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RHAGAIR GAN Y PRIF WEINIDOG
Erbyn hyn nid oes amheuaeth - mae’r marchoglu gwyddonol ar fin
cyrraedd. Mae’r datblygiadau o ran brechiadau a thriniaethau ar
gyfer COVID-19 yn anhygoel. Gan obeithio a chredu y byddant yn
effeithiol, mae’r Llywodraeth wedi caffael cannoedd ar filiynau o
ddosiau brechiadau i’w rhyddhau ledled y DU, y Tiriogaethau
Dibynnol ar y Goron a Thiriogaethau Tramor. Rydym yn paratoi ar
gyfer rhaglen frechiadau genedlaethol i’w threfnu ar raddfa enfawr
ar draws y wlad i gyd yn dechrau mis nesaf.
Erbyn y gwanwyn, dylai’r datblygiadau hyn leihau’r angen am gyfyngiadau economaidd a
chymdeithasol. Dylem allu cael gwared ar y syniad o gyfnod clo COVID-19. Gallwn nawr
weld y ffordd allan o’r epidemig hwn, cyn belled ag y caiff y brechiadau eu cymeradwyo a’u
dyrannu’n llwyddiannus.
Ond mae’r gwanwyn fisoedd i ffwrdd eto. Ni allwn glicio ein bysedd, a brechu’r mwyaf
bregus. Bydd angen gweithio’n hir ac yn amyneddgar, a bydd angen cyflawni camp
logisteg enfawr. Golyga hynny y bydd rhaid i ni fod yn amyneddgar, a rhaid i ni fod yn
realistig. Mae misoedd caled, oeraidd o’n blaenau eto - ac yn y cyfamser, rhaid i ni gadw
rheolaeth ar y feirws.
Yn draddodiadol, mis Ionawr a Chwefror yw’r misoedd anoddaf i’r GIG, yn nyfnderoedd y
gaeaf, pan mae wardiau ein hysbytai dan y pwysau mwyaf. Ni allwn fforddio trydedd neu
bedwaredd don hyd yn oed o’r afiechyd hwn. Ac eto, ymchwydd newydd yn y flwyddyn
newydd yw yn union beth fydd yn digwydd, os byddwn yn methu â chymryd rhagofalon
priodol.
Felly wrth i ni ddod i ben â’n cyfyngiadau cenedlaethol ar 2 Rhagfyr, ni fyddant yn cael eu
disodli gyda chynllun rhydd i bawb. Yn hytrach, bydd Lloegr yn parhau i ddefnyddio dull
gweithredu synhwyrol yn seiliedig ar dair haen. A gan fod cyfradd yr afiechyd yn dal i fod
yn uchel, gwaetha’r modd, bydd yr haenau yn parhau i fod yn llym.
Yn wir, byddant yn fwy llym na mis Hydref. Does neb eisiau dad-wneud cynnydd y cyfnod
clo. Rhaid i ni gadw’r cyfraddau heintio i lawr.
Hyd yn oed cyn i’r brechiad gyrraedd, mae gennym adnodd newydd i’w ddefnyddio. Mae
gennym brofion canlyniadau cyflym sy’n ein caniatáu ni i adnabod ac ynysu pobl nad oes
ganddynt symptomau ond sy’n lledaenu’r feirws yn anfwriadol.
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Rydym yn cyflwyno’r profion hyn i staff rheng flaen y GIG, gofal cymdeithasol a lleoliadau
risg uchel neu gritigol eraill. Rydym yn eu defnyddio i gynorthwyo ysgolion a phrifysgolion i
weithredu a gostwng achosion o’r afiechyd.
Ond mae hefyd yn amlwg bod ffordd arall o ddefnyddio’r profion cyflym hyn - sef dilyn
enghraifft Lerpwl a phrofi cymunedau cyfan. Yn yr wythnosau nesaf byddwn yn gweithio
gydag Awdurdodau Lleol a chymunedau i sicrhau ein bod yn cynnig yr adnodd newydd
hwn yn yr ardaloedd sy’n wynebu’r cyfyngiadau mwyaf llym, yn targedu’r profion yn yr
ardaloedd sydd eu hangen fwyaf.
Nid yw’r system hon wedi’i phrofi. Mae nifer o agweddau sy’n peri ansicrwydd. Ond os
bydd yn gweithio, dylem allu cynnig rhagor o ryddid i’r bobl sy’n profi’n negatif - cwrdd
mewn cyd-destunau penodol gydag eraill sydd wedi profi’n negatif. Byddwn yn cefnogi’r
rheiny sydd wedi profi’n bositif, i’w cynorthwyo gydag ynysu. Ond gwyddant ar ddiwedd eu
cyfnod ynysu, bydd ganddynt hwythau hefyd ragor o ryddid.
A phan fydd trefi, cymunedau neu ranbarthau yn dangos eu bod hwythau hefyd wedi
ymgysylltu â phrofi cymunedau, byddant yn llawer mwy tebygol o leihau’r cyfyngiadau
maent yn byw oddi tanynt.
Felly, yn yr wythnosau nesaf, byddwn yn defnyddio’r ddau amlygiad newydd gwyddonol
hyn i frwydro yn erbyn yr afiechyd. Byddwn yn dosbarthu’r brechiad cyn gynted ag y
gallwn. Ond o ystyried y bydd hyn yn cymryd amser, ar yr un pryd byddwn yn defnyddio
profion cyflym i adnabod achosion asymptomatig a lleihau lledaeniad.
Drwy gadw’r feirws dan reolaeth y gaeaf hwn, gobaith y Llywodraeth yw galluogi cyfeillion
a theuluoedd i ddod at ei gilydd dros y Nadolig. Wedi dweud hynny, ni fydd hwn yn Nadolig
cyffredin. Bydd y cyfyngiadau yn parhau, a bydd risg lledaenu yn dal i fod. Ond erbyn hyn
rydym yn gweld y diwedd, a gwn fod gennym y penderfynoldeb i lwyddo.
Mae natur anhunanol y cyhoedd wrth ddilyn y rheolau yn gwneud gwahaniaeth. Nid yw’r
feirws yn lledaenu bron mor gyflym ag y byddai pe na fyddem yn golchi ein dwylo,
ymbellhau’n gymdeithasol, gwisgo masgiau ac ati. Ac yn Lloegr, lle daeth cyfyngiadau
cenedlaethol i rym ar ddechrau’r mis hwn, mae’r cynnydd yn yr achosion newydd yn
llyfnhau 1.
Ni fyddai hynny wedi bod yn bosibl heb y cyhoedd yn gwneud yr hyn y gofynnwyd iddynt ei
wneud.
Mae hi wedi bod yn amser anodd. Ond daw’r flwyddyn newydd â gobaith newydd - ac er
bod y ffordd o’n blaenau yn hir, dangosir y cynllun hwn sut, gyda’n gilydd, y byddwn yn
dod drwyddi.

1

https://coronavirus.data.gov.uk/details/cases.
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1. CYFLWYNIAD

1.

Mae Cynllun Gaeaf COVID-19 y Llywodraeth yn cyflwyno rhaglen ar gyfer atal y
feirws, diogelu’r GIG a’r rhai bregus, cynnal addysg a’r economi a chynnig llwybr yn
ôl at normalrwydd.

2.

Prif nod Llywodraeth y DU yw gwarchod bywydau a bywoliaeth dinasyddion ledled
Cymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr. Mae wedi gweithio’n agos â’r
gweinyddiaethau datganoledig yn seiliedig ar y nod cyfrannol hwn. Mae’r
Llywodraeth wedi caffael brechiadau ar gyfer y DU gyfan, mae ei gallu i brofi yn
gwasanaethu pedair cenedl y DU, ac mae’r Llywodraeth wedi cynnal mwy o brofion
nag unrhyw wlad arall yn Ewrop. Mae symiau sylweddol o Gyfarpar Diogelu Personol
wedi’u caffael, gweithgynhyrchu ac yna eu dosbarthu ledled Cymru, yr Alban,
Gogledd Iwerddon a Lloegr. Mae’r Lluoedd Arfog wedi bod yn amhrisiadwy yn
cefnogi cymunedau a gwasanaethau iechyd. Mae Trysorlys EM wedi sefydlu pecyn
hollol newydd o gymorth i fusnesau ac unigolion ar draws pedair cenedl y DU. Mae
dull gweithredu cydlynol awdurdodau’r DU wedi’i gymeradwyo gan y Gronfa Ariannol
Ryngwladol fel “un o’r enghreifftiau gorau yn fyd-eang o weithredu ar y cyd - [sydd]
wedi cynorthwyo i leddfu difrod, yn cadw diweithdra a diffyg arian i lawr”.

3.

Mae brechiadau wrth galon cynllun y Llywodraeth. Mae cyrhaeddiad byd-eang y DU
yn ei rhoi mewn safle cryf i gaffael brechiadau - gyda dros 350 miliwn o ddosiau
wedi’u sicrhau gan Lywodraeth y DU er budd y pedair cenedl.

4.

Mis nesaf, bydd y Llywodraeth yn barod i ddechrau rhaglen frechu ar draws y DU, ar
yr amod bod rheoleiddwyr yn cymeradwyo’r brechiadau. Dylai datblygiadau
gwyddonol o ran brechiadau a thriniaethau leihau’r angen am gyfyngiadau
economaidd a chymdeithasol o’r gwanwyn.

5.

Tan hynny, rhaid i’r Llywodraeth ddibynnu ar adnoddau eraill i atal y feirws. Bydd y
Llywodraeth yn datblygu’r peilotau yn Lerpwl a Merthyr Tudful gyda phrofi
cymunedau yn ehangach, gan ein caniatáu ni i adnabod ac ynysu pobl nad oes
ganddynt symptomau ond sy’n lledaenu’r feirws yn anfwriadol. Yn ogystal, bydd y
Llywodraeth yn cyflwyno profion cyflym yn genedlaethol i staff rheng flaen y GIG,
gofal cymdeithasol a lleoliadau risg uchel neu gritigol eraill. Caiff y strategaeth hon ei
chefnogi gan £7 biliwn yn ychwanegol i wasanaeth Profi ac Olrhain y GIG i gynyddu
profion a pharhau i wella olrhain cysylltiadau, gan godi cyfanswm y cyllid a
ddarparwyd i Brofi ac Olrhain y flwyddyn ariannol hon i £22 biliwn.
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6.

Mae’r Cynllun Gaeaf COVID-19 hwn yn sicrhau y gellir codi’r cyfyngiadau
cenedlaethol presennol ar 2 Rhagfyr. Mae hyn yn bosibl oherwydd bod ymdrechion
pawb yn ystod y cyfyngiadau presennol yn Lloegr wedi arafu lledaeniad y feirws a
lleihau’r pwysau ar y GIG. Ar 2 Rhagfyr, ledled Lloegr, waeth beth fo’r haen:
a. Bydd y gofyn i aros gartref yn dod i ben, gyda theithio domestig a rhyngwladol yn
cael ei ganiatáu eto yn amodol ar gyfarwyddyd ym mhob haen.
b. Bydd siopau, gofal personol, campfeydd a’r sector hamdden ehangach yn ailagor.
c. Gall addoli ar y cyd, priodasau a chwaraeon awyr agored ailddechrau, yn amodol
ar ymbellhau’n gymdeithasol.
d. Ni fydd pobl bellach yn cael eu cyfyngu i weld dim ond un unigolyn ym mannau
cyhoeddus yn yr awyr agored - bydd y rheol 6 yn berthnasol bellach fel yr oedd yn
y cyfuniad blaenorol o haenau.

7.

Serch hynny, mae niferoedd y feirws yn parhau i fod yn uchel a, heb gymryd
rhagofalon, gallai fynd yn draed moch yn gyflym cyn i’r brechiadau a’r profi
cymunedau ar raddfa fawr gael effaith. Byddai hynny’n peryglu’r cynnydd y mae’r
wlad wedi’i wneud ac, unwaith eto, yn cyflwyno’r risg o bwysau annioddefol ar y GIG,
ac atal cleifion heb COVID-19 rhag cael triniaethau angenrheidiol.

8.

Felly, bydd Lloegr yn dychwelyd at y dull gweithredu rhanbarthol yn ôl haenau
oherwydd mae’n briodol targedu’r mesurau mwyaf llym yn yr ardaloedd lle mae’r
feirws fwyaf amlwg yn unig a lle’r ydym yn gweld cynnydd mwy amlwg yn y gyfradd
heintio. Cafodd y system haenau flaenorol effaith ar ledaeniad y feirws ond
cynghorodd SAGE y byddai angen mesurau cryfach yn rhai ardaloedd i atal yr
epidemig rhag cynyddu. Felly, mae angen cryfhau’r haenau i gadw’r feirws dan
reolaeth:
a. Yn haen 1, bydd y Llywodraeth yn atgyfnerthu pwysigrwydd gweithio gartref pryd
bynnag y mae’n bosibl.
b. Yn haen 2, rhaid i dafarndai a bariau gau heblaw eu bod yn gweini prydau bwyd
sylweddol (megis brecwast llawn, prif gwrs amser cinio neu bryd gyda’r nos),
ynghyd â diodydd.
c. Yn haen 3, bydd pob sefydliad lletygarwch yn cau ac eithrio ar gyfer dosbarthu,
prydau i fynd a gyrru drwodd; rhaid i westai a darparwyr llety eraill gau (heblaw
am eithriadau penodol, gan gynnwys pobl yn aros ar gyfer gwaith neu pan na
allant ddychwelyd adref); a rhaid i leoliadau adloniant dan do gau hefyd.

9.

