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Rhagair
Mae angen inni symud o farwolaeth i iechyd; o drychineb i ailadeiladu;
O anobaith i obaith; o fusnes fel arfer i drawsnewid.

Nawr yw’r amser i sicrhau llesiant pobl, economïau, cymdeithasau a’n planed.
António Guterres, Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig

Mae pandemig COVID-19 wedi cael canlyniadau iechyd, llesiant ac economaidd-gymdeithasol
dinistriol, wedi cael ei deimlo’n anghyfartal ar draws ein cymdeithas ac wedi effeithio’n
anghymesur ar y rhai a oedd eisoes â’r anghenion iechyd a chymdeithasol mwyaf. Mae wedi
amlygu unwaith eto y gyd-ddibyniaeth ddwys rhwng llesiant poblogaethol, cymdeithasol,
economaidd ac amgylcheddol. Fodd bynnag, yng nghanol argyfwng COVID-19, mae cyfle
newydd wedi ymddangos - cyfle i drawsnewid ein ffordd o feddwl, newid y ffordd yr ydym yn
gwneud pethau a chreu Cymru sy’n fwy cynaliadwy, yn iachach, yn fwy cyfartal a llewyrchus i’n
cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol. Mae iechyd y cyhoedd wedi dod yn ffocws byd-eang,
gan gryfhau’r achos dros fuddsoddi yn llesiant pobl - atal afiechyd yn gynnar, amddiffyn a hybu
iechyd, gwella cydnerthedd a thegwch, cefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed a grymuso ein
cymunedau.
Gan adeiladu ar ddeddfwriaeth ac asedau blaengar Cymru, mae gennym gyfle unigryw i ddod
â gwahanol sectorau a disgyblaethau ynghyd i fynd i’r afael â’r heriau yr ydym yn eu hwynebu
ac adeiladu dyfodol cynaliadwy. Gan weithio gyda Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), Cymru yw’r
wlad gyntaf i ddod yn ddylanwadwr byd-eang ac yn safle arloesi byw ar gyfer tegwch iechyd.
Fel rhan o’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Swyddfa Ranbarthol WHO ar gyfer Ewrop
a Llywodraeth Cymru, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi sefydlu’r fenter Adroddiad Statws
Tegwch Iechyd Cymru gyntaf (WHESRi). Wedi’i chyflwyno trwy ein Canolfan Gydweithredu WHO
ar Fuddsoddi mewn Iechyd a Llesiant, mae WHESRi yn darparu Platfform Datrysiadau Tegwch
Iechyd i Gymru sy’n ein galluogi i syntheseiddio a rhannu tystiolaeth a gwybodaeth, datblygu
offer ymarferol a helpu i gau’r bwlch iechyd yng Nghymru a thu hwnt.
Yr adroddiad hwn yw’r cyntaf gan fenter WHESRi a bydd gwybodaeth bellach ar gael trwy
WHESRi a phortffolio eang o raglenni gwaith Iechyd y Boblogaeth eraill gan Iechyd Cyhoeddus
Cymru dros y misoedd nesaf. Gyda’n gilydd, gobeithiwn y bydd y rhain yn gwella ein cydddealltwriaeth o effeithiau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y pandemig COVID-19
ac yn cefnogi ymateb ac adferiad cynaliadwy a theg yng Nghymru.

Dr Tracey Cooper
Prif Weithredwr
Iechyd Cyhoeddus Cymru
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Gosod tegwch iechyd wrth wraidd ymateb ac adferiad cynaliadwy COVID-19:
Adeiladu bywydau llewyrchus i bawb yng Nghymru

Ynglŷn â’r adroddiad hwn
Pwrpas

Nod yr adroddiad hwn yw helpu i lywio a chefnogi ymateb ac adferiad cynaliadwy o Coronafeirws
(COVID-19) yng Nghymru, gan roi tegwch iechyd wrth ei wraidd.
Mae’n atgyfnerthu ein dealltwriaeth o ba mor gyd-ddibynnol yw llesiant unigol a chymdeithasol, a’r
economi ehangach, tuag at sicrhau ffyniant i bawb.
Mae’r adroddiad hefyd yn cyfrannu at gryfhau rôl arweiniol Cymru ar flaen yr agenda tegwch iechyd a
datblygiad cynaliadwy yn Ewrop ac yn fyd-eang.

