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ADRAN 1. Rhagair gan y gweinidog

Bu 2020 yn flwyddyn anodd i bawb. Mae llawer 
ohonom wedi colli aelodau o’n teulu a ffrindiau 
agos i’r coronafeirws. Mae’r pandemig wedi 
amharu ar fywydau pob un ohonom mewn rhyw 
ffordd neu’i gilydd. 

Mae’r sefyllfa yng Nghymru ar ddechrau 2021 
yn ddifrifol iawn o hyd. Mae nifer yr achosion o’r 
feirws yn uchel iawn ac mae straen newydd, 
mwy heintus o’r coronafeirws wedi ymddangos 
ledled y DU, sydd ar led ym mhob rhan o Gymru. 
Felly, mae’n rhaid i ni i gyd aros gartref er mwyn 
cadw Cymru’n ddiogel. 

Ond, daw 2021 â llygedyn o obaith i ni i gyd 
am fod brechlynnau ar gyfer Covid-19 bellach 
ar gael. Dechreuodd rhaglen frechu Cymru 
pan gyrhaeddodd brechlyn Pfizer-BioNTech 
ddechrau mis Rhagfyr, ac yna brechlyn Prifysgol 
Rhydychen-AstraZeneca ddechrau mis Ionawr. 

Rhoddwyd cynlluniau’r GIG ar waith ar unwaith 
ac, o ganlyniad, mae mwy nag 86,039 o bobl 
ledled Cymru wedi’u brechu hyd yma. Yn erbyn 
cefndir o bwysau sylweddol iawn ar y GIG a’r 
sector gofal cymdeithasol, mae ymdrechion 
pawb sy’n rhan o’r rhaglen i roi’r nifer hwn 
o frechiadau, gyda fawr ddim gwastraff 
mewn cyfnod mor fyr, yn ddechrau pwysig a 
chadarnhaol. 

Mae’r strategaeth genedlaethol hon yn nodi sut 
y bydd y rhaglen frechu yn ehangu mor gyflym a 
diogel â phosibl yn ystod yr wythnosau nesaf ac 
yn cynnig dyfodol mwy disglair i ni. 

Bydd dros 1.5 miliwn o bobl yng Nghymru yn 
cael brechlyn yn ystod cam cyntaf y broses 
o’i ddarparu – ond bydd yn cymryd amser i 
ddiogelu pawb. 

Yn ddealladwy ddigon, mae galw mawr am y 
brechlyn. Mae’n bwysig ein bod yn gweithio 
drwy’r boblogaeth yn ôl y rhestr flaenoriaeth fel 
y’i nodir gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio 
a Brechu (JCVI). 

Y bobl sy’n wynebu’r risg fwyaf o ddal y 
coronafeirws a datblygu salwch difrifol fydd yn 
cael y brechlyn gyntaf. Mae hyn yn cynnwys 
pobl sy’n byw mewn cartrefi gofal; pobl dros 
80 oed a gweithwyr iechyd a gofal rheng flaen. 
(Gweler yr atodiad am ragor o fanylion am 
grwpiau blaenoriaeth yn y cam cyntaf). 

Megis dechrau mae’r broses o gyflwyno’r 
rhaglen hon ac wrth i Lywodraeth y DU 
ddarparu mwy o frechlynnau i Gymru ac wrth 
i’n gweithrediadau ehangu, byddwn yn parhau 
i weld nifer y bobl sy’n cael eu brechu yn ein 
grwpiau blaenoriaeth yn cynyddu o ddydd i 
ddydd. Dros y tair wythnos nesaf, bydd Cymru 
yn cael rhagor o ddosau o’r ddau frechlyn 
cymeradwy er mwyn helpu i ddiogelu pobl sy’n 
wynebu’r risg fwyaf.

Mae ein GIG wedi darparu dros 86,000 o 
frechlynnau gyda dim ond 1% yn cael ei 
wastraffu yn ystod wythnosau cyntaf rhaglen 
frechu genedlaethol na welwyd mo’i thebyg o’r 
blaen o ran ei maint a pha mor gyflym y mae’n 
rhaid ei chyflwyno. Dim ond drwy weithio gyda 
rhanddeiliaid allweddol – llywodraeth leol, y 
lluoedd arfog, gwasanaethau cyhoeddus eraill, 
busnesau a gwirfoddolwyr – y mae ein GIG 
wedi llwyddo i wneud hyn. Mae’r gydymdrech 
amlasiantaethol hon yn parhau ac mae ein 
darpariaeth yn cynyddu drwy’r amser er mwyn 
i ni allu diogelu mwy o’r bobl hynny sydd fwyaf 
agored i niwed bob dydd. Gwyddom fod pob un 
ohonom mewn ras yn erbyn y feirws i ddiogelu 
ac achub cymaint o fywydau â phosibl.

Ein neges o hyd yw: peidiwch â chysylltu â’ch 
bwrdd iechyd, eich meddyg teulu, fferyllwyr na’r 
awdurdod lleol i drefnu apwyntiad, byddwn yn 
cysylltu â chi pan ddaw eich tro.

