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COVID-19: Strategaeth Brechu Teg i Gymru 

Crynodeb Gweithredol 

Nod: Dylai pawb yng Nghymru gael chwarae teg o ran cael brechiad COVID-19, fel 
bod unigolion, teuluoedd a'u cymunedau yn cael eu diogelu rhag y feirws. 

Dull strategol: Er mwyn sicrhau chwarae teg o ran cael brechiad, egwyddor allweddol 
yn strategaeth frechu Cymru, bydd angen rhoi cymorth ychwanegol wedi'i deilwra i 
grwpiau nad ydynt yn cael eu gwasanaethau’n ddigonol. Bydd sicrhau bod pawb yn 
cael yr un cyfle i gael eu brechu yn helpu i fynd i'r afael ag effaith anghymesur bosibl 
COVID-19 ar grwpiau nad ydynt yn cael eu gwasanaethu’n ddigonol, fel y rhai o 
gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig, pobl ag anableddau a phobl sy'n byw mewn tlodi. 

Bydd y strategaeth brechu teg hon yn dilyn trywydd a arweinir gan y gymuned fel 
bod modd codi pryderon a chydnabod rhwystrau penodol ym mhob ardal. Gellir mynd 
i'r afael â rhwystrau a nodir drwy gymryd camau cydgysylltiedig, wedi'u teilwra, er 
mwyn galluogi ac annog grwpiau nas gwasanaethir yn ddigonol i gael brechiad. 

Fframwaith strategol: 

Bydd Pwyllgor Brechu Teg newydd yn gweithio i sicrhau bod pawb yn cael eu brechu 
rhag COVID-19 ledled Cymru. Bydd yn goruchwylio pedair agwedd allweddol ar y 
rhaglen frechu: 

1. Strategaeth a Chynllun Gweithredu – gan ddefnyddio holl arbenigedd y Pwyllgor 
Brechu Teg, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau ambarél grwpiau nas 
gwasanaethir yn ddigonol, timau cyflenwi brechiad GIG Cymru, Iechyd Cyhoeddus 
Cymru a Llywodraeth Cymru, caiff cynllun gweithredu seiliedig ar dystiolaeth, a 
lywir gan ddata, ac a ategir gan egwyddorion y strategaeth brechu teg, ei 
ddatblygu. Cefnogir dysgu a rennir fel bod modd rhoi ymyriadau seiliedig ar 
dystiolaeth ar waith. 

2. Data a Gwybodaeth – caiff camau wedi'u targedu a'u teilwra eu llywio gan ddata 
manwl ar grwpiau o'r boblogaeth y mae eu cyfraddau brechu yn isel neu nas 
gwasanaethir yn ddigonol gan wasanaethau gofal iechyd traddodiadol er mwyn 
mynd i’r afael ag annhegwch o ran brechu. Os na fydd ffynonellau data sefydledig 
ar gael, anogir casglu gwybodaeth bwrpasol er mwyn meithrin dealltwriaeth o'r hyn 
sy'n rhwystro ac yn galluogi cymunedau i gael eu brechu. Anogir gwerthuso effaith 
ymyriadau i sicrhau mwy o degwch. 

3. Proses Gyflenwi wedi'i Theilwra – cefnogir GIG Cymru i sicrhau bod pawb yn 
cael eu brechu, gan gynnwys gwneud addasiadau rhesymol a chyflwyno modelau 
cyflenwi newydd sbon fel nad yw neb yn cael ei adael ar ôl. 

4. Cyfathrebu ac Ymgysylltu – parheir i ddatblygu negeseuon ymatebol gan leisiau 
yr ymddiriedir ynddynt, ar y cyd â dinasyddion, gan ymateb i bryderon cymunedau 
ac wedi'u llywio gan ymchwil deall ymddygiad. Bydd ymgysylltu â chymunedau yn 
helpu i feithrin dealltwriaeth o fuddiannau cael eich brechu, a bydd yn cefnogi ac 
yn cymell pobl eraill i wneud hynny. 
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Adran 1: Trosolwg 

Mae brechu yn achub bywydau. Mae'n ymyriad iechyd y cyhoedd hynod effeithiol 
sy'n atal salwch, anabledd a marwolaeth o glefydau heintus (Andre 2008). Yn dilyn 
ymdrechion enfawr byd-eang, mae brechiadau diogel ac effeithiol ar gyfer y 
coronafeirws bellach wedi'u cymeradwyo i'w defnyddio yn y DU (JCVI 2020), a 
gefnogir gan astudiaethau byd go iawn o'u heffeithiolrwydd wrth leihau nifer y 
derbyniadau ysbyty a marwolaethau (Vasileiou et al. 2021; Lopez-Bernal et al 2021). 
Ein blaenoriaeth gyntaf yng Nghymru yw achub bywydau a diogelu'r bobl hynny sy'n 
wynebu'r risg fwyaf o salwch difrifol a marwolaeth o glefyd COVID-19. Mae'r Cyd-
bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) wedi argymell y grwpiau y dylid eu brechu 
gyntaf yn seiliedig ar oedran a ffactorau risg glinigol, gyda'r naw grŵp cyntaf o'r fath 
yn cyfrif am 99% o farwolaethau o COVID-19 (JCVI 2020). Mae dros filiwn o bobl 
wedi cael eu brechiad cyntaf erbyn hyn, sy'n golygu bod traean o boblogaeth Cymru 
wedi'u diogelu ag o leiaf un dos o'r brechiad. Bu'r cyfraddau brechu ymhlith y pedwar 
prif grŵp â blaenoriaeth yn uchel, gydag o leiaf 85% yn cael eu brechu, ac mae'r 
ganran bron yn 95% ar gyfer preswylwyr cartrefi gofal a'r rhai sydd dros 70 oed (ICC 
2021a). Fodd bynnag, mae tystiolaeth gynnar o anghydraddoldeb wrth frechu pobl 
(ICC 2021b) ac mae angen i'r rhesymau sydd wrth wraidd hyn gael eu deall yn well. 
Rhaid sicrhau chwarae teg wrth frechu'r boblogaeth gyfan, wrth i gam nesaf y rhaglen 
frechu ddechrau, lle cynigir brechiad i bob oedolyn yng Nghymru. 