Mae’r haenau hyn wedi’u dylunio i leihau a chadw R yn is nag 1 ac felly’n caniatáu i
ardaloedd symud i lawr yr haenau, yn wahanol i’r haenau blaenorol a oedd, ar y
cyfan, yn arafu’r cynnydd, gan arwain at epidemig a oedd yn parhau i dyfu. Mae’r
Llywodraeth yn cyhoeddi’r dangosyddion a fydd yn cynorthwyo i bennu pa haen y
bydd pob ardal yn mynd iddi ar 2 Rhagfyr a sut y bydd ardaloedd yn symud rhwng
haenau ar ôl hynny. Bydd y Llywodraeth yn dadansoddi’r data diweddaraf ac yn
cyhoeddi yn hwyrach yr wythnos hon yr haenau a ddynodir i bob ardal. Oherwydd yr
angen i leihau niferoedd ymhellach, bydd mwy o ardaloedd yn mynd i’r haenau uwch.
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10. Bydd y Llywodraeth hefyd yn mireinio’r haenau blaenorol:
a. Mae’r amser cau am 10pm ar gyfer lleoliadau lletygarwch wedi’i addasu i
archebion olaf am 10pm a chau am 11pm. Bydd hyn yn rhoi cyfle i gwsmeriaid
adael yn raddol ac mae’n rhoi mwy o hyblygrwydd.
b. Yn haen 1 neu 2, gall chwaraeon i wylwyr a digwyddiadau busnes ailddechrau
dan do ac yn yr awyr agored gyda chyfyngiadau llym yn ôl maint y dorf ac
ymbellhau’n gymdeithasol, gan gynnig mwy o gysondeb gyda pherfformiadau dan
do mewn theatrau a neuaddau cyngerdd.
c. Mae’r Llywodraeth yn ehangu cymhwysedd ‘swigod cefnogi’ 2. Bydd hyn yn helpu i
liniaru effaith y cyfyngiadau ar rieni plant dan 1 oed (neu dan 5 oed sydd ag
anabledd sy’n gwneud gofal parhaus yn angenrheidiol) ac i’r aelwydydd hynny lle
mae un oedolyn yn gofalu am rywun ag anabledd difrifol.
11. Drwy gadw rheolaeth o’r feirws drwy gydol fis Rhagfyr, gall y Llywodraeth alluogi i
bawb weld mwy o’u teuluoedd a chyfeillion dros y Nadolig. Mae’r Llywodraeth yn
gweithio i gytuno ar gynlluniau cyffredin ar gyfer y Nadolig gyda gweinyddiaethau
datganoledig Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Bydd yn bwysig caniatáu i
deuluoedd a chyfeillion gwrdd mewn modd gofalus a chyfyngedig, gan gydnabod na
fydd hwn yn gyfnod Nadoligaidd arferol ac mae’r risg o ledaenu yn parhau’n uchel.
Mae amcan cyfrannol i hwyluso ychydig o swigod ychwanegol cyfyngedig i
aelwydydd am nifer fechan o ddyddiau. Cynghorir y cyhoedd i barhau i fod yn ofalus.
Lle bynnag sy’n bosibl, dylai pobl osgoi rhag teithio a lleihau cyswllt cymdeithasol.
Mae’r gwaith yn parhau i gadarnhau’r trefniadau, gan gynnwys mewn perthynas â
theithio. Gobaith Llywodraeth Cymru, Llywodraeth yr Alban, Adran Weithredol
Gogledd Iwerddon a Llywodraeth y DU yw cwblhau’r gwaith hwn yr wythnos hon, yn
amodol ar bob gweinyddiaeth yn cytuno.
12. Er eu bod yn llai caeth na’r mesurau cenedlaethol presennol, mae’r Llywodraeth yn
cydnabod pa mor llym yw’r mesurau hyn i bobl a busnesau haen 3, yn enwedig y
rhannau hynny o’r wlad sydd wedi bod dan ryw fath o gyfyngiad ers yr haf. Bydd y
Llywodraeth yn cynnig cyfle i Awdurdodau Lleol weithio gyda’i gilydd i brofi
cymunedau cyfan a mwy o brofion targedig yn lleoliadau risg uchel, yn ogystal ag
ehangu’r cynllun profi craidd. Ochr yn ochr â hunanynysu gan y rhai sy’n cael prawf
Swigen Gefnogaeth: Rhwydwaith cefnogi caeëdig arbennig rhwng dwy aelwyd yw swigen gefnogi. Mae’n
golygu y cewch gyswllt agos â’r aelwyd honno fel petaent yn aelodau o’ch aelwyd eich hun. O 2 Rhagfyr,
gallwch ffurfio swigen gefnogaeth gydag aelwyd arall, os oes gan o leiaf un o’r aelwydydd:
2

•

un oedolyn yn unig; (gan gynnwys aelwyd lle mae unrhyw blant dan 18 oed)

•

un gofalwr oedolyn yn unig (h.y. yn byw gydag unrhyw oedolyn/oedolion ychwanegol yn yr aelwyd
sydd ag anabledd ac angen gofal parhaus);

•

plentyn dan 1 oed (waeth sawl oedolyn arall sydd yn yr aelwyd); neu

plentyn dan 5 sydd ag anabledd sy’n gofyn gofal parhaus (waeth sawl oedolyn arall sydd yn yr
aelwyd)
Swigen Gofal Plant: Swigen gofal plant yw lle mae un aelwyd yn cysylltu’n arbennig ag un aelwyd arall er
mwyn darparu gofal plant anffurfiol i blentyn neu blant 13 oed neu ieuengach. Gallant ddarparu’r gofal plant
yn y naill gartref o blith y 2 aelwyd neu yn y ddau.
•
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positif, mae’r ehangiad sylweddol hwn yn y profion yn adnodd newydd hanfodol i
helpu ardaloedd symud allan o’r mesurau mwyaf caeth.
13. Ar 25 Tachwedd, bydd y Llywodraeth yn cyhoeddi canlyniadau’r Adolygiad o Wariant,
a fydd yn gosod cynlluniau gwario adrannol ar gyfer 2021-22. Bydd hwn hefyd yn
darparu manylion o sut fydd adrannau yn cael eu hariannu er mwyn cyflwyno’r
cynllun hwn ochr yn ochr â blaenoriaethau eraill.
14. Yn y tymor canolig, wrth i ni weld buddion brechiadau a phrofi cymunedau, dylai’r
angen am gyfyngiadau leihau’n raddol a dylai bywyd ddechrau dychwelyd yn nes at
yr arfer ar draws y wlad.

CYD-DESTUN RHYNGWLADOL
15. Mae COVID-19 yn parhau i fod yn bandemig byd-eang sy’n effeithio ar bob rhan o’r
byd. Ar ôl gostyngiad yn yr achosion dros yr haf, mae’r DU a rhan fwyaf o Ewrop
nawr yn profi ail don o’r feirws. Daethpwyd â’r don gyntaf dan reolaeth yn y rhan
fwyaf o wledydd Ewrop ym mis Ebrill, ond ym mis Awst, dechreuodd y nifer o
achosion godi eto. Rhwng 18 Awst a 1 Medi, cynyddodd achosion yn Sbaen o 55%,
Ffrainc o 123%, a’r Eidal o 161%. I ddechrau, ymddengys fod nifer o wledydd
cyfagos yn cadw cyfraddau heintio yn isel. Wedi dweud hynny, drwy fis Medi a
Hydref, dechreuodd yr haint ledaenu yn y rhan fwyaf o wledydd Ewrop. Erbyn hyn
mae cyfradd achosion wythnosol o dros 400 fesul 100,000 o’r boblogaeth yn 12 o
wledydd Ewrop 3.
16. Mae nifer yr achosion yn yr ysbyty wedi codi ac mae rhai systemau iechyd dan
straen difrifol, yn enwedig Ffrainc, lle mae 90% o welyau Unedau Gofal Dwys wedi’u
llenwi 4. Yng Ngwlad Belg, mae prinder gwelyau ysbyty yn ddifrifol; o 2 Tachwedd,
cadwyd 60% o welyau ar gyfer cleifion COVID-19. 5
17. Mae’r marwolaethau ar draws Ewrop wedi cynyddu, gyda’r nifer cyfartalog o
farwolaethau dyddiol cysylltiedig â COVID-19 ar hyn o bryd yn 612 yn yr Eidal, 595
yn Ffrainc a 169 yng Ngwlad Belg. Serch hynny, mae’r cynnydd cyffredinol ym
marwolaethau wedi bod yn llawer arafach na’r don gyntaf 6.
18. Mae Llywodraethau ar draws Ewrop wedi ymateb i’r don newydd honno gyda
chyfyngiadau newydd, fwy caeth sydd â’r nod o atal lledaeniad y feirws. Mae’n debyg
y bydd y cyfyngiadau hyn yn aros yn eu lle, ac mae arweinwyr gwleidyddol wedi
awgrymu y bydd nifer o fesurau yn aros mewn grym dros gyfnod y Nadolig.

Royal Society DELVE Initiative (20 Tach) https://rs-delve.github.io/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-hospitalieres-relatives-a-lepidemie-de-covid-19/
5
System Iechyd Covid-19 https://www.covid19healthsystem.org/countries/belgium/livinghit.aspx?Section=
2.1%20Physical%20infrastructure&Type=Section
6
Royal Society DELVE Initiative (Cyfartaledd treigl 7 diwrnod, 21 Tach)
3
4
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Ffigwr 1 Marwolaethu COVID-19 ar draws Ewrop Effaith yr ail don ar draws gwledydd
Ewrop. Ffynhonnell: ECDC

Ffigwr 2 Derbyniadau i’r ysbyty gyda COVID-19 yn rhyngwladol Graff yn dangos effaith
yr ail don ar draws cymaryddion rhyngwladol dethol. Ffynhonnell: ECDC.
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AMCANION Y LLYWODRAETH
19. Bydd strategaeth y Llywodraeth yn cael ei harwain gan dri amcan.
a. Gostwng R yn is na 1 a’i gadw yno yn barhaus. R yw’r term epidemiolegol ar
gyfer y rhif atgynhyrchu. Mae’r rhif R wedi’i gyfuno â’r raddfa dwf yn disgrifio pa
mor gyflym mae’r feirws yn symud drwy’r boblogaeth. Byddai cyfradd R o 3 yn
awgrymu, ar gyfartaledd, bod bob unigolyn sydd wedi’i heintio yn heintio tri
unigolyn arall. Golyga hyn, o gymryd bod yr haint yn digwydd dros gyfnod byr o
amser, bod y feirws yn lledaenu’n gyflym. Mae cadw R dan 1 yn golygu, ar
gyfartaledd, y bydd pob unigolyn sydd wedi’i heintio yn heintio llai nag un unigolyn
arall, sy’n arwain at y nifer o achosion newydd yn gostwng dros amser. Os na
weithredir i atal y feirws, ar ryw adeg, bydd twf mynegrifol yn uwch na’r arfer ac yn
llethu gallu capasiti’r GIG. O ganlyniad, byddai nifer fwy o farwolaethau yn
uniongyrchol gysylltiedig â COVID-19, a nifer uwch o farwolaethau yn
anuniongyrchol gysylltiedig â COVID-19 oherwydd yr effaith ar ddarpariaeth gofal
iechyd.
b. Dod o hyd i ffyrdd newydd a mwy effeithiol o reoli’r feirws a galluogi bywyd
i ddychwelyd i fod yn nes at fywyd normal. Cyflawnir hyn drwy: ddatblygu a
dyrannu brechiadau yn gyflym; triniaethau meddygol newydd, gwell i leihau
marwolaethau ac afiachusrwydd; ehangu gallu’r rhaglen profi ac olrhain cyfredol;
a defnyddio profion cyflym i adnabod achosion a’u hynysu’n gyflym.
c. Lleihau difrod i’r economi a chymdeithas, swyddi a ffyrdd o fyw. Bydd
addysg yn cael ei diogelu mewn meithrinfeydd, ysgolion, colegau a
phrifysgolion. Mae hyn yn golygu sicrhau bod y gefnogaeth gywir ar gael i
swyddi a bod lleoliadau’r blynyddoedd cynnar, ysgolion, darparwyr addysg bellach
a phrifysgolion yn parhau â’u gwaith rhagorol yn sicrhau amgylchedd diogel i
fyfyrwyr gael dysgu.
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2. Y LLWYBR YN ÔL AT
NORMALRWYDD

20. Yn ystod y misoedd nesaf, bydd y Llywodraeth yn gallu dibynnu llai ar gyfyngiadau
economaidd a chymdeithasol a mwy ar atebion sy’n cael eu cynnig gan
ddatblygiadau gwyddonol. Ni fydd yn newid hwn yn digwydd dros nos. Ond mae
datblygiadau diweddar gyda phrofion yn ei gwneud yn bosibl i leihau achosion yn yr
ardaloedd sydd â’r achosion uchaf, ochr yn ochr â’r haenau. Ynghyd â’r rhagolwg o
frechiadau effeithiol, mae’r datblygiadau hyn yn rhoi hyder wrth i ni agosáu at y
gwanwyn, gall bywyd ddechrau dychwelyd yn nes at fywyd normal.

BRECHIADAU
21. Bydd brechiadau sy’n rhoi imiwnedd cadarn ac effeithiol rhag COVID-19 yn lleihau’n
sylweddol cyfradd farwolaeth y feirws a gall gyfyngu ei ledaeniad. Felly, mae dyrannu
brechiadau yn cynnig cyfle i reoli’r pandemig gan godi’n raddol nifer o’r cyfyngiadau
sy’n eu lle ar hyn o bryd.
22. Mae’r Llywodraeth yn cefnogi ymdrechion i ymchwilio a darparu brechiad effeithiol,
diogel, sydd ar gael yn eang mor fuan â phosibl. Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi
cytundebau gyda saith datblygwr brechiadau gwahanol. Mae’r Llywodraeth wedi
sicrhau mynediad at gyfanswm o dros 350 miliwn o ddosiau rhwng nawr a diwedd
2021. Mae’r tabl isod yn amlinellu cynnydd y gwahanol frechiadau y mae gan y
Llywodraeth gytundebau â nhw. Bydd y Llywodraeth yn sicrhau bod brechiadau ar
gael i’r DU gyfan, yn ogystal â Thiriogaethau Dibynnol ar y Goron a Thiriogaethau
Tramor.
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23. Mae cyhoeddiadau cadarnhaol wedi bod yn ddiweddar ynghylch datblygiad
brechiadau:
a. Ar 9 Tachwedd, cyhoeddodd Pfizer/BioNTech gasgliadau dros dro cam II eu
hastudiaeth o’u cynnig am frechiad COVID-19, gan adrodd effeithiolrwydd o
90% 7.
b. Ar 17 Tachwedd, cyhoeddodd Moderna gasgliad astudiaeth cam III o’u cynnig am
frechiad COVID-19, gydag effeithiolrwydd y brechiad yn 94.5%. 8
c. Ar 18 Tachwedd, cyhoeddodd Pfizer/BioNTech gasgliad astudiaeth cam III o’u
cynnig am frechiad COVID-19, gydag effeithiolrwydd y brechiad yn 95% ar ôl dau
ddos. 9 Maent wedi gwneud cais ffurfiol am drwydded yn yr Unol Daleithiau.