Yn y cyfamser, mae angen i bob un ohonom 
ddilyn y rheolau a’r canllawiau sydd ar waith er 
mwyn cadw ein hunain a’n teuluoedd yn ddiogel. 
Mae hyn yn golygu cyfarfod â chyn lleied o bobl 
â phosibl, golchi eich dwylo’n rheolaidd, gwisgo 
gorchudd wyneb a chadw pellter oddi wrth eraill.
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ADRAN 2. Trosolwg a lle rydyn ni nawr

Mae ein strategaeth genedlaethol yn adeiladu 
ar y cynlluniau sydd eisoes ar waith o fewn 
ein saith Bwrdd Iechyd ac yn darparu mwy o 
fanylion am ein rhaglen. Bwriedir iddi nodi llwybr 
Cymru ar gyfer y misoedd nesaf wrth i nifer y 
bobl a gaiff eu brechu gynyddu’n sylweddol. 

Mae’n bwysig deall yr heriau o ran y cyflenwad 
a’r ffaith bod y logisteg a oedd yn gysylltiedig â’r 
brechlyn cyntaf yn arbennig wedi achosi heriau 
o ran cynnal cadwyn oer a dosbarthu’r brechlyn. 
Mae byrddau iechyd yn gweithredu’n unol â dull 
cyflenwi brechlynnau ‘jyst mewn pryd’ wrth i’r 
cyflenwad gyrraedd. Maent wedi bod yn creu 
seilwaith cyflwyno ac 
yn recriwtio gweithlu, gan gynnwys cymorth 
gofal sylfaenol, ar gyfer y canolfannau brechu 
ar gyfer y brechlyn hwn.  

Gan fod y manylion cyflenwi ar gyfer y ddau 
frechlyn newydd yn dod yn gliriach, gallwn 
bellach nodi ein strategaeth a’n huchelgais 
cenedlaethol yn gliriach. Mae’r strategaeth 
genedlaethol yn canolbwyntio ar y meysydd 
allweddol hyn: 

• Ein blaenoriaethau – rydym yn parhau i 
weithio’n agos â Llywodraeth y DU o ran 
y cyflenwad. Yn seiliedig ar yr hyn sy’n 
hysbys eisoes am y cyflenwad a’r grwpiau 
blaenoriaeth a bennwyd gan JCVI, rydym 
wedi nodi cerrig milltir allweddol (adran 3); 

• Ein seilwaith brechu - gwneud yn siŵr y gall 
pobl gael y brechiad a gynigir iddynt - ble i 
fynd i gael brechiad, pobl i roi’r brechiad a’r 
trefniadau ar gyfer y system apwyntiadau 
a chofnodi ac adrodd digidol (adran 4);

• Sicrhau bod pobl yn cael gwybodaeth 
gyfredol am y rhaglen frechu – rydym yn 
ymrwymedig i ddarparu gwybodaeth er 
mwyn sicrhau bod pawb yng Nghymru 
yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am 
y rhaglen frechu (adran 5). 

Yn unol â dull gweithredu Llywodraeth Cymru ar 
gyfer ymateb i’r dystiolaeth glinigol a gwyddonol 
ddiweddaraf a thystiolaeth arall yn ystod y 
pandemig hwn, caiff y strategaeth genedlaethol 
hon ei hadolygu’n rheolaidd. 

 

Lle rydyn ni nawr
Mae ein trefniadau ar gyfer cyflwyno’r brechiad 
wedi’u cynllunio i ymateb i’r her sy’n gysylltiedig 
â’r rhaglen frechu fwyaf erioed – er mwyn 
gweithredu mor gyflym ac mor ddiogel â 
phosibl gan wastraffu cyn lleied â phosibl o’r 
brechiadau gwerthfawr. Fel gyda’n hymatebion i 
bandemig COVID-19, gwneir hyn drwy ddefnyddio 
arbenigedd y GIG wrth gyflenwi brechiadau, gan 
gynnwys y brechlyn blynyddol ar gyfer y ffliw. 

Datblygodd GIG Cymru gynlluniau a 
strategaethau manwl iawn er mwyn paratoi 
ar gyfer rhaglen COVID-19. Mae’r llwyddiant 
wrth lansio’r rhaglen ar gyfer brechlyn Pfizer-
BioNTech ar 8 Rhagfyr yn dangos effeithiolrwydd 
y cynlluniau hynny. 

Ar 4 Ionawr, dechreuwyd cyflwyno brechlyn 
Prifysgol Rhydychen-AstraZeneca yng Nghymru. 
O ganlyniad, gallwn sicrhau bod brechlyn 
yn cyrraedd y rheini sydd ei angen fwyaf yn 
llawer cyflymach nag y gallem yn ystod yr 
wythnosau cychwynnol cyntaf hynny lle mai 
dim ond brechlyn Pfizer-BioNTech oedd ar 
gael, gan fod cyfyngiadau a heriau logistaidd 
yn gysylltiedig â’r brechlyn hwnnw. Gallwn 
gynnig brechlyn bellach i rai o’r grwpiau hynny 
a oedd fwyaf anodd eu cyrraedd â’r brechlyn 
cyntaf. Mae’r trefniadau ar gyfer dosbarthu 
brechlynnau i gartrefi gofal a meddygon teulu 
er mwyn cyrraedd pobl dros 80 oed yn cael eu 
hehangu ac rydym yn ymgysylltu â fferyllfeydd 
a gweithwyr gofal sylfaenol proffesiynol eraill er 
mwyn ehangu’r trefniadau hyn ymhellach, 
a hynny’n gyflym. 

