Cymru, wedi
datblygu cyfres o adnoddau, i wella mynediad at feddyginiaethau ac adnabod Gofalwyr mewn Fferyllfeydd a
safleoedd manwerthu yn ystod COVID-19.
• Mae gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru gyngor a chymorth i Ofalwyr Ifanc sy’n ymwneud â dysgu, lles a
chael mynediad at fwy o feddyginiaeth. Ceir cynghorion gorau gan Weithwyr Cymorth a Gofalwyr Ifanc
hefyd. Mae’r canllawiau ar gael i’w lawrlwytho yn Saesneg.

Cyfeirlyfr Cymorth Cymunedol COVID-1
Ledled Sir Gaerfyrddin, mae cymunedau a busnesau wedi dod ynghyd, i helpu lle
bynnag y gallant, trwy gynnig cymorth ymarferol ac emosiynol. Gallwch ddod o
hyd i fusnesau lleol sy’n mynd y filltir ychwanegol i gynorthwyo trigolion lleol, trwy ymweld ag Ystafell
Newyddion Cyngor Sir Gâr: newsroom.carmarthenshire.gov.wales/coronavirus
Os am gofrestru eich busnes neu wasanaeth, neu geisio cymorth, e-bostiwch:
covid19community@carmarthenshire.gov.uk. Os am wybod mwy am y cymorth sydd ar gael yn
eich ward, gallwch gysylltu â’ch Cynghorydd lleol, neu ffonio ein llinell gymorth ar 01267 234567.
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Ap Covid-19 y GIG
Mae ap COVID-19 di-dâl y GIG yn rhan hanfodol o’r
gwasanaeth ‘NHS Test and Trace’ yn Lloegr, a Gwasanaeth
Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru
Ar gael nawr i’w lawrlwytho
Ap COVID-19 newydd y GIG, sydd ar gael nawr i’w lawrlwytho am ddim yng
Nghymru a Lloegr, yw’r ffordd gyflymaf i weld a ydych chi mewn perygl o gael y
Coronafeirws. Po gyflymaf y cewch wybod, y cyflymaf y gallwch rybuddio a
diogelu eich anwyliaid a’ch cymuned.
Mae gan yr Ap nifer o arfau i’ch diogelu chi, gan gynnwys olrhain cysylltiadau,
rhybuddion ardal leol a chofrestru mewn lleoliadau. Mae’n defnyddio technoleg
wedi’i phrofi gan Apple a Google, sydd wedi’i chynllunio i ddiogelu preifatrwydd
pob defnyddiwr.
Os am wybod mwy am yr hyn mae’r Ap yn ei wneud, neu gael help i ddefnyddio’r Ap, ewch i
www.covid19.nhs.uk

Blinder COVID – A allech chi fod
yn dioddef o Flinder COVID?
Nid y blinder a allai fod yn rhan o brofi feirws COVID,
ond blinder gyda’r sefyllfa bresennol?
• Wedi blino ar boeni
• Wedi blino ar newyddion am y pandemig
• Wedi blino ar fod yn ddyfeisgar yn ddiddiwedd gyda
bwyd, plant, adloniant a mwy
• Wedi blino ar fod ar eich pen eich hun
• Wedi blino ar beidio â gweld perthnasau, ffrindiau
neu gydweithwyr, a gweld gormod o rai aelodau o’ch
teulu eich hun o bosib
• Wedi blino ar geisio addasu disgwyliadau, cynlluniau
a breuddwydion wrth i ni amsugno goblygiadau’r
hyn sy’n digwydd i ni’n bersonol, yn sefydliadol, yn
genedlaethol ac yn fyd-eang
Mae’r gorlwytho sy’n deillio o hyn yn cyflwyno fel
‘blinder meddwl’, blinder a rhai symptomau eraill o
bosib.
Mae yna bethau y gallwn eu gwneud i leihau’r llwyth a
gofalu am ein lles a’n hegni:
• Neilltuo amser i boeni – fel nad yw’n effeithio ar y
diwrnod cyfan.
• Lleihau ein cymeriant o newyddion a ffynonellau
eraill, megis y cyfryngau cymdeithasol.
• Cymryd seibiannau meddyliol a chorfforol yn aml –
gorffwys mwy.
• Ceisio gwneud rhywbeth rydych chi’n ei fwynhau
bob dydd.

Mwy o bethau y gallwn eu
gwneud i aros yn bositif
Mae rhoi sylw i’r hyn sy’n bositif yn helpu i
wrthbwyso peth o’r pwysau a’r pryderon
presennol. Mae gofalu amdanom ein hunain
yn ei gwneud hi’n haws dod o hyd i bethau
positif ym mhob dydd ac ym mhob sefyllfa.
Er enghraifft:
Maethwch eich corff – cysgwch yn dda,
bwytwch yn dda, ymarferwch eich corff yn
dda a threuliwch amser ym myd natur.
Ysgrifennwch restrau bach ar gyfer pob dydd
– ticiwch bethau wrth i chi eu gwneud.
Crëwch wahaniaethau – tynnwch llinellau
terfyn rhwng amser gweithio, amser
cyfryngau, ymarfer corff, amser teulu /
ffrindiau, amser hamdden ac ymlacio.
Gorffwyswch ac ymlaciwch – ymgollwch eich
hun mewn hobï, darllen, prosiect, pethau
rydych chi’n eu mwynhau.
Newyddion Gofalwyr Sir Gâr
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Cadw mewn Cysylltiad
– canolbwyntio ar dechnoleg
ddigidol a sut y gallwch chi
gadw mewn cysylltiad
Ers i’r cyfnod clo
ddechrau, mae gallu cadw
mewn cysylltiad â theulu
a ffrindiau wedi bod yn
bwysicach nag erioed. Mae’r rhyngrwyd a
thechnoleg ddigidol wedi bod yn hanfodol i lawer,
gan ein galluogi i gadw mewn cysylltiad â’n teulu
a’n ffrindiau, yn ogystal â gallu parhau â thasgau
megis siopa am fwyd a bancio.
Ond i lawer ohonom, mae ymgodymu â TG a
thechnoleg ddigidol yn codi ofn, ac yn achosi
rhwystredigaeth a sialensiau - man a man cyfaddef
- nid yw’n hawdd! Ond mae cymorth wrth law…
Mae tîm o Hyrwyddwyr Digidol ymroddedig gan
Age Cymru Dyfed, sydd wrth law i helpu pobl 50+
oed i wneud y gorau o dechnoleg.