Pfizer, Pfizer and BioNTech Announce Vaccine Candidate Against Covid-19 Achieved Success In First
Interim Analysis From Phase 3 Study, Tachwedd 2020,
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-vaccinecandidate-against
8
Moderna, Moderna’s COVID-19 Vaccine Candidate Meets its Primary Efficacy Endpoint in the First Interim
Analysis of the Phase 3 COVE Study, Tachwedd 2020, https://investors.modernatx.com/newsreleases/news-release-details/modernas-covid-19-vaccine-candidate-meets-its-primary-efficacy
9
Pfizer, Pfizer And BioNTech Conclude Phase 3 Study Of Covid-19 Vaccine Candidate, Meeting All Primary
Efficacy Endpoints, Tachwedd 2020, https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizerand-biontech-conclude-phase-3-study-covid-19-vaccine
7
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d. Ar 19 Tachwedd, cyhoeddodd Rhydychen/AstraZeneca ganlyniadau dros dro
profion parhaus Cam II/III lle dangoswyd ymatebion imiwnedd cryf ar draws pob
grŵp oedran, gan wella ar ôl ail ddos.
e. Ar 20 Tachwedd, cyhoeddodd Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal
Cymdeithasol bod y Llywodraeth wedi gofyn yn ffurfiol i MHRA asesu’r brechiad
Pfizer o ran ei addasrwydd i’w awdurdodi.
24. Diogelwch y cyhoedd fydd yn dod yn gyntaf bob amser. Dim ond os bydd wedi
bodloni safonau cadarn o ran diogelwch, effeithiolrwydd ac ansawdd drwy dreialon
clinigol y bydd brechiad COVID-19 yn cael ei gymeradwyo. Bydd MHRA yn
cymhwyso’r meini prawf allweddol mewn perthynas â diogelwch, ansawdd ac
effeithiolrwydd cyn awdurdodi defnydd brechiad. Golyga hyn, unwaith caiff y data ei
gyflwyno, y bydd gwyddonwyr a chlinigwyr MHRA yn adolygu’n ofalus a gwyddonol y
data diogelwch, ansawdd ac effeithiolrwydd, sut mae’n diogelu pobl rhag COVID-19
a’r lefel o ddiogelwch mae’n ei darparu. Bydd y data yn cynnwys:
a. canlyniadau’r labordy a’r treialon clinigol gyda bodau dynol;
b. rheolyddion gweithgynhyrchu ac ansawdd;
c. samplu’r cynnyrch; a
d. profi’r cynnyrch terfynol.
25. Y Cyd-bwyllgor Brechlynnau ac Imiwneiddio (JCVI) yw’r corff arbenigol meddygol a
gwyddonol annibynnol sy’n cynghori’r Llywodraeth am flaenoriaethu ar gyfer pob
brechiad. Mae’r Pwyllgor wedi bod yn ystyried blaenoriaethu brechiadau COVID-19
ers sawl mis ac mae eisoes wedi darparu cyngor rhagarweiniol. Diben y cyngor
rhagarweiniol hwn yw cefnogi gwaith cynllunio i ddyrannu unrhyw frechiadau diogel
ac effeithiol cyn gynted ag y cânt eu hawdurdodi gan MHRA i’w defnyddio ar draws y
DU gyfan. Yn yr un modd â’r brechiad ffliw, egwyddorion sylfaenol y cyngor yw
canolbwyntio’n gyntaf ar leihau marwolaethau, gwella iechyd y boblogaeth drwy
leihau afiechydon difrifol a gwarchod y GIG a’r system gofal cymdeithasol. Drwy
gyflawni’r nodau hyn gall y Llywodraeth ddechrau codi’r cyfyngiadau presennol yn
ddiogel.
26. Mae’n bwysig cofio hefyd bod union gryfder a hyd yr imiwnedd a ddarperir drwy
frechiad yn anhysbys ar hyn o bryd. Mae amddiffyniad drwy frechiad yn cymryd
amser i’w adeiladu, yn gofyn cwrs llawn, ac nid yw’n hysbys pa mor dda fydd y
brechiadau cyntaf am atal y feirws rhag lledaenu rhwng unigolion.
27. Mae’r JCVI wedi canfod bod y risg o afiechyd difrifol a marwolaeth yn sgil COVID-19
yn cynyddu’n sylweddol gydag oed, ac mae hefyd yn uwch ymhlith y rheiny sydd â
chyflyrau iechyd sylfaenol. Maent wedi cynghori cyn belled â bod brechiad ar gael
sy’n ddiogel ac effeithiol ymhlith oedolion hŷn, dylent fod yn flaenoriaeth uchel ar
gyfer brechiad. Mae cyngor rhagarweiniol y Pwyllgor, felly, yn blaenoriaethu brechiad
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yn seiliedig ar oedran. Mae blaenoriaethau rhagarweiniol y JCVI wedi’i gyhoeddi, ond
bydd yn parhau i gael ei ddiweddaru. 10
28. Bydd JCVI yn cadarnhau cyngor ar flaenoriaethu unrhyw frechiad wrth ystyried data
profion clinigol terfynol cam 3. Mae nodweddion y gwahanol frechiadau yn
ystyriaethau allweddol yn y fethodoleg ddarparu a all effeithio ar flaenoriaethu. Bydd
dealltwriaeth well i’w chael ynghylch nodweddion clinigol brechiad ar ôl ei gyflwyno,
bydd teilyngdod a blaenoriaethau rhoi brechiadau i oedolion risg is ar draws y DU yn
cael eu hystyried, a bydd system wyliadwraeth ffarmacolegol y DU yn cynnal gwaith
monitro parhaus o ddiogelwch ac effeithiolrwydd pob brechiad.
29. Bydd y gwaith brys mae’r GIG yn ei wneud yn sicrhau y bydd yn barod i ddyrannu’r
brechiad cyn gynted ag y bydd yn barod a’i drwyddedu gan yr MHRA i’w ddefnyddio
yng Nghymru, yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys
sicrhau lleoliadau a staff i roi’r brechiadau, gweithredu modelau darparu a sefydlu
cadwyn gyflenwi weithredol felly pan fydd brechiad ar gael, bydd yn barod i gael ei
ddefnyddio. Yn dibynnu ar eu nodweddion terfynol, gall rhai brechiadau fod yn fwy
addas i wahanol fodelau darparu. Mae’n bosibl y bydd angen addasu rhaglen
ddarparu’r GIG o restr flaenoriaeth y JCVI er mwyn osgoi gwastraff diangen.
30. Mae’r GIG yn y broses o sefydlu canolfannau brechu màs ar draws y wlad sy’n gallu
rheoli’r her logisteg o angen storio’r brechiad Pfizer ar finws 70 gradd Celsius. Yn
ogystal, mae’n sefydlu hybiau brechu mewn ysbytai i staff y GIG. Bydd yn cael ei
chyflwyno yn y gymuned hefyd, a fydd yn cynnwys y rheiny sy’n ei chael hi’n anodd
teithio.

TRINIAETH
31. Bydd triniaethau effeithiol ar gyfer COVID-19 yn parhau i fod yn hanfodol i reoli’r
feirws hyd yn oed wrth i frechiadau gael eu cyflwyno yn y DU ac yn fyd-eang, gan
gynnwys i’r rhai na ellir eu brechu, oherwydd bod eu system imiwnedd wedi’i
heffeithio, er enghraifft. Bydd dod o hyd i driniaethau effeithiol yn lleihau’r risg i
fywydau a salwch difrifol i bobl sy’n cael y feirws ac yn ein cefnogi i ddychwelyd i fyw
bywyd normal.
32. Mae’r Llywodraeth yn darparu rhaglen flaenllaw o brofion clinigol, gan gynnwys
RECOVERY (treial clinigol rheoledig ar hap mwyaf y byd ar gyfer triniaethau mewn
ysbytai) a REMAP-CAP, sy’n profi triniaethau posibl mewn gofal sylfaenol, difrifol a
dwys yn eu tro. Mae awgrymiadau cynnar o’r prawf REMAP-CAP y mis hwn yn

10
Ar 22 Tachwedd, dyma oedd y rhestr: preswylwyr hŷn mewn cartref gofal a gweithwyr cartrefi gofal; pawb
sy’n 80 oed neu’n hŷn a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol; pawb sy’n 75 oed a hŷn; pawb sy’n 70 oed a
hŷn; pawb sy’n 65 oed a hŷn; oedolion risg uchel sy’n ieuengach na 65 oed; oedolion risg cymedrol sy’n
ieuengach na 65 oed; pawb sy’n 60 oed a hŷn; pawb sy’n 55 oed a hŷn; pawb sy’n 50 oed a hŷn; a gweddill
y boblogaeth (blaenoriaeth i’w phennu)
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awgrymu y gall tocilizumab chwarae rôl bwysig yn gwella canlyniad cleifion unedau
gofal dwys.
33. Disgwylir rhagor o ganlyniadau i gyffuriau imiwnotrawsgyweiriadol, gwrthfeirysol,
gwrthfiotigau, gwrthgyrff therapiwtig a phlasma ymadferol i gleifion ar wahanol gamau
o’r salwch a gwahanol leoliadau gofal, gan gynnwys ysbytai a chleifion gofal dwys,
gofal sylfaenol a chartrefi gofal.
34. Mae gwrthgyrff yn gydran bwysig o reoli COVID-19 ym mywydau bob dydd. Gellir eu
defnyddio’n therapiwtig i gleifion sydd wedi’u heintio a phroffylactig i gleifion sydd ag
imiwnedd gwan na ellir eu brechu. Mae’r Llywodraeth yn cefnogi ymdrechion i
ymchwilio i therapïau gwrthgyrff effeithiol a’u cynhyrchu ac mae profion cam III yn dal
i fynd rhagddynt.
35. Bydd y Llywodraeth yn parhau i recriwtio ar gyfer profion clinigol er mwyn magu
rhagor o ddealltwriaeth fyd-eang o ba therapiwteg sy’n effeithiol, a chyhoeddi
ymyriadau sydd wedi’u profi ac sydd ar gael i’r GIG.
36. Gall cleifion sydd wedi cael prawf COVID-19 positif fod yn gymwys i gymryd rhan
mewn prawf clinigol: gweler https://bepartofresearch.nihr.ac.uk am fanylion. Mae’r
Llywodraeth hefyd yn annog y rheiny sydd wedi gwella o COVID-19 i ystyried rhoi
plasma ymadferol i helpu eraill. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion drwy’r ddolen
ganlynol: https://www.nhsbt.nhs.uk/how-you-can-help/convalescent-plasma-clinicaltrial.

PROFION
37. Mae’r gallu i brofi ar gyfer y rhai sydd â symptomau COVID-19 wedi cynyddu bron
bum gwaith mewn chwe mis, o 100,000 y dydd yn niwedd Ebrill i 500,000 y dydd
erbyn diwedd Hydref, gyda chynlluniau i fynd hyd yn oed ymhellach erbyn diwedd y
flwyddyn. Mae hyn ar gael i ddinasyddion ym mhob rhan o’r DU. Gyda’i gilydd, mae
dros 37 miliwn o brofion wedi’u cynnal 11, sy’n fwy nag unrhyw wlad arall cymharol yn
Ewrop. Mae’r Llywodraeth wedi agor dros 680 o safleoedd profi, gan leihau’r pellter
canolrifol a deithir am brawf i 2.6 milltir 12. Bydd defnyddio technolegau profi newydd
ac adeiladu labordai newydd yn cynyddu’n sylweddol y raddfa brofi, gan alluogi
llawer mwy o brofion i grwpiau allweddol megis staff y GIG, cartrefi gofal a gofal
cymdeithasol, yn ogystal â chreu gallu eang i dargedu dinasoedd a rhanbarthau lle
bynnag y mae’r angen.

Iechyd Cyhoeddus Lloegr a NHSX, Testing in United Kingdom, Tachwedd 2020,
https://coronavirus.data.gov.uk/details/testing
12
Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Test and trace weekly stats (5-11 November), Tachwedd 2020
https://www.gov.uk/government/publications/nhs-test-and-trace-england-and-coronavirus-testing-ukstatistics-5-november-to-11-november/weekly-statistics-for-nhs-test-and-trace-england-and-coronavirustesting-uk-5-november-to-11-november
11
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38. Mae’r Llywodraeth yn gweithio i wella’r amser dychwelyd canlyniadau ar gyfer y
profion hyn er gwaethaf y cynnydd yng ngraddfa a chymhlethdod logistaidd y
rhwydwaith sydd wedi’i ehangu. Mae’r Llywodraeth yn gweithio gyda Chyfarwyddwyr
Iechyd y Cyhoedd lleol i sicrhau bod Awdurdodau Lleol yn chwarae rôl allweddol yn
helpu i ddyrannu profion mewn ffyrdd sy’n cyrraedd y bobl yn y risg mwyaf o gael eu
heintio â’r feirws a’r rheiny sy’n byw mewn lleoliadau lle mae’r gyfradd ledaenu yn
uchel.
39. Mae’r cynnydd yn y gallu i brofi wedi’i ychwanegu at waith i wella olrhain cysylltiadau.
Yn yr wythnos ddiwethaf o’r ffigyrau a gafodd eu hadrodd (5 hyd at 11 Tachwedd),
cafodd 156,853 o bobl eu trosglwyddo i’r system olrhain cysylltiadau, gwnaed
cysylltiad llwyddiannus â 85% o’r bobl hynny a gofynnwyd iddynt ddarparu
gwybodaeth ynglŷn â’u cysylltiadau ac ymatebodd 78% o’r cysylltiadau hynny y
darparwyd eu manylion i hysbysiadau yn gofyn iddynt hunanynysu 13. Mae gwaith i
wella olrhain cysylltiadau yn parhau, gan gynnwys cyflwyno partneriaethau olrhain
gydag Awdurdodau Lleol i sicrhau y cysylltir â chyfran fwy o bobl sydd wedi profi’n
bositif, cynorthwyo i ddarparu’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt a’u teuluoedd i
hunanynysu’n llwyddiannus ac ynghynt, ac adnabod a chyrraedd unrhyw gysylltiadau
maent wedi’u cael y tu allan i’w haelwyd uniongyrchol. Yn ogystal, mae ap COVID-19
y GIG wedi’i lawrlwytho 20 miliwn o weithiau, ac mae hyn yn cefnogi’r ymdrech i
olrhain cysylltiadau, gan gynnwys drwy ddefnyddio’r gallu cofrestru gyda chod QR.
40. Hyd yn hyn, mae’r profion wedi’i ganolbwyntio ar brofi pobl symptomatig, profi mewn
ardaloedd lle mae achosion a gwarchod y rheiny sydd fwyaf mewn risg, er enghraifft
mewn cartrefi gofal. Bydd yr ymdrechion hynny yn parhau ond mae’r defnydd o
brofion nawr yn cael ei ehangu i adnabod y rheiny nad ydynt yn dangos symptomau
ac sy’n gallu heintio pobl yn ddiarwybod iddynt. Mae’r Llywodraeth yn bwriadu
cyflwyno profion rheolaidd fel opsiwn arall i’r angen am hunanynysu i bobl
sydd wedi cael cyswllt agos gyda rhywun sydd â COVID-19. Yn hytrach, bydd
cysylltiadau yn cael cynnig profion rheolaidd fel opsiwn arall i hunanynysu a
bydd gofyn iddynt hunanynysu dim ond os ydynt yn profi’n bositif. Bydd hwn yn
mynd dan brawf yn Lerpwl i ddechrau, yna rhai lleoliadau sefydliadol (e.e. y GIG,
cartrefi gofal, addysg, cyflogwyr) cyn diwedd y flwyddyn, cyn ei gyflwyno ar draws y
wlad yn gynnar flwyddyn nesaf.
41. Mae’r Llywodraeth wedi bod yn gweithio i ddilysu technolegau profi newydd, ac erbyn
hyn mae tair prif ffordd o brofi yn ogystal â PCR sydd ar gael ar gyfer eu dyrannu:
dyfeisiau llif ochrol, LAMP (Helaethiad Isothermol ar ffurf Dolen) a LamPORE. Mae
dyfeisiau llif ochrol eisoes ar gael ar raddfa sylweddol, ac yn yr un modd â ffocws ein
hestyniad o brofion cyflym yn y dyfodol agos.
42. Mae’r blaenoriaethau uniongyrchol i ehangu profion asymptomatig wedi’u gosod yn y
tabl isod. Maent yn seiliedig ar ardaloedd lle mae angen gwarchod y bobl fwyaf
Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol, NHS Test and Trace Weekly statistics, Tachwedd 2020
https://www.gov.uk/government/publications/nhs-test-and-trace-england-and-coronavirus-testing-ukstatistics-5-november-to-11-november
13
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bregus yn y gymdeithas a lle y disgwylir canfod mwy o achosion positif. Mae’r
Llywodraeth yn gweithio i gynyddu gallu ymhellach yn ystod 2021, a bydd yn ystyried
llinynnau ychwanegol gyda hyn, yn ogystal ag edrych i alluogi darpariaeth profion
ymhellach yn y sector preifat ac mewn partneriaeth â phrifysgolion. Bydd y gallu hwn
yn helpu’r Llywodraeth i dargedu mesurau i ddod o hyd i achosion yn gyflymach nag
o’r blaen a thorri cadwynau lledaeniad.
Ffigwr 3: Ehangu profion Statws llifoedd gwaith profi cyflym.