Gan ddefnyddio arbenigedd y GIG wrth ddarparu 
brechlynnau, mae pob Bwrdd Iechyd wedi bod 
yn cynllunio ar gyfer cynyddu’r gweithlu ac yn 
cymryd camau i wneud hynny, gan sicrhau 
y caiff gofynion hyfforddi eu bodloni, y caiff 
canllawiau JCVI a chanllawiau eraill eu dilyn, 
a’r logisteg ar gyfer deunyddiau traul sy’n 
gysylltiedig â’r brechlynnau a chyfarpar diogelu 
personol, yn ogystal â’r seilwaith ategol sydd ei 
angen i roi’r Rhaglen ar waith. 

Mae’r dull gweithredu hwn yn berthnasol i bob 
rhan o GIG Cymru, ac mae Llywodraeth Cymru 
yn gweithio’n agos ag Iechyd Cyhoeddus Cymru 
ar bob agwedd feddygol, dechnegol ac iechyd 
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y cyhoedd. Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG 
Cymru wedi cynllunio a chyflwyno datrysiad TG 
newydd ar gyfer brechlynnau i Gymru, a fydd 
yn parhau am gyfnod hir ar ôl i’r rhaglen hon 
ddod i ben. Bu Cydwasanaethau GIG Cymru, 
Gwasanaeth Gwaed Cymru a Gwasanaeth 
Negeswyr Cymru oll yn hanfodol o ran logisteg 
ac o ran dosbarthu. Mae Ymddiriedolaethau’r 
GIG wedi cymryd rhan ar y cyd â’r byrddau 
iechyd wrth frechu a chynnig cymorth 
gweinyddol. Mae’r Fyddin wedi ein helpu ag 
agweddau ar ein gwaith cynllunio a dosbarthu er 
mwyn ymateb i’r her iechyd fwyaf a wynebwyd 
mewn cyfnod o heddwch ers y frech wen. 

Dim ond ers ychydig dros fis y bu ein rhaglen 
frechu ar waith yn y DU ac rydym wedi gwneud 
y canlynol: 

• Gwneud cynnydd sylweddol ym mhob rhan 
o Gymru i greu’r seilwaith brechu sydd 
ei angen i gyflwyno brechlynnau Pfizer-
BioNTech ac AstraZeneca (adran 4). Gan 
ddechrau â 7 canolfan frechu – sef un yn 
ardal pob bwrdd iechyd, cynyddodd y nifer 
i ddechrau i 14 ac ar hyn o bryd, mae 
22 o ganolfannau ar waith gyda threfniadau 
i gyflwyno canolfannau ychwanegol yn 
ystod yr wythnosau nesaf. Drwy ychwanegu 
lleoliadau gofal sylfaenol, fel y nodir yn 
adran 4, byddwn yn gallu symud yn 
gyflymach fyth; 

• Cynllunio a gweithredu system apwyntiadau 
digidol unigol a all greu apwyntiadau, 
cofnodi data ar y brechlynnau a roddwyd, 
pryderon diogelwch, digwyddiadau andwyol, 
gwastraff a mwy; 

• Rhoi’r dos cyntaf o’r brechlyn i dros 86,000 
o bobl yng Nghymru mewn ychydig dros fis. 
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ADRAN 3. Ein blaenoriaethau  

Cytunwyd ar ein rhestr flaenoriaeth o bobl i gael y 
brechlyn drwy gymeradwyo rhestr Cyd-bwyllgor 
ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) y DU, sy’n gorff 
annibynnol. Caiff yr un rhestr flaenoriaeth ei dilyn 
gan bedair gwlad y DU (atodiad 1) ac mae pedwar 
Prif Swyddog Meddygol y DU yn cefnogi’r rhestr. 

Bu diogelu pobl agored i niwed wrth wraidd ein 
hymatebion i’r pandemig o’r cychwyn ac mae 
bellach yn rhan flaenllaw o’n hymdrech i drechu’r 
afiechyd ofnadwy hwn. Dyna pam y byddwn yn 
parhau i ganolbwyntio ar frechu unigolion mewn 
cartrefi gofal a phobl dros 80 oed, a bydd y ffaith 
fod brechlyn Prifysgol Rhydychen-AstraZeneca 
bellach ar gael o gymorth mawr i’r broses honno. 

Mae hefyd yn hanfodol ein bod yn diogelu ein 
GIG a’n sector gofal cymdeithasol er mwyn 
cynnal cydnerthedd a sicrhau eu bod yno pan 
fydd eu hangen fwyaf ar ein dinasyddion mwyaf 
agored i niwed. Ochr yn ochr â’r unigolion mwyaf 
agored i niwed yn ein cymunedau, rydym felly yn 
ymrwymedig i sicrhau y caiff gweithwyr rheng 
flaen y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol eu 
cadw’n ddiogel er mwyn iddynt allu 
gofalu amdanom. 

Mae canllawiau JCVI yn nodi y bydd y gweithwyr 
iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen hynny y 
mae risg uwch y byddant yn cael yr haint neu’n ei 
drosglwyddo i nifer o bobl agored i niwed oherwydd 
eu nodweddion unigol neu nodweddion eu lleoliad 
yn cael blaenoriaeth uwch o ran cael y brechlyn 
na’r rheini sy’n wynebu risg is. Mae’r cyhoeddiad 
ar 8 Ionawr yn cydnabod bod rhai aelodau o 
staff mewn ysgolion a cholegau yn rhoi cymorth 
iechyd a gofal personol i grwpiau o bobl ifanc ag 
anghenion meddygol cymhleth. Yng Nghymru, 
caiff yr aelodau hyn o staff eu cynnwys o dan y 
categori iechyd a gofal cymdeithasol. 