Gallant helpu gyda:
• Cadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau
trwy alwadau fideo
• Siopa ar-lein yn ddiogel
• Agor cyfrif e-bost
• Agor cyfrif Facebook
• Lawrlwytho Apiau, gan gynnwys Ap Covid-19
y GIG
• Osgoi sbam a sgamiau
• Defnyddio Zoom neu Skype
• Bancio ar-lein
• Defnyddio YouTube
• Mynediad at grwpiau, hyfforddiant neu
weithdai ar-lein
• Dilyn hobïau a diddordebau
• Help i ddefnyddio neu gael y gorau o’ch ffôn
symudol

Gallant gyflwyno sesiynau am ddim yn ddiogel,
dros y ffôn, a’ch tywys trwy’r tasgau rydych chi am
eu cyflawni!
Peidiwch â gadael i’ch ofnau TG olygu eich bod yn
cael eich gadael ar ôl neu’ch bod yn colli allan.
Mae Hyrwyddwyr Digidol Age Cymru Dyfed yma i
helpu. Y cyfan sydd angen i chi wneud yw ffonio
Age Cymru Dyfed ar 01554 784080 neu e-bostio
p.mcilroy@agecymrudyfed.org.uk

Newyddion Gofalwyr Sir Gâr
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Prosiect Gofalwyr sy’n Blant a Phobl Ifanc
Carers Educational Years (CEY Project)
Ym mis Medi, cynhalion ni ddwy sesiwn hyfforddi ar-lein ar gyfer YAC. Cyflwynwyd y
rhain gan CYCA ac roeddent yn canolbwyntio ar ddiogelwch ar-lein – rhywbeth sy’n
arbennig o bwysig ar hyn o bryd. Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda, yn hael iawn,
wedi rhoi cyllid ychwanegol i ni ar gyfer pedwar gweithdy arall, y bwriedir eu
cynnal o fis Hydref ymlaen. Rydym yn cydnabod bod COVID-19 wedi
effeithio’n fawr ar les emosiynol llawer o Ofalwyr, gan ei fod wedi
cyfrannu at unigedd, diffyg hyder, straen a gorbryder.
Rydym yn anelu at helpu i fynd i’r afael â hyn, a
chyfarparu Gofalwyr Ifanc ag arfau cydnerthedd
emosiynol a hyrwyddo eu lles.

Isod ceir rhai lluniau o wibdaith YAC ar y 12fed o Fedi i
Monk’s Treasure:

Young Adult Carers Project
Mae’r haf hwn wedi bod yn gyfnod arbennig o heriol i’n Gofalwyr Iau, gyda
llawer yn cael ychydig iawn neu ddim cyswllt cymdeithasol oherwydd
cyfyngiadau COVID-19, gan gynnwys teuluoedd yn cysgodi. Er gwaethaf
hyn, gwnaethom sicrhau bod y Gofalwyr yn cael eu cefnogi trwy
‘ymweliadau gardd’, galwadau ffôn ac ambell dro bach i’r parc neu’r goedwig
leol hyd yn oed.
Rydym wedi bod yn cynnal clybiau ieuenctid rhithwir wythnosol trwy Zoom,
ar gyfer y gwahanol grwpiau oedran, ac wedi cyflwyno pecynnau
gweithgareddau wedi’u personoli i bob un o’r Gofalwyr Ifanc a’r Oedolion
Ifanc sy’n Ofalwyr yr ydym yn eu cefnogi. Roedd y rhain yn llawn
gweithgareddau hwyliog, crefftau, llyfrau addysgol, anrhegion ymlacio a
nwyddau eraill.
Mae ein Mentoriaid Cymheiriaid YAC wedi bod yn cyfranogi
mewn grwpiau llywio lleol a chenedlaethol, i sicrhau bod
lleisiau Gofalwyr Iau yn cael eu clywed. Y nod yw y bydd
y rhain yn bwydo i mewn i grwpiau strategaeth
ac yn helpu i ddylanwadu ar y rhai sy’n gwneud
penderfyniadau allweddol.
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Prosiect Gofalwyr sy’n Blant a Phobl Ifanc
Prosiect Ymgysylltu Addysg
Mae’r Prosiect Ymgysylltu Addysg wedi addasu’n dda, er gwaethaf y
cyfyngiadau, gan ddod o hyd i ddatrysiadau creadigol i helpu i godi
ymwybyddiaeth ymhlith staff mewn ysgolion, trwy sesiynau ar-lein.
Roeddent hefyd yn cyfranogi mewn rhith-deithiau gydag ysgolion a
cholegau, fel bod Gofalwyr a oedd yn symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol
uwchradd, ac o’r ysgol i’r coleg, yn gallu magu hyder a lleddfu eu
pryderon.
Trefnodd ein Cydlynydd Digwyddiadau ac Allgymorth fore coffi
llwyddiannus iawn er budd Macmillan ar y 25ain o Fedi. Am y tro cyntaf,
bu’n rhaid ei gynnal ar-lein, ond ni wnaeth atal y staff a’r Gofalwyr rhag
cynnal cystadleuaeth ‘Bake Off’ ac roedd y cacennau’n anhygoel!

Os am wybod mwy neu i ddilyn ein
gweithgareddau, edrychwch ar ein tudalennau
cyfryngau cymdeithasol:
Facebook: @cey_yac (Gwasanaeth Gofalwyr sy’n
Blant a Phobl Ifanc Ymddiriedolaeth Gofalwyr Sir
Gaerfyrddin)
Twitter: @cey_yac (Gofalwyr Ifanc Ymddiriedolaeth
Gofalwyr Sir Gaerfyrddin)
Instagram: CarmsCarers1
Newyddion Gofalwyr Sir Gâr
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Cysylltu â
Charedigrwydd

Gall un weithred benodol fod yn ddibwys i ni, ond gall
wneud byd o wahaniaeth i berson sy’n teimlo’n unig.”
Mae Cysylltu â Charedigrwydd wedi deillio o raglen a
ddatblygwyd o fewn i Gronfa Trawsnewid Gorllewin
Cymru Iachach. Cynghorau Sir Penfro, Sir Ceredigion a
Sir Gâr, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Sir
Ceredigion a Sir Gâr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel
Dda, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Partneriaeth Gofal
Gorllewin Cymru ydy’r partneriaid.

Gall gweithredoedd caredig wneud
gwahaniaeth mawr – dyna neges ymgyrch
newydd sy’n cael ei lansio yn Sir Benfro, Sir
Ceredigion a Sir Gâr heddiw.
Bwriad Cysylltu â Charedigrwydd yw creu
dealltwriaeth am les a dylanwad caredigrwydd arnom
ni ein hunain, ac eraill yn ein cymuned.
“Mae astudiaethau gwyddonol wedi dangos fod
gweithredoedd caredig yn gwneud gwahaniaeth
mawr i les a bod caredigrwydd yn dda i chi,” dywed
Rebecca Evans, Uwch Swyddog Iechyd Cyhoeddus o
Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Pan mae pobl yn gweld buddion eich caredigrwydd,
mi fyddant yn cael eu hysbrydoli i gymryd rhan, sy’n
creu adwaith cadwyn positif,” ychwanegodd Wyndham
Williams, Swyddog Datblygu Sir Benfro – Cysylltwyr
Cymunedol a Mwy o Gymdeithas Gwasanaethau
Gwirfoddol Sir Benfro.
Fel rhan o’r ymgyrch, mi fydd y partneriaid rhanbarthol
yn datblygu rhwydweithiau cymunedol cryfach, er
mwyn creu amgylchedd lle mae gweithredoedd
caredig yn gallu ffynnu a digwydd yn naturiol.
“Y bwriad ydy ysbrydoli pobl i fod yn ddinasyddion
mwy gweithgar, a’u hannog i gymryd camau
cadarnhaol i frwydro yn erbyn unigrwydd yn eu hardal
leol,” dywedodd Tessa Hodgson, Aelod Cabinet
Gwasanaethau Cymdeithasol yn Sir Benfro.
Mi fydd y gwaith yn seiliedig ar ddull o weithio rhwng
cenedlaethau, sy’n helpu cysylltiadau newydd i
ddatblygu’n naturiol rhwng pawb ag unrhyw un yn ein
cymunedau.
“Mae gan bob un ohonom rywbeth i’w gynnig,
rhywbeth all wneud gwahaniaeth i bobl o’n cwmpas.