Rhaid i raglen frechu Cymru weithio tuag at GIG Cymru teg a chyfartal lle dilynir 
egwyddorion pryder a pharch cyfartal wrth ddarparu gwasanaethau gofal iechyd sy'n 
ymwneud â'r coronafeirws (Llywodraeth Cymru 2020a). Mae hyn yn golygu bod pawb 
sy'n gymwys yn cael cynnig brechiad fel na fydd neb yn cael ei adael ar ôl. Ategir yr 
egwyddor cyfiawnder cymdeithasol hon gan ddeddfwriaeth yng Nghymru i fynd i'r 
afael ag anghydraddoldebau, gan ddilyn egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol, y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol a'r Ddeddf Cydraddoldeb 
(Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol 2020, Llywodraeth Cymru 2020b, Llywodraeth 
y DU 2010). Mae hefyd yn cyd-fynd â Chynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol 
Cymru lle mae Iechyd yn un o'r themâu allweddol. Mae'r Cynllun yn cynnwys nodau a 
chamau gweithredu wedi'u targedu at leihau anghydraddoldebau iechyd a sicrhau 
mynediad teg at wasanaethau iechyd a gwell canlyniadau i bobl Dduon, Asiaidd a 
Lleiafrifoedd Ethnig. 

I sicrhau tegwch i bawb, rhaid i bob unigolyn o fewn grŵp â blaenoriaeth gael cyfle 
teg ac ystyrlon i gael brechiad (Cyngor Ewrop 2021, Sefydliad Iechyd y Byd 2020). 
Lle na fydd grŵp penodol wedi derbyn lefelau digonol o wasanaethau gofal iechyd yn 
hanesyddol, bydd angen cynnig cymorth ychwanegol i fynd i'r afael â'r hyn sy'n 
rhwystro grwpiau o'r fath a'u hannog i gael eu brechu. Bydd camau wedi'u teilwra, lle 
gwneir pob ymdrech i ddatblygu strategaethau i frechu grwpiau agored i niwed neu 
nas gwasanaethir yn ddigonol, yn cyfrannu at raglen frechu deg a chyfiawn ledled 
Cymru. 

Gall camau wedi'u targedu ar gyfer grwpiau nas gwasanaethir yn ddigonol gael eu 
hystyried mewn tri dimensiwn rhyng-gysylltiedig; pobl â nodweddion gwarchodedig 
o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, gan gynnwys pobl o gefndiroedd lleiafrifoedd 
ethnig a phobl ag anableddau; y rhai sydd dan anfantais economaidd-
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gymdeithasol sy'n byw mewn cymunedau â lefelau uchel o amddifadedd neu allgáu 
cymdeithasol, a'r rhai mewn grwpiau sydd ar y cyrion neu nas gwasanaethir yn 
ddigonol fel ceiswyr lloches, pobl ddigartref, pobl sy'n rhan o'r system gyfiawnder, 
cleientiaid iechyd meddwl a phobl o gymunedau Teithwyr nad ydynt yn defnyddio 
gwasanaethau gofal iechyd traddodiadol yn rheolaidd. I sicrhau bod pawb yn cael eu 
brechu, bydd angen bwrw'r maen i'r wal a thargedu grwpiau nas gwasanaethir yn 
ddigonol er mwyn gwneud iawn am yr anghydbwysedd hanesyddol y maent wedi'u 
hwynebu o ran cael gafael ar wasanaethau gofal iechyd. Nodir y grwpiau allweddol y 
gall fod angen iddynt gael cymorth ychwanegol i gael brechiad yn Ffigur 1, yn dilyn 
Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb Iechyd ar gyfer y rhaglen frechu. 