43. Bydd y Llywodraeth yn parhau i brofi rhagor o brofion cyflym mewn ysgolion, colegau
a phrifysgolion, ac yn trefnu profion cyflym ar gyfer digwyddiadau un tro penodol.
Mae hyn yn cynnwys profi myfyrwyr prifysgol cyn eu bod yn teithio ar gyfer y Nadolig,
gan ddechrau o 30 Tachwedd, yn ogystal â chefnogi prifysgolion i sefydlu cynlluniau
profion parhaus. Mae peilotau profi rhanbarthol yn Lerpwl (dros 100,000 o bobl
wedi’u profi mewn safleoedd profi asymptomatig) 14 a Merthyr Tudful wedi rhoi profion
cyflym dan brawf gan eu cynnig i boblogaeth ehangach ac yn gwneud cyfraniad at
ostyngiad yn yr achosion positif ochr yn ochr â mesurau eraill.
44. Mae’r peilotau hyn wedi helpu’r Llywodraeth i ddatblygu cynnig am ymchwydd profi
cymunedol cyflym. Bydd y rhaglen brofi cymunedau yn cynnig cyfle i
Awdurdodau Lleol yn ardaloedd haen 3 i gymryd rhan mewn ymchwydd profi
14

BMJ, Tachwedd 2020 https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4460
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dros gyfnod o chwe wythnos. Bydd hyn yn galluogi Awdurdodau Lleol i gynnig
profion i’r boblogaeth gyffredinol yn ogystal â thargedu gweithleoedd a diwydiannau
risg uchel, cymunedau anodd eu cyrraedd ac ysgolion mewn ymdrech gydlynol i
ostwng achosion. Bydd yn cael ei chyflwyno mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol
i sicrhau ei bod wedi’i theilwra i amgylchiadau ac anghenion lleol. Mae’r Llywodraeth
hefyd yn gweithio gyda’r gweinyddiaethau datganoledig i gydlynu cynlluniau profi a
chyflawni gallu ychwanegol i brofi yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.
45. Bydd y Llywodraeth yn parhau, ym mhob haen, i ddefnyddio mecanweithiau
rhybuddion cynnar megis profi dŵr gwastraff, darparu profion cyflym i’w trefnu gan
Gyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd, ehangu partneriaethau mewn perthynas ag olrhain
cysylltiadau a threfnu safleoedd profi hyblyg lle mae nifer o achosion. Dylai hyn
gynorthwyo i leihau’r nifer o achosion mewn ardaloedd sydd â llai o achosion, gan
alluogi ystod ehangach o weithgarwch arferol i barhau.
46. Caiff y strategaeth aeaf hon ei chefnogi gan £7 biliwn yn ychwanegol i Brofi ac
Olrhain y GIG, gan gynnwys profi cymunedau a gwelliannau parhaus i waith
olrhain, gan godi cyfanswm y cyllid a ddarparwyd i Brofi ac Olrhain y flwyddyn
ariannol hon i £22 biliwn.
47. Mae’r Llywodraeth yn cydnabod pwysigrwydd enfawr a manteision iechyd
ymweliadau i bobl mewn cartrefi gofal a’u hanwyliaid. Mae’r Llywodraeth yn awyddus
i roi diwedd ar boen bod ar wahan a chynorthwyo cartrefi gofal i ddod â theuluoedd
ac anwyliaid at ei gilydd mewn modd sy’n cydnabod y risgiau, ond sy’n galluogi i’r
rheiny gael eu rheoli yn y ffordd orau bosibl. Mae lansio profion i ymwelwyr yn gam
hanfodol i wneud i hyn ddigwydd ac mae’r dull gweithredu hwn yn cael ei roi dan
brawf mewn 20 cartref gofal. Mae’r Llywodraeth yn ymroddedig i ddarparu profion
ddwywaith yr wythnos i alluogi preswylwyr cartrefi gofal i gael ymweliadau rheolaidd
gan hyd at ddau ymwelydd, a hynny erbyn y Nadolig. Os gaiff ymwelydd brawf
negatif, yn gwisgo cyfarpar diogelu personol priodol, ac yn dilyn mesurau rheoli
heintiau eraill, yna bydd yn bosibl i ymwelwyr gael cyswllt corfforol gyda’i anwylyd,
megis darparu gofal personol, gafael dwylo a chofleidio. Cyhoeddir cyfarwyddyd
manwl yn fuan.
48. Pwysig hefyd yw rheoli’r nifer o achosion a gyflwynir o wledydd tramor. Mae’r
Llywodraeth wedi cyflwyno mesurau iechyd y cyhoedd ar y ffin, gan gynnwys cyfnod
hunanynysu o 14 diwrnod ar gyfer y bobl sy’n cyrraedd o wledydd rhyngwladol, ac
wedi cyflwyno system coridorau teithio i gyfyngu’r gofynion hyn i’r gwledydd hynny
sydd ag achosion uwch. Mae’r Llywodraeth eisiau galluogi pobl i deithio’n
rhyngwladol, ar gyfer busnes a hamdden, felly dilyn gwaith helaeth a ymgymerwyd
gan y Tasglu Teithio Byd-eang dros y mis diwethaf, bydd y Llywodraeth yn cyhoeddi’r
camau nesaf yn fuan. Bydd y Llywodraeth hefyd yn sefydlu’r mesurau ehangach a
argymellwyd gan y Tasglu i gefnogi adferiad diogel teithio rhyngwladol. Bydd y
Llywodraeth yn parhau i weithio gyda phartneriaid rhyngwladol i ddarparu
dealltwriaeth fyd-eang gyfrannol ynghylch sut i integreiddio ystod o fesurau i gefnogi
teithio rhyngwladol.
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3. RHEOLI’R FEIRWS

DULL TARGEDIG YN LLOEGR
49. Mae’r datblygiadau gwyddonol a ddisgrifir uchod yn cynnig y llwybr yn ôl at
normalrwydd. Ond nes bydd y rhain ar waith, rhaid i’r Llywodraeth barhau i
ddefnyddio adnoddau eraill i atal y feirws.
50. Wrth i’r wlad ddod o’r don gyntaf yn ystod yr haf, ceisiodd y Llywodraeth dargedu twf
rhanbarthol yn yr heintiau drwy gymryd y mesurau angenrheidiol i gyfyngu’r feirws
lle’r oedd y nifer uchaf o achosion wrth leihau amhariad.
51. Yn yr hydref, dechreuodd y nifer o achosion godi. Ymatebodd y Llywodraeth gyda
system haenau i symleiddio’r dull gweithredu lleol blaenorol.
52. Ar ddiwedd mis Hydref, dangosodd fodelau gan GIG Lloegr bod taflwybr y feirws yn
golygu bod y GIG mewn risg o fod yn fwy na’r gallu arferol ac ymchwydd mewn
rhannau o’r wlad o fewn wythnosau. Dan ragamcaniad cyfunol SPI-M, rhagwelwyd y
byddai bron i 30,000 o bobl mewn ysbytai ledled Lloegr yn gynnar ym mis Rhagfyr yn agos at ddwbl y 17,000 o welyau a gafodd eu defnyddio yn ystod y brig cyntaf 15.
Yn Lloegr, dangosodd arolwg yr ONS bod 618,700 - neu 1 mewn 90 - o bobl wedi’u
heintio â COVID-19, gyda dros 50,000 o achosion newydd bob dydd 16. Nid yn unig
oedd y niferoedd hyn yn uchel, ond roeddynt yn codi hefyd. Amcangyfrifodd SAGE
bod R yn parhau i fod yn uwch nag 1 a bod achosion o COVID-19 yn codi ledled y
wlad. Felly, roedd ymyrraeth genedlaethol yn hanfodol.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
932251/Slides_presented_by_Chief_Scientific_Advisor_to_accompany_coronavirus_press_conference_31_
October_2020.pdf
16
ONS Covid-19 Infection Survey, 6 Tachwedd 2020 https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationand
community/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/coronaviruscovid19infectionsurveypilot/6no
vember2020
15
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Ffigwr 4: Cleifion preswyl COVID-19 yn Lloegr Graff yn dangos y nifer cynyddol o gleifion
ysbyty sydd â COVID-19, yn enwedig drwy fis Hydref a Thachwedd. Yn cynnwys yr holl bobl
mewn gwely claf preswyl y GIG neu sector annibynnol sydd â phrawf positif ar gyfer COVID19. Ffynhonnell:https://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/covid-19-hospitalactivity/

53. Mae canlyniadau diweddaraf arolwg heintiau’r ONS a gyhoeddwyd ar 19 Tachwedd
yn awgrymu bod y gyfradd heintio wedi sefydlogi yn yr wythnosau diwethaf, a
gostyngodd y nifer o achosion newydd y diwrnod i 38,900 o 47,700 yr wythnos
ynghynt. O ystyried eu heffaith economaidd, cymdeithasol a’u heffaith enfawr ar
iechyd y cyhoedd, cred y Llywodraeth yw ei bod yn briodol dod â chyfyngiadau
cenedlaethol i ben ar 2 Rhagfyr, nawr ein bod yn cael rheolaeth o’r feirws. O
ganlyniad, ledled Lloegr gyfan, bydd y cyfyngiad aros gartref yn dod i ben, bydd
siopau nad ydynt yn hanfodol yn ailagor, bydd gofal personol yn agor, ni fydd y
sector campfa a hamdden wedi cau mwyach, bydd gweithgareddau chwaraeon awyr
agored yn cael eu cynnal unwaith eto, bydd pobl yn gallu cwrdd â chyfeillion a theulu
mewn mannau awyr agored gan lynu wrth y rheol 6, a gall priodasau ac addoli
cyfunol ailddechrau.
54. Bydd achosion y feirws yn parhau i fod yn uchel ar draws y wlad ar 2 Rhagfyr, gyda
gwahaniaethau rhwng rhanbarthau. Felly, rhaid i’r Llywodraeth ailweithredu dull
haenau rhanbarthol yn Lloegr er mwyn parhau i atal y feirws drwy gydol y
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gaeaf. Unwaith eto, bydd y dull hwn yn ceisio targedu mesurau yn yr ardaloedd
priodol ac yn ildio achosion uchel yn y tarddiad.
55. Mae’r grŵp Modelu Gwyddonol y Pandemig Ffliw (SPI-M), is-grŵp SAGE, yn
amcangyfrif ei bod yn bosibl bod y cyfyngiadau haen 3 cychwynnol a gytunwyd gan
ardaloedd lleol yn gysylltiedig â gostyngiad yn R o rhwng chwarter i hanner mewn
cymhariaeth ag effaith haen 1. Fodd bynnag, nid yw’n glir a fyddai cyfyngiadau
sylfaenol haen 3 wedi bod yn ddigon ar lefel ranbarthol neu genedlaethol i leihau R
yn is nag 1, ac mae’n bosibl bod angen haen gryfach ar rai ardaloedd i atal yr
epidemig rhag tyfu. Mae SPI-M hefyd yn amcangyfrif bod symud o haen 1 i haen 2
yn gysylltiedig â gostyngiad dinod yn R. Roedd yr effeithiau hyn yn ddigon i ddod â R
yn is nag 1 mewn rhai ardaloedd, ond yn fwy pwysig, nid oeddynt yn ddigon i atal y
twf cyffredinol parhaus ar draws y wlad.
56. Mae’n hanfodol dysgu gan yr haenau blaenorol a’u haddasu i sicrhau eu bod yn
ddigon i gadw R yn is nag 1 yn barhaus - fel arall, byddai’r feirws yn dechrau
lledaenu’n gyflym eto a byddai’r wlad yn gorfod dewis rhwng cyfyngiadau
cenedlaethol dinistriol neu ganiatáu i’r GIG fod dan ragor o bwysau gweithredol.
Cyfarfu SAGE ar 12 Tachwedd a daethant i’r casgliad, er mwyn bodloni’r nod o gadw
R dan 1, “bydd yn bwysig ystyried ystod o gyfyngiadau sy’n fwy llym na’r rheiny yn y
pecyn sylfaenol cyfredol o fesurau yn haen 3 i’w defnyddio o bosibl yn rhai ardaloedd
lle nad yw mesurau haen 3 yn gallu lleihau’r nifer o achosion.”
57. Felly, bydd y Llywodraeth yn cyflwyno fframwaith haenau newydd, cryfach a mwy
cynaliadwy ar 2 Rhagfyr. Mae’r tabl canlynol yn crynhoi’r cyfyngiadau a fydd yn
berthnasol ym mhob haen.
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Ffigwr 5 - Crynodeb o fesurau’r haenau
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58. Mae’r Llywodraeth wedi dysgu o dystiolaeth o effaith a gweithredu’r haenau blaenorol
i addasu ei dull gweithredu. Rhaid i’r Llywodraeth fod yn hyderus y bydd y mesurau
newydd yn rheoli trosglwyddiad, gan gael yr ymyrraeth leiaf posibl ar y gymdeithas
a’r economi. Mae’r haenau newydd hyn yn taro’r cydbwysedd hwnnw:
a. Er mwyn darparu rhagor o eglurdeb a chysondeb, bydd holl gyfyngiadau’r haenau
bellach yn cael eu safoni yn hytrach na’u trafod ag ardaloedd lleol.
b. Ar gyfer lletygarwch yn haenau 1 a 2, mae’r polisi amser cau am 10pm blaenorol
wedi’i addasu i archebion olaf am 10pm a chau am 11pm, gan sicrhau y gall
cwsmeriaid adael ar draws y cyfnod hwnnw, yn hytrach nag i gyd ar yr un pryd, er
mwyn cynorthwyo gydag ymbellhau’n gymdeithasol. Er mwyn cryfhau haen 2, gall
lleoliadau sy’n gweini alcohol aros yn agored dim ond lle maent yn gweithredu fel
petaent yn fwyty, sy’n golygu gweini prydau bwyd sylweddol (a diodydd). Yn haen
3, bydd lletygarwch wedi cau heblaw am wasanaethau bwyd i fynd, danfon neu
yrru drwodd.
c. Mae’r dystiolaeth yn dangos bod cyswllt cymdeithasol dan do yn gysylltiedig â risg
lledaenu llawer uwch na chyswllt cymdeithasol yn yr awyr agored 17 (gydag un
adolygiad systematig yn canfod bod y rhan fwyaf o glystyrau lledaenu yn digwydd
dan do). 18 Felly, yn yr haen uchaf un, bydd ymarfer corff grŵp dan do (gan
gynnwys chwaraeon) wedi’i gyfyngu i bobl o’r un aelwyd neu swigen, ni chaniateir
gwylwyr na chynulleidfaoedd mewn digwyddiadau chwaraeon neu berfformiadau
byw (oni bai bod y digwyddiadau hyn yn rhai y gallwch aros yn eich car i’w
gwylio), ni ddylid cynnal digwyddiadau busnes, rhaid cau lleoliadau adloniant dan
do, megis sinemâu, theatrau, canolfannau bowlio deg a chasinos. Caniateir i
chwaraeon elitaidd barhau ym mhob haen.
d. Mae’r Llywodraeth yn ehangu cymhwysedd ‘swigod cefnogi’ er mwyn cynorthwyo
i liniaru lledaeniad a lleddfu effeithiau gwaethaf y cyfyngiadau ar rieni plant dan
flwydd oed (neu dan 5 oed sydd ag anabledd sy’n gwneud gofal parhaus yn
angenrheidiol) ac i’r aelwydydd hynny lle mae un oedolyn yn gofalu am rywun ag
anabledd o’r fath.
e. Bydd y Llywodraeth hefyd yn cyflwyno cyfyngiadau ar gapasiti cynulleidfaoedd
mewn stadia chwaraeon, digwyddiadau busnes a pherfformiadau byw mewn
haenau lle caniateir y rhain. Bydd y cyfyngiadau hyn yn amrywio yn dibynnu ar a
yw’r digwyddiad yn cael ei gynnal dan do neu yn yr awyr agored. Yn haen 1, bydd
y rhain yn gapasiti o 50% neu 4,000 yn yr awyr agored a 1,000 dan do, pa bynnag
un sydd isaf ac yn haen 2 bydd y rhain yn gapasiti o 50% neu 2,000 yn yr awyr
agored a 1,000 dan do, pa bynnag un sydd isaf.
59. Mae’r Llywodraeth yn cydnabod bod yr haenau hyn, ar y cyfan, yn fwy caeth na’r
rheiny a gyflwynwyd ym mis Hydref. Er mwyn rheoli’r feirws yn effeithiol, mae hi hefyd
yn debygol y rhoddir y rhan fwyaf o’r wlad yn haenau 2 a 3 i ddechrau, fel rhan o’r
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
933225/S0824_SARS-CoV-2_Transmission_routes_and_environments.pdf
18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7327724/
17
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ymdrech barhaus i atal heintiau a gwarchod capasiti’r GIG. Mae hwn yn gam hanfodol
er mwyn bodloni amcan cyntaf y Llywodraeth o atal y feirws a chadw R yn is nag 1.
Mae hyn yn hanfodol oherwydd mae’n golygu y bydd yr epidemig yn lleihau yn hytrach
na chynyddu, gan ganiatáu i ardaloedd symud i lawr yr haenau wrth i niferoedd yr
achosion ostwng. Nid oes neb eisiau’r cyfyngiadau llym hyn, sy’n niweidio bywydau a
busnesau, yn eu lle yn hirach nag sydd rhaid. Bydd y Llywodraeth yn adolygu’r
dyraniadau o haenau bob 14 diwrnod. Serch hynny, gan fod y nifer o achosion yn
parhau i fod yn uchel mae’n debygol y bydd yn hirach cyn bod nifer o lefydd yn mynd i
lawr yr haenau. Bydd y rheoliadau haenau yn dod i ben ddiwedd Mawrth, a bryd hynny
byddai angen i’r Llywodraeth ddychwelyd i’r Senedd gydag unrhyw gynigion ar gyfer
cyfyngiadau economaidd a chymdeithasol pellach.
60. Mae’n bwysig y defnyddir y data diweddaraf wrth wneud penderfyniadau, gan gynnwys
effaith y mesurau cyfredol, felly bydd y Llywodraeth yn cyhoeddi yn hwyrach yr
wythnos hon pa haen fydd yn gymwys ym mhob ardal o 2 Rhagfyr, yn seiliedig ar
ddadansoddiad o’r wybodaeth ddiweddaraf. Yn bennaf bydd y penderfyniadau yn
seiliedig ar bum dangosydd allweddol:
a. Cyfraddau canfod achosion ym mhob grŵp oedran;
b. Cyfraddau canfod achosion ymhlith y bobl dros 60 oed;
c. Y gyfradd mae’r achosion yn codi neu’n gostwng;
d. Cyfradd positifrwydd (y nifer o achosion positif a ganfuwyd fel canran o’r profion a
gymerwyd); a
e. Phwysau ar y GIG, gan gynnwys y nifer o welyau sy’n llawn ar hyn o bryd a’r nifer
a ragwelir.
61. Bydd angen i’r Llywodraeth gynnal peth hyblygrwydd i bwysoli’r dangosyddion hyn yn
erbyn ei gilydd fel mae’r cyd-destun yn galw. Er enghraifft, bydd angen ystyried
capasiti ysbyty mewn ardal benodol yng ngoleuni capasiti mewn ardaloedd cyfagos a
dichonolrwydd symud cleifion. Bydd angen pwysoli’r cyfraddau darganfod achosion
yn erbyn pu’n ai a ymddengys bod lledaeniad y feirws yn lleol i gymunedau penodol.
O ystyried yr agweddau sensitif hyn, nid yw’n bosibl gosod trothwyau cadarn ar gyfer
y dangosyddion hyn, gan y byddai gwneud hynny yn arwain at benderfyniadau o
ansawdd wael. Serch hynny, bydd y Llywodraeth yn dryloyw ynghylch y
penderfyniadau y mae’n eu cymryd ac yn rhyddhau’r dystiolaeth sy’n sail i’r
penderfyniadau hynny hefyd. Bydd symudiad yr ardaloedd i fyny ac i lawr yr haenau
hefyd yn cael ei seilio ar ystyriaethau economaidd ac ymarferol ehangach, megis
symudiad rhagweledig unigolion rhwng ardaloedd.

