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Rhagair gan y Prif Weinidog 
a’r Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol

Dros y misoedd hir ac anodd diwethaf, mae’r camau yr ydym oll wedi’u 
cymryd wedi arafu lledaeniad y coronafeirws yng Nghymru. Mae nifer yr 
achosion newydd yn isel bellach a, diolch i’r drefn, ychydig iawn o bobl 
sy’n marw o’r clefyd erbyn hyn. Mae hynny yn ei dro wedi ein galluogi 
i godi’r cyfyngiadau cyfreithiol yn raddol ac yn bwyllog a diweddaru ein 
cyngor iechyd y cyhoedd.   

Ond gwyddom o brofiad mewn mannau eraill yn y byd pa mor gyflym y gall 
y feirws ddychwelyd, a pha mor gyflym y gall ledaenu eto. Rydym wedi gweld 
sut y gallem symud yn gyflym o sefyllfa lle mae’r feirws yn cael ei reoli i sefyllfa 
lle mae perygl unwaith eto iddo fod y tu hwnt i reolaeth.

Wrth i nifer yr achosion leihau, ac wrth inni ddeall mwy am ble mae brigiadau 
o achosion yn digwydd, bydd modd inni dargedu ein dull gweithredu yn 
well. Felly, pan ddaw achosion newydd o’r coronafeirws i’r amlwg, rhywbeth 
sy’n anochel, ymateb cyflym a lleol fydd yn ein rhoi yn y sefyllfa orau i osgoi 
ailgyflwyno cyfyngiadau cenedlaethol. 

Dyna nod ein Cynllun Rheoli’r Coronafeirws ar gyfer Cymru. Mae’r cynllun yn 
nodi’r systemau presennol a gafodd eu creu i atal lledaeniad y coronafeirws 
yn ogystal â’r systemau mwy newydd yr ydym wedi’u cyflwyno i ymateb 
yn gyflym i achosion newydd ar lefel leol. Mae’n debygol mai cyfyngu ar 
frigiadau o achosion yn y tarddle drwy gadw gwyliadwriaeth ar iechyd, profi, 
olrhain a hunanynysu yn effeithiol fydd yr unig ffordd o osgoi ailgyflwyno’r 
math o gyfyngiadau llym ledled Cymru sydd wedi effeithio ar fywydau pob 
un ohonom.  

Mae ein dull gweithredu ar gyfer rheoli’r coronafeirws yn seiliedig ar dair 
egwyddor sef pwyll, cymesuredd a sybsidiaredd. 

Pwyll, gan fod atal yn well na gwella – atal lledaeniad y coronafeirws 
ddylai fod y brif flaenoriaeth inni. Wrth ystyried a ddylid dileu neu gyflwyno 
cyfyngiadau, dylem fod yn bwyllog – os oes unrhyw ansicrwydd, pwyll pia hi. 



3Cynllun Rheoli’r Coronafeirws ar gyfer Cymru

Ond rhaid i’n camau gweithredu hefyd fod yn gymesur â’r hyn y maent yn 
ceisio ei gyflawni – ni ddylai ymyriadau Llywodraeth Cymru fod yn fwy caeth nag 
sydd ei angen i reoli’r feirws. Rhaid inni hefyd ofalu nad ydym yn cymryd camau 
sy’n niweidio pobl Cymru mewn ffyrdd eraill. Byddwn yn diogelu Cymru wrth 
geisio gwneud cyn lleied â phosibl i amharu ar fywydau pobl.

Ac, yn olaf, mae egwyddor sybsidiaredd yn golygu y caiff penderfyniadau 
eu gwneud ar y lefel fwyaf effeithiol – gan ddefnyddio gwybodaeth ac 
arbenigedd lleol i lywio penderfyniadau lleol gan arweinwyr etholedig lleol 
a chamau gweithredu lleol. 

Yng Nghymru, mae gennym eisoes system sefydledig i ddod â’r holl 
asiantaethau lleol perthnasol at ei gilydd drwy Dimau Rheoli Achosion Lluosog 
a Thimau Rheoli Brigiadau. Rydym wedi meithrin ein gallu “Profi, Olrhain, 
Diogelu” i gefnogi’r broses hon. Y system hon fydd conglfaen ein hymateb i 
achosion a brigiadau lleol, gan weithio o fewn y paramedrau a nodir yn y cynllun 
hwn.

Mae ein cynllun yn rhag-weld yr angen i gyflwyno mesurau neu gyfyngiadau 
lleol neu (os bydd angen) ranbarthol i ddiogelu iechyd y cyhoedd. Bydd hyn 
yn golygu y bydd cyfyngiadau, os byddant yn angenrheidiol, wedi’u targedu’n 
fwy a dylent fod yn fyrrach, gan eu teilwra i’r sefyllfa ym mhob ardal neu 
ranbarth. 
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Yn y tudalennau sy’n dilyn fe welwch chwe elfen allweddol ein Cynllun.

• Y man dechrau yw ein dull o fonitro achosion newydd ledled Cymru, sy’n rhoi’r 
wybodaeth y mae arnom ei hangen i wneud y penderfyniadau cywir ar yr 
amser cywir. 

•  Mae’n cynnwys crynodeb o’r gwahanol gamau yn y broses atal ac ymyrryd. 
Mae hyn yn dechrau drwy wneud newidiadau parhaus mewn ymddygiad 
i gadw pellter corfforol a chynnal hylendid da. Mae’n cydnabod bod rhaid 
inni hefyd ymyrryd i reoli achosion lluosog a brigiadau o achosion. Gallai hyn 
gynnwys cynyddu’r profion mewn mannau penodol, cau safleoedd penodol, 
cyflwyno mesurau ehangach ar draws ardal leol neu ranbarthol neu, os bydd 
pethau eraill yn aneffeithiol, gyfyngiadau newydd ar gyfer Cymru gyfan. 

• Rydym yn nodi’r meini prawf ar gyfer penderfynu a ddylid cyflwyno mesurau 
lleol neu ranbarthol i ddiogelu iechyd y cyhoedd. Mae hyn yn cynnwys 
opsiynau dangosol ar gyfer ymyrryd yn yr ardaloedd hynny – ac mae hefyd 
yn ystyried sut y caiff unrhyw gyfyngiadau eu llacio ar ôl hynny. Bydd yr union 
gyfuniad o fesurau yn dibynnu ar natur unrhyw frigiadau lleol, felly dangosol 
yw’r rhestr yn hytrach na rhestr derfynol.

• Rydym yn nodi’r pwerau cyfreithiol sydd gan awdurdodau cyhoeddus Cymru 
i ymateb ar bob lefel o ymatebion, yn ogystal â rolau a chyfrifoldebau pawb 
perthnasol. 

• Rydym yn disgrifio’r trefniadau llywodraethu ac yn nodi rolau a chyfrifoldebau 
allweddol cyrff amrywiol wrth roi’r cynllun hwn ar waith.

• Ac yn olaf, rydym yn pennu’r dull y bwriadwn ei gymryd i egluro’r hyn 
a wnawn. Dysgwyd llawer iawn yn ystod yr argyfwng am yr angen am 
gyfathrebu effeithiol ledled Cymru ac mewn mannau penodol lle mae 
materion yn codi. Bydd ein dull cyfathrebu wedi’i deilwra i wahanol grwpiau 
a chymunedau.

Nid yw’r coronafeirws wedi diflannu. Mae’n feirws sy’n llawn pethau 
annymunol annisgwyl o hyd, a rhaid inni fod yn fwyfwy gwyliadwrus dros 
yr hydref a’r gaeaf. 

Ni all unrhyw gynllun rag-weld pob posibilrwydd, ond mae’r dull a nodwyd 
gennym yn rhoi’r cyfle gorau inni o reoli’r feirws yng Nghymru. Ond mae 
hynny’n dibynnu nid yn unig ar Lywodraeth Cymru ac awdurdodau cyhoeddus 
eraill, ond hefyd ar bob un ohonoch chi, bobl Cymru. Drwy weithio gyda’n 
gilydd, gallwn helpu i wneud i hyn weithio. 

Diolch ichi i gyd am bopeth rydych chi wedi’i wneud eisoes a chofiwch, 
yn y dyddiau heriol sy’n dal i ddod, mai undod cymdeithasol yw ein dull mwyaf 
effeithiol o hyd o ddiogelu ein gilydd a diogelu Cymru.
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Cyflwyniad
Nodwyd dull gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer llacio’r cyfyngiadau 
yn  Arwain Cymru allan o’r pandemig coronafeirws: fframwaith ar gyfer 
adferiad (Ebrill 2020). Roedd y ddogfen hon yn disgrifio sut y byddai 
penderfyniadau’n cael eu gwneud i bwyso a mesur risgiau a manteision llacio’r 
cyfyngiadau cenedlaethol yn ofalus i geisio osgoi ail don sylweddol o heintiadau. 
Mae’r fframwaith hwn yn seiliedig ar dri philer:

1. Y mesurau a’r dystiolaeth y byddwn yn eu defnyddio i farnu’r lefelau haint 
presennol a chyfraddau trosglwyddo’r coronafeirws yng Nghymru.

2. Yr egwyddorion i ymchwilio i’r dulliau arfaethedig o lacio’r cyfyngiadau, 
sy’n seiliedig ar dystiolaeth wyddonol wrth iddi ddatblygu ac effeithiau 
cymdeithasol ac economaidd ehangach.

3. Gwella ein system ar gyfer cadw golwg ar iechyd y cyhoedd ac ymateb 
i’r sefyllfa, i’n galluogi i fedru olrhain y feirws yn agos, gan adeiladu ar 
bresenoldeb lleol cryf, drwy:

• gamau gwell i gadw golwg ar y sefyllfa
• nodi achosion yn effeithiol ac olrhain cysylltiadau
• dysgu o brofiad rhyngwladol
• ymgysylltu â’r cyhoedd

Mae’r pileri hyn yn parhau i fod yn sail i’r camau a gymerwn wrth inni weithio 
i atal heintiadau pellach a chyfyngu ar drosglwyddiad y feirws. Ein nod 
yw osgoi’r angen am gyfyngiadau pellgyrhaeddol ar ein cymdeithas a’n 
heconomi. Drwy symud at ddull gweithredu sy’n seiliedig ar atal ac ymyrraeth 
wedi’i thargedu, nod ein hymateb fydd diogelu pobl, lleoedd ac ardaloedd 
lleol penodol. Wrth wneud hyn, rydym yn gobeithio osgoi’r angen am ‘gyfnod 
clo’ cenedlaethol arall.  

Er mwyn teilwra’r ymateb fel hyn, bydd angen gwybodaeth fanwl am 
fynychder achosion o’r feirws, tystiolaeth o ba mor eang ydynt a sut 
y daethant i fod. Mae’r dystiolaeth yr ydym yn ei defnyddio i olrhain 
trosglwyddiad y feirws ledled Cymru yn parhau i ddatblygu, fel y mae ein 
dealltwriaeth o’r feirws. Mae rôl hanfodol profi a monitro i fod yn sail i waith 
gwyliadwriaeth yn glir.