Ffigur 1: Tri dimensiwn rhyng-gysylltiedig i'w hystyried o ran brechu teg 

Mae'n bwysig cymryd camau i sicrhau bod pawb yn cael eu brechu oherwydd nid yw 
COVID-19 wedi effeithio ar iechyd pobl yng Nghymru yn yr un ffordd. Mae 
canlyniadau iechyd gwael a fodolai eisoes wedi cael eu gwaethygu gan COVID-
19 gyda mwy o farwolaethau, derbyniadau ysbyty a derbyniadau gofal critigol ymhlith 
pobl o gymunedau sydd dan anfantais economaidd-gymdeithasol, o gymharu â'r rhai 
â lefelau is o amddifadedd (Llywodraeth Cymru 2020c, ICNARC 2021, SYG 2020a). 
Hefyd, mae pobl o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru yn wynebu mwy o 
risg o niwed yn sgil COVID-19, gyda dynion Du 2.9 gwaith yn fwy tebygol o farw na 
dynion Gwyn, a hefyd gwelir mwy o farwolaethau ymhlith dynion o grwpiau 
Bangladeshaidd neu Bacistanaidd, Indiaidd a grwpiau ethnig Eraill (SYG 2020b). 
Mae pobl ag anableddau dysgu sydd wedi'u diagnosio'n feddygol 3.7 gwaith yn fwy 
tebygol o farw na'r rhai heb anabledd dysgu, ac mae'r risg yn dal i fod yn uwch, 1.7 
gwaith yn fwy, hyd yn oed ar ôl addasu ar gyfer amrywiaeth o ffactorau cyfranogol 
(SYG 2020c). Mae'r gwaith hwn wedi cael ei gefnogi gan adroddiad diweddar gan 
Iechyd Cyhoeddus Cymru sy'n cefnogi'r canfyddiadau yng nghyd-destun Cymru (ICC 
2021c). 
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Mae anghydraddoldebau iechyd yn disgrifio gwahaniaethau mewn canlyniadau iechyd 
o fewn grwpiau o'r boblogaeth tra bod annhegwch ym maes iechyd yn awgrymu 
gwahaniaethau annheg ac anghyfiawn mewn canlyniadau iechyd. Ymhlith y 
ffactorau sy'n gysylltiedig â chyfraddau uwch o COVID-19 mae cyflyrau sy'n bodoli 
eisoes fel gordewdra, amodau cymdeithasol lle nad oes fawr ddim lle i ynysu mewn 
cartrefi, a ffactorau economaidd fel swyddi sy'n dod wyneb yn wyneb â'r cyhoedd, fel 
iechyd a gofal cymdeithasol, sy'n cynyddu'r cyfleoedd i drosglwyddo'r feirws (Public 
Health England 2020a, Llywodraeth Cymru 2020c, Llywodraeth Cymru 2020d). Dylid 
hefyd ystyried ffactorau strwythurol hirsefydledig fel pa mor hawdd yw hi i gael gafael 
ar wasanaethau gofal iechyd ac ymddiried mewn gweithwyr gofal iechyd proffesiynol 
oherwydd hiliaeth strwythurol (Public Health England 2020b, Llywodraeth Cymru 
2020d). Gellid osgoi'r rhyngchwarae cymhleth hwn o ffactorau personol, 
amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd, ac mae'r ffaith eu bod yn peri 
canlyniadau iechyd gwaeth yn anghyfiawn. Mae Ffigur 2 yn dangos y rhyngchwarae 
rhwng y ffactorau hyn a'r ffordd y mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar 
annhegwch ym maes iechyd a fodolai eisoes. 

Ffigur 2: Syndemig COVID-19, clefydau nad ydynt yn drosglwyddadwy a 
phenderfynyddion cymdeithasol iechyd a nodir yn Bambra et al. 2020 

Adran 2: Lle rydyn ni nawr 

Mae cael brechiad yn cael ei ystyried yn beth cadarnhaol yng Nghymru gydag 
85% o bobl yn dweud y byddent yn cael brechiad COVID-19 os byddent yn cael 
cynnig un (YouGov 2021a). Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir am bawb mewn 
cymdeithas. Yn arolwg Deall Cymdeithas COVID-19, nododd Robertson et al (2021) 
mai dim ond 28% o bobl Du/Du Prydeinig sy'n dweud y byddent yn cael y brechiad, o 
gymharu ag 84% o bobl Gwyn Prydeinig neu Wyddelig. Dengys astudiaeth 
ddiweddar gan SYG fod mwy o bobl mewn grwpiau ethnig o blaid cael brechiad, ond 
mae cryn amrywiad o hyd gyda 44% o oedolion Du/Du Prydeinig yn nodi nad ydynt 
yn siŵr o gymharu ag 8% o oedolion Gwyn (SYG 2021). 
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Mae amharodrwydd i gael brechlyn yn disgrifio'r oedi cyn ei gael neu wrthod ei 
gael. Gall hyn olygu y gwrthodir pob brechiad, y derbynnir rhai brechiadau ond y 
gwrthodir eraill, neu y derbynnir brechiadau ond gyda phryder neu amharodrwydd 
(Sefydliad Iechyd y Byd 2014). Mae'r ffactorau sy'n arwain at ansicrwydd ynghylch 
cael brechiad yn gymhleth ac yn benodol o ran cyd-destun, gan rychwantu pob 
agwedd argaeledd, hygyrchedd a derbynioldeb. Gallant adlewyrchu gwerthoedd a 
chredoau personol, normau cymdeithasol a diwylliannol o fewn cymunedau a 
chymdeithas yn ehangach, a materion strwythurol fel pa mor hawdd yw hi i gael 
brechiad yn ymarferol. 

Dywed Sefydliad Iechyd y Byd (2014) fod amharodrwydd i gael brechiad yn deillio o 
un neu gyfuniad o dri ffactor: 

 Hyder – faint o ymddiried sydd yn niogelwch ac effeithiolrwydd y brechlyn 
ei hun a darparwr y brechiad 

 Hunanfodlonrwydd – yn dynodi canfyddiad nad oes angen cael y 
brechiad neu nad yw'r salwch yn ddifrifol 

 Hwylustod – rhoi'r brechlyn mewn man cyfleus y mae'n hawdd i rieni a 
phlant ei gyrraedd 

Mae data arolwg diweddar yn y DU yn meithrin dealltwriaeth o'r amharodrwydd i gael 
brechiad ymhlith grwpiau lleiafrifoedd ethnig. Dywed YouGov (2021b), o blith pobl o 
gefndiroedd pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig na fyddent yn fodlon cael 
brechlyn, dywed 45% mai'r rheswm yw nad ydynt yn gwybod digon amdano, a dywed 
37% nad ydynt yn meddwl bod brechlynnau'n ddiogel. 