YMDDYGIADAU A CHYDYMFFURFIAETH
62. Mae’r Llywodraeth wedi gofyn i’r cyhoedd fabwysiadu ystod o ymddygiadau sy’n
cyfyngu lledaeniad y feirws. Mae’r ymddygiadau hyn yn cynnwys gwisgo gorchuddion
wyneb mewn amgylcheddau caeëdig, cynnal ymbellhau’n gymdeithasol, a
hunanynysu pan ddrwgdybir achos o haint neu achosion wedi’u cadarnhau. Mae
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normaleiddio’r ymddygiadau hyn wedi cael effaith ddiamheuol ar leihau lledaeniad y
feirws, hyd yn oed lle gallant achosi caledi economaidd ac aberth cymdeithasol. Bydd
glynu wrth yr ymddygiadau hyn yn parhau’r un mor allweddol drwy’r gaeaf.
Ffigwr 6 Cynnal yr ymddygiadau cywir. Y ffordd bwysicaf i atal lledaeniad y feirws yw i ni
i gyd barhau i ddilyn yr ymddygiad cywir.

63. Gall gweithio gartref leihau lledaeniad. Rhwng 24 Ebrill a 3 Mai, roedd 36% o
gyflogeion yn gweithio gartref yn unig. 19 Gostyngodd y niferoedd hyn fel y
disgwylwyd dros yr haf. Fodd bynnag, ers i’r Llywodraeth adnewyddu ei ganllawiau
Gweithio Gartref yn hwyr ym mis Medi a thrwy gyfyngiadau cenedlaethol mis
Tachwedd, mae’r niferoedd sy’n gweithio gartref wedi parhau’n weddol isel mewn
cymhariaeth ag yn gynharach yn y flwyddyn. 20 Cyngor SAGE yw bod, yn
nodweddiadol, dros draean o’r cysylltiadau yn cael eu gwneud yn y gwaith, bod y
rhain yn gysylltiadau sy’n para’n hir ac wedi’u clystyru a gall gweithio gartref gael
effaith sylweddol ar leihau lledaeniad os bydd pawb sy’n gallu gweithio gartref yn
ONS, Social Impacts of Coronavirus, 14 Mai.
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandwellbeing/bulletins/co
ronavirusandthesocialimpactsongreatbritain/14may2020
20
ONS, Social Impacts of Coronavirus, 20
Tachwedd.https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandwellbeing/
bulletins/coronavirusandthesocialimpactsongreatbritain/20november2020
19
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gwneud hynny. 21 Mae’r Llywodraeth yn annog cyflogwyr i alluogi mwy o weithio
gartref, ac yn cryfhau’r canllawiau i fod yn hynod glir y dylai unrhyw un sy’n
gallu gweithio gartref wneud hynny. Mae’r Llywodraeth yn cydnabod bod
rhesymau penodol pam mae’n bosibl bod angen presenoldeb yn y gweithle, gan
gynnwys materion neu bryderon iechyd meddwl; a / neu’r angen i weithio ar safle yn
gorfforol. Yn niwydiannau a sectorau lle nad yw gweithio gartref yn bosibl, gan
gynnwys, er enghraifft, yn nifer o’r sectorau adeiladwaith a gweithgynhyrchu, a lle
mae swyddi pobl yn ei gwneud yn ofynnol iddynt weithio yng nghartrefi pobl eraill,
mae busnesau wedi cymryd camau clir i warchod iechyd a diogelwch staff a
chwsmeriaid drwy ddilyn canllawiau’r Llywodraeth, gwneud eu gweithleoedd yn
ddiogel o ran COVID, galluogi staff i arsylwi dwylo, wyneb, lle a mabwysiadu
ymddygiadau a fydd yn lleihau lledaeniad. Dan amgylchiadau megis y rhain, dylai
pobl barhau i fynd i’r gwaith.
64. Mae’r rhan fwyaf o fusnesau yn gweithredu o fewn y rheolau ac wedi gwneud
ymdrechion enfawr i sicrhau eu bod yn ddiogel o ran COVID. Wedi dweud hynny, nid
yw nifer fechan o fusnesau yn cydymffurfio â’r gyfraith ac maent yn gweithredu mewn
ffordd anniogel. Mae hyn yn rhoi’r cynnydd o ran rheoli’r feirws mewn perygl, ac yn
peryglu rhagor o gyfyngiadau yn cael eu cyflwyno ar fusnesau sy’n cydymffurfio i
wneud yn iawn am ddull gweithio anystyriol y lleiafarif. Mae Awdurdodau Lleol wedi
dweud wrth y Llywodraeth bod y pwerau presennol yn annigonol ac nad ydynt yn eu
caniatáu iddynt orfodi’r gyfraith.
65. Felly, bydd y Llywodraeth yn deddfu i atgyfnerthu’r adnoddau sydd ar gael i
Awdurdodau Lleol. Bydd Awdurdodau Lleol yn cael pwerau mwy syml i gyhoeddi
rhybuddion gwella a chyfyngiadau i fusnesau sy’n torri rheolau diogel o ran COVID,
gyda’r gallu i orfodi safle i gau yn syth os nad yw’n cydymffurfio â rheoliadau Diogel o
ran COVID. Bydd y pwerau newydd hyn yn galluogi Awdurdodau Lleol yn yr haenau
uchaf ac isaf i gymryd camau gweithredu cyflym ac effeithiol yn erbyn y safleoedd
hynny sy’n cyflwyno risg i iechyd y cyhoedd. Bydd busnesau hefyd yn wynebu
cosbau ariannol am beidio â bodloni gofynion rhybudd gwella neu gyfyngiadau a
gyhoeddir gan Awdurdod Lleol. Mae’r Llywodraeth yn glir y dylid defnyddio’r pwerau
hyn dim ond lle mae’n hanfodol a chymesur gwneud hynny, a gan swyddogion
gorfodi hyfforddedig yr awdurdod lleol. Bydd Awdurdodau Lleol yn parhau â’r dull
gweithredu maent wedi’i gymryd hyd yn hyn; ymgysylltu, addysgu ac annog
safleoedd i gydymffurfio, a chymryd camau gorfodi i fynd i’r afael â’r risgiau mwyaf i
iechyd y cyhoedd yn unig.
66. Bydd y Gronfa Rheoli Atal Achosion yn cael ei hymestyn er mwyn darparu
taliadau misol i Awdurdodau Lleol sy’n wynebu cyfyngiadau llymach tan
ddiwedd y flwyddyn ariannol. Ar gyfer yr awdurdodau sydd dan gyfyngiadau’r lefel
uchaf, bydd y cyllid hwn yn cyfrif £4 fesul pen y boblogaeth bob mis. Bydd y cyllid
hwn ar gael o ddiwedd y cyfyngiadau cenedlaethol, ac yn amodol ar adolygiad ym
mis Ionawr 2021. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu darparu i Awdurdodau Lleol cyn
21
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diwedd y cyfyngiadau cenedlaethol ar 2 Rhagfyr. Mae’r cyllid ychwanegol hwn, sydd
werth hyd at £900 miliwn, yn cydnabod costau iechyd y cyhoedd a chostau rheoli
achosion i Awdurdodau Lleol wrth iddynt frwydro yn erbyn COVID-19. Bydd yn
ychwanegol at fwy na £780 miliwn sydd wedi’i ddyrannu i Awdurdodau Lleol o’r
Gronfa Rheolaeth Atal Achosion hyd yn hyn.
67. Bydd hyrwyddo’r ymddygiadau cywir yn parhau i fod yn hanfodol wrth i’r Llywodraeth
geisio ailagor yr economi a defnyddio mesurau megis profion cyflym a brechiadau.
Bydd y Llywodraeth yn parhau ag ymgyrchoedd ar draws y DU ledled Cymru, yr
Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr megis Dwylo, Wyneb, Lle i helpu pobl ddeall sut i
gadw eu hunain a’u cymunedau yn ddiogel. Mae’r Llywodraeth hefyd yn archwilio
opsiynau cymorth ychwanegol i wella cydymffurfiaeth â’r ymddygiadau sy’n arbennig
o anodd i’r rheiny dan amgylchiadau heriol, megis hunanynysu i’r rheiny nad ydynt yn
gallu gweithio gartref. Lle mae’n amlwg bod y rheolau yn cael eu torri, bydd y
Llywodraeth yn gwneud y rhai sy’n gyfrifol yn atebol, gan orfodi dirwyon a mesurau
eraill.