Rydym wedi dysgu llawer iawn o’n profiadau o weithredu’r cyfyngiadau 
cenedlaethol, gan gynnwys dealltwriaeth well o effaith gwahanol gyfyngiadau 
ar reoli’r feirws. Bydd hyn yn ein helpu i dargedu ein hymateb. 

https://llyw.cymru/arwain-cymru-allan-or-pandemig-coronafeirws-html
https://llyw.cymru/arwain-cymru-allan-or-pandemig-coronafeirws-html
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Mae gennym seilwaith iechyd y cyhoedd effeithiol a sefydledig ledled Cymru, 
wedi’i seilio ar wybodaeth ac arbenigedd lleol. Mae cydweithio rhwng 
arbenigwyr iechyd y cyhoedd lleol yn dod ag awdurdodau lleol a phartneriaid 
amrywiol eraill ynghyd. Mae hyn yn sicrhau ymateb amlddisgyblaethol i atal 
trosglwyddo, ymchwilio i achosion newydd wrth iddynt godi, ac atal clystyrau 
o achosion rhag trosglwyddo i’r gymuned ehangach. Mae’r systemau hyn 
wedi dangos eu heffeithiolrwydd dro ar ôl tro dros yr wythnosau a’r misoedd 
diwethaf o ran cyfyngu ar glystyrau, achosion lluosog a brigiadau o achosion 
ledled Cymru yn gyflym; gan osgoi’r angen i ailosod cyfyngiadau ysgubol.  

Mae ein strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn rhan hanfodol o’r cynllun. 
Rydym wedi cynyddu ein capasiti profi ac mae gennym dimau lleol 
a rhanbarthol effeithiol, gan fanteisio ar wybodaeth leol i olrhain 
cysylltiadau’n effeithiol ac atal heintiadau yn y gymuned ehangach. 

Mae ymgysylltu â’r cyhoedd yn gyfrifoldeb allweddol ar bob lefel, a nodir 
crynodeb o’r dulliau cyfathrebu disgwyliedig.  

https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-html
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Cyd-destun Cynllunio 
Mae cynlluniau ar waith ledled Cymru i atal lledaeniad y coronafeirws, 
ac i ymateb yn briodol pan nad yw hynny’n bosibl. Caiff y cynlluniau hyn 
eu datblygu a’u rhoi ar waith ar sail drawsasiantaethol ac amlddisgyblaethol.  

Cynlluniau Atal ac Ymateb Lleol ar gyfer COVID-19
Lluniwyd gan:

Y byrddau iechyd, awdurdodau lleol ac asiantaethau partner

Diben:

Atal, ymateb yn gynnar a chyfyngu
 ar glystyrau ac achosion lluosog

Y Cynllun ar gyfer Brigiadau o Achosion o Glefydau 
Trosglwyddadwy yng Nghymru

Lluniwyd gan:

Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru

Diben:

Proses ar gyfer ymateb i frigiadau

Cynllun Rheoli'r Coronafeirws ar gyfer Cymru
Lluniwyd gan:

Lywodraeth Cymru 

Diben:

Goruchwylio a chydlynu, ymateb i achosion 
lluosog difrifol a sylweddol 
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Cynlluniau Atal ac Ymateb Lleol ar gyfer COVID-19
Mae pob un o’r saith bwrdd iechyd yn gweithio’n agos gydag awdurdodau 
lleol a phartneriaid eraill i lunio a chyflawni cynlluniau atal ac ymateb lleol 
ar gyfer COVID-19 yn eu hardaloedd. Maent yn disgrifio sut y bydd byrddau 
iechyd, awdurdodau lleol a phartneriaid eraill, megis y timau Profi, Olrhain, 
Diogelu rhanbarthol, busnesau a sefydliadau eraill yn yr ardal yn gweithio 
gyda’i gilydd. Mae’r cynlluniau’n nodi’r mesurau a gymerir yn lleol i atal 
lledaeniad y feirws, gan ddefnyddio tystiolaeth o ble mae yna risg uchel 
o drosglwyddo. Maent yn disgrifio sut y bydd unrhyw gynnydd mewn achosion 
a chlystyrau lleol yn cael ei nodi a beth fydd yr ymateb lleol.  

Y Cynllun ar gyfer Brigiadau o Achosion o Glefydau 
Trosglwyddadwy yng Nghymru
Caiff y Cynllun ar gyfer Brigiadau o Achosion o Glefydau Trosglwyddadwy yng 
Nghymru ei adolygu bob blwyddyn. Mae’n nodi manylion y trefniadau ar gyfer 
rheoli’r holl achosion o glefydau trosglwyddadwy sydd â goblygiadau iechyd 
y cyhoedd ledled Cymru. Mae’n disgrifio sut y caiff brigiad o achosion ei reoli, 
a rolau a chyfrifoldebau y gwahanol sefydliadau sy’n rhan o’r Tîm Rheoli Brigiad 
a rôl y tîm hwnnw. 

Y prif nod wrth reoli brigiad yw diogelu iechyd y cyhoedd drwy ganfod 
ffynhonnell y brigiad a/neu’r prif ffactorau a achosodd y brigiad, ac yna 
gweithredu mesurau angenrheidiol i atal yr haint rhag lledaenu neu gynyddu 
ymhellach. Mae diogelu iechyd y cyhoedd yn cael blaenoriaeth dros bob 
ystyriaeth arall ac mae pob aelod o’r Tîm Rheoli Brigiad yn deall hynny. Yr ail 
nod yw gwella’r system cadw gwyliadwriaeth, mireinio’r dull o reoli brigiad, 
ychwanegu at y casgliad o dystiolaeth a dysgu gwersi i wella’r ffordd o reoli 
clefydau trosglwyddadwy yn y dyfodol.

Cynllun Rheoli’r Coronafeirws ar gyfer Cymru
Mae’r cynllun hwn yn crynhoi’r dull cyffredinol o atal a chyfyngu ar ledaeniad 
y coronafeirws yng Nghymru. Mae’n nodi sut a phryd y gallai Gweinidogion 
Cymru ymyrryd i gyflwyno mesurau lleol neu ranbarthol i ddiogelu iechyd 
y cyhoedd, neu i roi mesurau cenedlaethol ar waith, os bydd angen.
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Cadw gwyliadwriaeth  
Mae gwyliadwriaeth wrth wraidd y dull atal ac ymateb cyfan ar bob lefel. 
Mae’n sicrhau bod penderfyniadau ar lefel leol a chenedlaethol yn seiliedig 
ar y dystiolaeth ddiweddaraf sydd ar gael. 

Mae gwyliadwriaeth yn dweud wrthym beth yw sefyllfa bresennol y feirws 
yng Nghymru o safbwynt lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Mae’n ein helpu 
i ddeall faint o bobl sydd wedi’u heintio ac a yw’r feirws yn cael ei ledaenu 
i eraill. Mae’n rhoi rhybuddion cynnar inni o ran ble y gallai fod angen inni 
weithredu. 

Nid yw gwyliadwriaeth yn ymwneud yn unig â’r dangosyddion yr ydym yn 
eu monitro a’u dadansoddi, er bod y rhain yn rhan allweddol o’n tystiolaeth. 
Mae angen cyfuno gwybodaeth o’r dangosyddion â’r wybodaeth ddiweddaraf 
am y feirws. Mae angen ei chyfuno â gwybodaeth ac arbenigedd lleol am yr 
hyn sy’n digwydd ar lawr gwlad i sicrhau bod yr ymateb wedi’i deilwra a’i fod 
yn gymesur.

Cell Wybodaeth COVID-19
Mae ein dull cadw gwyliadwriaeth yn dod ynghyd o dan Gell Wybodaeth 
COVID-19, sy’n cynnwys aelodaeth o wahanol rannau o Lywodraeth Cymru, 
Iechyd Cyhoeddus Cymru, partneriaid iechyd y cyhoedd eraill a phartneriaid 
mewn awdurdodau lleol. Mae Cell Wybodaeth COVID-19 yn darparu un 
ffynhonnell awdurdodol o ymwybyddiaeth o’r sefyllfa o ran trosglwyddo’r feirws. 
Mae hefyd yn rhoi trosolwg cynhwysfawr o fynychder COVID-19 ledled Cymru. 
Mae’n defnyddio gwybodaeth genedlaethol a lleol o’r canlynol, ymysg eraill:

• Y Ganolfan Wyliadwraeth ar gyfer Clefydau Trosglwyddadwy yn Iechyd 
Cyhoeddus Cymru

• Data a gwybodaeth gan weithwyr iechyd y cyhoedd proffesiynol 
ynglŷn â’r cyd-destun lleol neu ranbarthol, gan gynnwys Ymgynghorwyr 
Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy, Cyfarwyddwyr Diogelu’r Cyhoedd 
a Chyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd

• Data o’n systemau Profi, Olrhain, Diogelu, gan gynnwys data ar brofi 
ac olrhain cysylltiadau

• Data a gwybodaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

https://llyw.cymru/data-o-brofion-ar-gyfer-coronafeirws-covid-19
https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-olrhain-cysylltiadau-ar-gyfer-coronafeirws-covid-19
https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary
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• Gwybodaeth gan Dimau Rheoli Achosion Lluosog a Thimau Rheoli Brigiadau
• Arbenigedd Feiroleg gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ôl yr angen
• Cell Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru
• Data a gwybodaeth ar draws y DU o’r Gydganolfan Bioddiogelwch

Pan sylwir ar gynnydd lleol parhaus, neu heb ei egluro, yn nifer yr achosion, 
mae’r Gell Wybodaeth yn cynnig fforwm i wahodd Cyfarwyddwyr Diogelu’r 
Cyhoedd i ddarparu dealltwriaeth well o drosglwyddiadau lleol ac 
effeithiolrwydd unrhyw fesurau ymarferol a weithredir. Drwy weithio gyda 
chydweithwyr mewn awdurdodau lleol yn gynnar, bydd modd sicrhau proses 
benderfynu fwy cadarn i leihau trosglwyddiad pellach y feirws yn y gymuned. 
Mewn ffordd debyg i’r broses ar gyfer datgan achosion lluosog a brigiadau, 
mae Cyfarwyddwyr Diogelu’r Cyhoedd yn aelodau craidd o’r Timau Rheoli 
Achosion Lluosog a’r Timau Rheoli Brigiadau.

Y prif ddangosyddion 

Wrth fonitro lledaeniad y feirws ers dechrau’r cyfyngiadau ym mis Mawrth, dyma 
oedd y dangosyddion allweddol: y gyfradd heintio, neu Rt, nifer y marwolaethau 
a dangosyddion am gapasiti’r GIG. Mae’r rhain yn bwysig o hyd ac yn dal i gael 
eu monitro, ond mae tua dwy i dair wythnos o oedi ynghlwm wrthynt. 