Cysylltu â Charedigrwydd Pum Neges Allweddol
1. Mae caredigrwydd i bawb – Mae
caredigrwydd yn gynhwysol, nid yw’n
gosod rhwystrau ac nid yw’n
gwahaniaethu – mae ar gyfer pawb!
2. Mae caredigrwydd yn dda i ti – Mae
ymchwil feddygol wedi proﬁ fod bod yn
garedig a derbyn caredigrwydd yn cael
effaith gorfforol gadarnhaol arnom
3. Mae caredigrwydd yn ein cysylltu –
Mae’n dod â ni at ein gilydd ac yn ein
helpu i rannu
4. Mae caredigrwydd yn ein hamddiffyn Profwyd fod bod yn garedig a derbyn
caredigrwydd yn ein helpu i fyw bywydau
hirach a hapusach.
5. Mae caredigrwydd yn ysbrydoli – Pan
fydd eraill yn garedig rydym yn fwy
tebygol o fod yn garedig ein hunain
Ac mae’n dechrau gydag UN person, CHI.

Ymunwch â ni i weithredu ac i ddysgu mwy am ymgyrch Cysylltu â
Charedigrwydd yng Ngorllewin Cymru, a’r dylanwad gall caredigrwydd
gael ar ein hunain ac ar ein cymunedau.
Cofrestrwch heddiw a gwnewch addewid i ddyfodol mwy caredig.
Mae’n dechrau gyda chi
cysylltuacharedigrwydd.cymru | twitter.com/CysyltuConnect
Sir Gaerfyrddin - facebook.com/ConnectToKindnessWestWales
12

Newyddion Gofalwyr Sir Gâr

#CysylltuâCharedigrwydd

Alzheimer’s Society
Cymru – Sir
Gaerfyrddin
Mae Dementia Connect, o’r Alzheimer’s
Society, yn wasanaeth cymorth personol
newydd i unrhyw un â dementia, eu Gofalwyr,
eu teuluoedd a’u ffrindiau. Rydym yn deall bod
dementia yn effeithio ar bawb yn wahanol.
Felly p'un a oes angen cefnogaeth dementia
arnoch chi, anwylyd, ffrind neu gymydog,
rydyn ni yma i chi. Er bod ein cefnogaeth
wyneb i wyneb yn parhau i gael ei hatal, rydym
yn parhau i ddarparu ein gwasanaethau dros y
ffôn yn ddwyieithog.
Mae ein Cynghorwyr Dementia Sir Gaerfyrddin
Abi, Aranwen a Liz yn parhau i gefnogi unrhyw
un sydd â diagnosis o ddementia, unrhyw un
sy'n aros i gael diagnosis neu sy'n mynd trwy'r
broses ddiagnosis a'u Gofalwyr. .
Ffoniwch Dementia Connect ar 0333 150
3456 neu 03300 947 400, os hoffech gael
mynediad i'r gwasanaeth yn Gymraeg. Os
oes gennych unrhyw gwestiynau e-bostiwch
Donna.Jenkins@alzheimers.org.uk.
Os oes angen ein cefnogaeth neu gyngor cysylltwch â ni. Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi.

Prosiect CrISP y
Gymdeithas
Alzheimer’s
Os ydych chi’n gofalu am rywun â dementia,
beth am ymuno â’n Rhaglen Gwybodaeth a
Chymorth Gofalwyr, a rhith-gysylltu â Gofalwyr
eraill ledled Sir Gaerfyrddin?
Gall gofalu am rywun â dementia fod yn anodd
ac yn ynysig. Gall cael cefnogaeth gan bobl sy’n
deall y sialensiau rydych chi’n eu hwynebu
wneud byd o wahaniaeth. Mae ein sesiynau
gwybodaeth a chymorth ar gyfer teulu, ffrindiau
a Gofalwyr pobl sy’n byw â dementia. Efallai
bod ffrind neu berthynas wedi cael diagnosis yn
ddiweddar, neu wedi bod â dementia ers cryn
amser.
Mae’r rhaglen bedair wythnos yn cael ei chynnal
gan Gynghorwyr Dementia medrus, tosturiol a
phrofiadol. Ymdrinnir â’r pynciau canlynol:
• Deall dementia
• Darparu cefnogaeth a gofal
• Materion cyfreithiol a materion ariannol
• Ymdopi o ddydd i ddydd
Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno yn rhithwir
trwy Zoom, dros bedair sesiwn 2 awr, trwy gydol
mis Tachwedd a mis Rhagfyr, yn y prynhawn a
gyda’r nos.
Os hoffech wybod y dyddiadau penodol, cadw
lle neu ofyn cwestiwn am y cwrs neu unrhyw
wasanaethau eraill yr ydym yn eu darparu,
ffoniwch Donna Jenkins ar 07753 303126 neu
e-bostiwch Donna.Jenkins@alzheimers.org.uk,
os gwelwch yn dda.
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Cyﬂwyniad i ‘Gofalu
Amdanaf i’
Mae ‘Amser i Mi’ yn gyﬂe i Ofalwyr di-dâl
wneud rhywbeth er eu mwynhad eu
hunain.
Mae’r sesiynau ar-lein hyn, wedi’u hariannu gan
Lywodraeth Cymru, yn fan lle gall Gofalwyr gyfranogi
mewn amrywiaeth o weithgareddau ac archwilio
cyfleoedd newydd na fyddent o bosib yn gallu eu
gwneud fel rheol. Byddwn yn gwneud pob math o
bethau, yn amrywio o wylio rhyfeddodau mawr y byd
mewn grŵp, i gelfyddydau, cerddoriaeth, ymarfer
corff, ymlacio ac ymwybyddiaeth ofalgar a chymaint
mwy.
Bydd y sesiynau’n cael eu cynnal rhwng mis Awst a
mis Mawrth 2021, gydag o leiaf dwy sesiwn bob
wythnos, ar wahanol adegau yn ystod y dydd, gyda’r
nos ac ar benwythnosau. Bydd y sesiynau hyn yn cael
eu diweddaru’n rheolaidd ar ein gwefan.
Mae’r rhaglen Amser i Mi wedi’i sefydlu am fod
Gofalwyr wedi rhannu pryderon am eu hiechyd
meddwl a’u lles emosiynol. Mae’r sesiynau rydym yn
eu cynnig ar sail atborth Gofalwyr, a byddwn yn
datblygu’r rhaglen ar sail yr hyn y mae Gofalwyr yn ei
ddweud wrthym.
Cewch wybod mwy yma:
www.carersuk.org/wales/help-and-advice/me-time