Y NADOLIG A THU HWNT
68. Mae COVID-19 yn parhau i fod yn fygythiad gwirioneddol i’r DU. Mae hyn yn golygu
na fydd yn bosibl dathlu’r Nadolig yn y “ffordd arferol”.
69. Ond, mae’r Llywodraeth yn cydnabod bod y Nadolig yn amser pwysig o’r flwyddyn i
lawer o bobl, ar draws y DU. Beth bynnag yw eich ffydd, mae cyfnod y Nadolig yn
amser sy’n cael ei dreulio gyda theulu a ffrindiau yn aml iawn, gydag ysgolion a
swyddfeydd yn cau a phobl yn teithio dros ŵyl y banc. Mae’r ffaith ei bod wedi bod yn
flwyddyn anodd i bawb yn golygu y bydd amser gyda’n hanwyliaid hyd yn oed yn
bwysicach. Oherwydd hyn, bydd y Llywodraeth yn ystyried yn ofalus sut i gydbwyso’r
risg uwch o ledaenu gan ganiatáu rhywfaint yn fwy o gyswllt cymdeithasol i bawb,
gyda chefnogaeth gan ganllawiau ynglŷn â sut i ddathlu yn ddiogel, dros gyfnod y
Nadolig.
70. Mae’r Llywodraeth a’r gweinyddiaethau datganoledig yn gweithio gyda’i gilydd i
ddylunio newid dros dro i’r cyfyngiadau cymdeithasol dros gyfnod y Nadolig. Ni ddaw
hyn heb risgiau. Bydd cyfarfod ag aelwydydd eraill yn cynyddu’r risg o ddal COVID19 a’i drosglwyddo i eraill. Hyd yn oed lle caniateir hynny, barn bersonol fydd cwrdd â
chyfeillion a theulu dros y Nadolig, gan gofio’r risgiau iddynt hwy eu hunain ac eraill,
yn enwedig y rheiny sy’n fregus.
71. Mae gweinidogion wedi cadarnhau amcan cyfrannol i hwyluso ychydig o swigod
ychwanegol cyfyngedig i aelwydydd am nifer fechan o ddyddiau, ond hefyd wedi
pwysleisio y cynghorir y cyhoedd i barhau i fod yn ofalus, a lle bynnag sy’n bosibl,
dylai pobl osgoi rhag teithio a lleihau cyswllt cymdeithasol. Mae’r gwaith yn parhau i
gadarnhau’r trefniadau, gan gynnwys mewn perthynas â theithio. Gobaith
Llywodraeth Cymru, Llywodraeth yr Alban, Adran Weithredol Gogledd Iwerddon a
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Llywodraeth y DU yw cwblhau’r gwaith hwn yr wythnos hon, yn amodol ar bob
gweinyddiaeth yn cytuno.
72. Mae’r Llywodraeth hefyd yn cydnabod yr aberthau sylweddol mae pobl o bob ffydd
wedi’u gwneud eleni; mae cyfyngiadau wedi bod mewn lle dros gyfnod o nifer o
ddathliadau a gwyliau crefyddol, a diolch i’r aberthau hyn y mae wedi bod yn bosibl
rheoli’r feirws. Bydd cyd-addoli yn bosibl i bob ffydd ym mhob un o’r tair haen a bydd
arweinwyr ffydd yn parhau i chwarae rôl allweddol, gan ymgynghori ar sut i wneud
arfer crefydd mor ddiogel â phosibl.
73. Ni ddylai meithrinfeydd, ysgolion a cholegau newid eu gwyliau Nadolig neu gau’n
gynnar y tymor hwn. Dylai rhieni barhau i anfon eu plant i’r ysgol yn ystod tymor yr
ysgol a dylai myfyrwyr barhau i fynychu’r coleg tan ddiwedd y tymor - mae ein huwch
glinigwyr yn parhau i gynghori mai’r lle gorau i blant a phobl ifanc yw mewn addysg.
Nid yw newid dros dro yn y cyfyngiadau cymdeithasol dros y Nadolig yn golygu y
dylid tynnu unrhyw blant o’r ysgol yn fuan. Mae arweinwyr a staff lleoliadau addysg
wedi bod yn gwneud gwaith anhygoel i aros yn agored, cadw lleoliadau yn ddiogel a
darparu addysg.
74. Bydd bod yn ofalus yn arbennig o bwysig yn gynnar yn y flwyddyn newydd. Mae’n
debygol y bydd y Nadolig yn arwain at gynnydd yn y lledaeniad ac, yn hanesyddol, y
cyfnod ar ôl y Nadolig yw’r amser y mae’r GIG dan y pwysau mwyaf o ran yr Adran
Damweiniau ac Achosion Brys a’r cyfraddau uchaf o welyau llawn. Yn ystod wythnos
brysuraf y gaeaf, yn aml mae’r nifer o welyau llawn yn mynd yn uwch na 95% yn nifer
o Ymddiriedolaethau. Mae ysbytai yn cymryd camau i reoli’r galw hwn drwy gynyddu
capasiti, ac os yw’n angenrheidiol, gohirio llawdriniaethau sydd wedi’u trefnu. Eleni,
mae’r GIG yn ymdrin â COVID-19 yn ogystal â’r pwysau arferol hyn dros y gaeaf.
Mae’r Llywodraeth yn annog gofal cyn, yn ystod ac ar ôl y Nadolig - yn enwedig i’r
rheiny sy’n teithio.
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4. DIOGELU’R GIG A PHOBL FREGUS

DIOGELU POBL FREGUS
75. Dan y mesurau cenedlaethol diweddar, cynghorwyd y bobl sy’n eithriadol o fregus yn
glinigol i gymryd rhagofalon ychwanegol ac aros gartref gymaint â phosibl. Mae
Awdurdodau Lleol wedi bod yn gweithio i sicrhau bod y cymorth cywir ar gael i’r rheiny
sydd ei angen.
76. Wrth i’r cyfyngiadau cenedlaethol ddod i ben, bydd y canllawiau i’r rheiny sy’n
eithriadol o fregus yn glinigol i beidio â mynd i’r gwaith neu’r ysgol hefyd yn dod i ben.
Bydd y Llywodraeth yn ailgyflwyno’r cyngor penodol i bobl sy’n eithriadol o fregus yn
glinigol ynglŷn â sut gallant ddiogelu eu hunain ym mhob haen. Bydd y Llywodraeth
yn monitro’n barhaus y dystiolaeth ddiweddaraf a’r sefyllfa sy’n datblygu yn
ardaloedd lleol er mwyn cadw’r cyngor i bobl sy’n eithriadol o fregus yn glinigol yn
gyfredol. Bydd cymorth ar gael i’r rheiny sydd ei angen, naill ai drwy Awdurdodau
Lleol mewn ardaloedd haen 3 neu Ymatebwyr Gwirfoddol y GIG. Bydd slotiau danfon
â blaenoriaeth gan archfarchnadoedd yn parhau i’r rheiny sydd eisoes wedi cofrestru.
Mae’r Llywodraeth hefyd wedi gwneud brechiadau’r ffliw am ddim i gysylltiadau
aelwyd y rheiny sydd ar y Rhestr Cleifion a Warchodir.
77. Mae dealltwriaeth well o’r ffactorau sy’n cyfrannu at risg clinigol wedi bod yn sail i’r
cyngor clinigol gan Swyddogion Meddygol y gall y rhan fwyaf o blant gael eu tynnu
oddi ar y Rhestr Cleifion a Warchodir, yn dilyn sgwrs rhwng staff clinigol a rhieni. Mae
hefyd wedi arwain at ychwanegu’r rheiny sydd â Chlefyd Cronig ar yr Arennau Cam 5
ac oedolion sydd â Syndrom Down at y Rhestr Cleifion a Warchodir, sy’n sicrhau eu
bod yn cael y cyngor gorau i ddiogelu eu hunain.

GOFAL CYMDEITHASOL
78. Fis Medi, cyhoeddodd y Llywodraeth Gynllun Gaeaf Gofal Cymdeithasol i Oedolion,
sy’n sefydlu’r mesurau i gyfyngu ac atal y feirws, gan gynnwys cynyddu’r cyllid
Rheolaeth Atal yr Haint. Hyd yn hyn, darparwyd £1.1 biliwn i weithredu mesurau i atal
yr haint a mesurau rheoli. Mae hyn yn ychwanegol at y £4.6 biliwn sydd wedi’i
ryddhau i Awdurdodau Lleol yn Lloegr i fynd i’r afael â phwysau ar wasanaethau lleol
yn sgil y pandemig, gan gynnwys gofal cymdeithasol oedolion. 22

Y Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol, Coronafeirws (COVID-19): cyllid brys i lywodraeth
leol, Mawrth 2020 (Diweddarwyd Hydref 2020), https://www.gov.uk/government/publications/covid-19emergency-funding-for-local-government
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79. Yn y don gyntaf, roedd y staff a oedd yn gludwyr diarwybod a oedd yn symud rhwng
cartrefi gofal yn un o’r rhesymau pam y cyflwynwyd y feirws i'r lleoliadau hyn. Felly
mae'r Llywodraeth yn cyflwyno deddfwriaeth, erbyn diwedd y flwyddyn, sy'n ei
gwneud yn ofynnol i ddarparwyr cartrefi gofal gyfyngu ar staff yn symud rhwng
lleoliadau, oni bai bod hynny’n hanfodol, er mwyn lleihau trosglwyddiad.
80. Er mwyn atal y risg o heintiau yn dod i mewn i gartrefi gofal ymhellach, mae'r
Llywodraeth yn gweithio gyda'r Comisiwn Ansawdd Gofal (CQC) a'r GIG i sicrhau
bod pawb sy'n cael eu rhyddhau i gartref gofal yn cael canlyniad prawf COVID-19
cyfoes, a bydd unrhyw un sy'n cael prawf positif yn cael ei ryddhau i leoliad sydd
wedi'i sicrhau gan y CQC yn benodol at ddibenion darparu gofal diogel i breswylwyr
sydd wedi cael prawf COVID-19 positif.
81. Yn ogystal, mae'r brechlyn ffliw ar gael, yn rhad ac am ddim, i'r holl staff gofal,
cynorthwywyr personol a gofalwyr di-dâl i amddiffyn staff ymhellach dros gyfnod y
gaeaf.
82. Mae cartrefi gofal sydd wedi'u cofrestru gyda'r Porth PPE yn gallu cael eu holl
ofynion PPE COVID-19 trwy’r porth ac mae 83% o gartrefi gofal cymwys bellach
wedi'u cofrestru, gyda'r cofrestriadau'n dal i gynyddu bob wythnos. Mae dros 41,000
o ddarparwyr wedi cofrestru ar y porth ar draws gofal sylfaenol a gofal cymdeithasol.
Gall cynorthwywyr personol, gwasanaethau byw â chymorth, cysylltu bywydau a
gwasanaethau gofal dydd gael PPE am ddim gan eu Hawdurdod Lleol neu Fforwm
Lleol Cymru Gydnerth ar gyfer anghenion COVID-19. Mae’r Llywodraeth yn parhau i
adolygu’r defnydd o PPE er mwyn cyfateb y cyflenwad i'r galw.
83. Cyflwynwyd profion rheolaidd ar draws cartrefi gofal ym mis Gorffennaf sy’n helpu
cartrefi gofal i adnabod a rheoli achosion. Mae holl staff cartrefi gofal nawr yn cael
cynnig profion wythnosol a bydd hyn yn cael ei gynyddu i brofion ddwywaith yr
wythnos erbyn diwedd mis Rhagfyr. Dechreuwyd profi preswylwyr cartrefi gofal ym
mis Ebrill ac mae profion misol wedi bod ar gael i breswylwyr ers mis Gorffennaf.
Bydd hyn ar ffurf increased to wythnosol testing in Rhagfyr.
84. Mae'r Llywodraeth yn cydnabod ei bod yn bwysig amddiffyn y rhai sy'n cael gofal yn
eu cartref eu hunain, ac er bod y risgiau'n is nag ar gyfer y rhai mewn preswylfeydd
cymunedol, mae llawer o'r rhai sy'n cael gofal gartref yn agored i COVID-19. Felly,
mae'r Llywodraeth yn darparu profion wythnosol i ofalwyr cartref sy'n gweithio i
ddarparwyr gofal cartref cofrestredig CQC ledled Lloegr, gan ddefnyddio profion PCR
i ddechrau o 23 Tachwedd a symud i brofion llif unffordd ar ôl iddynt gael eu dilysu'n
glinigol ar gyfer hunan-brofi.
85. Mae'r Llywodraeth hefyd wedi lansio'r Dangosfwrdd COVID-19 Gofal Cymdeithasol
Oedolion i helpu Awdurdodau Lleol i fonitro achosion a mesurau atal heintiau.
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GRWPIAU SY’N CAEL EU HEFFEITHIO YN ANGHYMESUR
86.

Mae'r Llywodraeth yn benderfynol o fynd i'r afael ag effaith anghymesur uniongyrchol ac
anuniongyrchol COVID-19 ar unigolion a allai fod fwyaf mewn perygl o gael eu heintio
gan COVID-19, mynd i'r ysbyty a marwolaeth. Mae unigolion hŷn, unigolion anabl a/neu
unigolion o gefndir lleiafrif ethnig wedi cael eu heffeithio’n anghymesur gan COVID-19.
Mae’r llywodraeth yn gwella data er mwyn adeiladu darlun mwy clir o sut mae COVID19 yn effeithio ar wahanol grwpiau o bobl gyda nodweddion penodol. Dengys ymchwil
bod ystod o ffactorau economaidd-gymdeithasol a daearyddol - megis amlygiad
galwedigaethol, dwysedd poblogaeth, cyfansoddiad cartrefi, a chyflyrau iechyd sy'n
bodoli eisoes - yn cyfrannu at y cyfraddau heintiau a marwolaethau uwch ar gyfer
grwpiau lleiafrifoedd ethnig.

87.

Bydd y Llywodraeth yn parhau i ddarparu gwell data, arweiniad cliriach, a phecyn
cymorth i helpu busnesau i amddiffyn unigolion sydd â risg uwch, yn rhannol
oherwydd eu galwedigaeth, pan fyddant yn y gweithle. Mae’r llywodraeth yn
gweithio’n barhaus i wella data er mwyn adeiladau darlun mwy clir o sut mae COVID19 yn effeithio ar bobl gyda nodweddion penodol. Mae'r Llywodraeth yn gwario hyd at
£25 miliwn i sefydlu rhwydwaith o Hyrwyddwyr Cymunedol i helpu'r rhai sydd fwyaf
mewn perygl a chymunedau anodd eu cyrraedd i gyrchu a chadw at ganllawiau
COVID-19 diweddaraf y Llywodraeth, ac i roi mwy o lais i'r bobl hyn mewn iechyd y
cyhoedd. 23 Bydd y cynllun hefyd yn darparu cyllid ar gyfer grwpiau gwirfoddol a
chymunedol sy'n arbenigo mewn gweithio gyda chymunedau sydd fwyaf mewn
perygl o COVID-19. Mae’r Llywodraeth hefyd yn ystyried pa gamau pellach sydd eu
hangen i amddiffyn pobl anabl. Mae'n arbennig o bwysig bod anghenion pobl â
nodweddion a allai eu rhoi mewn mwy o berygl yn cael eu hystyried yn llawn a bod yr
ymdrechion llawnaf yn cael eu gwneud i'w cynnwys wrth gyflwyno profion cyflym a
brechlynnau.