Yng Nghymru, mae tystiolaeth yn dod i law bod agweddau pobl tuag at gael eu 
brechu yn effeithio ar gyfraddau brechu ymhlith rhai grwpiau. Nododd adroddiad gan 
y Ganolfan Wyliadwraeth ar gyfer Clefydau Trosglwyddadwy, Iechyd Cyhoeddus 
Cymru (2021b) fod bwlch annheg o ran cael brechiad rhwng pobl sy'n byw yn y 
cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru a'r rhai sy'n byw yn y cymunedau 
lleiaf difreintiedig. Ymhlith pobl dros 80 oed mae'r bwlch yn 5.7%, ymhlith pobl 75-
79 oed mae'r bwlch yn 4.4%, ac ymhlith pobl 70-74 oed mae'r bwlch yn 5.2% (ICC 
2021c). Mae'r bwlch o ran cael brechiad hyd yn oed yn fwy amlwg wrth gymharu 
cyfraddau grwpiau lleiafrifoedd ethnig a phobl wyn. Ymhlith pobl dros 80 oed mae 
gwahaniaeth o 14.1%, gyda chyfradd gyfartalog o 71.5% ar gyfer y rhai o grwpiau 
pobl Dduon, Asiaidd, Cymysg a grwpiau ethnig Eraill, o gymharu ag 85.6% ymhlith 
pobl dros 80 oed o gefndir gwyn (ICC 2021b). 

Mae bylchau annheg yn bodoli mewn rhaglenni brechu rheolaidd i blant yng Nghymru 
(ICC 2019) a rhaglenni brechu rheolaidd i oedolion yn y DU (Llywodraeth y DU 2020). 
Rhaid cymryd camau ar unwaith i sicrhau nad yw'r fath annhegwch yn dod yn rhan o 
raglen frechu COVID-19. 

Adran 3: Yr hyn rydym wedi'i gyflawni hyd yma 

Mae byrddau iechyd lleol yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau i gynnal asesiad o'r effaith 
ar gydraddoldeb iechyd ac maent wedi cyflwyno addasiadau rhesymol er mwyn 
galluogi pobl â nodweddion gwarchodedig, fel anableddau, i ddefnyddio'r gwasanaeth 
a ddarperir ganddynt mewn ffordd ddiogel a hwylus. Bydd hyn yn cynnwys y defnydd 
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o ddehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain, mynediad anabl, darparu toiledau a mannau 
preifat addas. Bydd angen adolygu'r asesiad hwn yn rheolaidd wrth i fodel cyflenwi'r 
rhaglen frechu addasu wrth symud drwy'r grwpiau â blaenoriaeth. Bydd hyn yn sicrhau 
bod ystyriaeth wedi'i rhoi i ddarparu'r gwasanaeth mewn ffordd ddiwylliannol sensitif 
sy'n diwallu anghenion eu poblogaeth leol, gan gynnwys y rhai o grwpiau nas 
gwasanaethir yn ddigonol. 

Mae gan fyrddau iechyd lleol, drwy eu timau iechyd y cyhoedd lleol a'u timau 
imiwneiddio, brofiad o addasu a theilwra rhaglenni brechu i ddiwallu anghenion eu 
cymunedau gan ddilyn argymhellion seiliedig ar dystiolaeth (NICE 2017). Gan 
ddefnyddio cysylltiadau newydd a sefydledig â chymunedau lleol, mae timau lleol 
eisoes yn mynd ati i wneud cryn dipyn o waith cyfathrebu ac ymgysylltu gyda 
grwpiau pobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, pobl ddigartref ac aelodau o 
gymunedau Teithwyr. Datblygwyd dulliau newydd ac arloesol o deilwra eu rhaglenni 
brechu, fel defnyddio hen fan llyfrgell i greu "Imbiwlans" ym Mwrdd Iechyd Prifysgol 
Bae Abertawe a fydd yn golygu y gellir cynnal clinigau allgymorth symudol ar gyfer 
grwpiau nas gwasanaethir yn ddigonol. 

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi darparu cyllid ar gyfer gweithwyr allgymorth ac 
ymgysylltu newydd ar gyfer Grwpiau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig ym 
mhob bwrdd iechyd er mwyn helpu i ymgysylltu â'r gymuned. Dyfarnwyd cyllid grant o 
fwy na £2.5m i 27 o sefydliadau drwy Grant Adfer Gwirfoddoli yn sgil y Coronafeirws 
Llywodraeth Cymru, wedi'i hwyluso gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, er 
mwyn helpu i gefnogi a chynnal gwaith gwirfoddol a gwaith yn y gymuned wrth adfer o 
bandemig COVID-19. 

Datblygwyd cynllun cyfathrebu ac ymgysylltu cynhwysfawr gan ddefnyddio'r hyn a 
wyddir am ymddygiad i archwilio a deall canfyddiadau ynghylch cael brechiad. Mae 
hyn yn cynnwys y ffactorau sy'n cymell ac yn rhwystro rhywun mewn perthynas ag 
unrhyw frechiad COVID-19 posibl. Gellir goresgyn unrhyw rwystrau drwy ddefnyddio 
lleisiau yr ymddiriedir ynddynt i gyfleu gwybodaeth ddibynadwy. Mae gwaith ymgysylltu 
yn helpu i feithrin dealltwriaeth er mwyn llywio negeseuon ac mae'n sicrhau cyfathrebu 
dwyffordd. Fel rhan o hyn, bydd gweithwyr proffesiynol yn ateb cwestiynau a phryderon 
gan gymunedau, fel y rhai ynghylch diogelwch ac effeithiolrwydd y brechlyn. Sefydlwyd 
grŵp cydraddoldeb ac ymgysylltu o fwrdd rhaglen brechu COVID-19 a cheir lefelau 
presenoldeb da ymhlith y rhanddeiliaid. 