Os ydych yn gofalu’n rheolaidd am berthynas,
ffrind neu gymydog na allai ymdopi heb eich
cymorth ac nad ydych yn derbyn tâl am y
cymorth hwnnw, yna rydych chi’n Ofalwr.
Beth bynnag yw eich rôl gofalu, mae’n bwysig
eich bod yn gofalu am eich iechyd eich hun
hefyd.
Bydd y cwrs hwn, sydd wedi’i gynllunio’n
arbennig i Ofalwyr, yn archwilio:
• Gofalu am eich iechyd chi
• Rheoli a chydbwyso eich rôl gofalu
• Technegau ymlacio
Mae hon yn sesiwn rithwir 3 awr AM DDIM i
Ofalwyr 18 oed neu hŷn, sy’n rhoi cyfle i chi
edrych ar eich rôl gofalu a dysgu sut y gall rhai
newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr i’ch
bywyd.
Dydd Mawrth, 10fed o Dachwedd,
9.30yb - 12.30yh
Dydd Gwener, 12fed o Chwefror, 1.30yh – 4yh
Dydd Mercher, 24ain o Fawrth, 1.30yh – 4yh
Os am fwy o wybodaeth, neu i gadw eich lle ar
un o’r dyddiadau a restrwyd, cysylltwch ag EPP ar
01554 899035. Byddwch yn cael
cyfarwyddiadau ar sut i gael mynediad i’r cwrs ar
ôl cofrestru

Paned i Ofalwyr?
Beth am gymryd seibiant bach a threulio peth amser
yn siarad â Gofalwyr eraill mewn Paned i Ofalwyr arlein wythnosol trwy Zoom?
Bydd y cyfarfodydd hyn yn eich galluogi i gysylltu â
Gofalwyr eraill, a chlywed gan sefydliadau o bob cwr
o Gymru am y gwaith maen nhw’n ei wneud.
Mae pob sesiwn yn agored am 2 awr i chi alw heibio a
sgwrsio unrhyw adeg. Gallwch gael cymorth gan dîm
Gofalwyr Cymru, siarad am eich diwrnod neu siarad
am unrhyw beth arall rydych yn dymuno’i drafod.
Mae’n gyfle i rannu eich meddyliau a’ch teimladau
mewn amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar.
Am fanylion ar sut i ymuno ewch i
www.carersuk.org/wales/help-and-advice/carefor-a-cuppa-in-wales
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Llinellau Cymorth Iechyd
Meddwl a Lles Emosiynol
CALL Llinell Gymorth Iechyd Meddwl ar
gyfer Cymru (llinell gymorth 24 awr):
0800 132 737
neu tecstiwch ‘help’ i 81066
Cymorth Iechyd Meddwl Age Cymru
Ffôn: 08000 223444
Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Sir
Gaerfyrddin: 01267 236017
Llinell Wybodaeth Mind: 0300 123 3393
Samariaid: 116 123
Iawn www.iawn.wales.nhs.uk

Mae adroddiad a gyhoeddwyd yn
ystod Wythnos Gofalwyr wedi
datgelu cynnydd yn nifer y
Gofalwyr di-dâl yn ystod y
cychwyniad Coronafeirws
(COVID-19).
8–14 Mehefin 2020
Roedd yr ymchwil hon yn seiliedig ar bleidlais a
gynhaliwyd gan YouGov ym mis Mai 2020 ar 4,557
o bobl dros 18 oed sy’n byw yn y DU. Mae’r
canlyniadau’n dangos cynnydd a gwahaniaeth
mawr mewn gofal di-dâl, ac ni fu erioed yn
bwysicach ein bod ni i gyd yn Gwneud Gofal yn
Weladwy. Mae ymwybyddiaeth o Ofalwyr di-dâl
wedi cynyddu ymhlith y rhai nad ydynt erioed
wedi ymgymryd â rôl gofalu, ac eto mae’r
cyhoedd yn teimlo bod gofalu’n ddi-dâl yn cael ei
danbrisio. “Amcangyfrifir bod 13.6 miliwn o Ofalwyr
di-dâl yn y DU heddiw. Roedd mwyafrif y Gofalwyr
di-dâl hyn, 9.1 miliwn, eisoes yn gofalu cyn y
cychwyniad Coronafeirws. Mae nifer syfrdanol o 4.5
miliwn o bobl wedi dechrau darparu gofal di-dâl ers
y cychwyniad. Mae hyn yn cynrychioli cynnydd o
bron i 50% yn nifer y Gofalwyr di-dâl ers dechrau’r
argyfwng. Amcangyfrifir bod 26% o boblogaeth
oedolion y DU yn darparu gofal di-dâl i berthynas
neu ffrind sy’n anabl neu’n sâl – mae hynny’n cyfateb
i un o bob pedwar oedolyn. Mae hyn yn fwy na dwbl
nifer y Gofalwyr di-dâl ers Cyfrifiad 2011, a ganfu fod
6.5 miliwn o Ofalwyr yn y DU.
Yng Nghymru, dywedodd 19% o’r boblogaeth
oedolion eu bod eisoes yn darparu gofal cyn y
cychwyniad Coronafeirws (487,000 o bobl), a
dywedodd 8% arall eu bod wedi dechrau gofalu ers y
cychwyniad Coronafeirws (196,000 o bobl). Mae hyn
yn awgrymu bod cymaint â 683,000 o Ofalwyr di-dâl
yng Nghymru ar hyn o bryd.”
Mae’r adroddiad yn dweud hefyd y “bu cynnydd
hefyd o ran faint o ofal a ddarparwyd gan Ofalwyr
di-dâl yn ystod y cychwyniad”.

“Nid yw’r cynnydd mewn gofalu heb ei gost, a dyna
pam ei fod yn destun pryder. Mae ymchwil
cynharach wedi canfod bod 2.6 miliwn o bobl wedi
rhoi’r gorau i weithio i ddarparu gofal di-dâl, mae
Gofalwyr di-dâl yn fwy tebygol o ddioddef afiechyd
ac mae 1.2 miliwn o Ofalwyr di-dâl yn byw mewn
tlodi. Heb y gwasanaethau gofal cywir ar waith,
cymorth ariannol ac ymarferol, mae’n ei gwneud yn
fwy tebygol hyd yn oed y bydd Gofalwyr di-dâl yn
rhoi’r gorau i weithio i ofalu, ac yn dioddef iechyd a
lles gwaeth o ganlyniad. Mae’n fwy tebygol y
byddant yn profi sialensiau ariannol, yn wynebu
mwy o unigedd ac unigrwydd ac ansawdd bywyd is.
Er mwyn cael economi iach a chryf, teuluoedd a
chymunedau cadarn, gyda mwy o annibyniaeth i
bobl hŷn ac anabl, mae arnom angen i bawb
weithredu.”

Crynodeb o’r argymhellion:
• Cynyddu ymwybyddiaeth o’r rôl gofalu a
Gofalwyr di-dâl.
• Ariannu ac ailadeiladu gwasanaethau iechyd
a gofal cymdeithasol.
• Rhoi diwedd ar galedi ariannol Gofalwyr.
• Dod o hyd i, a darparu cymorth i Ofalwyr.
• Rhoi mwy o gymorth i Ofalwyr sy’n gweithio,
trwy gyﬂogwyr a chan y Llywodraeth.
• Dod o hyd i Ofalwyr mewn addysg a’u
cynorthwyo.