Cyd-destun strategol a chyfraniad

Cymru yw’r wlad gyntaf i gymhwyso menter Adroddiad Statws Tegwch Iechyd Ewropeaidd Sefydliad
Iechyd y Byd (WHO) (HESRi) (1) arloesol, gan leoli ei hun fel dylanwadwr byd-eang a safle arloesi byw.
Trwy Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MOU) (2) rhwng Swyddfa Ranbarthol WHO ar gyfer Ewrop a
Llywodraeth Cymru, sefydlwyd menter Adroddiad Statws Tegwch Iechyd Cymru (WHESRi) i hwyluso a
chefnogi atebion a buddsoddiad cynaliadwy ar sail tystiolaeth tuag at gau’r bwlch iechyd yng Nghymru a
thu hwnt.
Mae WHESRi yn cyfrannu at ddatblygu nodau ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)’ (3),
y strategaeth genedlaethol ‘Ffyniant i Bawb’ (4), a chynllun tymor hir ‘Cymru Iachach’ (5) ar gyfer
gwasanaethau iechyd a chymdeithasol. Mae’n adeiladu ar gyhoeddiad Iechyd Cyhoeddus Cymru,
‘Gwneud Gwahaniaeth: Buddsoddi mewn Iechyd a Llesiant Cynaliadwy ar gyfer Pobl Cymru’ (6), gan
atgyfnerthu’r achos dros fuddsoddi mewn atal, llesiant a thegwch tuag at sicrhau Cymru iachach, mwy
cyfartal a llewyrchus ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.
Mae WHESRi hefyd yn cefnogi Cymru a gwledydd eraill i symud Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig
(UN) ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy ymlaen (7), a Rhaglen Waith Ewropeaidd WHO ‘United Action for
Better Health’ (8).

Cwmpas a ffocws

Dyma’r adroddiad cyntaf a ddatblygwyd fel rhan o WHESRi, gan gymhwyso fframwaith tegwch iechyd
arloesol WHO (Blwch 1) i fapio effeithiau ehangach cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol
COVID-19 yng Nghymru.
Mae’n darparu darlun amlddimensiwn o oblygiadau COVID-19 ar degwch iechyd a phobl sy’n agored
i niwed (Blwch 2) yng Nghymru, gan gynnwys tystiolaeth a gwybodaeth genedlaethol a rhyngwladol,
canfyddiadau a phrofiad y cyhoedd, data gweinyddol, modelu economeg iechyd, yn ogystal ag ymatebion
polisi a mesurau lliniaru.

Cynulleidfa darged

Nod yr adroddiad yw llywio ystod eang o wneuthurwyr penderfyniadau, gan gynnwys ond heb fod yn
gyfyngedig i:

•
•

Llunwyr polisi mewn llywodraeth genedlaethol a lleol

•
•

Cymunedau lleol, sefydliadau trydydd sector a phreifat

Uwch arweinwyr ar draws yr holl wasanaethau cyhoeddus, megis y Gwasanaeth Iechyd Gwladol
(GIG), y rhai sydd â chyfrifoldebau iechyd cyhoeddus, cynllunwyr a rheolwyr
Rhanddeiliaid eraill y mae eu rôl yn cael effaith ar iechyd, llesiant a thegwch
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Blwch 1. Pum amod hanfodol ar gyfer bywydau iach llewyrchus i bawb - fframwaith HESRi WHO sy’n dangos
y gwahanol fathau o bolisïau ar draws sectorau i fynd i’r afael â phenderfynyddion ehangach iechyd (1)

1. Iechyd a gwasanaethau iechyd

	Polisïau sy’n ceisio sicrhau argaeledd, hygyrchedd, fforddiadwyedd ac
ansawdd gwasanaethau ac ymyriadau ataliol a gofal iechyd.
 r enghraifft, amddiffyn iechyd, hybu a gwella iechyd, gofal sylfaenol,
E
eilaidd a gofal wedi’i drefnu.