I’n helpu i ddeall sefyllfa bresennol y feirws ledled Cymru, yn enwedig 
mewn ardaloedd lleol a rhanbarthol, rydym yn ystyried ystod ehangach 
o ddangosyddion a thystiolaeth, gan gynnwys:  
• Achosion newydd wedi’u cadarnhau a dangosyddion eraill am y clefyd ar lefel 

leol, gan wahaniaethu, pan fo’n bosibl, rhwng y rhai sy’n deillio o ysbyty a’r 
rhai sy’n deillio o’r gymuned

•  Cyfartaledd treigl saith diwrnod o achosion wedi’u cadarnhau fesul 100,000 
o’r boblogaeth a’r gyfradd newid 

•  Cyfartaledd treigl saith diwrnod o ganran y profion positif a’r gyfradd brofi 
fesul 100,000 o’r boblogaeth

• Niferoedd a lleoliadau achosion lluosog (clystyrau sydd â’r potensial 
i drosglwyddo’r feirws ymlaen) a thueddiadau mewn ardaloedd neu leoliadau

• Nifer a chyfran yr achosion newydd nad ydynt yn rhan o glwstwr neu frigiad 
a nodwyd

•  Byddwn yn parhau i ystyried derbyniadau i ysbytai, derbyniadau i Unedau 
Gofal Dwys, marwolaethau a gwerth Rt

Bydd y dangosyddion hyn yn cael eu rhoi yn eu cyd-destun gyda gwybodaeth 
a dealltwriaeth leol fel rhan o unrhyw broses benderfynu.

https://llyw.cymru/y-gell-cyngor-technegol
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Profi, Olrhain, Diogelu (POD)
Mae ein dull profi ac olrhain wedi’i nodi yn ein strategaeth Profi, Olrhain, 
Diogelu. 

Mae profi yn hanfodol i allu nodi achosion newydd o COVID-19 yn gyflym. 
Mae’n hanfodol ar gyfer cadw gwyliadwriaeth fel y gallwn ddeall lledaeniad 
y clefyd a nodi clystyrau a mannau problemus o ran yr haint. Mae profi yn 
helpu i nodi achosion i alluogi gwaith olrhain cysylltiadau a hunanynysu 
i gyfyngu ar ledaeniad y clefyd. Mae’n ein galluogi i wneud diagnosis 
o COVID-19 i gefnogi triniaeth a gofal. Fe’i defnyddir i’n helpu i ddeall 
lledaeniad y clefyd, ac mae’n galluogi pobl i ddychwelyd i’w bywydau bob 
dydd, gwaith ac addysg yn ddiogel. Mae ein strategaeth brofi yn disgrifio 
sut mae profion yn cefnogi ein gwaith cadw gwyliadwriaeth a’n hymateb 
i glystyrau a brigiadau o achosion.  

Mae olrhain cysylltiadau yn lleol yn ddull dibynadwy o reoli lledaeniad 
afiechydon heintus. Er mwyn lleihau trosglwyddiad y feirws, mae angen 
inni wybod pwy sydd wedi’i heintio ac yna mae angen i’r unigolion hynny 
a’u cysylltiadau agos hunanynysu er mwyn torri’r gadwyn drosglwyddo.  

Llywio penderfyniadau
Mae Cell Wybodaeth COVID-19 yn cyfuno tystiolaeth a data i gefnogi pob cam 
yng Nghynllun Rheoli’r Coronafeirws ar gyfer Cymru. Bydd hyn yn llywio ein 
hymatebion ar y cyd i atal lledaeniad y feirws, rheoli brigiadau o achosion lleol, 
a diogelu ardaloedd lleol, rhanbarthau neu Gymru gyfan. 

Mae’r ymatebion i’r gwahanol gamau wedi’u nodi isod. Ceir dulliau sefydledig 
o reoli achosion lluosog a brigiadau o achosion. Caiff y penderfyniadau hyn 
eu llywio gan brofion, ymchwiliadau a gwybodaeth leol.  

Bydd y penderfyniad ar gyfer ymyrraeth ehangach, megis cyflwyno mesurau 
lleol neu ranbarthol i ddiogelu iechyd y cyhoedd, yn cyfuno dadansoddiad 
o ddangosyddion â gwybodaeth sy’n benodol i’r cyd-destun. Bydd hyn yn 
cynnwys gwybodaeth a dealltwriaeth leol a rhanbarthol, o’r gwaith Profi, 
Olrhain, Diogelu, i waith Timau Rheoli Brigiadau, i wersi a ddysgwyd o achosion 
cyfredol neu hanesyddol perthnasol. Cyn gweithredu, bydd hi’n hanfodol deall 
nodweddion y boblogaeth o dan sylw a’r boblogaeth sydd mewn perygl yn 
yr ardal. Felly, mae’n hanfodol rhannu gwybodaeth â llywodraeth leol a chyrff 
allweddol eraill yn rheolaidd ac yn amserol, a manteisio ar eu gwybodaeth leol.

https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-html
https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-html
https://llyw.cymru/strategaeth-profi-covid-19-html
https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-html
https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-html
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Dull Uwchgyfeirio
Mae ein dull gweithredu i gyfyngu ar y coronafeirws yn seiliedig ar dair 
egwyddor, sef pwyll, cymesuredd a sybsidiaredd. Mae hyn yn golygu bod 
rhaid i unrhyw gamau ataliol ac ymyriadau fod yn gymesur â’r hyn y maent yn 
ceisio ei gyflawni. Gall y camau hynny fod yn rhai rhagweithiol neu adweithiol. 
Bydd penderfyniadau yn cael eu gwneud ar y lefel fwyaf priodol gan ddibynnu 
ar raddfa’r camau angenrheidiol, fel y byddant yn ymateb i faterion pan 
fyddant yn codi. Yn ddelfrydol, bydd hyn yn digwydd cyn i faterion godi,  
drwy gamau ataliol effeithiol.  

Dyma’r hierarchaeth uwchgyfeirio: 

Atal
Achosion 
newydd a 
chlystyrau

Achosion 
Lluosog a 
Brigiadau

Mesurau 
lleol neu 

ranbarthol

Mesurau
Cymru gyfan
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Atal

Y ffordd fwyaf effeithiol o reoli lledaeniad y coronafeirws yw ei atal rhag 
lledaenu yn y lle cyntaf. Mae hyn yn gyfrifoldeb i bob un ohonom, o unigolion, 
i berchnogion busnesau, i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau a chynrychiolwyr 
etholedig. 

Hyd nes y bydd brechlyn effeithiol ar gael ac yn cael ei gyflwyno i bob rhan 
o’r boblogaeth, rhaid i bob un ohonom barhau i chwarae ein rhan i atal ail 
don o heintiadau. Nid yw’r feirws wedi diflannu ac mae pob siawns y gwelwn 
ni gynnydd mewn achosion wrth i ragor o gymdeithas agor ac yn ystod yn yr 
hydref a’r gaeaf.  

Pwy sy’n gyfrifol?  
O ran arweinyddiaeth, mae cyfrifoldeb cyfartal arnom ni i gyd i atal lledaeniad 
y coronafeirws.

Caiff manylion pellach am yr ymateb amlasiantaeth ar bob lefel eu nodi yn 
adran Rolau a Chyfrifoldebau y cynllun hwn.

Pwerau perthnasol  
Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) 
(Cymru) 2020 yn cynnwys darpariaethau sy’n ceisio atal lledaeniad 
y coronafeirws, gan gynnwys: 
• Cyfyngiadau ar gynulliadau o bobl, o dan do ac yn yr awyr agored
• Gofynion i gau categorïau o fusnesau a safleoedd
• Gofynion i gau rhai llwybrau cyhoeddus a thir mynediad
• Rhwymedigaeth i weithredu pob mesur rhesymol i leihau’r risg o ddod 

i gysylltiad â’r feirws mewn gweithleoedd a safleoedd
• Gofyniad i wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus 

• Pwerau gorfodi ar gyfer swyddogion gorfodi dynodedig

Atal
Achosion 
newydd a 
chlystyrau

Achosion 
Lluosog a 
Brigiadau

Mesurau 
lleol neu 

ranbarthol

Mesurau
Cymru gyfan

https://gov.wales/coronavirus-legislation-and-guidance-law


15Cynllun Rheoli’r Coronafeirws ar gyfer Cymru

Gellir diwygio’r cyfyngiadau hyn i adlewyrchu lefelau risg uwch neu is. 
Byddwn yn parhau i weithredu gan gydbwyso’r risg iechyd uniongyrchol â’r 
effeithiau mwy hirdymor a achosir gan gyfyngiadau, megis niweidio iechyd 
a lles meddwl. Gallai ymatebion ychwanegol gynnwys ei gwneud yn ofynnol 
i bobl weithio gartref neu addasu’r cyfyngiadau presennol.  

Cyflwynodd Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 
(Cymru) 2020 ofynion i bobl sy’n cyrraedd Cymru leihau’r risg o fewnforio 
heintiadau. Maent yn golygu bod pobl sy’n cyrraedd Cymru sydd wedi bod 
mewn gwlad sydd heb ei heithrio y tu allan i’r Ardal Deithio Gyffredin (y DU, 
Iwerddon, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw) unrhyw bryd yn ystod yr 14 
diwrnod cyn cyrraedd yn gorfod hunanynysu am hyd at 14 diwrnod, gan 
ddibynnu ar nifer o eithriadau. Mae gwlad yn un sydd “heb ei heithrio” os nad 
yw ar y rhestr o wledydd sydd wedi’u heithrio yn y Rheoliadau oherwydd nifer 
yr achosion o’r coronafeirws yn y wlad.

https://llyw.cymru/deddfwriaeth-y-coronafeirws-chanllawiau-ar-y-gyfraith
https://llyw.cymru/deddfwriaeth-y-coronafeirws-chanllawiau-ar-y-gyfraith
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Achosion Newydd a Chlystyrau 

Mae’n bosibl y bydd y timau Profi, Olrhain, Diogelu (POD) lleol a rhanbarthol 
yn nodi achosion cymhleth neu glystyrau o achosion, a chaiff yr ymateb i’r 
rhain ei oruchwylio gan Ymgynghorydd Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy / 
Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd gyda chymorth Cyfarwyddwyr Diogelu’r 
Cyhoedd mewn awdurdodau lleol a Chyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd y bwrdd 
iechyd ar gyfer y timau rhanbarthol. Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chell 
Wybodaeth COVID-19 Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth dadansoddol. 
Adroddir am achosion cymhleth a chlystyrau o achosion i’r Grŵp Cynghori ar 
Ddiogelu Iechyd a Gweinidogion Cymru, ynghyd â’r camau lliniaru sy’n cael 
eu cymryd. 

Mae’n bosibl y bydd y broses hon yn nodi achosion mwy cymhleth; megis 
rhywun yn y gymuned ddigartref, o boblogaeth carchardai, neu sydd ag 
anghenion meddygol cymhleth. Mae’n bosibl y bydd clystyrau’n cael eu nodi 
hefyd, gydag achosion o wahanol aelwydydd ond yn gysylltiedig â pherson, 
lleoliad neu gyfnod amser penodol; megis gweithle, digwyddiad neu leoliad 
penodol. 

Caiff achosion cymhleth a chlystyrau o achosion eu hatgyfeirio gan dimau 
POD lleol er mwyn i’r gweithwyr proffesiynol priodol o fewn y timau 
rhanbarthol ymchwilio iddynt. Mae’r timau rhanbarthol yn cynnwys gweithwyr 
iechyd y cyhoedd ac iechyd yr amgylchedd proffesiynol o Iechyd Cyhoeddus 
Cymru, awdurdodau lleol a byrddau iechyd. Pan fo angen caiff Tîm Rheoli 
Achos Lluosog ei sefydlu i ymchwilio i’r sefyllfa a’i monitro. 