Mae JCVI yn ystyried y trefniadau blaenoriaethu ar 
gyfer ail gam y broses, ar ôl i grwpiau 1-9 y Cyd-
bwyllgor gael eu brechu. Mae hyn yn cynnwys 
ystyried rhoi brechlynnau blaenoriaeth i grwpiau 
galwedigaethol penodol lle nad yw’r unigolion 
eisoes wedi cael y brechlyn ar sail nodweddion 
unigol fel oedran neu’r ffaith eu bod yn agored i 
niwed yn glinigol. 

Gallem benderfynu peidio â dilyn y dull gweithredu 
blaenoriaeth a argymhellir gan y Cyd-bwyllgor 
ar Imiwneiddio a Brechu, sy’n gorff arbenigol 
annibynnol, ac ailflaenoriaethu rhai grwpiau 
galwedigaethol penodol. Fodd bynnag, byddai 
hynny’n golygu y byddai dinasyddion sy’n fwy 
agored i niwed, gan gynnwys marwolaeth, yn  
 

aros yn hirach ac yn wynebu risg uwch o ddod i 
gysylltiad â’r feirws. Yn gryno, mae’r cyngor clir o 
ran iechyd y cyhoedd yn nodi bod dull gweithredu 
o’r fath yn debygol o achosi marwolaethau. Wrth 
gwrs, os bydd cyngor iechyd y cyhoedd JCVI a’r 
Prif Swyddogion Meddygol yn newid, byddwn yn 
ailystyried ein dull gweithredu.

Cerrig Milltir a Marcwyr o ran 
Grwpiau Blaenoriaeth 
Rydym yn pennu 3 carreg filltir allweddol er 
mwyn llywio ein hymdrechion. Mae’r cerrig milltir 
hyn oll yn dibynnu ar y cyflenwad o frechlynnau. 

CERRIG MILLTIR O RAN 
GRWPIAU BLAENORIAETH 

• Carreg filltir 1 – erbyn canol mis Chwefror – 
grwpiau 1 - 4. Yn amodol ar y cyflenwad, ein 
nod yw cynnig brechiad i bob preswylydd a 
phob aelod o staff mewn cartrefi gofal; staff 
iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen; 
pobl 70 mlwydd oed a hŷn; ac unigolion sy’n 
eithriadol o agored i niwed yn glinigol.

• Carreg filltir 2 – erbyn y Gwanwyn – grwpiau 
blaenoriaeth 5 - 9. Yn amodol ar y cyflenwad, 
sy’n fwy ansicr ymhellach i’r dyfodol, ein nod 
yw cynnig brechiad i bob grŵp blaenoriaeth 
sy’n rhan o Gam 1 (h.y. pobl dros 50 oed 
a phobl sy’n agored i niwed yn glinigol/yn 
wynebu risg). 
 
Grwpiau blaenoriaeth ar gyfer brechiad rhag 
y coronafeirws (COVID-19): cyngor gan JCVI, 
30 Rhagfyr 2020 - GOV.UK (www.gov.uk) 
 
Amcangyfrifir, gyda’i gilydd, bod y grwpiau 
risg hyn yn cynrychioli tua 99% o’r 
marwolaethau y gellir eu hosgoi o ganlyniad 
i COVID-19.

• Carreg filltir 3 – erbyn yr hydref –  
ein huchelgais yw cynnig brechiad i weddill 
y boblogaeth oedolion cymwys yn ôl y 
canllawiau pellach a gyhoeddir gan JVCI ar 
flaenoriaethau. Nid yw’r cyflenwad ar gyfer 
y cyfnod hwn yn hysbys eto, felly bydd 
gwaith cynllunio pellach i’w wneud mewn 
perthynas â’r garreg filltir hon a fydd yn 
ystyried y cyflenwad a chanllawiau pellach 
gan JVCI. 
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Rydym hefyd yn gosod rhai marcwyr cynnar i’w 
cyflawni yn y cyfamser wrth anelu at gyrraedd y 
garreg filltir gyntaf: 

Marcwyr 
Marciwr 1. Pob aelod o staff rheng flaen 
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru – erbyn 18 Ionawr 

Marciwr 2. Pob Cartref Gofal – erbyn diwedd 
mis Ionawr 

Marciwr 3. Nifer y meddygfeydd yn cynyddu o 100 
i 250 erbyn diwedd mis Ionawr er mwyn darparu 
brechlyn i unigolion sy’n agored i niwed yn agosach 
at eu cartrefi wrth i wrth i fwy o gyflenwadau 
o frechlyn Prifysgol Rhydychen-AstraZeneca 
ddod ar gael

Cyflenwad  
Mae ein cynlluniau yn dibynnu ar dderbyn 
cyflenwadau o’r brechlyn i Gymru mewn 
cyfrannau teg ac o fewn cyfnodau amser teg. 
Er nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y 
cyflenwad, mae Gweinidog Brechlynnau’r DU 
wedi rhoi sicrwydd o ran cyflenwadau yn y 
dyfodol a byddwn yn cadw mewn cysylltiad 
agos â Llywodraeth y DU a gweithgynhyrchwyr 
y brechlynnau er mwyn sicrhau bod y cyflenwad 
yn parhau’n gadarn. 

Hyd yn hyn, mae Cymru wedi derbyn 280,000 
o ddosau o frechlyn Pfizer-BioNTech a 47,000 o 
ddosau o frechlyn AstraZeneca.  