2. Iechyd a diogelwch incwm a diogelu cymdeithasol

	Polisïau sy’n anelu at ddarparu diogelwch a chefnogaeth economaidd i leihau
canlyniadau iechyd a chymdeithasol tlodi ac incwm isel trwy gydol oes unigolyn.
Er enghraifft, cefnogaeth ariannol i rieni, pobl hŷn neu’r di-waith.

3. Iechyd ac amodau byw

	Polisïau sy’n ceisio sicrhau cyfleoedd ar gyfer amodau byw ac amgylcheddau
sy’n cael dylanwad cadarnhaol ar iechyd a llesiant pobl, a mynediad atynt.
Er enghraifft, cynllunio, tai diogel o ansawdd da, aer glân, mannau gwyrdd.

4. Iechyd a chyfalaf cymdeithasol a dynol

	Polisïau sy’n ceisio datblygu a chryfhau cysylltiadau cymdeithasol ac
asedau cymunedol, gan gynnwys addysg, sgiliau, adnoddau cymunedol a
rhyngweithiadau cymdeithasol ystyrlon i hyrwyddo dysgu, ac amddiffyn a
hyrwyddo iechyd a llesiant trwy gydol oes unigolyn.
Er enghraifft, gwella hyfforddiant, prentisiaethau, adeiladu cydlyniant
cymunedol a chydnerthedd, ymddiriedaeth, ymdeimlad o berthyn.

5. Iechyd a chyflogaeth ac amodau gwaith

	Polisïau sy’n anelu at wella effaith cyflogaeth, amodau gwaith
a chydraddoldeb yn y gweithle ar iechyd.
 r enghraifft, argaeledd gwaith, cyflog byw, gofynion corfforol
E
a meddyliol, sicrhau iechyd a diogelwch yn y gwaith.

Blwch 2. Diffinio tegwch/annhegwch iechyd a grwpiau agored i niwed, fel y’u defnyddir yn yr
adroddiad hwn (9,10)
Tegwch yw absenoldeb gwahaniaethau y gellir eu hosgoi, annheg neu y gellir eu hadfer
ymhlith grwpiau o bobl, p’un a yw’r grwpiau hynny wedi’u diffinio’n gymdeithasol, yn
economaidd, yn ddemograffig neu’n ddaearyddol neu drwy haenau eraill.
 ae tegwch iechyd (neu degwch mewn iechyd) yn awgrymu y dylai pawb yn
M
ddelfrydol gael cyfle teg i gyrraedd eu potensial iechyd llawn ac na ddylai unrhyw
un fod dan anfantais rhag cyflawni’r potensial hwn.
 nnhegwch iechyd yn anghydraddoldebau iechyd y gellir eu hosgoi rhwng grwpiau
A
o bobl, sy’n deillio o anghydraddoldebau o fewn a rhwng gwledydd/cymdeithasau.
Pobl/grwpiau agored i niwed yw’r rhai sydd â mwy o risg o iechyd a llesiant gwael
oherwydd gwahaniaethau yn eu nodweddion corfforol a/neu meddyliol a’u statws
economaidd a chymdeithasol, o’u cymharu â’r boblogaeth gyfartalog. Mae bod yn
agored i niwed yn cyfeirio at y tebygolrwydd o gael clefyd neu salwch. Efallai y bydd
poblogaethau agored i niwed yn llai abl i ragweld, ymdopi, gwrthsefyll, neu adfer o
effaith digwyddiad negyddol, e.e. COVID-19.
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Strwythur a dull methodolegol

Mae’r adroddiad hwn yn defnyddio darlun traws-sector amlddimensiwn o effeithiau ac ymateb
ehangach COVID-19 yng Nghymru, gan eu mapio ar hyd fframwaith HESRi WHO yn cynnwys data ac
enghreifftiau o dystiolaeth ar draws sectorau, ac astudiaethau achos penodol (Blwch 3).
Mae’n defnyddio ffynonellau a dulliau lluosog i asesu, dadansoddi a syntheseiddio tystiolaeth,
profiad y cyhoedd, data gweinyddol, gwybodaeth iechyd, modelu economaidd, ac ymatebion polisi a
mesurau lliniaru cenedlaethol a rhyngwladol (Blwch 4).
Blwch 3. Amlinelliad o’r adroddiad