CAPASITI’R GIG
88. Mae ymateb y GIG i’r argyfwng hwn wedi dangos y gwasanaeth ar ei orau. Gan
gydnabod gwaith yr holl staff dewr a gwydn, mae'r Llywodraeth wedi dangos yn glir ei
hymrwymiad i gefnogi'r GIG wrth iddi ymateb i'r feirws. Nid cynorthwyo'r ymdrechion i
drin y rhai sydd wedi’u heintio gan COVID-19 yn unig yw diben y gefnogaeth hon;
mae hefyd ar gyfer gwarchod swyddogaethau hanfodol ac angenrheidiol y system
gofal iechyd i bawb sydd ei angen.
89. Ym mis Gorffennaf, cyhoeddodd y Llywodraeth hyd at £3 biliwn o gyllid ychwanegol i
gefnogi’r GIG i baratoi ar gyfer y gaeaf. Mae hyn ar ben y £450 miliwn mae’r
Llywodraeth eisoes wedi’i fuddsoddi i wneud yn siŵr bod adrannau Damweiniau ac
Achosion Brys yn barod ar gyfer y gaeaf. Roedd hyn yn cynnwys cynnal safleoedd
Y Gweinidog Cydraddoldeb yn amlinellu camau’r Llywodraeth i fynd i’r afal ag anghyfartaledd COVID
https://www.gov.uk/government/news/minister-for-equalities-sets-out-government-action-to-tackle-coviddisparities
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ysbytai Nightingale a mynediad at gapasiti'r sector annibynnol, ynghyd ag ehangu
cymhwysedd i gael brechiadau ffliw am ddim a pholisi rhyddhau gwell y GIG.
90. Mae'r GIG wedi cynyddu nifer y staff 70,000 ers y llynedd ac mae ganddi gynlluniau
ar waith i ddelio â galw uchel lleol mewn cleifion COVID-19 a sicrhau eu bod yn cael
eu rheoli’n ddiogel. Mae hyn yn cynnwys symud staff dros dro i ardaloedd lle mae
galw mawr, cynyddu amser clinigol cynhyrchiol a lleihau absenoldebau (er enghraifft,
trwy frechiadau ffliw i staff a chanolbwyntio ar les). Mae’r GIG yn parhau i recriwtio ac
yn defnyddio’r staff wnaeth ddychwelyd i’r GIG i wirfoddoli yn y gwanwyn. Mae dros
12,000 o'r unigolion hyn yn parhau i fod mewn cysylltiad â'r GIG ac er y disgwylir y
bydd y mwyafrif ohonynt yn cael eu defnyddio i gefnogi prosiectau fel cyflwyno’r
brechlyn COVID-19, mae miloedd eisoes yn gweithio yn y GIG.
91. Sefydlwyd mentrau i wneud defnydd o'r capasiti presennol ar draws y GIG, megis
defnyddio GIG 111 i ddarparu brysbennu mwy effeithiol, a rhyddhau'n gyflymach i
gynorthwyo cleifion i adael yr ysbyty yn ddiogel ac yn gyflymach. Mae’r Llywodraeth
hefyd yn cynyddu cymhwystra ar gyfer brechiadau ffliw am ddim i bobl rhwng 50 a 64
o fis Rhagfyr. Bydd brechu'r garfan hon, yn ychwanegol at y grwpiau hynny sydd
eisoes yn gymwys i gael y brechlyn ffliw yn rhad ac am ddim, yn lleihau'r pwysau ar y
GIG yn ystod misoedd y gaeaf yn ogystal â darparu amddiffyniad ychwanegol i grŵp
o bobl sy'n agored i COVID-19. Bydd y garfan estynedig yn cael eu brechlynnau ffliw
am ddim o 1 Rhagfyr.
92. Erbyn mis Rhagfyr, bydd yn bosibl cwrdd â 70% o'r galw disgwyliedig yn y gaeaf am
PPE gan gwmnïau gweithgynhyrchu yn y DU ac, er nad yw menig yn cael eu
cynhyrchu yn y DU ar hyn o bryd, mae'r Llywodraeth yn hyderus yn y cyflenwad sydd
ar gael. Mae dros 32 biliwn o eitemau o PPE wedi cael eu harchebu, ac mae dros
hanner o’r eitemau hyn eisoes yn y DU. Y mis yma bydd cyflenwadau ar gael o’r holl
PPE sy'n hanfodol i COVID, a fydd yn ddigon i bara 120 diwrnod o ddefnydd ar lefelau
COVID-19. 24
93. Mae staff y GIG wedi gweithio i gynnal darpariaeth iechyd nad yw’n gysylltiedig â
COVID-19 trwy gydol y pandemig, a hyd yn oed ar anterth y don gyntaf, roedd dros
ddwywaith cymaint o bobl yng ngwelyau cleifion mewnol acíwt y GIG heb COVID-19
ag oedd gyda COVID-19. Diolch i ymdrechion staff ledled y wlad mae yna bellach
dros bum gwaith cymaint o gleifion yng ngwelyau acíwt y GIG heb COVID-19 ag
sydd gyda COVID-19. Lansiwyd yr ymgyrch “Helpwch Ni, i Helpu Chi - Mynediad i
Wasanaethau'r GIG” ar 9 Hydref, ac mae'n annog y cyhoedd i barhau i geisio gofal
pan fydd ei angen arnynt. Ym mis Medi, roedd yna bron i 27 miliwn o apwyntiadau
meddygon teulu, cynnydd o 20% o'i gymharu â'r mis blaenorol, a 700,000 yn fwy na'r
llynedd. Ers i'r don gyntaf gilio, mae'r GIG wedi gweithio i adfer gweithgaredd nad
yw'n gysylltiedig â COVID-19 a hyd yn oed yn ystod yr ail don, mae'r rhan fwyaf o
24
Strategaeth yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Offer Amddiffyn Personol (PPE): sefydlogi ac adeiladu
gwytnwch, Medi 2020, https: //www.gov.uk/government/publications/personal-protective-equipment-ppestrategaeth-sefydlogi-ac-adeiladu-gwytnwch / personol-amddiffynnol-offer-ppe-strategaeth-sefydlogi-acadeiladu-gwytnwch￼
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ymddiriedolaethau wedi parhau i ddarparu gofal dewisol, gan gynnwys triniaeth
ddewisol heb fod yn frys. Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod ysbytai yn cynnal
mwy na miliwn o apwyntiadau a llawdriniaethau arferol yr wythnos.
94. Mae’r Llywodraeth yn darparu £205 miliwn o gefnogaeth i’r GIG y gaeaf yma.
Mae hyn yn cynnwys £80 miliwn yn ychwanegol i recriwtio staff yn gynt. Bydd y
Llywodraeth hefyd yn buddsoddi hyd at £125 miliwn i sicrhau capasiti ychwanegol
mewn hosbisau. Mae'r Llywodraeth hefyd wedi cyhoeddi £1 biliwn ychwanegol i'r
GIG y flwyddyn nesaf i ddechrau mynd i'r afael â'r ôl-groniad o driniaethau dewisol,
gan gynnwys parhau i flaenoriaethu'r cleifion mwyaf brys a galluogi dal i fyny ar gyfer
rhai sydd wedi bod yn aros am hir, a thua £500 miliwn i fynd i'r afael â'r ôl-groniad
iechyd meddwl, a rhoi’r gefnogaeth iechyd meddwl sydd ei hangen ar fwy o bobl, a
buddsoddi yng ngweithlu’r GIG.
95. Yn fwy eang, mae'r Llywodraeth wedi ymrwymo i gefnogi lles ac iechyd meddwl
pawb trwy gydol y gaeaf i helpu pobl trwy'r cyfnod anodd hwn. Bydd y Cynllun
Cymorth Llesiant ac Iechyd Meddwl ar gyfer COVID-19, a gyhoeddir gan yr Adran
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn amlinellu cynllun y Llywodraeth i gryfhau’r
gefnogaeth a’r gwasanaethau iechyd meddwl a lles sydd ar gael i’r rhai sydd eu
hangen.
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5. CADW ADDYSG A’R ECONOMI I FYND

CYMORTH BUSNES A LLEIHAU’R EFFAITH ECONOMAIDD
96. Bu’r effaith ar yr economi a bywoliaeth unigolion yn ddifrifol, er gwaethaf y
gweithredu gan y Llywodraeth. Gostyngodd yr allbwn oddeutu 25% rhwng mis
Chwefror ac Ebrill, gan wyrdroi 18 mlynedd o dwf economaidd mewn dau fis yn unig,
cyn dechrau codi yn ôl o fis Mai wrth i'r economi ailagor. Er bod CMC wedi tyfu
15.5% yn Ch3 2020 wrth i'r cyfyngiadau ar symud leddfu, arhosodd CMC ym mis
Medi 8.2% yn is na'r lefelau a welwyd ym mis Chwefror 2020. 25
97. Ers mis Mawrth 2020, mae nifer y gweithwyr cyflogres wedi gostwng 782,000. 26 Bydd
yr effaith yn cael ei theimlo galetaf gan y rhai sy'n gweithio yn y sectorau lletygarwch,
adloniant, manwerthu a diwydiannau cysylltiedig. Mae mesurau amserol o
weithgaredd, fel symudedd, wedi dangos cwympiadau yn Lloegr ar draws mis
Tachwedd 27. Mae'r consensws diweddaraf o ragolygon annibynnol a gyhoeddwyd
gan Drysorlys EM ym mis Tachwedd hefyd yn awgrymu y bydd yr economi yn
crebachu eto yn Ch4. 28 Bydd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol (OBR) yn cyhoeddi ei
rhagolwg economaidd a chyllidol cyffredinol ar 25 Tachwedd.
98. Mae'r Llywodraeth wedi symud yn gyflym i gefnogi'r economi a gwarchod swyddi ar
draws pedair gwlad y DU gyda'r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws, y
Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth yn ogystal â nifer o gynlluniau cymorth i
fusnesau. Mae mwy na £65 biliwn wedi'i ddarparu mewn benthyciadau a gefnogir
gan y llywodraeth ar gyfer busnesau. 29 Ymhlith y cynlluniau cymorth a gyflwynwyd
mae:
a. Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws (CJRS) Mae’r cynllun
CJRS wedi'i ymestyn tan ddiwedd mis Mawrth 2021 ar gyfer pob rhan o'r DU,
gyda gweithwyr yn cael 80% o'u cyflog arferol am oriau heb eu gweithio, hyd at

ONS, GDP Monthly estimate, Medi 2020
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/gdpmonthlyestimateuk/september2020
26
SYG, Enillion a Chyflogaeth o PAYE Gwybodaeth Amser Real, Tachwedd 2020
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/bulletins/earni
ngsandemploymentfrompayasyouearnrealtimeinformationuk/november2020
27
Dangosyddion Cyflym SYG, 19 Tachwedd 2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletin
s/coronavirustheukeconomyandsocietyfasterindicators/latest#footfall
28
Trysorlys EM, Rhagolygon ar gyfer Economi'r DU: cymhariaeth o ragolygon annibynnol, Tachwedd 2020
https://www.gov.uk/government/collections/data-forecasts
29
Ystadegau cynllun benthyciad busnes Coronafeirws (COVID-19 Trysorlys EM, 19 Tachwedd 2020
https://www.gov.uk/government/collections/hm-treasury-coronavirus-covid-19-business-loan-scheme-statistics
25
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uchafswm o £ 2,500 y mis. Ar 18 Hydref, roedd 9.6 miliwn o swyddi wedi'u
cefnogi gan y CJRS. 30
b. Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig drwy gyfnod Coronafeirws
(SEISS): SEISS is in lleoliad until Ebrill 2021. Mae'r cynllun yn ei drydydd cam ar
hyn o bryd a bydd yn cynnig grantiau i'r hunangyflogedig ar 80% o'r elw
masnachu cyfartalog rhwng Tachwedd ac Ionawr, wedi'i gapio ar gyfanswm o
£7,500.
c. Cynlluniau Mynediad at Gyllid: O dan Gynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn
sgil y Coronafeirws (CBILS) a’r Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes i Fusnesau
Mawr (CLBILS), mae'r Llywodraeth yn rhoi gwarant o 80% i fenthycwyr i'w
galluogi i gefnogi mentrau bach a chanolig (BBaChau) a busnesau mwy hyfyw yn
y drefn honno. O dan y Cynllun Benthyciadau Adfer (BBLS), mae'r Llywodraeth
yn rhoi gwarant 100% i fenthycwyr i'w galluogi i ddarparu benthyciadau rhwng
£2,000 a £50,000 i fusnesau bach a chanolig eu maint gyda phroses ymgeisio
syml. Mae'r tri chynllun benthyciad a gefnogir gan y llywodraeth ar gael tan
ddiwedd Ionawr 2021.
d. Grantiau Cymorth Cyfyngiadau Lleol Bydd busnesau yn Lloegr sy'n cael eu
gorfodi i gau yn cael hyd at £3,000 am bob cyfnod o 28 diwrnod. I fusnesau mewn
ardaloedd haen 2 neu haen 3, sydd heb gael eu gorfodi i gau, ond sydd wedi’u
heffeithio’n ddifrifol gan gyfyngiadau, bydd Awdurdodau Lleol yn cael cyllid a fydd
yn eu galluogi i roi grantiau gwerth hyd at £2,100 am bob cyfnod o 28 diwrnod.
e. Gwyliau ardrethi busnes: Ni fydd pob busnes cymwys yn y sectorau
manwerthu, lletygarwch a hamdden yn talu unrhyw ardrethi busnes yn Lloegr am
12 mis o 1 Ebrill 2020, a bydd meithrinfeydd yn Lloegr hefyd yn cael gwyliau rhag
talu am flwyddyn.
f. Cynnydd mewn cyllid ar gyfer y system les trwy gynnydd o £20 yr wythnos i
lwfans sylfaenol Credyd Cynhwysol ac elfen sylfaenol Credyd Treth Gwaith ar
gyfer 2020-21, a chynnydd yn y cyfraddau Lwfans Tai Lleol ar gyfer hawlwyr
Credyd Cynhwysol a Budd-dal Tai. Gyda'i gilydd, mae'r newidiadau hyn werth
dros £7 biliwn eleni.
g. Cyfradd TAW is ar gyfer lletygarwch a thwristiaeth: Mae'r Llywodraeth yn
ymestyn y gyfradd TAW is o 5% ar gyfer busnesau cymwys yn y sectorau
lletygarwch a thwristiaeth tan 31 Mawrth 2021.
h. Cyllid y gweinyddiaethau datganoledig: Mae'r Llywodraeth yn gwarantu o leiaf
£16 biliwn mewn cyllid eleni i'r gweinyddiaethau datganoledig ar ben eu cyllid yng
Nghyllideb Gwanwyn 2020: Llywodraeth yr Alban - £8.2 billion, Cymraeg
Government - £5.0 billion and Gogledd Iwerddon Executive - £2.8 billion.
i. Cyllid ar gyfer sefydliadau diwylliannol, elusennau a chwaraeon i wylwyr
trwy'r Gronfa Adferiad Diwylliannol gwerth £1.57 biliwn; pecyn cymorth gwerth

Ystadegau Coronafeirws (COVID-19) Cyllid a Thollau EM, 22 Hydref 2020.
https://www.gov.uk/government/collections/hmrc-coronavirus-covid-19-statistics
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£750 miliwn i elusennau; a Phecyn Goroesi’r Gaeaf i Chwaraeon gwerth £300
miliwn.
99. Yn gyffredinol, mae'r Llywodraeth wedi gweithredu'n gyflym i amddiffyn bywydau a
diogelu swyddi gyda £200 biliwn digynsail. Ni ellir tanamcangyfrif yr effaith ar
fywoliaethau, a bu'r mesurau ymateb hyn yn angenrheidiol i helpu i gefnogi unigolion
a busnesau trwy'r cyfnod heriol hwn.