Mae'r Rhaglen Frechu yn erbyn Clefydau Ataliadwy o fewn ICC yn darparu 
arbenigedd a phrofiad i gefnogi rhaglenni brechu cenedlaethol. Mae ynghlwm wrth 
ddarparu data gwyliadwriaeth, arolygon o agweddau, adolygu tystiolaeth wyddonol ar 
ddiogelwch ac effeithiolrwydd brechlyn, cipolwg ar wyddor ymddygiad, ymgysylltu â 
rhanddeiliaid a chanllawiau iechyd y cyhoedd proffesiynol. Bu sicrhau bod mwy o 
wybodaeth ar gael am y rhaglen frechu a bod gwybodaeth ar gael i bawb mewn iaith 
neu fformat priodol yn flaenoriaeth. Mae gwybodaeth ar gael mewn mwy nag 20 o 
ieithoedd lleiafrifol, yn ogystal â fersiynau hawdd eu deall, print bras ac Iaith Arwyddion 
Prydain. Mae gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn defnyddio meddalwedd 
hygyrchedd gwefan Recite Me fel y gall defnyddwyr sydd â dyslecsia neu nam ar y 
golwg addasu'r wefan i fod yn addas iddynt o ran ffont a chyferbynnedd lliw, neu 
ddarllen yn uchel y testun ysgrifenedig, gan gynnwys mewn iaith leiafrifol. 
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Nodwyd bod gweithwyr iechyd proffesiynol yn ffynhonnell wybodaeth yr ymddiriedir 
ynddi gan y cyhoedd, gyda 76% o bobl o'r farn bod gweithwyr iechyd proffesiynol yn 
ffynhonnell wybodaeth ddibynadwy mewn perthynas â brechiad COVID-19, a 72% o'r 
farn bod Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ffynhonnell o'r fath (YouGov 2021a). Mae uwch-
glinigwyr o fewn GIG Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cynnal cyfweliadau â'r 
cyfryngau, sesiynau holi ac ateb ar Facebook Live a gweminarau i sicrhau bod 
cwestiynau pobl am frechlynnau COVID-19, fel diogelwch, effeithiolrwydd, datblygiad, 
profion a chynhwysion, yn cael eu hateb. 

Adran 4: Ein fframwaith strategol 

Mae angen i bawb yng Nghymru gael yr un cyfle i gael brechiad COVID-19 fel bod 
unigolion, teuluoedd a'u cymunedau yn cael eu diogelu rhag y feirws. Er mwyn gwneud 
hyn, rhaid cymryd camau rhagweithiol i sicrhau: 

 Bod pawb sy'n gymwys i gael brechiad COVID-19 yn cael cynnig apwyntiad yn 
briodol ac yn gallu dod i'w gael 

 Bod pawb yn cael y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i wneud penderfyniad ar 
sail gwybodaeth ddibynadwy am gael brechiad. 

Mae camau yn cael eu cymryd i fynd i'r afael ag annhegwch fel rhan o'r rhaglen frechu, 
ond, oherwydd pwysigrwydd y gwaith o fynd i'r afael ag annhegwch ym maes iechyd, 
rhaid cymryd mwy o gamau penodol, wedi'u cydgysylltu, drwy Bwyllgor Brechu Teg. 

Nod Pwyllgor Brechu Teg COVID-19 fydd sicrhau bod y rhaglen frechu yn cynnwys 
pawb drwy weithredu ar sail tystiolaeth a data. Bydd yn dwyn ynghyd gynrychiolwyr o 
grwpiau nas gwasanaethir yn ddigonol, sefydliadau o'r trydydd sector, Llywodraeth 
Cymru, GIG Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i gynghori a llywio'r rhaglen frechu 
ym maes mynd i'r afael ag annhegwch. Bydd y Pwyllgor Brechu Teg yn monitro ac yn 
adolygu data, gwybodaeth ac ymchwil y Ganolfan Wyliadwraeth ar gyfer Clefydau 
Trosglwyddadwy mewn perthynas ag annhegwch wrth gael brechiad COVID-19 wrth 
i'r rhaglen fynd yn ei blaen drwy amserlen flaenoriaethu'r Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio 
a Brechu. Drwy asesiad arbenigol o ymchwil a gwybodaeth newydd, bydd yn cynghori 
ar ddulliau priodol o ymyrryd a chyfathrebu, gan gynnwys bylchau mewn tystiolaeth 
ymchwil, i leihau annhegwch yn y rhaglen frechu. 

Bydd y Pwyllgor Brechu Teg yn datblygu rhyngwynebau allweddol, yn strategol ac 
yn weithredol, â grwpiau eraill. Mae’r rhain yn cynnwys; Grŵp Cynghorol BAME y Prif 
Weinidog ar COVID-19 ac Is-grŵp Gwyddonol BAME ar COVID-19 sy'n cynghori ar 
gamau ymarferol i liniaru risg ac adolygu'r dystiolaeth sy'n datblygu o fewn y gymuned; 
y is-grŵp TAG Deall Cyfathrebu, Risg ac Ymddygiad a grŵp ymchwilio i agweddau ICC 
i ddefnyddio’r hyn a wyddys am ymddygiad er mwyn sicrhau'r defnydd gorau o 
frechlynnau, a grŵp arweinwyr Cydraddoldeb Byrddau Iechyd sy'n mynd i'r afael â 
materion cydraddoldeb ym mhob gwasanaeth, gan gynnwys cyfraddau brechu o fewn 
GIG Cymru. Bydd y Pwyllgor Brechu Teg yn gweithio ar draws y rhyngwynebau 
allweddol hyn ac yn sicrhau bod buddiannau'n deillio o integreiddio syniadau a dulliau 
o sicrhau tegwch o ran y brechlyn. 
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I gefnogi gwaith y Pwyllgor Brechu Teg o fewn y rhaglen frechu, nodir pedwar maes 
strategol â i sicrhau y cymerir camau penodol i fynd i'r afael ag annhegwch o ran cael 
y brechlyn (ffigur 3). 