Negeseuon allweddol

Yn crynhoi canfyddiadau a chasgliadau pwysicaf yr adroddiad

Tegwch iechyd a COVID-19: y darlun mawr

Yn darparu cyd-destun byd-eang ac enghreifftiau o dystiolaeth ryngwladol ar
degwch iechyd a bod yn agored i niwed, cyn ac yn ystod pandemig COVID-19

Cymru, tegwch iechyd a COVID-19

Yn darparu cyd-destun cenedlaethol ac enghreifftiau o dystiolaeth ar degwch
iechyd a bod yn agored i niwed, cyn ac yn ystod pandemig COVID-19

Pum amod hanfodol

Mapio effeithiau ehangach a thegwch iechyd COVID-19, yn cynnwys:
Negeseuon allweddol
Trosolwg o’r dystiolaeth
 bobl: mewnwelediadau
Y
o arolwg cenedlaethol
ymgysylltu â’r cyhoedd
COVID-19

Y data: mewnwelediadau o
ddata gweinyddol
Y polisïau: crynodeb o
ymateb polisi Cymru/y DU
i’r pandemig

Tuag at sicrhau bywydau llewyrchus iach i bawb yng Nghymru
Yn amlygu cyfleoedd i weithredu tuag at adferiad cynaliadwy o COVID-19, gan
gynnwys cyfraniad Iechyd Cyhoeddus Cymru

Atodiad I. Tablau polisi

Yn amlinellu ymatebion polisi Cymru/y DU i COVID-19,
wedi’u mapio i’r pum amod hanfodol

Atodiad II. Astudiaethau achos

Yn darparu enghreifftiau penodol o effeithiau a mesurau lliniaru

Cyfeiriadau
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Blwch 4. Trosolwg methodolegol
Darperir trosolwg o’r dull methodolegol isod gyda
dulliau manwl wedi’u disgrifio mewn Atodiad
Technegol i’r adroddiad hwn, a gyhoeddwyd ar
wahân.
Asesiad a dadansoddiad systematig o ddogfennau,
gan gynnwys:
• Polisïau, strategaethau ac ymyriadau Llywodraeth y
DU a Chymru
• Cyhoeddwyd mewn ymateb i bandemig COVID-19,
rhwng Mawrth a Thachwedd 2020
• Yn berthnasol i degwch iechyd a/neu'r pum amod
hanfodol, a'u mapio ar draws
Ategir y dadansoddiad polisi â gwybodaeth a
thystiolaeth gan y llywodraeth ac
asiantaethau anllywodraethol,
melinau trafod ac ymchwil.
Mae tystiolaeth a data
byd-eang, y DU a
Chymru o
adroddiadau Sganio
Gorwelion a Dysgu
Rhyngwladol
COVID-19 (WHO
CC, Iechyd
Cyhoeddus Cymru)
wedi'u crynhoi, eu
syntheseiddio a'u
mapio ar draws y
pum amod hanfodol.
Fe'i defnyddiwyd hefyd
i ddarparu gwybodaeth
gyd-destunol ar degwch
iechyd a COVID-19.

Polisïau'r
DU a
Chymru
Tystiolaeth
ryngwladol a
chenedlaethol

Asesiadau
o'r Effaith
ar Iechyd

Dadansoddwyd canfyddiadau'r cyhoedd o
COVID-19 a'i fesurau, gan ddefnyddio data o
Arolwg Cenedlaethol Ymgysylltu â'r Cyhoedd
COVID-19 (WHO CC, Iechyd Cyhoeddus Cymru):
• Wedi'u casglu dros yr 16 wythnos gyntaf (3
Ebrill-2 Gorffennaf 2020)
• Yn cynnwys preswylwyr Cymru 18+ oed
• Archwilio safbwyntiau/agweddau/ proﬁadau,
gan alinio â'r amodau hanfodol
• Yn dangos gwahaniaethau yn ôl rhyw, grŵp
oedran a lefel amddifadedd
• Amcangyfrifon wedi'u cynhyrchu o fodel
llinellol cyffredinol gan gynnwys oedran, rhyw,
cwintel Mynegai Amddifadedd Lluosog
Cymru ac wythnos yr arolwg
• Sampl wedi'i haddasu i fod â'r
un dosbarthiad oedran/
rhyw/amddifadedd â'r
boblogaeth gyffredinol
yng Nghymru
Canfyddiadau'r
cyhoedd