DIOGELU ADDYSG
100. Ers yr haf, y flaenoriaeth i’r Llywodraeth fu sicrhau bod addysg yn parhau i fod ar gael.
Y polisi yn Lloegr yw y bydd lleoliadau addysg yn parhau ar agor ar bob haen. Mae
cyfleoedd bywyd i blant, yn ogystal ag iechyd hirdymor yr economi, yn ddibynnol ar
fyfyrwyr yn parhau i ddysgu a datblygu sgiliau hanfodol, a bod oedolion yn medru
hyfforddi ac ailhyfforddi i gwrdd ag anghenion newidiol diwydiant a’r economi. Mae
lleoliadau addysg wedi parhau i fod ar agor yn ystod cyfyngiadau cenedlaethol mis
Tachwedd ac mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i ddarparu set gyflawn o arholiadau
yn Lloegr haf nesaf. Diolch i ymdrechion anferthol ymarferwyr blynyddoedd cynnar,
athrawon, darlithwyr a staff cymorth sydd wedi gweithio mor galed i roi mesurau
diogelu ar waith, mae 99% o ysgolion wedi bod ar agor drwy gydol y tymor hyd yma,
gyda miliynau o blant a phobl ifanc yn elwa wrth fynychu lleoliadau blynyddoedd
cynnar, ysgol a choleg drwy gydol y tymor. 31 Bydd yr Adran Addysg yn diweddaru ei
chanllawiau dros y dyddiau nesaf i adlewyrchu sut y dylai lleoliadau weithredu dan y
system haenau a gryfhawyd, ynghyd â fframwaith wrth gefn a ddiweddarwyd os ceir
amgylchiadau eithriadol lle bydd gofyn am gyfyngiadau pellach mewn addysg mewn
unrhyw faes. Bydd y Llywodraeth yn gwneud popeth sy’n bosib i osgoi gorfod rhoi’r
mesurau wrth gefn hynny ar waith ar unrhyw adeg.
101. Mae’r Llywodraeth wedi sicrhau hefyd bod gan ysgolion a cholegau fynediad at
brofion COVID-19, gyda phob ysgol yn cael nifer penodol o brofion ar gyfer y staff a’r
myfyrwyr hynny nad ydynt yn medru cael mynediad at brofion drwy ffynonellau eraill.
Bydd y Llywodraeth yn parhau i beilota rhagor o brofion cyflym mewn ysgolion.
102. Pan fydd hi’n angenrheidiol i blant hunanynysu, bydd gan ysgolion ddyletswydd i
ddarparu addysg o safon uchel o bell; mae Cyfarwyddyd sy’n rhoi dyletswydd
cyfreithiol ar unwaith ar ysgolion i ddarparu addysg o bell dan yr amodau hyn wedi bod
mewn grym ers mis Hydref. Lansiwyd yr Oak National Academy ym mis Ebrill 2020 i
ddarparu gwersi ar-lein ac adnoddau cwricwlwm i ysgolion a disgyblion. Mae
cyflymder a graddfa rhaglen Cymorth gyda Thechnoleg yr Adran Addysg yn rhywbeth
na welwyd erioed o’r blaen. Prynodd yr adran dros 340,000 o liniaduron yn ystod y
tymor hwn yn unig i roi cefnogaeth i blant difreintiedig. 32 Erbyn y Nadolig, bydd hyn yn
Adran Addysg, Presenoldeb mewn addysg a lleoliadau blynyddoedd cynnar yn ystod y coronafeirws
(COVID-19) https://explore-education-statistics.service.gov.uk/find-statistics/attendance-in-education-andearly-years-settings-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak
32
Yr Adran Addysg
31
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cynrychioli cynnydd o dros hanner miliwn ers cychwyn y pandemig. Mae hyn yn rhan
o’r £195 miliwn a fuddsoddwyd i gefnogi addysg o bell a mynediad at ofal
cymdeithasol ar-lein, sy’n cynnwys 220,000 o liniaduron a thabledi a thros 50,000 o
lwybryddion 4G di-wifr sydd eisoes wedi eu rhoi i blant dros dymor yr haf. Ar ei uchaf,
danfonwyd 27,000 mewn un diwrnod.
103. I gefnogi plant a phobl ifanc i ddal i fyny, mae’r Llywodraeth wedi darparu £1 biliwn o
arian ‘dal i fyny’, gan gynnwys arian premiwm dal i fyny yn uniongyrchol i ysgolion, yn
ogystal â chyhoeddi’r Rhaglen Diwtora Genedlaethol. Bydd hyn yn sicrhau y bydd gan
bob ysgol y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i helpu pob disgybl ddal i fyny am yr
holl amser dysgu a gollwyd. Gellir defnyddio arian dal i fyny i wella sgiliau iaith plant
oed derbyn a gollodd eu haddysg gynnar ar adeg allweddol o’u datblygiad yn sgil y
pandemig. Mae’r ymgyrch Hungry Little Minds wedi rhoi cymorth a syniadau ynghylch
dysgu gartref i rieni plant o oed cyn ysgol.
104. Darparwyr gofal plant blynyddoedd cynnar cofrestredig oedd un o’r sectorau cyntaf i
gael cyfyngiadau wedi eu codi yn yr haf, i gydnabod y swyddogaeth allweddol a
chwaraeir ganddynt yn y gymdeithas. Mae gofalwyr plant a staff meithrinfeydd ledled
y wlad wedi gweithio’n galed i gadw lleoliadau ar agor drwy gydol y pandemig er
mwyn i blant allu derbyn addysg ac i rieni allu gweithio.
105. Mae darparwyr Addysg Bellach a sefydliadau hyfforddi ac asesu wedi gweithio’n
ddiflino i aros ar agor i ddarparu darpariaeth wyneb yn wyneb ar safle, ac i wella
effeithiolrwydd darpariaeth o bell yn llwyddiannus, gan roi’r cyfleoedd i bobl ifanc ac i
oedolion feistroli’r sgiliau ymarferol ac academaidd sy’n allweddol i’w gyrfaoedd ac i
adfer economi’r DU.
106. Mae’r Llywodraeth wedi ariannu’r holl brentisiaid gafodd eu diswyddo ac sydd o leiaf
75% o’r ffordd ar hyd eu llwybr i gwblhau eu prentisiaeth. Galluogodd hyn i’r
prentisiaid hynny sy’n agos at gwblhau eu prentisiaeth i barhau ar eu rhaglen, a’u
rhoi felly mewn sefyllfa gryfach i allu cael swydd newydd wedi iddynt gwblhau’r
brentisiaeth.
107. Mae’r Llywodraeth wedi cefnogi darparwyr i sicrhau y gallant gynnig darpariaeth
effeithiol o bell drwy gyngor a hyfforddiant cymheiriaid drwy’r rhaglen Dangosydd
EdTech, ac mae’r Adran Addysg wedi ariannu cynnwys cwricwlwm digidol ac
adnoddau gan sefydliadau fel Jisc a World Skills UK.
108. Mae’r Llywodraeth wedi darparu £96 miliwn hefyd i gefnogi tiwtora ar sail grwpiau
bach i fyfyrwyr rhwng 16 ac 19 oed mewn Saesneg, mathemateg a chyrsiau eraill a
amharwyd arnynt gan COVID-19, gan gynnwys cyrsiau galwedigaethol lle gohiriwyd
yr asesiadau oherwydd y cyfyngiadau cenedlaethol.
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PRIFYSGOLION
109. Mae prifysgolion wedi gweithio’n galed i sicrhau bod campysau mor ddiogel â phosib
ac i ddarparu addysg gymysg i sicrhau bod myfyrwyr yn gallu dychwelyd i’r
campysau a chymryd rhan mewn dysgu wyneb yn wyneb. Mae pob prifysgol wedi
datblygu cynlluniau ar gyfer rheoli achosion o’r feirws a bu cydweithio agos rhwng
arbenigwyr iechyd cyhoeddus a phrifysgolion, sydd wedi llwyddo i reoli’r achosion yn
llwyddiannus wrth leihau’r risgiau i fyfyrwyr, staff a’r cymunedau sydd o’u cwmpas.
110. Mae’r Llywodraeth wedi sefydlu safleoedd y gellir cerdded trwyddynt a sefydlu
unedau symudol er mwyn i bron i bob prifysgol fod o fewn 1.5 milltir o ganolfan brofi,
gan alluogi staff a myfyrwyr i gael eu profi petaent yn datblygu unrhyw symptomau. 33
Mae bron pob prifysgol yn Lloegr bellach yn cynnig mynediad at brawf cyflym
asymptomatig. Mae’r Llywodraeth yn cefnogi prifysgolion wrth gyflwyno’r mesur hwn
yn seiliedig ar ystod o ffactorau gan gynnwys cyfraddau cyffredinrwydd lleol, pa un ai
a yw profion ar gael neu beidio, a’r ganran o fyfyrwyr risg uchel ym mhob sefydliad.
111. Mae’r Llywodraeth wedi gweithio gyda’r gweinyddiaethau datganoledig i sicrhau bod
pob myfyriwr, waeth ymhle maent yn byw neu’n astudio, yn cael eu trin yn deg ac yn
medru teithio adref mor ddiogel â phosib. Rhwng 3 - 9 Rhagfyr, sef cyfnod a elwir yn
‘gyfnod teithio i fyfyrwyr’, caniateir i fyfyrwyr deithio adref ar adegau gwahanol ar
ddyddiadau i’w pennu gan brifysgolion. Bydd y lleihad mewn cyswllt cymdeithasol yn
ystod y cyfyngiadau cenedlaethol a brofwyd gan y myfyrwyr, yn gwneud hyn yn fwy
diogel. Bydd profion yn cael eu cynnig i gymaint o fyfyrwyr â phosib cyn iddynt deithio
adref am y Nadolig, a’u targedu drwy ddefnyddio ystod o ffactorau gan gynnwys
cyfraddau cyffredinrwydd lleol, pa un ai a yw profion ar gael neu beidio, a’r ganran o
fyfyrwyr risg uchel ym mhob sefydliad. Mae 108 o sefydliadau addysg uwch wedi
cofrestru ar gyfer rhaglen brofi cyflym y llywodraeth, a fydd yn cynnwys y rhan
helaeth o’r myfyrwyr y mae disgwyl iddynt deithio am adref ar gyfer y Nadolig. Bydd
hyn yn rhoi rhagor o sicrwydd y gall myfyrwyr, os byddant yn cael prawf negyddol ac
yn hunanynysu os byddant yn profi’n gadarnhaol, yn gallu dychwelyd adref a lleihau’r
perygl o drosglwyddo COVID-19 i’w hanwyliaid. Wedi iddynt ddychwelyd adref, o ran
rheolau cyswllt cyhoeddus, byddant hwythau, ynghyd ag aelodau’r teulu sy’n byw
gyda nhw, yn cael eu hystyried yn un aelwyd.
112. Ar ôl i wyliau’r tymor ddod i ben, nod y Llywodraeth yw sicrhau y bydd y dychweliad i
addysg uwch yn digwydd mor ddiogel â phosib, a byddant yn darparu rhagor o
ganllawiau maes o law, gan ystyried datblygiadau pellach a’r cyngor gwyddonol
perthnasol.

Adran Adddysg. https://dfemedia.blog.gov.uk/2020/11/12/questions-and-answers-on-christmas-guidancefor-university-students/
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Ffynonellau Atodiad:
1.

Ffynhonnell: Swyddfa Ystadegau Gwladol - CORONAFEIRWS (COVID-19) Infection
Survey
*Mae’r amcangyfrifon hyn yn cyfeirio at heintiau a adroddwyd yn y gymuned mewn
aelwydydd preifat. Nid yw’r amcangyfrifon hyn yn cynnwys heintiau a adroddwyd
mewn ysbytai, cartrefi gofal neu leoliadau sefydliadol eraill.

2.

Ffynhonnell: Swyddfa Ystadegau Gwladol - Arolwg Haint Coronafeirws (COVID-19)
*Mae’r amcangyfrifon hyn yn cyfeirio at heintiau a adroddwyd yn y gymuned, sef
mewn aelwydydd preifat. Nid yw’r amcangyfrifon hyn yn cynnwys heintiau a
adroddwyd mewn ysbytai, cartrefi gofal neu leoliadau sefydliadol eraill. Ar ôl 11
Tachwedd, mae’r amcangyfrifon yn llai sicr gan ein bod ni’n disgwyl rhagor o
ganlyniadau profion swab ar gyfer y dyddiadau hyn.

3.

Ffynhonnell: www.gov.uk/guidance/the-r-number-in-the-uk

4.

Ffynhonnell: Swyddfa Ystadegau Gwladol - CORONAFEIRWS (COVID-19) Infection
Survey
*Mae’r amcangyfrifon hyn yn cyfeirio at heintiau a adroddwyd yn y gymuned, sef
mewn aelwydydd preifat. Nid yw’r amcangyfrifon hyn yn cynnwys heintiau a
adroddwyd mewn ysbytai, cartrefi gofal neu leoliadau sefydliadol eraill. Ar ôl 11
Tachwedd, mae’r amcangyfrifon yn llai sicr gan ein bod ni’n disgwyl rhagor o
ganlyniadau profion swab ar gyfer y dyddiadau hyn.

5.

Data o Ffynhonnell 20 Tachwedd: www.gov.uk/guidance/the-r-number-in-the-uk

6.

*Mae’r data ar gyfer Cymru’n cynnwys cleifion COVID-19 a gadarnhwyd neu honedig
mewn ysbytai aciwt yn unig. Data ar gyfer yr Alban hyd at 16 Tachwedd. Mae
diffiniadau’n amrywio ar draws y gweinyddiaethau datganoledig. See statistical
nodiadau am ragor o wybodaeth.
Ffynhonnell: https://coronavirus.data.gov.uk/
Gellir dod o hyd i ragor o fanylion ar ffynonellau data yma:
https://www.gov.uk/government/collections/slides-and-datasets-to-accompanycoronavirus-press-conferences

7.

Data ar gyfer Cymru a’r Alban hyd at 19 Tachwedd. Data ar gyfer Gogledd Iwerddon
hyd at 18 Tachwedd. See statistical nodiadau am ragor o wybodaeth
Ffynhonnell: https://coronavirus.data.gov.uk/
Gellir dod o hyd i ragor o fanylion ar ffynonellau data yma:
https://www.gov.uk/government/collections/slides-and-datasets-to-accompanycoronavirus-press-conferences

8.

Data ar gyfer Cymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban hyd at 19 Tachwedd. See statistical
nodiadau am ragor o wybodaeth. Ffynhonnell: https://coronavirus.data.gov.uk/
Gellir dod o hyd i ragor o fanylion ar ffynonellau data yma:
https://www.gov.uk/government/collections/slides-and-datasets-to-accompanycoronavirus-press-conferences
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9.

Ffynhonnell: https://coronavirus.data.gov.uk/
Gellir dod o hyd i ragor o fanylion ar ffynonellau data yma:
https://www.gov.uk/government/collections/slides-and-datasets-to-accompanycoronavirus-press-conferences

10. Ffynhonnell: Marwolaethau a gofrestrwyd yn wythnosol yng Nghymru a Lloegr gan y
Swyddfa Ystadegau Gwladol
Gellir dod o hyd i ragor o fanylion ar ffynonellau data yma:
https://www.gov.uk/government/collections/slides-and-datasets-to-accompanycoronavirus-press-conferences
11. Ffynhonnell: Opinions and Lifestyle Survey, Swyddfa Ystadegau Gwladol.
*Mae gweithio gartref yn cynnwys y rhai sy’n gweithio gartref yn gyfan gwbl, a’r rhai
sy’n teithio i’r gwaith ac yn gweithio gartref hefyd
Gellir dod o hyd i ragor o fanylion ar ffynonellau data yma:
https://www.gov.uk/government/collections/slides-and-datasets-to-accompanycoronavirus-press-conferences
12. Ffynhonnell: Google LLC "Google COVID-19 Cymuned Symudedd Reports".
https://www.google.com/covid19/mobility/
Defnyddwyd: 20/11/2020
Gellir dod o hyd i ragor o fanylion ar ffynonellau data yma:
https://www.gov.uk/government/collections/slides-and-datasets-to-accompanycoronavirus-press-conferences
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