Ffigur 3: Y Fframwaith Brechu Teg 

Maes strategol 1: Data ac ymchwil gwyliadwraeth: nodi camau gweithredu 

I fynd i'r afael ag annhegwch o ran cael y brechlyn, rhaid nodi grwpiau o'r boblogaeth 
sydd â chyfraddau isel. I wneud hyn, rhaid cael data amserol, cyflawn a dibynadwy 
sy'n ddigon manwl. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn llunio adroddiad misol sy'n 
darparu dadansoddiad cryno o gydraddoldeb o ran brechiad COVID-19 yng Nghymru. 
Ar hyn o bryd, mae'n cynnwys penderfynyddion fel rhyw, amddifadedd economaidd-
gymdeithasol ac ethnigrwydd ar lefel genedlaethol. I barchu a deall natur amrywiol 
grwpiau ethnig unigol, mae angen mwy o fanylder ar lefel ranbarthol. Bydd Iechyd 
Cyhoeddus Cymru a phartneriaid academaidd yn mynd ati i gysylltu data rhwng 
gwahanol ffynonellau data, fel SAIL, er mwyn ystyried penderfynyddion ychwanegol a 
ffactorau perthnasol i fynd i'r afael ag annhegwch ym maes iechyd. 

Ni fydd y data a gesglir ar grwpiau ethnig ar hyn o bryd yn nodi'n llawn luniad 
ethnigrwydd sy'n seiliedig ar iaith, crefydd, gwlad enedigol na llawer o ffactorau eraill 
nas cofnodir mewn setiau data presennol. Anogir timau lleol i ddefnyddio systemau 
newydd a systemau sy'n bodoli eisoes i gasglu data ar y nodweddion hyn er mwyn 
datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth leol o gymunedau lleol. 

Cefnogir data arolwg sy'n benodol i Gymru lle mae modd llunio canfyddiadau ansoddol 
o ymchwil i ddatblygu ein dealltwriaeth o agweddau a chredoau sylfaenol grwpiau o'r 
boblogaeth sy'n amharod i gael y brechlyn. Gellir cefnogi hyn drwy gasglu data ar y 
rhesymau dros wrthod y brechlyn, fel o fewn Timau Gofal Sylfaenol neu Iechyd y 
Cyhoedd Lleol. 

Maes strategol 2: Strategaeth a Chynllun Gweithredu: dilyn trywydd a 
arweinir gan y gymuned 

Mae strategaeth frechu Cymru yn nodi'r nodau a'r cerrig milltir ar gyfer brechu pobl 
Cymru. Rhaid mynd i'r afael ag unrhyw amrywiad o ran cael y brechlyn yn lleol, gyda'r 
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gwaith yn cael ei arwain gan y bobl sy'n byw ac yn gweithio yn y cymunedau dan sylw, 
ac sy'n eu cefnogi. Nhw sydd yn y sefyllfa orau i ddeall y pryderon a'r rhwystrau 
penodol sydd ynghlwm wrth frechu, ac i nodi ble y dylid targedu ymyriadau effeithiol. 
Drwy weithio gyda chymunedau, gellir osgoi atgyfnerthu stereoteipiau negyddol a 
gorfodi stigma a gwahaniaethu a all ddod i'r amlwg wrth gyflawni ymyriadau wedi'u 
targedu ar gymunedau, yn hytrach na gyda chymunedau (Campos-Matos a Mandal 
2020). 

Gellir mynd i'r afael â rhai o'r rhwystrau drwy newid agweddau strwythurol ar y rhaglen 
frechu, fel llythyrau gwahodd, lleoliadau clinigau, nodweddion, ymarfer, arwyddion, 
amseriadau, ond mae eraill yn gysylltiedig â ffactorau sbardun ymddygiad a 
phenderfyniadau unigol fel canfyddiad o risg a normau cymdeithasol tuag at frechu. 
Bydd angen i'r rhai sy'n cynllunio'r Rhaglen Frechu ac yn rhoi'r brechlyn gael 
hyfforddiant o ran materion sensitif diwylliannol, ymwybyddiaeth o anabledd ac 
amharodrwydd i gael y brechlyn er enghraifft. 

Gellir deall ffactorau galluogi a rhwystrau cael brechiad drwy ddefnyddio modelau 
damcaniaethol o newid ymddygiad, fel model COM-B a gefnogwyd fel rhan o ddull 
Teilwra Rhaglenni Imiwneiddio (Sefydliad Iechyd y Byd 2018). Mae model COM-B 
(ffigur 4) yn gofyn am ystyried galluedd, cyfle a chymhelliant unigolyn i ymddwyn mewn 
ffordd benodol, fel cael brechiad (Sefydliad Iechyd y Byd 2018). 