Pum amod
hanfodol
Tegwch Iechyd
COVID-19

Ystadegau
a data gweinyddol

Mae canfyddiadau dau asesiad o'r
effaith ar iechyd (WHO CC, Iechyd
Cyhoeddus Cymru) wedi'u hintegreiddio, gan
ddarparu mewnwelediad ychwanegol yn yr
effeithiau ar degwch iechyd:
• Asesiad o'r Effaith ar Iechyd y 'Polisi Aros
Gartref ac Ymbellhau Cymdeithasol' yng
Nghymru
• Byd pandemig COVID-19 a thu hwnt:
Effaith gweithio gartref ac ystwyth ar
iechyd y cyhoedd yng Nghymru

Modelu
economaidd

Mae rhagolygon o
ganlyniadau
economaidd
pandemig
COVID-19 ar salwch
hirsefydlog (LSI) a
chyﬂyrau cronig
wedi'u modelu, gan
ddefnyddio data
diweithdra a
chyffredinrwydd ar LSI
yng Nghymru.

Dadansoddwyd ystadegau a data
gweinyddol, sy'n ymwneud â thegwch
iechyd a'r pum amod hanfodol, a gyhoeddwyd ym mis
Chwefror-Rhagfyr 2020.
Er enghraifft:
• Derbyniadau i'r ysbyty, wedi'u tynnu o Brofﬁl
Adferiad COVID-19 Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru
• Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws, wedi'u tynnu o
Gyllid a Thollau EM, Llywodraeth y DU
• Troseddau yr adroddwyd amdanynt, wedi'u tynnu o
DATA.POLICE.UK
• Eraill

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi cipolwg mewn amser ar effeithiau ehangach COVID-19 ar
draws y pum amod hanfodol. Nid yw’n gynhwysfawr ac mae’n cynnwys enghreifftiau o ddata
cenedlaethol a rhyngwladol, gan dynnu sylw at yr achos dros roi tegwch iechyd yng nghanol
ymateb ac adferiad COVID-19 yng Nghymru.
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Negeseuon allweddol
Gosod tegwch iechyd wrth wraidd
ymateb ac adferiad cynaliadwy COVID-19:
Adeiladu bywydau llewyrchus i bawb yng Nghymru
Yr her
Mae’r pandemig COVID-19 wedi sbarduno argyfwng iechyd y cyhoedd ac economaidd-gymdeithasol,
gan waethygu annhegwch sylfaenol, a datgelu gwendidau newydd.
Mae wedi datgelu breuder systemau a chapasiti, yn ymwneud â diffyg adnoddau ar gyfer iechyd y
cyhoedd, atal afiechydon a hybu iechyd.
Mae’r effaith ar fywoliaethau, yn enwedig i’r rhai mwyaf agored i niwed, wedi bod yn drychinebus, gan
amlygu pa mor rhyngddibynnol y mae iechyd a llesiant unigolion, cydlyniant cymdeithasol a’r economi.
Mae’r grwpiau poblogaeth allweddol ag agweddau agored i niwed lluosog, wedi’u gwaethygu neu eu
hamlygu gan COVID-19, yn cynnwys:

•
•
•
•
•

Plant a phobl ifanc

Grwpiau ethnig lleiafrifol, yn enwedig Du ac Asiaidd

Pobl sy’n byw mewn (neu mewn perygl o) amddifadedd a thlodi

Pobl mewn cyflogaeth ansicr/incwm isel/anffurfiol/cymhwyster isel, yn enwedig menywod
Y rhai ymylol ac wedi’u hallgáu’n gymdeithasol, fel pobl ddigartref

Y cyfle
Nid yw dychwelyd i’r status quo cyn y pandemig yn ddigon.

Mae cyfle am adferiad trawsnewidiol, synergaidd, gan gyflymu arloesedd, pontio’r bylchau mewn
iechyd, addysg, tai, incwm, rhagolygon cyflogaeth a rhwydi diogelwch cymdeithasol, hyrwyddo
datrysiadau gwyrdd, a sicrhau llesiant cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Nid yw paratoi’n well ar gyfer y pandemig nesaf yn ddigon.