Os bydd pryder ynglŷn â chlystyrau mewn safleoedd unigol, bydd timau 
POD, Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru 
yn eu helpu i gymryd camau os bydd rhywun yn rhoi gwybod bod ganddynt 
symptomau. Mae cyngor wedi’i deilwra yn cael ei ddarparu ar gyfer lleoliadau 
risg uwch i nodi’r camau gweithredu sydd angen eu cymryd ar unwaith, 
ac i ddisgrifio sut y bydd asiantaethau iechyd y cyhoedd lleol a chenedlaethol 
yn eu helpu i atal lledaeniad y feirws. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod camau 
yn cael eu cymryd ar unwaith, cyn i’r feirws drosglwyddo i’r gymuned.

Achosion 
newydd a 
chlystyrau

Achosion 
Lluosog a 
Brigiadau

Mesurau 
lleol neu 

ranbarthol

Mesurau
Cymru gyfan

Atal
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Pwy sy’n gyfrifol?
O ran arweinyddiaeth ar gyfer achosion newydd a chlystyrau, mae’r cyfrifoldeb 
cychwynnol ar y tîm rhanbarthol amlasiantaeth sy’n cynnwys Ymgynghorwyr 
Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy neu Ymgynghorwyr Diogelu Iechyd, 
awdurdodau lleol, byrddau iechyd a’r timau Profi, Olrhain, Diogelu. Byddant yn 
nodi ac yn rheoli achosion newydd yn y lle cyntaf, gan uwchgyfeirio pan fo angen 
i lefel ranbarthol a chenedlaethol.

Caiff manylion pellach am yr ymateb amlasiantaeth ar bob lefel eu nodi yn adran 
Rolau a Chyfrifoldebau y cynllun hwn.

Pwerau perthnasol  
Caiff swyddogion iechyd y cyhoedd dynodedig ddefnyddio pwerau o dan Ddeddf 
y Coronafeirws 2020 i ddefnyddio cyfarwyddydau i osod rhwymedigaethau 
cyfreithiol ar unigolion a allai fod yn heintus:
• i fynd i fan penodol ar gyfer prawf
• i gymryd prawf
• i aros mewn lle am 48 awr ar gyfer sgrinio ac asesu
• i ddarparu gwybodaeth olrhain cysylltiadau

• i aros mewn man penodol neu hunanynysu am hyd at 14 diwrnod

Ceir pwerau ychwanegol ar lefel leol o dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli 
Clefydau) 1984. Caiff awdurdodau lleol wneud cais i’r llys am orchymyn Rhan 2A 
o dan Reoliadau Diogelu Iechyd (Gorchmynion Rhan 2A) (Cymru) 2010. Gellir 
gwneud gorchmynion Rhan 2A er mwyn ei gwneud yn ofynnol i berson a allai fod 
wedi’i heintio neu wedi’i halogi gael ei gadw yn yr ysbyty neu wedi’i ynysu.  

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Pwerau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2010 
yn rhoi pwerau disgresiwn i awdurdodau lleol (gan gynnwys pwerau i osod 
cyfyngiadau a gofynion). Mae’r rhain yn cynnwys: 
• ei gwneud yn ofynnol i blentyn gael ei gadw i ffwrdd o’r ysgol
• bod pennaeth yn darparu enwau a manylion cyswllt disgyblion yn yr ysgol 

honno
• diheintio neu ddihalogi pethau neu safle ar gais y perchennog (a gofyn 

i unigolion neu grwpiau wneud neu beidio â gwneud pethau penodedig 
at ddibenion diogelu iechyd)

• cynnig iawndal neu dreuliau mewn perthynas â chais

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru)  
2020 yn cynnwys pwerau gorfodi i’w gwneud yn ofynnol bod safleoedd 
nad ydynt yn cymryd mesurau rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad 
â’r coronafeirws, neu i atal ei ledaeniad, yn gwella neu’n cau. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/22
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/22
https://www.legislation.gov.uk/wsi/2010/1544/contents/made/welsh
https://www.legislation.gov.uk/wsi/2010/1545/contents/made/welsh
https://llyw.cymru/deddfwriaeth-y-coronafeirws-chanllawiau-ar-y-gyfraith
https://llyw.cymru/deddfwriaeth-y-coronafeirws-chanllawiau-ar-y-gyfraith
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Achosion Lluosog a Brigiadau

Lle ceir pryder o ran iechyd y cyhoedd ynghylch trosglwyddo’r feirws 
o glwstwr neu achos cymhleth, gellir sefydlu Tîm Rheoli Achos Lluosog. 
Mae hyn yn dod ag arbenigwyr iechyd y cyhoedd ac iechyd yr amgylchedd 
a chyrff cyfrifol eraill at ei gilydd i gydgysylltu’r ymateb lleol a nodi a yw’n cael 
ei drosglwyddo. Cymerir camau i atal trosglwyddo yn y dyfodol, ond os byddai 
pryderon nad yw mesurau cyfyngu yn gwbl effeithiol, gellir datgan brigiad. 
Bryd hynny, caiff Tîm Rheoli Brigiad ei sefydlu yn unol â’r Cynllun ar gyfer 
Brigiadau o Achosion o Glefydau Trosglwyddadwy yng Nghymru. 

Gan amlaf, bydd achos lluosog neu frigiad o achosion yn cael ei reoli a’i 
gyfyngu ar lefel leol heb yr angen am uwchgyfeirio pellach a mesurau neu 
gyfyngiadau mwy cyffredinol.

Pwy sy’n gyfrifol? 
Mae cyfrifoldeb dros reoli brigiadau yn cael ei rannu gan bob sefydliad sy’n 
aelod o’r Tîm Rheoli Brigiad. Yn benodol, mae pob sefydliad a gynrychiolir 
yn y tîm yn cydberchnogi’r cyfrifoldeb dros benderfyniadau a wneir ganddo. 
Yna mae sefydliadau unigol yn gyfrifol am gymryd y camau a glustnodwyd 
iddynt yn unol â’r hyn a benderfynwyd yng nghyfarfodydd y tîm.

O ran arweinyddiaeth ar gyfer achosion lluosog a brigiadau, mae’r cyfrifoldeb 
ar Gadeirydd y Tîm Rheoli Achos Lluosog neu’r Tîm Rheoli Brigiad perthnasol 
sef, fel arfer, Ymgynghorydd Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy / Ymgynghorydd 
Diogelu Iechyd o fewn Iechyd Cyhoeddus Cymru ac weithiau Cyfarwyddwr 
Diogelu’r Cyhoedd mewn awdurdod lleol neu’r Cyfarwyddwr Iechyd y 
Cyhoedd.

Caiff manylion pellach am yr ymateb amlasiantaeth ar bob lefel eu nodi yn 
adran Rolau a Chyfrifoldebau y cynllun hwn.
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Pwerau Perthnasol 
Wrth ystyried yr ymateb i achosion lluosog a brigiadau, mae pwerau eisoes 
i’r awdurdodau lleol (yn enwedig Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd) ac 
asiantaethau gorfodi eraill gymryd camau lleol, megis mynnu bod safle’n cau neu 
wahardd unigolion rhag cymryd camau penodol. Mae’r pwerau hyn yn bodoli ar 
lefel leol o dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 a Rheoliadau 
Diogelu Iechyd (Pwerau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2010. 

I sicrhau ymateb cyflym byddwn yn parhau i adolygu a chryfhau’r pwerau sydd 
ar gael i swyddogion iechyd y cyhoedd dynodedig i ymyrryd yn gyflymach 
i gau safleoedd unigol, cyfyngu ar fynediad iddynt, neu gyfyngu ar leoliad pobl 
yn y safleoedd. 

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru)  
2020 eisoes yn gosod cyfyngiadau ar gynulliadau o bobl ac yn rhoi’r hawl 
i gau tir cyhoeddus, sy’n caniatáu ar gyfer gorfodaeth i atal digwyddiadau 
rhag digwydd. Os caiff y rhain eu llacio ar lefel genedlaethol, byddwn yn 
ystyried a oes angen pwerau lleol i atal digwyddiadau penodol neu i wahardd 
mynediad i fannau yn yr awyr agored neu i’w defnyddio. 

Mae gan Weinidogion Cymru bwerau o dan Ddeddf y Coronafeirws 2020 
i sicrhau bod camau lleol yn gymesur ac yn diogelu iechyd y cyhoedd. 
Gallai hyn gynnwys gorchymyn cau safleoedd penodol; bydd camau o’r fath 
yn cael eu cymryd yn ôl cyngor Prif Swyddog Meddygol Cymru ac mewn 
ymgynghoriad ag awdurdodau lleol a’r Tîm Rheoli Achos Lluosog neu’r Tîm 
Rheoli Brigiad.  

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/22
https://www.legislation.gov.uk/wsi/2010/1545/contents/made/welsh
https://www.legislation.gov.uk/wsi/2010/1545/contents/made/welsh
https://llyw.cymru/deddfwriaeth-y-coronafeirws-chanllawiau-ar-y-gyfraith
https://llyw.cymru/deddfwriaeth-y-coronafeirws-chanllawiau-ar-y-gyfraith
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/contents/enacted
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Mesurau lleol neu ranbarthol

Os ystyrir nad yw mesurau rheoli achos lluosog neu frigiad yn ddigonol, mae’n 
bosibl y caiff mesurau lleol neu ranbarthol i ddiogelu iechyd y cyhoedd eu 
cyflwyno gan Weinidogion Cymru, er mwyn darparu cyngor wedi’i deilwra ym 
maes iechyd y cyhoedd a/neu reoliadau sy’n gymwys i ardal ddaearyddol 
benodol. Yn y mwyafrif o achosion ni ddisgwylir i hyn arwain at gyfyngiadau 
symud lle y gorfodir mesurau cau torfol ar gymdeithas ac economi’r ardal. 
Bydd mesurau lleol neu ranbarthol yn cael eu gweithredu mewn ymateb 
i amgylchiadau lleol penodol y lle hwnnw a hynt trosglwyddiad y feirws o’i 
fewn. Gallai hyn fod ar ffurf cyngor ar deithio a gweld eraill, neu reoliadau sy’n 
ei gwneud yn ofynnol i fusnesau gau. Nodir enghreifftiau a mecanweithiau 
dangosol isod.

Disgwylir i gyngor ar gyfer cyflwyno mesurau lleol neu ranbarthol i ddiogelu 
iechyd y cyhoedd ddod oddi wrth y Grŵp Cynghori ar Ddiogelu Iechyd, sy’n 
cael ei gadeirio gan Brif Swyddog Meddygol Cymru. Mae’r Grŵp yn monitro 
statws y feirws a’r camau ymateb sy’n cael eu cymryd ledled Cymru, gyda 
chefnogaeth Cell Wybodaeth COVID-19 (gweler yr adran Gwyliadwriaeth). 
Mae’n adolygu cyngor, tystiolaeth a gwybodaeth i wneud argymhellion ar gyfer 
uwchgyfeirio at y Gweinidogion, a fydd yn gwneud unrhyw benderfyniadau 
ynghylch yr angen am ymyrraeth genedlaethol. Mae dangosyddion 
gwyliadwriaeth yn cael eu cyfuno â gwybodaeth leol a rhanbarthol ar 
lawr gwlad i deilwra’r ymateb ar lefel leol a rhanbarthol. Bydd unrhyw 
benderfyniadau yn cael eu gwneud ar y cyd ag arweinwyr lleol i sicrhau 
ymateb cydlynol.