Ar 31 Rhagfyr, llwyddwyd i ddyblu nifer yr 
unigolion y gellir eu brechu yn ystod tri mis 

cyntaf ein cynllun o ganlyniad i’r newid sefyllfa 
a gyhoeddwyd gan yr Asiantaeth Rheoleiddio 
Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd 
(MHRA) a’r Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a 
Brechu (JCVI). 

O ganlyniad i’r penderfyniad i ehangu’r cyfnod 
rhwng dosau’r brechlyn i hyd at 12 wythnos a 
chaniatáu i frechlynnau a oedd wedi’u cadw’n 
flaenorol ar gyfer ail ddosau (50%) gael eu 
defnyddio ar unwaith, rydym wedi gallu cynyddu’r 
capasiti i ddosbarthu brechlyn Pfizer-BioNTech 
yn arbennig. 

Mae cynlluniau ar waith i gynyddu nifer y dosau 
o frechlyn Pfizer-BioNTech a ddosberthir gan y 
GIG i ryw 50,000 yr wythnos erbyn diwedd mis 
Ionawr; gan fwy neu lai ddyblu’r gyfradd y caiff y 
brechlyn ei ddefnyddio ar hyn o bryd. Bydd angen 
cyflenwadau ychwanegol at gyflenwad presennol 
Cymru o’r brechlyn erbyn diwedd yr wythnos sy’n 
dechrau 8 Chwefror er mwyn bodloni ein cynllun, 
sy’n ategu pwysigrwydd cyflenwad gwarantedig 
o’r brechlynnau (Ffigur un).

Caiff pob dos o frechlyn Prifysgol Rhydychen-
AstraZeneca i Gymru ei gyflenwi’n uniongyrchol 
i feddygon teulu, darparwyr gofal sylfaenol eraill 
gan gynnwys fferyllfeydd, ac ysbytai cyn gynted 
ag y bydd ar gael. Hyd yn hyn, dim ond nifer 
cymharol fach rydym wedi’i dderbyn. Gwyddom 
fod llawer o feddygon teulu ac eraill yn barod ac 
y gallant ddefnyddio cymaint o’r brechlyn hwn 
ag y gall Llywodraeth y DU ei gyflenwi. Er ein bod 
yn hyderus y bydd y cyflenwad yn cynyddu’n 
sylweddol yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf, 
pe byddai gennym fwy, gallem fwrw ati’n gyflym i 
frechu mwy o bobl.

Ffigur 1: Y dosau o frechlyn Pfizer-BioNTech a gyflenwyd i fyrddau iechyd ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre 
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Dosau a gyflenwyd i’r GIG

Cyflenwadau cronnol i’r GIG

Y dosau cyntaf ar gael

Stoc neilltuedig a ryddhawyd ar 
gyfer y dosau cyntaf

Y dosau o frechlyn Pfizer BioNTech a gyflenwyd i fyrddau iechyd ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre a ddefnyddiwyd ar gyfer y dosau cyntaf fesul 
wythnos wedi’u dangos yn erbyn cyfanswm y dosau cyntaf a gyflenwyd i Gymru gan Lywodraeth y DU ar 10 Ionawr 2021 gan gynnwys danfoniadau 
arfaethedig hyd at 8 Chwefror 2021

Mae nifer y dosau sydd eu 
hangen ar y GIG yn fwy na’r 
cyflenwad sydd ar gael i 
Gymru
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ADRAN 4. Ein seilwaith brechu - Ble a sut i gael eich brechu 

Y model cyflenwi brechiadau  
Rydym wedi bod yn adeiladu seilwaith o’r 
gwaelod i fyny. Mae hynny’n cynnwys seilwaith 
digidol pwrpasol a chadarn ar gyfer trefnu 
apwyntiadau, cofnodi ac adrodd ar 
weithgarwch brechu.

Mae’r model cyflenwi a grëwyd gan GIG Cymru 
yn fodel cyfun. Ei nod yw darparu cymysgedd o 
safleoedd er mwyn cwblhau’r broses o gyflenwi 
brechiadau mor gyflym â phosibl, sicrhau 
diogelwch, diwallu anghenion nodweddion y 
brechlyn, bod mewn lleoliad sydd mor gyfleus â 
phosibl ac, yn hollbwysig, gwneud yn siŵr bod 
cyfle cyfartal ledled y wlad a phob cymuned 
i gael brechiad. Bwriedir i’r model hwn hefyd 
sicrhau bod ein cartrefi gofal a’r boblogaeth hŷn 
yn cael y brechlyn cyn gynted â phosibl.  