Mae cyfle i atal epidemigau ac argyfyngau yn y dyfodol, gan adeiladu systemau, polisïau a gwasanaethau
cynaliadwy, cynhwysol, wedi’u seilio ar dystiolaeth, sy’n galluogi amgylcheddau ac ymddygiadau byw
iachach, ac yn cryfhau cydnerthedd unigolion a chymunedau o ran heintiau ac adfydau.
Mae’r achos dros fuddsoddiad wedi’i dargedu yn llesiant pobl, tegwch iechyd ac atal yn gryfach nag
erioed ac yn gofyn am weithredu cydlynol brys ar draws pob sector tuag at gau’r bwlch iechyd.

Cymru yn arwain y ffordd tuag at fywydau llewyrchus iach i bawb
Mae Cymru wedi cymryd rôl arweiniol ar gyfer tegwch iechyd yn fyd-eang, gan weithredu Dyletswydd
Economaidd-gymdeithasol i liniaru annhegwch a chefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed; a sefydlu a
datblygu’r WHESR.
Gan symud ymlaen â WHESRi, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn datblygu Platfform Datrysiadau Tegwch
Iechyd amlddisgyblaeth, traws-sector digidol i lywio a chefnogi adferiad cynaliadwy a theg yng Nghymru,
wrth hwyluso arloesedd a gweithredu ar y cyd tuag at fywydau ffyniannus iach i bawb.
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Effeithiau allweddol COVID-19 ar degwch iechyd a’r
ymateb polisi yng Nghymru
	Iechyd a gwasanaethau
iechyd

	Iechyd a chyfalaf
cymdeithasol a dynol

◆ Effaith sylweddol ar wasanaethau iechyd,

◆ Aflonyddwch digynsail o ran addysg

gyda mynediad cyfyngedig i atal, diagnosis,
triniaeth ac adsefydlu, a gostyngiad
sylweddol mewn derbyniadau i’r ysbyty, yn
dilyn graddiant economaidd-gymdeithasol

◆ Mae pobl yn ymddiried yn y GIG yng
Nghymru ac yn ystyried ei fod wedi ymateb
yn dda i’r pandemig

	Iechyd a diogelwch
incwm a diogelu
cymdeithasol
◆ Mae COVID-19 wedi ehangu'r bwlch

economaidd-gymdeithasol, gan effeithio
fwyaf ar y rhai mwyaf difreintiedig

gyda niwed uniongyrchol a thymor hir i
ddiogelwch a datblygiad plant, iechyd a
llesiant, cyrhaeddiad addysgol, rhagolygon
y dyfodol, ac incwm teuluoedd, gan
atgyfnerthu annhegwch

◆ Mae technoleg ddigidol wedi galluogi
unigolion i aros mewn cysylltiad
cymdeithasol, gyda rhaniad digidol ar
draws gwahanol oedrannau a lefelau
amddifadedd, a llawer o bobl yn parhau i
fod wedi'u hallgáu yn ddigidol

Iechyd a chyflogaeth ac
amodau gwaith

◆ Pobl ifanc, menywod, pobl o gefndiroedd

◆ Effaith fawr ar gyflogaeth ac amodau

	Iechyd ac amodau byw

◆ Mae cyfraddau diweithdra wedi cynyddu a

lleiafrifoedd ethnig, a'r rhai sydd eisoes ar yr
ymylon, sydd wedi cael eu heffeithio fwyaf

gwaith, gan amlygu annhegwch presennol
a chynhyrchu annhegwch newydd, yn
enwedig ar gyfer gweithwyr allweddol a
grwpiau lleiafrifoedd ethnig
rhagwelir y byddant yn parhau i dyfu dros y
ddwy flynedd nesaf

◆ Mae COVID-19 wedi datgelu namau yn y

system dai yng Nghymru, gyda mynediad
anghyfartal i fannau gwyrdd a glas, ac yn
gosod heriau penodol i fenywod a phlant,
y cymunedau digartref a theithwyr, cartrefi
gofal a charchardai