Y meini prawf ar gyfer cyflwyno neu lacio mesurau lleol neu 
ranbarthol 
Gellir cyflwyno mesurau lleol neu ranbarthol i ddiogelu iechyd y cyhoedd 
os yw cyfraddau trosglwyddo cymunedol yn yr ardal honno yn cynyddu 
ac os nad oes modd eu rheoli fel arall. Gall hyn fod oherwydd bod brigiad 
sy’n gysylltiedig â lleoliad penodol wedi arwain at drosglwyddiad ehangach 
yn y gymuned neu am fod nifer o frigiadau lle mae angen ymateb mwy 
sylweddol. Bydd unrhyw benderfyniadau yn blaenoriaethu’r hawl i fywyd yn 
bennaf oll, gan nodi’r mesurau hynny a all gael yr effaith fwyaf wrth leihau 
effeithiau niweidiol eraill. Mae hyn yn cynnwys lleihau’r effaith wahaniaethol 
ar blant, pobl agored i niwed a’r rhai â nodweddion gwarchodedig. 
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Bydd y prif ddangosyddion a gaiff eu monitro fel rhan o’n dull gwyliadwriaeth 
yn rhoi rhywfaint o ddata ar yr angen posibl am ymateb i gyflwyno mesurau lleol 
neu ranbarthol newydd:

• Cynnydd sylweddol a pharhaus mewn achosion newydd a dangosyddion eraill 
o ran y clefyd, ar lefel leol neu ranbarthol

• Cynnydd sylweddol yn y cyfartaledd treigl saith diwrnod o achosion 
a gadarnhawyd am bob 100,000 o’r boblogaeth a chynnydd parhaus yng 
nghyfradd y newid, nad yw o dan reolaeth

• Canran uchel a chynyddol o brofion positif a chyfradd brofi am bob 100,000 
o’r boblogaeth, yn enwedig tystiolaeth o drosglwyddo ehangach yn y gymuned

• Cynnydd yn nifer a lleoliad yr achosion lluosog (clystyrau sydd â’r potensial 
i gael eu trosglwyddo) na ellir eu cysylltu â thueddiadau mewn ardaloedd, 
mannau neu leoliadau hysbys o dan fesurau rheoli

• Cynnydd yn nifer a chyfran yr achosion newydd nad ydynt yn rhan o glwstwr 
neu frigiad o achosion a nodwyd

Ni chaiff unrhyw benderfyniadau eu gwneud ar sail y rhain neu ddangosyddion 
eraill yn unig. Nid oes unrhyw gysylltiad mecanistig rhwng y dangosyddion 
hyn a’r penderfyniad i gyflwyno mesurau neu gyfyngiadau lleol neu ranbarthol. 
Bydd pob penderfyniad yn cael ei lywio gan y cyd-destun lleol penodol a’r 
sefyllfa ar lawr gwlad, gan gynnwys cyngor gan weithwyr iechyd proffesiynol 
lleol a chenedlaethol. Bydd y Grŵp Cynghori ar Ddiogelu Iechyd yn manteisio 
ar y gyfres lawn o dystiolaeth feintiol ac ansoddol sydd ar gael ac sy’n cael ei 
gymathu drwy Gell Wybodaeth COVID-19.  

Bydd yr un dangosyddion hyn a gwybodaeth ehangach hefyd yn llywio ein ffordd 
o lacio unrhyw fesurau neu gyfyngiadau lleol neu ranbarthol yr ydym wedi gorfod 
eu cyflwyno i ddiogelu Cymru. Bydd lleihad parhaus yn y prif ddangosyddion yn rhoi 
sicrwydd bod y mesurau wedi gweithio, gan gadarnhau hynny drwy wybodaeth leol.

Yr opsiynau ymyrryd mewn ardaloedd lleol neu ranbarthol 
i ddiogelu iechyd y cyhoedd
Mae amrywiaeth o ystyriaethau a allai lywio sut y caiff mesurau lleol neu ranbarthol 
eu cynllunio i gyflawni amcanion iechyd y cyhoedd, tra’n cyfyngu ar yr effaith ar ein 
bywydau, cymdeithas a’r economi. Byddwn yn parhau i ystyried a lleihau’r effeithiau 
gwahaniaethol ar wahanol bobl. Mae hyn yn cynnwys effeithiau ar bobl sydd â 
nodweddion gwarchodedig, hawliau plant, cydraddoldeb a hawliau dynol. Gall hyn 
gynnwys eithriadau i rai grwpiau, gan gydnabod lle mae dulliau lliniaru effeithiol 
wedi’u rhoi ar waith neu lle mae tystiolaeth o risg wahaniaethol ar gyfer gwahanol 
grwpiau o bobl. Bydd angen i unrhyw fesurau gael eu teilwra i’r amgylchiadau 
penodol ar y pryd, yn ogystal â’r cwmpas daearyddol y mae ei angen.  
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Gallai ymyriadau gynnwys cymysgedd o gyngor ar iechyd y cyhoedd, 
rheoliadau, mwy o brofion, neu unrhyw fesurau eraill. Gallai enghreifftiau 
o ymyriadau am gyfnod penodol ar gyfer ardal benodol gynnwys: 
• Cau busnesau a lleoliadau o fewn yr ardal (megis trefi neu siroedd). Gallai 

hyn gynnwys tafarndai a bwytai, canolfannau cymunedol, addoldai, lleoliadau 
addysg, neu unrhyw fan arall lle mae trosglwyddo’n digwydd

• Darparu canllawiau neu osod cyfyngiadau ar symudiadau pobl. Gallai hyn 
gynnwys gofynion i ‘aros gartref’, i aros o fewn ardal leol, i atal pobl rhag aros 
oddi cartref dros nos, neu gyfyngiadau ar fynd i mewn i’r ardal neu ei gadael

• Gosod cyfyngiadau ar gynulliadau neu ddigwyddiadau drwy gyfyngu faint 
o bobl sy’n cael cyfarfod ac ym mha leoliadau. Gallai hyn gynnwys cyfyngu 
ar nifer y bobl sy’n gallu cyfarfod o dan do neu yn yr awyr agored, neu fynnu 
bod lleoedd fel safleoedd i dwristiaid, lle y gallai pobl ymgynnull, yn cau

• Cyfyngu ar systemau trafnidiaeth drwy gyfyngu pryd y gall unigolion 
ddefnyddio trafnidiaeth neu fynd i mewn i ardal neu ei gadael, cau 
canolfannau trafnidiaeth yn gyfan gwbl, neu gyflwyno cyfyngiadau ar 
wasanaethau trafnidiaeth

• Cynghori neu orfodi pobl i wisgo gorchuddion wyneb mewn ystod ehangach 
o fannau cyhoeddus

• Unrhyw gyfyngiadau neu ofynion eraill a allai atal y feirws rhag cael ei 
drosglwyddo yn y gymuned
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Dangosol yw’r rhestr hon ac nid yw’n cynnwys popeth. Bydd y mesurau 
penodol y gellid eu cyflwyno yn amrywio gan ddibynnu ar amgylchiadau lleol. 
Ein nod fydd cyflwyno’r mesurau a’r cyfyngiadau lleiaf posibl sydd eu hangen 
i ddiogelu iechyd y cyhoedd. Bydd hyn yn lleihau’r effeithiau niweidiol y gall 
cyfyngiadau eang eu cael ar fywydau pobl, yr economi a chymdeithas.

Llacio mesurau a chyfyngiadau mewn ardaloedd lleol neu 
ranbarthol
Byddwn yn sicrhau bod unrhyw reoliadau a gyflwynir ar lefel leol, rhanbarthol 
neu genedlaethol i osod cyfyngiadau yn cael eu rhoi ar waith yn unig am gyhyd 
ag y byddant yn angenrheidiol ac yn gymesur. Lle gellir cyflawni’r canlyniad 
a ddymunir drwy gyhoeddi cyngor a chanllawiau, byddai’n well gennym 
ddefnyddio’r dull mwy cydweithredol hwnnw cyn gosod cyfyngiadau cyfreithiol 
ynghyd â’r sancsiynau sy’n mynd gyda hwy. Bydd ein dull o addasu mesurau 
a chyfyngiadau yn ystyried effeithiau’r cyfyngiadau hyn ar wahanol grwpiau, 
gan gynnwys plant, pobl â nodweddion gwarchodedig, pobl agored i niwed 
ac eraill.

Dylai dull gweithredu wedi’i dargedu’n well olygu bod llai o gyfyngiadau i’w 
llacio. Rydym hefyd yn cydnabod bod llawer o fesurau lliniaru eisoes yn eu lle ac 
rydym mewn sefyllfa wahanol i’r sefyllfa a oedd yn bodoli yn dilyn y cyfyngiadau  
cenedlaethol ym mis Mawrth. Mae llawer o fusnesau, er enghraifft, wedi 
gwneud addasiadau i leihau’r risg o ledaenu’r coronafeirws. Byddwn yn anelu at 
dargedu unrhyw ymateb yn y lleoliadau hynny lle mae tystiolaeth bod y feirws yn 
lledaenu, neu ar ymddygiadau sy’n achosi’r lledaeniad hwnnw. 

Bydd pa mor gyflym y gellir codi’r cyfyngiadau yn dibynnu ar yr amgylchiadau 
penodol sy’n gymwys i bob ardal a chyffredinrwydd y feirws yn yr ardal honno. 
Rydym yn disgwyl adolygu unrhyw reoliadau lleol neu ranbarthol o leiaf bob 
pythefnos. Bydd yr union amserlen yn dibynnu ar gyflwr y feirws a maint yr 
ymyriadau. Gwyddom fod y feirws yn cymryd amser i ddeor cyn i’r symptomau 
ymddangos. Dylai pythefnos roi digon o amser i benderfynu a yw’r cyngor 
neu’r cyfyngiadau ar iechyd y cyhoedd yn cael yr effaith a ddymunir. 

Wrth lacio unrhyw gyfyngiadau, byddwn yn parhau i gymhwyso’r egwyddorion 
a nodwyd gennym yn Arwain Cymru allan o’r pandemig coronafeirws: 
fframwaith ar gyfer adferiad. Mae’r rhain yn rhoi’r lle blaenaf i’r graddau y 
bydd llacio’r cyfyngiad yn cael effaith ar iechyd y cyhoedd ac ar drosglwyddo’r 
feirws. Bydd effaith cynnal y cyfyngiadau hefyd yn ystyried y cydbwysedd â 
niwed ehangach i les, cydraddoldeb, yr economi a chymdeithas yn gyffredinol. 

https://llyw.cymru/arwain-cymru-allan-or-pandemig-coronafeirws-html
https://llyw.cymru/arwain-cymru-allan-or-pandemig-coronafeirws-html
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Pwy sy’n gyfrifol? 
O ran arweinyddiaeth ar gyfer y mesurau lleol neu ranbarthol ehangach 
a nodir uchod, mae’r cyfrifoldeb ar Weinidogion Cymru, gan weithio ar y cyd 
ag arweinwyr etholedig lleol i gydlynu ymatebion lleol a rhanbarthol.