Mae hynny’n golygu bod gennym gymysgedd o 
ganolfannau brechu torfol (MVCs), meddygfeydd 
gofal sylfaenol ac unedau symudol:

• Cyfradd brosesu uchel drwy Ganolfannau 
Brechu Torfol, sy’n hollbwysig wrth drin 
nodweddion y brechlyn Pfizer-BioNTech. 
Bydd y Canolfannau Brechu Torfol yn 
parhau i fod yn bwysig, er i ofal sylfaenol 
ddechrau gweithredu’n llawn, oherwydd 
cymhlethdodau Pfizer-BioNTech ac 
oherwydd y niferoedd wrth i ni symud 
drwy’r grwpiau, yn enwedig yn ystod 
cam 2. Bydd canolfannau, yn ystod yr 
ychydig wythnosau nesaf, yn cynyddu i 
35, gyda chyfuniad o ganolfannau torfol 
a chanolfannau lloeren llai. Mae byrddau 
iechyd wrthi’n ystyried darparu mwy 
o ganolfannau gan ein bod am gael o 
leiaf un ganolfan frechu ym mhob sir yng 
Nghymru. Ar yr un pryd, mae’r capasiti mewn 
canolfannau yn cynyddu. Mae ein byrddau 
iechyd wedi cynllunio eu canolfannau 
brechu fel bod eu horiau agor yn hyblyg yn 
seiliedig ar gyflenwad y brechlyn. Felly, wrth i 
gyflenwadau’r brechlyn gynyddu bydd mwy 
a mwy yn agor am ddiwrnodau hirach a 
thros 7 diwrnod yr wythnos. Dros yr wythnos 
diwethaf, mae 90% o’n canolfannau brechu 
wedi bod ar agor dros y penwythnos. Mae 
practisau cyffredinol hefyd wedi trefnu eu 
bod yn agor gyda’r nos ac ar benwythnos 
ac wrth i gyflenwadau’r brechlyn gynyddu 

bydd eu horiau a’u diwrnodau o gyflenwi’r 
brechlyn yn cynyddu hefyd; 

• Cyfleustra lleol, diogelwch i grwpiau o bobl 
hŷn a phobl agored i niwed ac ymgyrraedd 
â chymunedau drwy ofal sylfaenol. Mae dull 
gweithredu ar waith i alluogi contractwyr 
gofal sylfaenol (Practis Cyffredinol, Fferyllfa 
Gymunedol, Deintyddiaeth ac Optometreg) 
i chwarae rôl yn y gwaith o gyflwyno’r 
brechlyn. Mae gan bractisau meddygon 
teulu a fferyllfeydd yn enwedig brofiad 
arbenigol o redeg rhaglenni imiwneiddio 
ac mae ganddynt y seilwaith ar hyn o 
bryd i wneud hynny. Mae’r gymuned gofal 
sylfaenol wedi ymateb yn gyflym ac yn yr 
wythnosau nesaf byddwn yn gweld gofal 
sylfaenol yn mabwysiadu rôl hanfodol yn y 
broses o gyflwyno’r brechlyn.

• Bob blwyddyn mae practisau meddygon 
teulu yng Nghymru yn darparu cannoedd 
ar filoedd o frechiadau’r ffliw tymhorol 
mewn ychydig fisoedd. Gan ddefnyddio 
arbenigedd, profiad a chyfleustra practisau 
meddygon teulu lleol byddwn yn gallu 
cyrraedd nifer sylweddol o unigolion yn y 
grwpiau blaenoriaeth ar gyfer eu brechu.  
Rydym eisoes yn ymgysylltu â thua 100 o 
bractisau meddygon teulu wrth gyflwyno’r 
rhaglen, a byddwn yn cynyddu hyn i fwy 
na 250 cyn diwedd mis Ionawr. Gwyddom 
fod meddygon teulu yn barod ac yn gallu 
defnyddio brechlyn Prifysgol Rhydychen-
AstraZeneca cyn gynted ag y bydd ar 
gael. O gofio’r cyfyngiadau ar gyflenwi’r 
brechlyn hwn, byddwn yn gweithio gyda 
byrddau iechyd a phractisau meddygon 
teulu sydd â’r seilwaith angenrheidiol 
i ddefnyddio brechlyn Pfizer-BioNTech 
lle bynnag y bydd yn ymarferol gwneud 
hynny, a dysgu gwersi o’r hyn y mae 
siroedd eraill yn y DU a ledled y byd yn ei 
wneud; 

• Mae gan lawer o fferyllfeydd  cymunedol 
brofiad o ddarparu brechiadau. Er bod 
cyflwyno rhaglen frechu COVID-19 yn peri 
heriau logistaidd gwahanol i fferyllfeydd 
(lle mae’n rhaid i’r brechlyn gael ei 
gyflenwi mewn niferoedd cymharol fawr a’i 
ddefnyddio’n gynt), bydd rhai fferyllfeydd 
llai yn gallu brechu ar y safle a bydd staff 
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o rai eraill yn cefnogi ymdrechion yn y 
canolfannau brechu torfol. Unwaith eto, 
bydd hyn yn dibynnu ar gael cyflenwadau 
digonol o’r math cywir o frechlyn i ateb y 
galw o bob rhan o’r maes gofal sylfaenol.

• Cwmpas daearyddol llawn, yn enwedig 
mewn cymunedau gwledig neu ‘anodd eu 
cyrraedd’, gan ymgyrraedd ymhellach â 
chymunedau drwy unedau symudol, sy’n 
arbennig o bwysig yn y tymor cychwynnol 
wrth fynd i gartrefi gofal. Mae’r 14 o Unedau 
symudol a gaiff eu rhedeg gan ein nyrsys 
cymunedol sydd bellach ar waith yng 
Nghymru yn parhau i ganolbwyntio ar 
gyrraedd cartrefi gofal.  