Ffigur 4: Model newid ymddygiad COM-B ar gyfer brechiad (wedi'i fabwysiadu o 
Sefydliad Iechyd y Byd 2018) 

Ymddygiad 
Brechu 

Gallu unigol 
•Gwybodaeth 

•Sgiliau 
•Gwydnwch, stamina, 

ewyllys 
•Ffitrwydd a gallu 

corfforol 

Cyfle corfforol 
•Mynediad, 

fforddwyadwyedd, 
argaeledd 

•Hwylustol, apêl 
•Hawliau, rheoleiddio 

•Effeithlonrwydd 
strwythurol 

•Argaeledd gwybodaeth 

Cyfle 

Cymdeithasol 
•Gofynion cymdeithasol a diwyllianol 

•Cymorth 
•Ciwiau, normau a gwerthoedd 

cymdeithasol a diwylliannol 

Cymhelliant Unigol 
•Agweddau, Canfyddiadau 

o risg 
•Bwriadau 

•Gwerthoedd, credodau 
•Emosiynau, awydd, 

teimladau 
•Hyder, ymddiriedaeth 
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I sicrhau bod ymyriadau â chymunedau yn cael eu paratoi, eu cynlluniau, eu mireinio 
a'u gwerthuso, mae dull Teilwra Rhaglenni Imiwneiddio Sefydliad Iechyd y Byd yn 
mabwysiadu dull Nodi, Diagnosio a Dylunio. I helpu timau lleol i ddatblygu ymyriadau, 
gellir defnyddio fframwaith enghreifftiol i ddarparu dull fesul cam o ddylunio, cymhwyso 
a gwerthuso effaith yr ymyriad, fel y cylch Cynllunio-Gwneud-Astudio-Gweithredu a 
ddatblygwyd gan y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd ac a weithredwyd gan GIG Cymru 
fel rhan o raglen Gwella Ansawdd Gyda'n Gilydd (Gwella 1000 o Fywydau 2014). 

Ffigur 5: Cylch Cynllunio-Gwneud-Astudio-Gweithredu y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd 

Cynllunio 

Gweithredu Gwneud 

Astudio 

Bydd yr amrywiaeth o ymyriadau a dulliau sydd ar waith mewn byrddau iechyd yn 
darparu ffynhonnell gyfoethog o dystiolaeth a all lywio'r broses weithredu ledled Cymru. 
Byddai cyfle i rannu'r dysgu hwn yn sicrhau bod modd ail-greu ymyriadau i hwyluso'r 
gwaith o gyflawni ymyriadau llwyddiannus ledled Cymru yn gyflym. 

Maes strategol 3: Cyfathrebu ac ymgysylltu: negeseuon wedi'u teilwra 

Mae pobl yn cael gwybodaeth am COVID-19 a'r rhaglen frechu o lawer o ffynonellau a 
gallant anwybyddu cyfryngau traddodiadol, sy'n arwain at gamwybodaeth. Gall clywed 
camwybodaeth droeon ei gwneud yn ffaith. Drwy lunio negeseuon ar y cyd, mewn 
ffordd a arweinir gan y gymuned, gellir deall ofnau a phryderon pobl, a rhydd atebion 
seiliedig ar dystiolaeth i leddfu'r pryderon hyn, gan ddarparu negeseuon wedi'u teilwra 
ar gyfer cymunedau. Gall adnoddau cyfathrebu, fel clipiau fideo, gael eu cynhyrchu 
mewn fformatau hawdd eu rhannu, er enghraifft drwy grwpiau WhatsApp lleol. Drwy 
rannu gwybodaeth yn lleol gellir helpu i rannu cynnwys dibynadwy mewn cymunedau. 

Yn ôl ein grwpiau ymgysylltu, dylai negeseuon gael eu rhannu gan fodelau rôl yn y 
gymuned sy'n adlewyrchu amrywiaeth. Er enghraifft, mae Muslim Doctors Cymru wedi 
cynhyrchu clipiau fideo a gweminarau sy'n defnyddio llefarwyr gofal iechyd clinigol ac 
arweinwyr grwpiau ffydd i rannu negeseuon cadarnhaol am effeithiolrwydd a diogelwch 
brechiad COVID-19 ymhlith cymunedau lleiafrifoedd ethnig yn eu hiaith nhw eu hunain. 
Gall dangos clipiau o unigolion adnabyddus o fewn cymunedau yn cael eu brechu, fel 
hoelion wyth cymuned ac arweinwyr ffydd, helpu i normaleiddio'r brechiad a dangos ei 
fod yn dderbyniol yn ddiwylliannol ac yn grefyddol. 

Mae'r grŵp Tegwch ac Ymgysylltu, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o blith grwpiau cleifion 
cenedlaethol a sefydliadau cymorth pobl sy'n profi annhegwch ym maes iechyd, eisoes 
wedi cael ei sefydlu i gyflawni'r agwedd hon ar y Strategaeth. Bydd hyn yn darparu dull 
o gysylltu a chyfnewid syniadau rhwng y rhai sy'n darparu gwasanaethau a'r rhai sy'n 

10 



 

 
 

              
           

              
   

          

              
             

              
               

            
             

          
           

            
           
     

               
              

           
               

         

            
                

                
             

              
              

            

                 
           
               

            
           

           

                  
            

                  
                  

                
               

                 
           

  

defnyddio gwasanaethau o grwpiau nas clywir yn aml. Gall adborth y grŵp gael ei 
ddefnyddio i deilwra deunyddiau ac adnoddau. Anogir grwpiau tegwch ac ymgysylltu 
lleol i sicrhau bod modd i gymunedau lleol godi pryderon a chefnogi cymunedau nas 
gwasanaethir yn ddigonol. 