Caiff manylion pellach am yr ymateb amlasiantaeth ar bob lefel eu nodi yn 
adran Rolau a Chyfrifoldebau y cynllun hwn.

Pwerau Perthnasol
Mae gan Weinidogion Cymru ystod eang o bwerau sy’n darparu ar gyfer 
opsiynau ymyrryd amrywiol y gellir eu defnyddio at ddibenion ataliol ac 
ymyrraeth uniongyrchol. 

Mae gan Weinidogion Cymru bwerau o dan Ddeddf y Coronafeirws 2020: 
• I gau sefydliadau addysg neu ddarparwyr gofal plant (un neu ragor o 

sefydliadau a enwir, pob sefydliad yng Nghymru neu unrhyw ran o Gymru)
• I wahardd, neu osod cyfyngiadau mewn perthynas â chynnal digwyddiadau 

neu gynulliadau o bobl
• I osod gwaharddiadau, gofynion neu gyfyngiadau mewn perthynas 

â mynediad pobl i safleoedd yng Nghymru, ymadawiad pobl o safleoedd 
neu leoliad pobl mewn safleoedd yng Nghymru

Mae gan Weinidogion Cymru hefyd bwerau eang i wneud rheoliadau o dan 
Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984. Gellir gwneud rheoliadau 
i gyflwyno mesurau neu gyfyngiadau lleol neu ranbarthol ac atal trosglwyddo 
cymunedol ehangach. Caiff y cyfyngiadau hyn eu teilwra i’r ardal benodol 
a’r cyfraddau trosglwyddo cymharol a’r risg gysylltiedig i iechyd y cyhoedd, 
ond gallent gynnwys unrhyw rai o’r meysydd a nodir uchod o dan yr adran 
ar ymyriadau. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/22
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Mesurau neu gyfyngiadau ar gyfer 
Cymru gyfan

Pan ystyrir nad yw mesurau lleol neu ranbarthol yn ddigonol i reoli’r coronafeirws, 
mae’n bosibl y bydd angen inni ailgyflwyno mesurau ar gyfer Cymru gyfan. Rydym 
wedi dysgu llawer iawn ers i gyfyngiadau cenedlaethol gael eu gorfodi yng 
Nghymru ar ddechrau mis Mawrth, hyd at ailagor ein cymdeithas a’n heconomi’n 
raddol ac yn ofalus. Rydym bellach mewn sefyllfa wahanol iawn i’r hyn a oedd yn 
bodoli ym mis Mawrth, felly gall ein hymateb gael ei deilwra a’i dargedu’n well. 

Rydym hefyd yn dysgu mwy a mwy bob dydd am y ffordd y mae’r feirws yn cael 
ei drosglwyddo a’r amodau lle y gall gael ei ledaenu. Mae ein strategaeth Profi, 
Olrhain, Diogelu a’n systemau gwyliadwriaeth yn rhoi darlun llawer cliriach inni o ble 
a sut mae achosion newydd yn dod i’r amlwg. Rydym hefyd yn dysgu o brofiadau 
rhyngwladol o’r gwledydd a’r rhanbarthau hynny sy’n gweld brigiadau newydd 
a sut y maent yn eu rheoli. Dylai hyn oll ein galluogi i leihau’r niwed sy’n gysylltiedig 
â chyfres eang o fesurau, megis y rhai a oedd yn angenrheidiol ym mis Mawrth.

Mae’r dull yn debygol o gynnwys addasiadau i’r rheoliadau presennol i adlewyrchu’r 
sefyllfa genedlaethol ddiweddaraf. Gallai hyn olygu tynhau rhai cyfyngiadau sydd 
wedi cael eu llacio, neu gyflwyno mesurau newydd megis mynnu yn ddiweddar fod 
pobl yn gwisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Pwy sy’n gyfrifol? 
O ran arweinyddiaeth ar gyfer y mesurau cenedlaethol, mae’r cyfrifoldeb ar 
Weinidogion Cymru.

Caiff manylion pellach am yr ymateb amlasiantaeth ar bob lefel eu nodi yn adran 
Rolau a Chyfrifoldebau y cynllun hwn. 

Pwerau Perthnasol 
Mae’r rheoliadau presennol wedi’u gwneud gan Weinidogion Cymru o dan 
Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984. Gallai diwygiadau i Reoliadau 
Iechyd y Cyhoedd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020 felly ailosod 
cyfyngiadau sydd wedi’u codi, neu ychwanegu rheoliadau newydd i ymateb 
i dystiolaeth newydd neu amgylchiadau sy’n newid.

Achosion 
newydd a 
chlystyrau

Achosion 
Lluosog a 
Brigiadau

Mesurau 
lleol neu 

ranbarthol

Mesurau
Cymru gyfan

Atal

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/22
https://llyw.cymru/deddfwriaeth-y-coronafeirws-chanllawiau-ar-y-gyfraith
https://llyw.cymru/deddfwriaeth-y-coronafeirws-chanllawiau-ar-y-gyfraith
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Rolau a Chyfrifoldebau
Mae egwyddor sybsidiaredd yn golygu y dylid gwneud penderfyniadau ar 
y lefel fwyaf effeithiol. Nod y dull gweithredu ledled Cymru i atal lledaeniad 
y coronafeirws yn y lle cyntaf yw osgoi’r angen i uwchgyfeirio i’r strwythurau 
penderfynu hyn os yw’n bosibl. 

Llywodraethu
Fel y nodir yn yr adran ar Achosion Lluosog a Brigiadau mae set sefydledig 
o drefniadau llywodraethu a phenderfynu sy’n cael eu gweithredu pe bai 
achos lluosog neu frigiad yn digwydd. Nodir y rhain yn fanwl yn y Cynllun ar 
gyfer Brigiadau o Achosion o Glefydau Trosglwyddadwy yng Nghymru. Mae’r 
diagram syml isod yn dangos y strwythurau penderfynu creiddiol ar gyfer ymateb 
i achosion lluosog a brigiadau wrth iddynt gael eu huwchgyfeirio. Mae cyfathrebu 
a rhannu gwybodaeth yn digwydd rhwng pob lefel.  

Timau Rhanbarthol 
(Cyfarwyddwr Diogelu’r 

Cyhoedd, Ymgynghorwyr 
Rheoli Clefydau 

Trosglwyddadwy, 
Cyfarwyddwr Iechyd 

y Cyhoedd a POD)

Cynllun Rheoli’r Coronafeirws ar gyfer Cymru 
Llywodraethu

Y Grŵp Cynghori ar 
Ddiogelu Iechyd
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Dyma grynodeb o’r grwpiau uchod: 
• Tîm Rheoli Achos Lluosog. Mae’r Tîm Rheoli Achos Lluosog yn dîm 

amlasiantaeth sy’n gyfrifol am gydlynu’r dadansoddiad a’r ymateb lleol ar 
gyfer achos lluosog. Bydd yn penderfynu a yw’r achos lluosog o dan reolaeth 
neu a oes angen datgan brigiad a sefydlu Tîm Rheoli Brigiad.

• Tîm Rheoli Brigiad. Mae’r Tîm Rheoli Brigiad yn dîm amlasiantaeth sy’n rhannu 
cyfrifoldeb am reoli brigiadau rhwng yr holl sefydliadau sy’n aelodau. Y prif ymateb 
yw canfod ffynhonnell y brigiad a/neu’r prif ffactorau a achosodd y brigiad, ac 
yna gweithredu mesurau angenrheidiol i atal yr haint rhag lledaenu neu gynyddu 
ymhellach. Gallai ymatebion gynnwys mwy o brofion, camau gorfodi cryfach 
(ar y cyd â chyrff gorfodi), negeseuon iechyd y cyhoedd, cau safleoedd neu gamau 
eraill wedi’u targedu.

• Grŵp Cydgysylltu Strategol. Cyfrifoldeb cyffredinol am reoli argyfwng ar 
sail amlasiantaethol ac am sefydlu’r fframwaith polisi a strategol y bydd eraill 
yn gweithredu ynddo.  

• Grŵp Cydgysylltu Adferiad. Bydd grŵp o’r fath yn goruchwylio’r broses o ailgodi, 
adfer ac adsefydlu’r gymuned ar ôl argyfwng.

• Timau Rhanbarthol. Bydd timau ymateb rhanbarthol amlddisgyblaethol yn 
derbyn achosion wedi’u hatgyfeirio neu eu huwchgyfeirio gan dimau lleol sydd 
angen cymorth ychwanegol. Bydd pob ardal bwrdd iechyd yn cynnwys Grŵp 
Goruchwylio POD Rhanbarthol Strategol i ddarparu ymwybyddiaeth o’r sefyllfa 
o ran clystyrau a brigiadau sy’n dod i’r amlwg, ar gyfer partneriaid allweddol 
a Chell Wybodaeth COVID-19.

• Cell Wybodaeth COVID-19. Goruchwyliaeth a dealltwriaeth o’r sefyllfa o ran 
trosglwyddiadau COVID-19 ledled Cymru, drwy ymwybyddiaeth, asesiad 
a dealltwriaeth berthnasol ac amserol o sefyllfa achosion o COVID-19 yng Nghymru. 
Bydd yn darparu fforwm ar gyfer Timau Ranbarthol i drafod gwybodaeth leol a geir 
drwy olrhain cysylltiadau ac i amlygu unrhyw risgiau a nodir. Mae’n adrodd yn 
uniongyrchol i’r Prif Swyddog Meddygol a’r Grŵp Cynghori ar Ddiogelu Iechyd.

• Y Grŵp Cynghori ar Ddiogelu Iechyd. Goruchwyliaeth genedlaethol o Gynllun 
Rheoli’r Coronafeirws ar gyfer Cymru. Bydd yn cynghori’r Gweinidogion ac 
yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt ynglŷn â mynychder COVID-19, graddfa 
a natur unrhyw frigiadau lleol a’u trefniadau rheoli, gan gynnwys unrhyw drefniadau 
i gydnabod risgiau trawsffiniol. Gallai hyn gynnwys argymhellion ar gyfer ymyrraeth 
genedlaethol ar lefel leol, rhanbarthol neu Gymru gyfan. 