Byddwn yn parhau i ehangu ein seilwaith 
brechu. Lluniwyd map yn nodi lleoliad y 
canolfannau presennol; caiff y map hwn ei 
ddiweddaru’n gyson. (Gweler tudalen 10)

Gwneud apwyntiadau - 
System Imiwneiddio Cymru
Mae seilwaith digidol cadarn ar gyfer trefnu 
apwyntiadau, cofnodi, ac adrodd ar weithgarwch 
brechu bellach ar waith. Cofnodir pob brechiad 
yng Nghymru yn uniongyrchol ar System 
Imiwneiddio Cymru - meddalwedd bwrpasol a 
ddatblygwyd gan Wasanaeth Gwybodeg GIG 
Cymru i ddiwallu anghenion y rhaglen frechu. 
Mae’n ei gwneud yn hawdd galw’r bobl yn 
y grwpiau blaenoriaeth uchaf yn gyflym i’n 
canolfannau torfol, ac anfon negeseuon testun 
i’w hatgoffa, a gwneud yn siŵr bod rhywun yn 
cysylltu â nhw eto ar gyfer eu dos nesaf. Caiff ei 
hintegreiddio â chofnod y meddyg teulu fel y gall 
brechwyr wirio alergeddau ac imiwneiddiadau yn 
y gorffennol - gan sicrhau bod y rhaglen 
yn ddiogel. 

Gweithlu – y fyddin, gan ddefnyddio 
ein sector cyhoeddus ehangach a 
gwirfoddolwyr
Yn ogystal ag adeiladu’r seilwaith ffisegol, mae’r 
gwaith o sefydlu a defnyddio ein gweithlu brechu 
a chreu gallu pan fo ymchwydd ar waith. 

Mae’r gwaith o ddatblygu ein Canolfannau 
Brechu Torfol wedi cael ei arwain gan fyrddau 
iechyd gyda chymorth helaeth gan awdurdodau 
lleol o ran addasrwydd lleoliad a safle. Mae 
modelau staffio wedi cael eu datblygu yn fanwl 
iawn gyda dull amlddisgyblaethol sy’n parchu’r 
canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol, 
cyfarpar diogelu personol a chymhlethdod 
trin brechlyn Pfizer-BioNTech. Mae’r timau yn 
y Canolfannau Brechu Torfol yn gasgliad o 
imiwneiddwyr profiadol, rhai sydd wedi cael 
yr hyfforddiant diweddaraf, a gweithwyr 
proffesiynol cofrestredig ym maes gofal iechyd 
sydd wedi cael yr hyfforddiant sy’n ofynnol i 
imiwneiddio gan ddefnyddio’r brechlyn. Mae 
cefnogaeth fferyllfeydd wedi bod yn hollbwysig 
ar gyfer brechlyn Pfizer-BioNTech oherwydd 
y gofyniad ynghylch cadwyn oer. Mewn nifer 
o’n Canolfannau Brechu Torfol ceir cyfraniad 
proffesiynol eang, gan wasanaethau gofal 
sylfaenol ac eilaidd a gwasanaethau iechyd 
meddwl.

Mae cefnogaeth y fyddin gennym hefyd ledled 
Cymru a nawr mae gennym:

• 14 o imiwneiddwyr; a 

• 70 aelod arall o bersonél sy’n cefnogi mewn 
canolfannau brechu.  

Mae posibilrwydd y caiff hyn ei ymestyn dros yr 
wythnosau nesaf. 

Bu cryn ddiddordeb mewn cefnogi byrddau 
iechyd gyda’u rhaglenni lleol a chafwyd cynigion 
gan sefydliadau cenedlaethol i ddefnyddio eu 
safleoedd a’u staff. Mae trefniadau ar waith 
gyda gwasanaeth Ambiwlans Sant Ioan Cymru 
a’r Groes Goch Brydeinig ac rydym yn cynnal 
trafodaethau â sefydliadau eraill. Mae byrddau 
iechyd hefyd yn cynnal trafodaethau â’u 
partneriaid awdurdod lleol a’r heddlu.

Mae rôl bwysig yma i’n staff sydd wedi ymddeol 
ac eraill sydd â’r arbenigedd a’r profiad i helpu 
i gyflwyno’r rhaglen ar gyfer brechiad. Rydym 
wedi rhoi trefniadau a phrotocolau ar waith er 
mwyn i bobl allu gwirfoddoli:

https://llyw.cymru/protocol-cenedlaethol-ar-
gyfer-brechlyn-covid-19-pfizer-biontech

https://llyw.cymru/protocol-cenedlaethol-ar-
gyfer-brechlyn-covid-19-astrazeneca

https://llyw.cymru/protocol-cenedlaethol-ar-gyfer-brechlyn-covid-19-pfizer-biontech
https://llyw.cymru/protocol-cenedlaethol-ar-gyfer-brechlyn-covid-19-pfizer-biontech
https://llyw.cymru/protocol-cenedlaethol-ar-gyfer-brechlyn-covid-19-astrazeneca 
https://llyw.cymru/protocol-cenedlaethol-ar-gyfer-brechlyn-covid-19-astrazeneca 
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ADRAN 5: Cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen frechu 

Gwyddom fod pobl am gael eu hysbysu’n llawn 
am y broses o gyflwyno’r rhaglen frechu ac am 
y brechiad ei hun. 