Os am weld yr adroddiad llawn, ewch i:
www.carersuk.org/images/CarersWeek2020/C_2020_Research_Report_WEB.pdf
Newyddion Gofalwyr Sir Gâr
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CYMORTH GYDA BUDD-DALIADAU LLES
Mae Gwasanaeth Budd-daliadau Lles
CATCHUP yn dîm o ymgynghorwyr
budd-daliadau lles arbenigol, sydd ar
gael i helpu gyda’r canlynol:

Ymholiadau am Fudd-daliadau
I hawlio budd-daliadau – AR-LEIN neu: 0800 055 6688
Budd-daliadau Sylfaenol a Chymeradwyo: 0800 169 0310
Canolfan Gwasanaethau Credyd Cynhwysol: 0800 328 9344
Credyd Cynhwysol - DWP: 0800 328 5644






Ymholiadau am fudd-daliadau
Cyngor ar fudd-daliadau a hawliau iddynt
Gwiriadau budd-daliadau lles
Llenwi ffurflenni; gan gynnwys PIP, Lwfans
Gweini, Lwfans Gofalwr, ESA, ayb.
 Adolygiadau, ailystyriaethau a
chynrychiolaeth mewn Tribiwnlysoedd Apêl
 Gwybodaeth a chyfeirio ar gyfer cyngor
arbenigol ar ddyledion a materion ariannol

Credyd Cynhwysol - llinell gymorth CAB Cymru: 08000 241 220
Cronfa Gymdeithasol: 0800 169 0140
Lwfans Mamolaeth: 0800 055 6688
Llinell Gymorth y Gwasanaeth Profedigaeth: 0800 731 0469
Lwfans Gofalwr: 0800 731 0297
Lwfans Byw i’r Anabl:0800 121 4600
Lwfans Gweini: 0800 731 0122
Riportio Twyll Budd-daliadau: 0800 854 440
Credydau Treth: 0345 300 3900

Sylwer y gallwch drefnu apwyntiad ffôn ar gyfer
unrhyw un o’r uchod.

Budd-dal Plant: 0300 200 3100
Gwasanaeth Pensiwn: 0800 731 0469
Llinell Hawlio Credyd Pensiwn: 0800 99 1234

Cysylltwch â CATCHUP ar:
01554 776850 neu e-bostiwch ni:
catchup@carmarthenshirecarers.org.uk
Mae CATCHUP yn falch o fod yn rhan o
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr
Rhif Elusen Gofrestredig. 1121666

Cychwyn Iach: 0345 607 6823
Ymholiadau Yswiriant Gwladol: 0300 200 3500
Llinell Gymorth Cerdyn Swyddfa’r Post: 0345 722 3344
Y Dreth Gyngor / Budd-dal Tai: 01267 234567
PIP – Hawliadau Newydd: 0800 917 2222
Ymholiadau Cyffredinol: 0800 121 4433
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A oes gennych Aelod o’r
Teulu neu Ffrind yn yr
Ysbyty?
Er mwyn diogelu cleifion, staff a’r cyhoedd, mae
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cyflwyno
nifer o fesurau, sy’n cyfyngu ar drefniadau ymweld
arferol yn eu holl ysbytai. Ond mae cymorth wrth
law i’ch helpu i gadw mewn cysylltiad ag aelodau’r
teulu neu ffrindiau sydd wedi cael eu derbyn i’r
ysbyty. Dyma rai o’r gwasanaethau sydd ar gael:
•

Cadw mewn Cysylltiad: Galwadau ffôn
gyda’ch anwylyd neu ymweliadau rhithwir; h.y.
galwad fideo trwy FaceTime, Messenger neu Skype

•

Meddwl Amdanat: Anfonwch neges at eich
anwylyd a allai gynnwys llun, cerdd neu gerdyn, a
fydd yn cael ei argraffu a’i ddanfon at y claf.
Anfonwch e-bost at:
ThinkingOfYou.HDD@wales.nhs.uk

•

Gwasanaeth Aros, Gollwng a Mynd: Ar gyfer
dillad golch y claf ac eitemau nad ydynt yn rhai
drud. Os am ddefnyddio unrhyw un o’r
gwasanaethau hyn, ffoniwch: 0300 0200 159

Ydych chi’n gweithio i
Hywel Dda ond hefyd yn
gofalu am rywun yn eich
bywyd personol?
Os ydych yn ystyried eich hun yn Ofalwr, a’ch bod
eisiau cwrdd â Gofalwyr eraill sy’n gweithio, beth am
ddod i’n Grŵp Cymorth Cymheiriaid misol i Ofalwyr?
Mae’r grŵp newydd hwn yn rhoi cyfle i gwrdd â’r rhai
hynny sydd ar siwrnai debyg, ac yn eich cyfeirio at
gymorth perthnasol. Rydym yn awyddus i glywed sut
rydych chi’n cydbwyso eich ymrwymiadau gofalu â’ch
gwaith.
Os am wybod mwy, cysylltwch â Laura ar
07971598985 neu e-bostiwch:
Laura@carmarthenshirecarers.org.uk

Newyddion Gofalwyr Sir Gâr
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Ydych chi’n gofalu am
rywun sydd wedi cael strôc?

Mae Gwasanaeth Adfer Strôc y Gymdeithas Strôc yn
darparu:
• Cyngor a chymorth ymarferol ynghylch
effaith strôc
• Cefnogaeth emosiynol a chymorth ymarferol
• Ymweliadau cartref (pan fydd cyfyngiadau’r
Llywodraeth yn caniatáu)
• Grantiau
• Cyfeirio a thrafod yn uniongyrchol â
Gweithwyr Iechyd Proffesiynol, gan gynnwys
Arbenigwyr Strôc a Thimau Adnoddau
Cymunedol.
Mae bod â gwybodaeth fanwl am strôc a’r effeithiau
y gall eu cael ar deuluoedd a Gofalwyr yn galluogi’r
Cydlynydd Strôc i ddarparu cymorth empathig, i
normaleiddio llawer o’r ymddygiad sy’n deillio o’r
strôc.
Mae cymorth i Ofalwyr yn hanfodol bwysig, gan mai
nhw fel rheol yw’r cymorth pennaf unwaith y bydd
Goroeswr Strôc wedi gadael gofal sylfaenol. Mae
Gofalwyr yn wynebu cynorthwyo partneriaid neu
aelodau’r teulu sydd wedi’u heffeithio’n
uniongyrchol gan strôc, ac sy’n gorfod ymdrin â’r
effaith y gall hyn ei chael bron dros nos.
Gall Goroeswyr Strôc gael eu gadael â phroblemau
cyfathrebu a gwybyddol, anableddau corfforol
a/neu newidiadau cymhleth i’w personoliaeth.
Mae’r rhain i gyd yn effeithio ar ansawdd bywyd, nid
yn unig i’r goroeswr strôc ei hun, ond i’r unigolyn
sydd bellach yn cael ei hun mewn rôl gofalu hefyd.
Os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach neu
ofyn am gymorth, cysylltwch ag:
Angela Hayes – Cydlynydd Cymorth y
Gymdeithas Strôc – Sir Gaerfyrddin
Ffôn Symudol: 07799 436050
neu ewch i www.stroke.org.uk
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Ydych chi’n cael
trafferth colli pwysi
ychwanegol y
cyfnod clo?
cant
wydd, mae 48 y
Mewn arolwg ne
eu bod wedi rhoi
o bobl yn dweud
o.
ystod y cyfnod cl
pwysau ymlaen yn