◆ Gwelwyd cynnydd sylweddol mewn

troseddau a gofnodwyd ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol yn 2020, gan gynnwys
torri rheoliadau COVID-19, gyda lefelau
uwch ymhlith y rhai mwyaf difreintiedig
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Yr ymateb polisi
➤ M
 ae nifer fawr o bolisïau a mesurau lliniaru
wedi’u rhoi ar waith fel ymateb uniongyrchol
i COVID-19 ar draws gwahanol sectorau yng
Nghymru, gyda llawer ohonynt yn anelu at
fynd i’r afael ag annhegwch
➤ E
 r mwyn atal parhau â’r argyfwng
economaidd-gymdeithasol, annhegwch a
gwendidau cysylltiedig ar ôl COVID-19, mae
angen rhoi tegwch wrth wraidd yr ymateb
a’r adferiad tymor byr a thymor hwy, gan
adeiladu ar asedau unigryw ac ymrwymiad
tuag at Gymru iachach, mwy cyfartal a
llewyrchus

Gosod tegwch iechyd wrth wraidd ymateb ac adferiad cynaliadwy COVID-19:
Adeiladu bywydau llewyrchus i bawb yng Nghymru

Tegwch iechyd a COVID-19:
y darlun mawr
Byd wedi’i gosod ar gyfer y storm berffaith

Cyn y pandemig COVID-19, roedd gwahaniaethau dramatig mewn iechyd, yn gysylltiedig ag annhegwch
economaidd-gymdeithasol, eisoes yn bodoli rhwng ac o fewn gwledydd (1). Mae patrymau cymdeithasol,
economaidd, amgylcheddol, demograffig a thechnolegol newidiol wedi creu nodweddion agored i niwed
newydd ac wedi bygwth dadwneud yr enillion rhyfeddol y mae iechyd y cyhoedd a gofal iechyd wedi’u
cyflawni dros y ganrif ddiwethaf, mae’r enillion mewn hyd oes a hyd iechyd (blynyddoedd a dreuliwyd
mewn iechyd da) wedi bod yn arafu; ac mae bylchau iechyd cyfoethog-tlawd wedi bod yn tyfu (11).
Mae systemau iechyd wedi dod dan bwysau gan ddiffyg cyfatebiaeth cynyddol rhwng galw a chapasiti;
canolbwyntio ar ofal adweithiol, yn hytrach nag atal; seilwaith annigonol; diffyg gweithlu iechyd acíwt;
a manteision a bygythiadau posibl technolegau newydd a deallusrwydd artiffisial (AI) (11). Mae
hirhoedledd, ffordd o fyw, trefoli a newid yn yr hinsawdd wedi trawsnewid baich afiechydon, gyda
chlefydau anhrosglwyddadwy (NCDs) yn dod yn epidemig byd-eang.

41 miliwn
o

farwolaethau

o gyflyrau cronig a
dirywiol bob blwyddyn

700 miliwn

10 miliwn yn fwy

ledled y byd

bob blwyddyn

o bobl ag
anhwylder meddwl

Mae gwendidau sylfaenol mewn diogelwch
iechyd ledled y byd wedi dod i’r amlwg, gan
ddangos nad oes yr un wlad wedi bod yn gwbl
barod i drin epidemig neu bandemig (15).
Mae’r graddau o fod yn agored i effeithiau
cymdeithasol ac economaidd argyfyngau
clefydau heintus wedi bod yn cynyddu (16).

o achosion o
ddementia

Oedolion sengl (menywod yn bennaf)
gyda phlant dibynnol yn Ewrop (2018):

Mae newid yn yr hinsawdd, a ystyrir fel ‘y
bygythiad mwyaf i iechyd byd-eang yn yr 21ain
ganrif‘ (18), wedi bod yn effeithio ar filiynau o
bobl ledled y byd yn anghyfartal ac yn bygwth
systemau gofal iechyd (19).