Ar lefel genedlaethol, rydym yn ymrwymedig i fod 
yn dryloyw a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf 
i bobl am gynnydd. Rydym yn:

• Rhyddhau data yn ddyddiol ar nifer y bobl 
sydd wedi derbyn brechiadau. Caiff hyn ei 
gyhoeddi ar Ddangosfwrdd Gwyliadwriaeth 
COVID-19 Cyflym Iechyd Cyhoeddus Cymru 
o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd y data 
a gaiff eu rhyddhau yn ddyddiol yn dangos 
nifer gronnol y brechiadau a roddwyd - ar 
gyfer y dos cyntaf a’r ail ddos. Bydd y 
ffigurau dyddiol yn rhoi diweddariad amserol 
ar gyflwyno’r rhaglen frechu, er y bydd y 
nifer go iawn o bobl a gaiff eu brechu yn 
uwch oherwydd y broses barhaus o gofnodi 
data.*

• Parhau i gyhoeddi data mwy manwl 
ar frechiadau yn wythnosol drwy 
Ddangosfwrdd Gwyliadwriaeth COVID-19 
cyflym Iechyd Cyhoeddus Cymru. Bydd hyn 
yn cynnwys data ar lefel bwrdd iechyd lleol 
a chaiff hyn ei ehangu i gwmpasu pynciau 
eraill wrth i fwy o ddata o ansawdd gwell 
ddod ar gael, megis y nifer sy’n cael y 
brechlyn fesul grŵp â blaenoriaeth.*

• Dechrau cyhoeddi data yn rheolaidd ar 
gyflenwad a stoc y brechlyn yng Nghymru.

• Cynllunio i gyhoeddi dangosfwrdd i grynhoi 
ac olrhain cynnydd ar y rhaglen frechu.

Er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i 
unigolion am y rhaglen frechu a hyder i dderbyn 
y cynnig i gael brechiad, mae byrddau iechyd 
hefyd yn gweithio gyda phartneriaid lleol, 
gan gynnwys llywodraeth leol, i hysbysu pobl 
yn gyson am y rhaglen frechu sy’n cael ei 
chyflwyno a’r rhan y maent yn chwarae yn 
y rhaglen honno. Mae byrddau iechyd wedi 
ysgrifennu yn uniongyrchol at bob aelwyd yng 
Nghymru i egluro’r hyn y gallant ei ddisgwyl 
o ran y rhaglen frechu. Mae ffeithlun wedi ei 
gynnwys yn y llythyr hwn yn egluro’r grwpiau â 
blaenoriaeth a nifer y boblogaeth ym mhob grŵp 
- fel y gall unigolion asesu ble y maent yn y ciw 
fel petai. 

https://icc.gig.cymru/pynciau/imiwneiddio-a-
brechlynnau/gwybodaeth-brechlyn-covid-19/
ynglyn-ar-brechlyn/

*  https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary
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ATODIAD 1

Mae Cyd-bwyllgor annibynnol y DU ar 
Imiwneiddio a Brechu (JCVI) wedi cytuno ar y 
rhestr flaenoriaeth ar gyfer y brechlyn ac mae 
pob un o bedair gwlad y DU yn dilyn y rhestr hon.

Mae dau gam:

Yn y cam cyntaf, byddwn yn brechu yn ôl oedran 
a risg o salwch difrifol os bydd rhywun yn dal y 
coronafeirws. 

Dyma’r rhestr flaenoriaeth:

1. Pobl sy’n byw mewn cartref gofal ar gyfer 
oedolion hŷn a’u staff gofalu

2. Pawb 80 mlwydd oed a hŷn a gweithwyr 
iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen

3. Pawb 75 mlwydd oed a hŷn

4. Pawb 70 mlwydd oed a hŷn a phobl eithriadol 
o agored i niwed yn glinigol (sef y grŵp 
“gwarchod” gynt) – bydd pawb yn y grŵp hwn 
wedi cael llythyr blaenorol gan y Prif Swyddog 
Meddygol yn eu cynghori i warchod eu hunain 

5. Pawb 65 mlwydd oed a hŷn

6. Pawb rhwng 16 mlwydd oed a 64 mlwydd oed 
sydd â chyflwr iechyd sylfaenol*, sy’n golygu 
eu bod mewn mwy o berygl o salwch difrifol a 
marwolaeth 

7. Pawb 60 mlwydd oed a hŷn

8. Pawb 55 mlwydd oed a hŷn

9. Pawb 50 mlwydd oed a hŷn

Mae’r grwpiau hyn yn cyfrif am 99% o 
farwolaethau COVID-19 y gellid eu hosgoi. 

*Cyflyrau iechyd sylfaenol:

• Clefyd anadlol cronig, gan gynnwys clefyd 
rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD), 
ffeibrosis systig ac asthma difrifol

• Clefyd cronig y galon (a chlefyd fasgwlaidd)

• Clefyd cronig yn yr arennau

• Clefyd cronig yr afu

• Clefyd niwrolegol cronig, gan gynnwys 
epilepsi

• Syndrom Down

• Anabledd dysgu difrifol a dwys

• Diabetes

• Pobl sydd wedi cael trawsblaniad organ 
solet, mêr esgyrn neu fôn-gell

• Pobl sydd â mathau penodol o ganser

• Gwrthimiwnedd oherwydd clefyd neu 
driniaeth

• Asplenia a chamweithrediad y ddueg

• Gordewdra afiachus

• Salwch meddwl difrifol

Yn yr ail gam, disgwylir argymhellion pellach gan 
JCVI, gan obeithio y byddwn yn brechu gweddill 
poblogaeth Cymru. Y cyngor gan JCVI ar gyfer y 
cam cyntaf hwn yw y dylid canolbwyntio ar atal 
rhagor o dderbyniadau i ysbytai a brechu’r rhai 
sydd â risg uwch gyntaf. 
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