Mae’r GIG yn cynghori y profwyd bod
ymarfer corff rheolaidd yn helpu i leihau’r
risg o salwch cronig, megis clefyd y galon,
clefyd y siwgr math 2 a strôc. Mae ymchwil
yn dangos bod gweithgarwch corfforol yn
helpu i golli’r pwysi ychwanegol hynny
hefyd, yn ogystal â hybu hunan-barch, egni,
hwyliau ac ansawdd cwsg.
Ymarfer corff ysgafn yw’r ffordd berffaith o
wella’ch lles corfforol ac emosiynol, ynghyd
â helpu i’ch cadw’n heini ac yn actif. Beth
am roi cynnig ar fideos ymarferion ffitrwydd
y GIG ar gyfer pob oedran? Gallwch ddewis
o blith 24 fideo dan arweiniad hyfforddwr, ar
draws ein categorïau ymarferion aerobeg,
cryfder ac ymwrthiant, a Pilates ac Ioga.
Mae’r sesiynau ymarfer wedi’u creu gan
arbenigwyr ffitrwydd ‘InstructorLive’ ac
maen nhw’n amrywio o 10 i 45 munud o
hyd. Mae yna ymarferion i dynhau cyhyrau’r
bol, codi cyflymder y galon, a thynhau
cyhyrau eich bôn braich. Fe welwch hefyd
sesiynau ymarfer addas i famau newydd,
megis ioga ôl-enedigol, neu broblemau
iechyd, megis Pilates ar gyfer poen cefn.
Hefyd, mae yna sesiwn ymarfer Deffro!, Ioga
llif Vinyasa a bolddawnsio i ddechreuwyr, er
mwyn eich cael chi i symud.
www.nhs.uk/conditions/nhs-fitness-studio

Cyfeillio’n
Cysylltu Bywydau
Mae cadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau yn
bwysicach nawr nag erioed o’r blaen, ac eto,
oherwydd cyfyngiadau’n ymwneud â Covid-19 a
chyfyngiadau lleol, mae’n anoddach nag erioed
o’r blaen ac mae llawer o bobl, am ba bynnag
reswm, yn cael eu hunain yn unig neu’n ynysig.
Mae Age Cymru Dyfed yn lansio eu prosiect
Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau, sy’n gweithredu
ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Ceredigion a Sir Benfro,
a’i nod yw cynorthwyo pobl dros 50 oed i wneud
y pethau maen nhw’n eu mwynhau, i fyw’r
bywyd maen nhw eisiau ei fyw a’u grymuso i
gymryd rheolaeth o’u bywydau eu hunain.
Os ydych yn teimlo’n unig a hoffech rywun i
siarad â nhw, neu os hoffech chi neu rywun
rydych chi’n ei adnabod helpu eraill yn y modd
hwn, byddai’r Cydlynydd Sirol wrth ei bodd yn
clywed gennych:
Cysylltwch â Jo-Anne (Sir Gaerfyrddin):
Jo-Anne.Zapettis@agecymrudyfed.org.uk
neu ffoniwch 07985 169934.
Sylwch fod cyfyngiadau ar rai o’r uchod nes bod
canllawiau’r Llywodraeth yn caniatáu i ni
ddechrau ymweliadau wyneb yn wyneb ond, yn
y cyfamser, byddwn yn darparu gwasanaeth
cyfeillio a chymorth dros y ffôn, nes ein bod yn
gallu ailddechrau cynnig cymorth llawn yn
ddiogel.

Mae’n bosib y bydd rhai pobl yn cael eu
hynysu oherwydd problemau iechyd,
cyfnod yn yr ysbyty, profedigaeth neu am
resymau eraill. Beth bynnag fo’ch sefyllfa,
byddant yn ceisio’u gorau i’ch cynorthwyo
chi. Gyda’u tîm o staff a gwirfoddolwyr,
gallant eich helpu trwy:
• Ymweld â chi, cyfeillio a helpu i ailgodi
hyder.
• Eich cynorthwyo i gael mynediad at
grwpiau gweithgareddau, grwpiau a
chlybiau cymunedol.
• Eich cynorthwyo i gael mynediad at
wasanaethau cymunedol a
gweithgareddau hamdden, megis
canolfan hamdden, Llyfrgell, Canolfan
Gymunedol leol ayb.
• Eich cynorthwyo i fynychu ffeiriau
pentref, digwyddiadau cymunedol,
gweithgareddau Dydd y Coﬁo ayb.
• Helpu i ddeall sefyllfaoedd ariannol a
budd-daliadau, trwy gymorth gan eu
tîm Cyngor a Gwybodaeth ymroddedig.
• Cyﬂeoedd i gael mynediad at wirfoddoli
a/neu elusennau neu grwpiau
cymunedol lleol.
• Darparu siop un stop ar gyfer cyngor,
gwybodaeth a chymorth i unrhyw un
dros 50 oed, a gweithio gyda
gwasanaethau, elusennau a grwpiau
cymunedol lleol, i sicrhau eich bod yn
cael mynediad at gymorth sy’n benodol
i’ch anghenion chi.

Newyddion Gofalwyr Sir Gâr
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Diwrnod Hawliau Gofalwyr
Cynhelir Diwrnod Hawliau Gofalwyr
2020 ar ddydd Iau 26 Tachwedd
Cefndir Diwrnod Hawliau Gofalwyr
P’un ai eich bod yn Ofalwr newydd neu eich bod
yn gofalu am rywun ers tro, mae’n bwysig eich bod
yn deall eich hawliau ac yn gallu cyrchu’r cymorth
sydd ar gael i chi, cyn gynted ag y bydd ei angen
arnoch chi. Bob blwyddyn, mae Diwrnod Hawliau
Gofalwyr yn ein helpu i:
•

Sicrhau bod Gofalwyr yn ymwybodol o’u
hawliau

•

Rhoi gwybod i Ofalwyr ble i droi i gael
cymorth a chefnogaeth

•

Codi ymwybyddiaeth o anghenion
Gofalwyr.