• Pwyllgor Argyfyngau Sifil Posibl Cymru. Mae Pwyllgor Argyfyngau Sifil Posibl 
Cymru yn darparu ymateb amlasiantaeth sy’n llywio’n uniongyrchol argymhellion 
a wneir gan y Grŵp Cynghori ar Ddiogelu Iechyd i’r Gweinidogion. Mae hyn yn 
sicrhau bod goblygiadau ehangach ymatebion yn cael eu hystyried yn llawn 
a bod cyrff amrywiol yn rhan o’r broses ac yn gallu ymateb yn effeithiol. Gallai 
hyn gynnwys, er enghraifft, yr heddlu a fydd yn gorfodi unrhyw gyfyngiadau, 
neu awdurdodau lleol a allai fod angen ymateb i ofynion neu gyfyngiadau 
newydd ar wasanaethau cyhoeddus hanfodol.
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Cyfrifoldeb pob un ohonom ni

Rhaid i bob un ohonom yng Nghymru gynnal arferion da ac annog eraill i wneud 
yr un peth. Erbyn hyn, rydym yn deall yn dda beth yw’r ffactorau risg a’r ffyrdd 
mwyaf effeithiol o’n diogelu ein hunain ac eraill. Mae hyn yn golygu bod angen 
gwneud y canlynol er mwyn cefnogi ymdrechion atal a chefnogi’r gwaith o reoli 
achosion newydd a chlystyrau:  
• Osgoi neu leihau cysylltiad corfforol agos ag eraill lle bo modd. Gall hyn olygu 

gweithio gartref pan fo’n bosibl, cadw 2m o bellter oddi wrth eraill nad ydynt yn 
rhan o’ch aelwyd neu’ch aelwyd estynedig, neu osgoi ymgynnull mewn grwpiau 
mawr neu fannau lle nad oes modd cadw pellter cymdeithasol

•  Cynnal hylendid da. Golchwch eich dwylo am 20 eiliad yn rheolaidd, yn 
ddelfrydol cyn ac ar ôl cyffwrdd arwynebau y bydd eraill hefyd yn eu cyffwrdd. 
Dŵr a sebon sydd fwyaf effeithiol, ond defnyddiwch hylif diheintio dwylo pan 
nad yw hynny’n bosibl. Dylech disian neu beswch i mewn i hances bapur a’i rhoi 
yn y bin wedyn, ac os nad yw hynny’n bosibl dylech disian neu beswch i blygiad 
eich penelin

•  Dylech osgoi cyffwrdd arwynebau y mae eraill yn eu cyffwrdd yn rheolaidd, 
yn enwedig o dan do. Pan nad yw hynny’n bosibl, dylech olchi neu ddiheintio’ch 
dwylo cyn ac ar ôl cyffwrdd arwynebau

• Os oes gennych unrhyw symptomau, dylech hunanynysu ac archebu prawf ar 
unwaith. Os bydd canlyniad eich prawf yn bositif, dylech gydweithredu â’r timau 
Profi, Olrhain, Diogelu i sicrhau bod pawb yr ydych wedi dod i gysylltiad agos â 
nhw yn cael eu holrhain yn gyflym ac yn hunanynysu i atal cadwyni trosglwyddo. 
Mae gan rieni a gofalwyr rôl hanfodol o ran diogelu plant a phobl agored i niwed

•  Gwisgo gorchudd wyneb i ddiogelu eraill a diogelu’ch hun pan na allwch 
gadw 2 fetr o bellter oddi wrth eraill, megis mewn siop brysur. Rhaid ichi wisgo 
gorchudd wyneb pan fo’n orfodol, megis ar gludiant cyhoeddus

• Sicrhau bod digon o awyr iach mewn mannau dan do, gydag awyru da
• Osgoi teithio i ardaloedd sydd â chyfraddau heintio uchel. Gallai hyn 

gynnwys gwlad arall neu ran arall o’r DU neu Gymru. Dilyn gofynion cwarantin 
i hunanynysu am 14 diwrnod os byddwch yn dychwelyd o wlad nad yw 
wedi’i heithrio

Busnesau a sefydliadau eraill sy’n rheoli safleoedd neu’n 
darparu gwasanaethau

Mae’r sefydliadau hyn yn gyfrifol am leihau’r risgiau i’w cwsmeriaid a’u staff. Rhaid 
iddynt weithredu a chynnal pob mesur rhesymol i atal lledaeniad y coronafeirws. 
O ran y busnesau a’r gwasanaethau hynny sy’n fwy o risg neu pan nad yw’n 
bosibl cadw 2 fetr o bellter, mae canllawiau wedi’u llunio gyda diwydiant, 
undebau llafur a gweithwyr iechyd proffesiynol i helpu i roi camau lliniaru 
ychwanegol ar waith.

https://llyw.cymru/sut-i-hunanynysu-pan-fyddwch-yn-teithio-i-gymru-coronavirus-covid-19
https://llyw.cymru/teithwyr-sydd-wedi-eu-heithrio-rhag-hunanynysu-coronafeirws-covid-19
https://llyw.cymru/busnesau-a-chyflogwyr-coronafeirws
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Mae busnesau a sefydliadau eraill yn gyfrifol am ymateb pan fyddant yn nodi 
achosion posibl ymysg eu staff drwy eu hannog i ynysu a chael prawf. Maent 
yn gyfrifol am gydweithio â thimau POD i ymateb yn gyflym i atal y feirws rhag 
trosglwyddo ymhellach. I’r busnesau hynny lle mae pobl mewn cysylltiad 
agos â’i gilydd am gyfnodau hir, maent yn gyfrifol am gadw cofnodion o staff, 
cwsmeriaid ac ymwelwyr er mwyn cefnogi’r gwaith o olrhain cysylltiadau. 

Mae busnesau a sefydliadau eraill yn gyfrifol am ddiogelu staff a chwsmeriaid 
drwy ddilyn canllawiau Timau Rheoli Achosion Lluosog neu Dimau Rheoli 
Brigiadau a’u haelodau yn unol â’u cyfarwyddiadau (e.e. mwy o brofion neu 
gau’r safle o’u gwirfodd).  

Awdurdodau lleol a Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd

Mae awdurdodau lleol a Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd, gyda chymorth 
yr heddlu ac eraill, yn gyfrifol am orfodi’r rheolau, y cyfyngiadau a’r gofynion a 
gyflwynir i atal lledaeniad y coronafeirws. Mae Llywodraeth Cymru wedi cryfhau 
eu pwerau gorfodi. Bydd y rhain yn cael eu hadolygu’n barhaus er mwyn 
sicrhau bod gan swyddogion gorfodi yr hyn sydd ei angen arnynt i ddiogelu 
Cymru. Mae hyn yn cynnwys pwerau i’w gwneud yn ofynnol i fusnesau a 
sefydliadau eraill wella neu gau os nad ydynt wedi rhoi mesurau rhesymol ar 
waith i atal lledaeniad y coronafeirws.

Bydd gan bob awdurdod lleol ei drefniadau llywodraethu ei hun sydd wedi’u 
nodi yn ei gyfansoddiad a chynlluniau dirprwyo a chyfrifoldebau gweithredol 
yr  rweinydd. Mae’r rhain yn nodi sut y gwneir penderfyniadau a chan bwy. Gallai 
hyn gynnwys penderfyniadau strategol allweddol megis cau gwasanaethau 
cyhoeddus dros dro mewn argyfwng. Caiff pwerau gorfodi penodol eraill eu 
dirprwyo i swyddogion eu defnyddio yn unol â pholisïau gorfodi corfforaethol 
pob Cyngor.

Mae gan awdurdodau lleol ystod o bwerau sydd eisoes wedi’i nodi yn 
y ddogfen hon. Maent wedi’u cynrychioli yn y trefniadau llywodraethu 
amlasiantaethol a nodir uchod. Bydd penderfyniadau yn cael eu gwneud drwy 
strwythurau llywodraethu perthnasol i reoli lledaeniad y coronafeirws mewn 
ardaloedd lleol. Bydd modd gofyn i Weinidogion Cymru ymyrryd os yw’n bosibl 
y bydd angen cyflwyno cyfyngiadau neu bwerau ehangach.  

Byrddau iechyd, awdurdodau lleol ac asiantaethau partner 

Gyda’i gilydd, maent yn gyfrifol am lunio a gweithredu Cynlluniau Atal ac 
Ymateb Lleol ar gyfer COVID-19. Gan gydweithio, maent yn gyfrifol am fynd 
ati’n rhagweithiol i dargedu gweithgarwch a lliniaru risgiau yn y meysydd 
hynny sydd â risg uchel bosibl, yn ôl gwyddoniaeth a phrofiad rhyngwladol. 
Gallai hyn gynnwys profion ychwanegol neu orfodaeth mewn gweithleoedd 
cysylltiad uchel neu leoliadau eraill lle mae risg uwch o ledaenu’r feirws – 
megis lle mae llawer o bobl yn cymysgu neu’n dod i gysylltiad agos â’i gilydd.

https://llyw.cymru/cadw-cofnodion-ynghylch-staff-cwsmeriaid-ac-ymwelwyr-profi-olrhain-diogelu
https://llyw.cymru/cadw-cofnodion-ynghylch-staff-cwsmeriaid-ac-ymwelwyr-profi-olrhain-diogelu
https://gov.wales/contact-tracing-your-questions
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Mae byrddau iechyd lleol ac awdurdodau lleol yn darparu trosolwg 
a darpariaeth strategol ar gyfer penderfyniadau lleol a chapasiti profi. 
Mae byrddau iechyd lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn darparu 
cyfleusterau profi i gefnogi Profi, Olrhain, Diogelu ac ymatebion iechyd 
amgylcheddol a chyhoeddus i glystyrau lleol, neu gamau ataliol mewn 
ardaloedd a ystyrir yn rhai risg uchel. Mae Swyddogion Iechyd yr 
Amgylchedd yn ymchwilio i drosglwyddiadau yn y gymuned ac yn cymryd 
camau priodol i liniaru unrhyw risgiau. Mae ganddynt oll rôl hollbwysig i’w 
chwarae o ran profi’r boblogaeth a dylai fod gan bob bwrdd iechyd lleol 
Gynllun Profi Lleol gyda phartneriaid i helpu i roi’r Strategaeth Brofi ar waith 
ac ymgysylltu a chyfathrebu â phoblogaethau lleol.

Mae timau Profi, Olrhain, Diogelu (POD) lleol a rhanbarthol yn gyfrifol am 
olrhain cysylltiadau a nodi achosion cymhleth a chlystyrau o achosion.  

Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn darparu arweinyddiaeth a chyngor 
arbenigol ar ddulliau iechyd y cyhoedd. Mae’n gyfrifol am gydlynu’r broses 
olrhain cysylltiadau, rhoi cyngor ar samplu a phrofi, a dadansoddi profion 
mewn labordy. Mae’n gyfrifol am gadw gwyliadwriaeth ar iechyd a darparu 
cyngor arbenigol ar ddiogelu iechyd. 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn gyfrifol am gynghori’r rhai sy’n 
dychwelyd i Gymru o dramor ar ofynion cwarantin, gan uwchgyfeirio at yr 
heddlu pan fo angen.

Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn darparu gwaith dadansoddi a chyngor 
arbenigol i gefnogi’r ymateb lleol drwy Dimau Rheoli Achosion Lluosog neu 
Dimau Rheoli Brigiadau – megis cyngor epidemiolegol arbenigol a data 
a dadansoddiad gwyliadwriaeth.