Maes strategol 4: Modelau mynediad a chyflenwi: cyfrif am amrywiaeth 

Bydd angen i dimau lleol ystyried llwybr brechu unigolyn o'r dechrau i'r diwedd a 
sicrhau bod unrhyw rwystrau wedi cael eu hystyried a bod addasiadau rhesymol wedi 
cael eu gwneud. Mae hyn yn gofyn am ddull pragmataidd a hyblyg o ddarparu'r 
gwasanaeth sy'n cyfrif am anghenion unigol. Er enghraifft, gall fod yn anodd iawn i bobl 
ag anableddau dysgu ac awtistiaeth fynd i fannau anghyfarwydd, felly, yn ddelfrydol, 
dylai'r brechiad gael ei gynnig mewn man cyfarwydd fel lleoliad gofal sylfaenol yn 
hytrach na chanolfan frechu gyffredinol. Gellir ystyried cynnwys gweithwyr iechyd 
proffesiynol sydd ag arbenigedd penodol, fel nyrsys anabledd dysgu cymunedol, er 
mwyn helpu i frechu mewn mannau anghyfarwydd gan adeiladu ar y canllawiau 
cenedlaethol ar frechu pobl ag anabledd dysgu neu salwch meddwl difrifol 
(Llywodraeth Cymru 2021). 

I bobl mewn grwpiau nas gwasanaethir yn ddigonol, fel pobl ddigartref sydd â llai o 
gyswllt â gwasanaethau gofal iechyd, ac a all fod yn ddrwgdybus ohonynt yn dilyn 
profiadau negyddol yn y gorffennol, gall byrddau iechyd ystyried defnyddio faniau 
brechu mewn man cyfarwydd yn y gymuned, a rhoi hyfforddiant ar frechu i staff sy'n 
gweithio gyda defnyddwyr gwasanaethau camddefnyddio sylweddau er enghraifft. 

Gall byrddau iechyd lleol gynnig gwybodaeth am y brechiad mewn fformatau hygyrch 
i bobl wrth gynnig apwyntiad cyntaf iddynt. I fynd i'r afael ag allgáu digidol, dylai fod 
modd i staff archebu yn y ganolfan alwadau gael gafael ar ddeunyddiau print a all gael 
eu hanfon yn uniongyrchol i gartref unigolyn, neu at oedolyn priodol sy'n cefnogi 
unigolyn i'w rhannu ag ef. Bydd canolfannau archebu yn sicrhau bod modd cysylltu â 
nhw mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys drwy'r post, dros y ffôn, drwy neges 
destun neu ar-lein, a dylid cofnodi'r hyn sy'n well gan unigolion. 

Wrth i'r rhaglen ehangu ac wrth i fwy o bobl gael cynnig y brechlyn, dylai mwy o 
ganolfannau fel canolfannau cymunedol neu fannau addoli gael eu hystyried fel 
canolfannau brechu dros dro. Bydd hyn yn ei gwneud hi'n haws i bobl gyrraedd y 
mannau hyn mewn cymunedau lleol, ond bydd hefyd yn helpu i normaleiddio'r 
brechiad mewn cymunedau ac yn meithrin dealltwriaeth ohono fel rhywbeth sy'n 
ddiogel ac a ganiateir gan grwpiau ffydd neu gymunedau eraill. 

Efallai y bydd pobl yn amharod i gael y brechiad i ddechrau, a byddant am gael mwy o 
wybodaeth mewn fformat priodol cyn gwneud eu penderfyniad. Dylid ei gwneud hi'n 
glir y bydd y brechiad ar gael i bobl o hyd a dylid rhoi opsiynau aildrefnu iddynt, os 
byddant yn newid eu meddwl yn y dyfodol. Mae system galw a galw yn ôl ar waith i 
sicrhau bod pobl yn cael eu hatgoffa i gynnig y brechiad eto. Bydd byrddau iechyd yn 
ystyried sut y gellir ei theilwra a'i haddasu o fewn seilwaith TG presennol. Bydd hefyd 
yn darparu cyfle i ddeall y rhesymau dros oedi neu wrthod a bydd yn helpu i feithrin 
dealltwriaeth o sut y gellir teilwra'r rhaglen yn y dyfodol. 
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Adran 5: Y camau nesaf 

Bydd y Strategaeth Brechu Teg i Gymru yn darparu fframwaith ar gyfer cymryd camau 
seiliedig ar dystiolaeth i sicrhau tegwch i bawb o ran ystyried y brechiad a chael y 
brechiad. 

Drwy sefydlu Pwyllgor Brechu Teg, bydd modd monitro'r gwaith a wneir yng Nghymru 
ar annhegwch o ran y brechlyn a chefnogi dull seiliedig ar ddata, gwybodaeth ac 
ymchwil ledled Cymru i hyrwyddo camau i fynd i'r afael â'r amrywiad a welir ar hyn o 
bryd o ran cael y brechiad ymhlith grwpiau nas gwasanaethir yn ddigonol yng Nghymru. 

Caiff y gwaith o fynd i'r afael â'r annhegwch sy'n bodoli o ran y brechlyn ei arwain yn 
lleol ac eir ati i ymgysylltu â chymunedau a'u galluogi i ddeall buddiannau cael eich 
brechu, ynghyd â chefnogi a chymell pobl eraill yn eu cymunedau i wneud hynny hefyd. 

Mae tegwch o ran y brechiad yn egwyddor graidd a sylfaenol i sicrhau na chaiff neb ei 
adael ar ôl, a bod pawb yn cael budd o gyflawniad gwyddonol brechiadau COVID-19 
a llwyddiant gweithredol y rhaglen yng Nghymru hyd yma. 
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