Y thema ar gyfer Diwrnod Hawliau Gofalwyr
eleni yw ‘Gwybod

Eich Hawliau’

Mae angen i Ofalwyr wybod eu hawliau, ble
bynnag maen nhw ar eu taith gofalu: p’un ai eu
bod yn y gweithle, mewn lleoliad gofal iechyd,
wrth ryngweithio â gweithwyr proffesiynol neu
gartref. Y Diwrnod Hawliau Gofalwyr hwn, rydym
am rymuso Gofalwyr gyda gwybodaeth a
chymorth, fel y gallant deimlo’n hyderus yn gofyn
am yr hyn sydd ei angen arnynt. Rydym eisiau i
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Ofalwyr wybod hefyd sut i herio pethau, pan nad
yw eu hawliau’n cael eu cyflawni.
Eleni, mae Rhwydwaith Gwasanaethau Cymorth
Gofalwyr Sir Gaerfyrddin, mewn partneriaeth â
Chyngor Sir Gâr, yn falch o allu cyflwyno rhaglen
gyffrous o ddigwyddiadau a gweithgareddau i
Ofalwyr yn Sir Gaerfyrddin, i gefnogi a gwella eich
dealltwriaeth o’ch hawliau fel Gofalwr.
Mae’r rhaglen yn cynnwys sgwrs addysgiadol gan
yr Athro Luke Clements, i’ch helpu i ddeall eich
hawliau, yn ogystal â chyfres o fideos addysgiadol
byr ar wasanaethau cymorth sydd ar gael yn lleol a
sut i gael mynediad atynt.
Yn ogystal â Gofalwyr yn deall eu hawliau, mae’n
bwysig hefyd bod Gofalwyr yn gofalu am eu lles eu
hunain. Felly, beth am dretio’ch hun i beth ‘amser i
mi’ ac ymuno â’r sesiwn blas ar ioga neu’r sesiwn
blas ar ymwybyddiaeth ofalgar, a dysgu technegau
i’ch helpu i ymlacio a gwella eich ymdeimlad o les?
Neu fel arall, os hoffech feithrin cydnerthedd ac
archwilio strategaethau newydd ar gyfer rheoli
newid neu deimladau o orbryder, beth am ymuno
ag un o’r sesiynau cydnerthedd – gweler y rhaglen
isod i gael mwy o fanylion.

Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2020
Rhaglen Gweithgareddau Sir
Gaerfyrddin

AREITHYDD CYWEIRNOD – YR ATHRO LUKE CLEMENTS
Trosolwg addysgiadol o ‘Hawliau Gofalwyr a’r Gyfraith’ gan yr Athro Luke Clements. Mae’r Athro
Luke Clements wedi helpu i ddrafftio a hyrwyddo nifer o Filiau Seneddol, gyda’r nod o wella
hawliau unigolion, gan gynnwys Gofalwyr sy’n profi allgáu cymdeithasol.
Bydd modd cadw eich lle ar gyfer y cyflwyniad 2.5 awr hwn o’r 24ain o Hydref trwy
https://www.eventbrite.co.uk/e/carers-rights-the-law-know-your-rights-by-professorluke-clements-tickets-124684493677 Byddwch yn cael cod cyfrin a fydd yn rhoi mynediad i
chi i’r fideo i’w wylio ar adeg sy’n gyfleus i chi.

Dyddiad Amser

Gweithgaredd

Hyd yr
amser

Darparwr

23/11

10.00

Gweminar Aros yn Gadarnhaol
Strategaethau hawdd eu gweithredu i gynnal agwedd gadarnhaol ac
optimistaidd
https://us02web.zoom.us/j/84903316842?pwd=OFdYQ0FPTUJpcDUzQ
ndERS80TlRKQT09
ID y cyfarfod: 849 0331 6842 Cod cyfrin: 602622

45
munud

Apple a Day

23/11

14.30

Gweithdy Rheoli Newid yn Ystod Covid-19
Archwilio pam y gall newid fod mor anodd, gan gynnwys rhai o
effeithiau COVID-19 a newid, sut rydych chi’n teimlo am newid, a ffyrdd
i dderbyn a rheoli newid...Rhaid bwcio ymlaen llaw.
https://www.eventbrite.co.uk/e/sure-for-mental-health-managingchange-during-covid19-carms-carers-registration-124613098131

1.5 awr

Sure for
Mental Health

23/11

20.00

Cysgu’n Dawel
Dod o hyd i ddatrysiadau ymarferol i’ch helpu i gael noson dda o gwsg.
https://us02web.zoom.us/j/82281091503?pwd=b0pqOFJHaUxPOWU2e
ElUMExERGVBdz09
ID y cyfarfod: 822 8109 1503
Cod cyfrin: 49322

45
munud

Apple a Day

24/11

11.00

Cydnerthedd – Gweminar Sut i Adfer
Strategaethau syml i adfer ein hunain pan fo bywyd yn ein taflu oddi ar
ein huchel!
https://us02web.zoom.us/j/86722885416?pwd=d0FsREl5YjJhSUQydzB
HQXVLdUVnZz09
ID y cyfarfod: 867 2288 5416
Cod cyfrin: 251990

45
munud

Apple a Day

24/11

19.00

Ymwybyddiaeth o Orbryder
Mae digwyddiadau bob dydd yn gallu sbarduno gorbryder, neu gall fod o
ganlyniad i brofi cyfnod heriol, megis y pandemig presennol neu broblem
iechyd meddwl barhaus. Mae’r weminar hon yn archwilio achosion ac
effeithiau gorbryder, ac mae’n archwilio technegau a all ein helpu i reoli
effeithiau gorbryder yn fwy effeithiol. Rhaid bwcio ymlaen llaw.
https://www.eventbrite.co.uk/e/sure-for-mental-health-anxietyawareness-carms-carers-registration-124615543445

1.5 awr

Sure for
Mental Health

Newyddion Gofalwyr Sir Gâr
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Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2020
Rhaglen Gweithgareddau Sir
Gaerfyrddin
25/11

11.00

Sesiwn Blas ar Ioga
Dosbarth ioga adferol ysgafn a chyflwyniad i fyfyrdod.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMuduupqTMsH9c3NAsx
1IJpQu54ww0ZJ2-n

1 awr

Yoga with
Kerry

25/11

14.00

Gweminar Egnïo
Sut i reoli eich lefelau egni trwy’r dydd, i osgoi uchafbwyntiau ac
isafbwyntiau, a rhoi eich egni i mewn i’r hyn sy’n bwysig.
https://us02web.zoom.us/j/81892045987?pwd=WTVISjJoSUUzaExIRG1
IU2FVU290Zz09
ID y cyfarfod: 818 9204 5987 Cod cyfrin: 701362

45
munud

Apple a Day

25/11

19.00

Colled a Galar yn ystod Covid-19
Golwg ar y broses alaru, helpu i gydnabod a deall colled a galar, gan
gynnwys ein profiadau a’n hymatebion ein hunain i golled, a gallu
cefnogi eich hun neu eraill yn well trwy unrhyw golledion. Rhaid
bwcio ymlaen llaw.
https://www.eventbrite.co.uk/e/sure-for-mental-health-dealing-withloss-during-covid19-carms-carers-registration-124616233509

1.5 awr

Sure for
Mental Health

26/11

14.00

Gweminar ‘Fi yw Fi o Hyd’
Sut i ddarganfod eich hun eto. Cynghorion i sicrhau eich bod yn chi’ch
hun o hyd!
https://us02web.zoom.us/j/88250175413?pwd=OFVBMlBSYWNncEU4
Wk15ek9pK2NoQT09
ID y cyfarfod: 882 5017 5413 Cod cyfrin: 871780