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Bydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn cefnogi’r ymateb mewn sefydliadau 
sydd â chlwstwr o achosion neu frigiad o COVID-19 wedi’i gadarnhau ymysg 
trinwyr bwyd neu fusnesau bwyd. Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn darparu 
gwybodaeth i’r Asiantaeth ynglŷn ag achosion o COVID-19 mewn sefydliadau 
bwyd. Pan fo’n briodol, bydd yr Asiantaeth yn cael ei chyfethol i Dîm Rheoli 
Achos Lluosog neu Dîm Rheoli Brigiad os gallai’r ymateb effeithio ar gyflawni 
rheolaethau swyddogol.
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Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Bydd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn cefnogi’r ymateb mewn 
sefydliadau sydd â chlwstwr o achosion neu frigiad o COVID-19 wedi’i gadarnhau 
pan mai ef yw’r awdurdod gorfodi o dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 
etc 1974. O dan yr amgylchiadau hyn bydd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch yn cael ei gyfethol i Dîm Rheoli Achos Lluosog neu Dîm Rheoli Brigiad. 
Pan fo’n briodol, bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn darparu gwybodaeth i’r 
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ynglŷn ag achosion o COVID-19.

Llywodraeth Cymru 

Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am ddarparu fframwaith cyffredinol ar gyfer 
atal. Mae hyn yn cynnwys darparu negeseuon iechyd y cyhoedd clir, gan gynnwys 
canllawiau, i’r cyhoedd ynghylch risgiau a chamau lliniaru. 

Mae Gweinidogion Cymru wedi cyflwyno rheoliadau, a phwerau gorfodi 
cysylltiedig, i ddarparu ar gyfer atal megis cadw pellter cymdeithasol a’r gofyniad 
i fusnesau roi mesurau rhesymol ar waith i atal lledaeniad y coronafeirws. 
Bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi camau gweithredu lleol a rhanbarthol ar gyfer 
atal pan fo angen. Bydd hefyd yn cydlynu ac yn cydweithio â gwledydd eraill y DU 
ar gamau ataliol.

Mae cymorth gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys lledaenu tystiolaeth a’r hyn 
a ddysgir, gwaith dadansoddol a chyngor arbenigol i gefnogi ymatebion lleol drwy 
Dimau Rheoli Achosion Lluosog a Thimau Rheoli Brigiadau. Bydd Llywodraeth 
Cymru yn gosod blaenoriaethau ac yn darparu adnoddau i gefnogi’r system POD. 
Bydd yn cydlynu ac yn cydweithio â gwledydd eraill y DU ar achosion newydd 
a chlystyrau.

Mae gan Weinidogion Cymru rôl i’w chwarae i sicrhau bod camau yn cael eu 
cymryd yn brydlon a’u bod yn gymesur. Onid oes angen penderfyniad i gyflwyno 
mesurau lleol neu ranbarthol ehangach, bydd penderfyniadau ynghylch camau 
gweithredu yn cael eu cymryd yn lleol drwy Dimau Rheoli Achosion Lluosog 
a Thimau Rheoli Brigiadau. O dan amgylchiadau eithriadol, mae’n bosibl y bydd 
Gweinidogion Cymru yn ymyrryd mewn ardal leol pan fyddant yn cael cyngor 
nad yw camau yn cael eu cymryd yn ddigon cyflym, neu fod camau wedi bod yn 
anghymesur neu’n ddiangen i reoli lledaeniad y feirws. Bydd unrhyw gamau yn 
cael eu cymryd gan weithio’n agos gydag arweinwyr awdurdodau lleol ac eraill. 
Bydd Llywodraeth Cymru yn cydlynu ac yn cydweithio â gwledydd eraill y DU 
ar achosion lluosog a brigiadau; yn enwedig pan fo goblygiadau trawsffiniol.

Pan fo angen a phan fo’n gymesur, bydd Gweinidogion Cymru yn gwneud 
rheoliadau i gyflwyno mesurau neu gyfyngiadau lleol neu ranbarthol – a mesurau 
cenedlaethol, pan fo angen. Byddant hefyd yn gyfrifol am ddileu’r cyfyngiadau 
hynny pan nad ydynt yn gymesur mwyach. Bydd Llywodraeth Cymru yn cydlynu 
ac yn cydweithio â gwledydd eraill y DU ar y mesurau hyn. 
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Y dull gweithredu o ran 
cyfathrebu
Mae cyfathrebu’n hanfodol ar bob lefel er mwyn bod yn glir ynghylch yr 
ymddygiadau disgwyliedig a sicrhau y caiff negeseuon clir ac effeithiol 
parhaus eu cydgysylltu ar draws pob sector a rhwng gweithgareddau lleol, 
rhanbarthol a chenedlaethol. Mae ymgyrchoedd cenedlaethol yn tynnu sylw 
at fesurau ataliol sydd eu hangen ac yn mynd i’r afael â materion ledled 
Cymru, megis dull gweithredu Diogelu Cymru. Ar bob lefel, mae angen 
gwahanol ddulliau i gyrraedd gwahanol grwpiau yn effeithiol, yn enwedig 
gwahanol grwpiau oedran a chymunedau amrywiol.

Mae data a gwybodaeth a ddefnyddir i lywio penderfyniadau yn cael eu 
cyhoeddi’n rheolaidd lle bo modd. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth gan 
y Gell Cyngor Technegol, data gan Lywodraeth Cymru a data gan Iechyd 
Cyhoeddus Cymru. Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud datganiadau 
ac yn cynnal cynadleddau i’r wasg i roi diweddariadau rheolaidd a chyfleu 
negeseuon allweddol. Mae arweinwyr etholedig lleol hefyd yn rhoi negeseuon 
lleol i’w cymunedau. 

Mae’r Cynlluniau Atal ac Ymateb Lleol ar gyfer COVID-19 yn nodi sut y bydd 
y dull cyfathrebu yn:
• Sicrhau cysondeb negeseuon ar draws achosion lluosog/brigiadau 

o achosion o fewn y rhanbarth, cysondeb ar draws ffiniau rhanbarthol ac 
â negeseuon cenedlaethol, gan gynnwys cysondeb â negeseuon ‘Diogelu 
Cymru’

• Osgoi creu ymgyrchoedd newydd lle mae fframweithiau cenedlaethol 
yn bodoli, gan gynnwys ‘Diogelu Cymru’ a ‘Profi, Olrhain, Diogelu’. 
Bydd timau cyfathrebu rhanbarthol yn addasu deunyddiau fel y bo’n briodol 
i’w cynulleidfaoedd lleol, ond sicrheir mwy o effaith drwy gysoni aml

• Defnyddio ystod o sianeli lleol, rhanbarthol i gyflwyno negeseuon penodol 
i’r ardaloedd lle mae’r risg fwyaf

• Defnyddio ystod o sianeli lleol, rhanbarthol i ddarparu cyfathrebu wedi’i 
dargedu os bydd achosion lluosog 

• Gwerthuso sut mae ei gyfathrebu a’i ymgysylltu â grwpiau agored i niwed 
yn ysgogi mwy o wybodaeth, hyder a chydymffurfiad mewn cymunedau lleol

Bydd y cynlluniau hyn yn cyd-fynd â chynlluniau gweithredu cyfathrebu i fod 
yn glir pa sefydliad sy’n arwain ar bob elfen.

https://llyw.cymru/y-gell-cyngor-technegol
https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil-cysylltiedig-coronafeirws-covid-19
https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummaryhttp://Public%20Health%20Wales
https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummaryhttp://Public%20Health%20Wales
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Ceir strwythurau sefydledig ar gyfer cyfathrebu mewn perthynas ag achosion 
lluosog a brigiadau ar lefel leol a rhanbarthol. Mae’r rhain yn amlasiantaethol 
ac wedi’u cydgysylltu drwy drefniadau’r Tîm Rheoli Achos Lluosog a’r Tîm 
Rheoli Brigiad perthnasol. Mae’r rhain wedi’u nodi yn y Cynllun ar gyfer 
Brigiadau o Achosion o Glefydau Trosglwyddadwy yng Nghymru. O dan 
y cynllun hwn bydd y Tîm Rheoli Brigiad yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf 
i’r cyhoedd a’r cyfryngau yn ôl yr angen heb ragfarnu’r ymchwiliad a heb 
gyfaddawdu unrhyw gyfrifoldebau statudol neu ofynion cyfreithiol a heb 
ddatgelu gwybodaeth am unrhyw glaf/achos penodol. Yng nghyfarfod cyntaf 
Tîm Rheoli Brigiad, dylid cytuno ar ddull cyfathrebu gan gynnwys trefniadau 
ar gyfer sicrhau bod y cyfryngau’n cael yr wybodaeth ddiweddaraf. Dylai hyn 
gynnwys llefarydd/llefarwyr enwebedig a phroses ar gyfer trefnu cynadleddau 
i’r wasg a rhyddhau datganiadau i’r wasg a negeseuon cyhoeddus eraill. 
Bydd timau cyfathrebu ar draws gwahanol asiantaethau yn cydweithio 
i sicrhau bod sicrwydd yn cael ei ddarparu a bod negeseuon clir a chyson 
yn cael eu defnyddio. Bydd y gweithgaredd hwn hefyd yn cael ei gydgysylltu 
â Llywodraeth Cymru a sefydliadau eraill fel y nodir gan y Tîm Rheoli Brigiad.

Mae timau cyfathrebu Llywodraeth Cymru yn monitro ymatebion lleol trwy 
gysylltu ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a thrwy’r Grŵp Rhybuddio a Hysbysu, 
er mwyn sicrhau bod negeseuon lleol a chenedlaethol yn cael eu cysoni, 
ac i gefnogi a chynnull lle bo angen hyn.

Mae timau cyfathrebu Llywodraeth Cymru hefyd yn monitro meysydd  
posibl lle y gallai fod angen ymyrraeth genedlaethol drwy’r Grŵp Cynghori  
ar Ddiogelu Iechyd. Mae hyn yn galluogi blaengynllunio a sefydlu cysylltiadau 
agosach yn gynnar ag asiantaethau partner yn y maes hwn. Bydd hyn 
yn hanfodol er mwyn sicrhau bod yr ymdrechion i gyfathrebu’n cael eu 
hintegreiddio’n ddidrafferth os bydd y sefyllfa’n gwaethygu a phwerau 
Gweinidogion Cymru yn cael eu defnyddio ar gyfer mesurau diogelu mwy 
cyfyngus mewn ardaloedd daearyddol penodol neu ar draws Cymru gyfan.

Os byddai’r mesurau hyn yn cael eu cyflwyno, byddai gwaith cyfathrebu 
Llywodraeth Cymru yn integreiddio o fewn y strwythur cyfathrebu presennol  
ar gyfer brigiadau o achosion, gan ddarparu cynnwys digidol ychwanegol  
a gynlluniwyd ymlaen llaw drwy ein sianeli, gan gynnwys targedu negeseuon 
i’r ardaloedd daearyddol perthnasol y mae’r cyfyngiadau yn effeithio 
arnynt. Bydd y Gweinidogion hefyd yn ymgymryd â gwaith ar y cyfryngau 
cenedlaethol a lleol i esbonio’r newidiadau a rhoi negeseuon calonogol,  
ar y cyd ag arweinwyr lleol. Bydd y cyfathrebu ynghylch y rhaglen Profi, 
Olrhain, Diogelu yn cael ei uwchraddio’n lleol hefyd. Bydd cyfathrebu  
â rhanddeiliaid lleol yn parhau i fod yn brif gyfrifoldeb i asiantaethau lleol fel 
byrddau iechyd ac awdurdodau lleol, drwy sianeli sy’n bodoli eisoes. Byddai 
arweinwyr etholedig lleol yn siarad â’r ardal ac ar ei rhan. 
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