45
munud

Apple a Day

26/11

18.00

Gofalwyr yn y Becws! Sesiwn Pobi Bara Fyw.
Rhowch gynnig ar bobi Bara Soda Gwyddelig traddodiadol wrth gael
sgwrs gyda Gofalwyr eraill. Sesiwn ryngweithiol hwyliog i bobyddion
nofis a Gofalwyr o bob gallu pobi. Mae lleoedd yn gyfyngedig - os am
gadw lle, e-bostiwch: lucy@carmarthenshirecarers.org.uk

1 awr

Luke Conlon

26/11

20.00

Blas ar Ymwybyddiaeth Ofalgar
Amser a lle i gysylltu’n ddyfnach â chi’ch hun, wrth ddyrchafu
ymdeimlad o les ar yr un pryd
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uceivpj0sHtdX4Ab1Mj2
8ykGmRxsKiO5W

1 awr

Yoga with
Kerry

Trefnwyd gan Rwydwaith Gwasanaethau Cymorth
Gofalwyr Sir Gaerfyrddin mewn partneriaeth â CSG.
Defnyddiwch y dolenni uchod i gadw lle neu
cysylltwch ag Andy ar 07971 597373 i gael gwybod
mwy.
*Sylwch, os nad oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd,
neu os hoffech ymuno â’r sesiynau ond bod arnoch
angen cymorth gyda TG, yna cysylltwch ag Andy
ymlaen llaw ar 07971 597373, gan roi cymaint o
rybudd ag sy’n bosib i drefnu cymorth.

*Sylwch na fyddwn yn gallu helpu gyda phroblemau
technegol ar y dydd.
Os oes arnoch angen help gyda gofal amgen, i’ch
galluogi i gyfranogi, yna cysylltwch â’r Gwasanaeth
Gwybodaeth i Ofalwyr ar 0300 0200 002, erbyn dydd
Llun y 9fed o Dachwedd fan pellaf.
Gallwch ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd,
a gwylio cyfres o glipiau fideo byr llawn gwybodaeth,
i gael gwybod mwy am wasanaethau cymorth lleol
sydd ar gael i Ofalwyr.

www.carmarthenshirecarers.org.uk
www.facebook.com/CarmsCarers
www.twitter.com/CarmsCarers
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Newyddion Gofalwyr Sir Gâr

Ydych chi wedi cael eich
brechlyn ffliw AM DDIM eleni?
Pob hydref, mae cannoedd o Ofalwyr di-dâl fel chi’n derbyn brechlyn ffliw’r GIG, am ddim, gan eu Meddyg
neu Fferyllydd. Eleni, mae bygythiad ychwanegol Covid-19 yn golygu ei bod yn bwysicach nag erioed i
amddiffyn eich hun, y bobl rydych chi’n gofalu amdanynt a’r gymuned ehangach, trwy gael brechlyn ffliw.
Yn debyg i Covid-19, mae’r ffliw yn glefyd heintus iawn, y gall pob un ohonom ei ledaenu heb yn wybod i
ni. Gall y clefyd ymosod ar unrhyw un, ond mae’r perygl mwyaf i rai o aelodau mwyaf agored i niwed ein
cymuned. Gall babanod newydd-anedig, menywod beichiog, pobl sy’n cael triniaeth canser a phobl â
chyflyrau iechyd hirdymor penodol, er enghraifft, brofi cymhlethdodau sy’n peryglu bywyd os ydynt yn dal
y ffliw. Dyma pam mae brechu rhag y ffliw mor bwysig i’n cymuned.

Pwy sy’n gymwys i gael brechlyn am ddim?
Os ydych chi’n Ofalwr i berson y gallai ei iechyd neu’i les fod mewn perygl os
byddwch chi’n mynd yn sâl, yna gallwch gael brechlyn ffliw AM DDIM gan eich
Meddyg neu Fferyllydd.
• Nid oes rhaid eich bod yn byw gyda’r person sy’n derbyn gofal, nac yn perthyn iddo.
• Nid oes rhaid i chi fod yn derbyn Lwfans Gofalwr i gael y brechlyn.
• Nid oes rhaid i chi brofi eich statws.

Pam mae’r Gofalwr yn cael brechlyn ffliw?
• I amddiffyn y person y mae’n gofalu amdano: Os yw Gofalwr yn
cael ffliw, fe allai roi’r feirws i’r person y mae’n gofalu amdano.

Trwy gyﬂawni’r weithred gyﬂym, rhad
ac am ddim a syml hon, rydych yn
helpu ein cymuned i gadw’n iach.

• I amddiffyn ei hun: Os bydd Gofalwr yn mynd yn sâl gyda’r ffliw
a’i fod yn rhy sâl i ofalu, efallai na fydd unrhyw un arall yn gallu camu i’r adwy i helpu.
Newyddion Gofalwyr Sir Gâr
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Darparu cymorth ymarferol i Ofalwyr trwy ofal amgen
a gwasanaethau dydd

Cymorth unigol a chymorth cyfoedion i Ofalwyr sy’n
Oedolion Ifanc rhwng 16-25 oed

Cymorth unigol, grŵp a chymorth cyfoedion i Ofalwyr
Ifanc rhwng 5-18 oed

01267 220046

0300 0200 002

0300 0200 002

Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor ac Allgymorth i
Ofalwyr

Cyfarfodydd rheolaeth i Ofalwyr, i drafod materion
perthynol i Ofalwyr

Gwybodaeth, Cyngor a chymorth i bobl ag anableddau
dysgu a’u rhiant a gofalwyr

0300 0200 002

01267 241785

07532 405979

Gwybodaeth a chymorth i bobl sy’n cael diagnosis o
ddementia a’u teuluoedd

Gwybodaeth a chymorth i bobl a effeithiwyd gan Strôc
a’u Gofalwyr

Gwybodaeth, cyngor a chymorth i bobl ag anabledd
dysgu a’u rhiant-ofalwyr

03300 947 400

07799 436050

01554 776850

Cymorth i Ofalwyr Iechyd Meddwl, gan gynnwys
grwpiau Gofalwyr rheolaidd

Cymorth gyda chludiant a
clybiau cymdeithasol

I bobl hŷn 50+, gan gynnwys cynllun tasgmon a budddaliadau lles

01267 223365

01269 843819

01554 784080

Eiriolaeth Iechyd Meddwl Cymorth i leisio’ch barn

Gwybodaeth a chymorth i bobl
sy’n dioddef o salwch meddwl

Gwybodaeth a chymorth i bobl
â chanser a’u Gofalwyr

01267 231122

01267 245572

01267 227904

Gwybodaeth a chymorth gyda chymhorthion ac
addasiadau

Gall Gofalwyr sy’n darparu, neu’n bwriadu darparu, gofal am
rywun ofyn i’r adran gofal cymdeithasol am Asesiad
Anghenion Gofalwyr

Cymorth i Ofalwyr Ifanc dan 18 oed

01554 744300

0300 333 2222

01554 742630

Os oes gennych unrhyw eitemau newyddion, gwybodaeth am grwpiau Gofalwyr neu
wasanaethau cymorth yr hoffech eu cynnwys yn y rhifyn nesaf o Newyddion
Gofalwyr, neu os ydych yn Ofalwr a hoffech rannu eich storiâu, cerddi ayb., gyda ni,
yna anfonwch e-bost at info@carmarthenshirecarers.org.uk