45% mewn perygl o
dlodi neu allgáu
cymdeithasol

61% yn methu â

wynebu costau
ariannol annisgwyl

Syndemig COVID-19 - ehangu’r bwlch iechyd

Mae costau dynol, cymdeithasol ac economaidd COVID-19 yn ddifrifol, yn dilyn aflonyddwch sydyn ar
ryngweithio cymdeithasol, rhaniad digidol sy’n ehangu, newidiadau sydyn mewn marchnadoedd ac
ymddygiad defnyddwyr, colli addysg a swyddi, a heriau i ddemocratiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.
Maent wedi bygwth lleihau blynyddoedd o gynnydd ar leihau tlodi ac anghydraddoldeb byd-eang a
niweidio cydlyniant cymdeithasol a chydweithrediad byd-eang ymhellach, a oedd eisoes yn gwanhau
cyn i’r feirws daro (11).
Mae effeithiau COVID-19, ynghyd â mesurau atal cysylltiedig (ee cyfnodau clo), yn niweidio
cymdeithasau ac economïau, gan ehangu gwahaniaethau oedd yn bodoli a niweidio rhai sectorau
a grwpiau cymdeithasol yn anghymesur (20), a dal gwledydd yn ôl ar eu llwybr i gyflawni Nodau
Datblygiad Cynaliadwy (SDGs) y Cenhedloedd Unedig (UN) erbyn 2030 (7).
Mae COVID-19 yn bandemig ‘syndemig’ (21), gan ryngweithio ag anghydraddoldebau presennol
mewn clefydau cronig â’u gwaethygu, yn ogystal ag ar draws yr amgylchiadau y mae pobl yn byw, yn
gweithio, yn tyfu ac yn heneiddio ynddynt (22) - penderfynyddion ehangach iechyd, a archwiliwyd yn yr
adroddiad hwn yn y fframwaith pum amod hanfodol HESRi (6).
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Mae ffactorau risg yn rhyngweithio ac mae sawl agwedd ar anfantais yn dod at ei gilydd, gan gynyddu
baich clefydau ac ehangu bylchau tegwch (Ffigur 1). Mae annhegwch mewn cyflyrau cronig megis mwy
o achosion a marwolaethau o NCDs yn codi oherwydd amlygiad i gysylltiad ag amodau byw a gweithio
anghyfartal megis tai gwael/ansefydlog, gorlenwi, diffyg mannau awyr agored/gwyrdd, amgylchiadau
seicogymdeithasol niweidiol, fel trais yn y cartref neu drosedd; swyddi â sgiliau is, â thâl is, anniogel neu
ansicr; diweithdra; a llai o fynediad at wasanaethau gofal iechyd (20). Gall cyflyrau cronig sylfaenol, yn
ogystal ag amodau byw a gweithio anghyfartal, gynyddu trosglwyddiad, cyfraddau a difrifoldeb heintiau
COVID-19 (Tabl 1). Ar yr un pryd, gall COVID-19 a’i fesurau atal (cyfnodau clo) gynyddu annhegwch,
yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol, ar draws yr amodau byw a gweithio; yn ogystal ag annhegwch
mewn canlyniadau iechyd o gyflyrau cronig (17). Mae cymunedau ymylol yn fwy agored i haint, hyd yn
oed pan nad oes ganddynt gyflyrau iechyd sylfaenol, oherwydd straen cronig amddifadedd materol
neu seicolegol, sy’n gysylltiedig â gwrthimiwnedd (23).
Ffigur 1. Effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol syndemig COVID-19 ar annhegwch iechyd

Mesurau heintio
ac atal
COVID-19

Effeithiau
anuniongyrchol

Effeithiau
uniongyrchol

Oed • Rhyw • Ethnigrwydd

Iechyd a
gwasanaethau
iechyd

Iechyd a
diogelwch
incwm a
diogelu
cymdeithasol

Iechyd ac
amodau byw

Iechyd a
chyfalaf
cymdeithasol
a dynol

Iechyd a
chyflogaeth
ac amodau
gwaith

Penderfynyddion ehangach iechyd

Amgylchiadau y mae pobl yn byw, gweithio, tyfu a heneiddio
ynddynt, wedi’u llunio gan gyd-destun gwleidyddol,
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol

Achosion a
marwolaethau
anghyfartal heb
fod yn COVID-19,
megis o gyflyrau
cronig
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Gwahaniaethau mewn
annhegwch iechyd

mewn canlyniadau iechyd,
megis morbidrwydd,
marwolaethau,
anabledd

Achosion a
marwolaethau
anghyfartal
COVID-19

Gosod tegwch iechyd wrth wraidd ymateb ac adferiad cynaliadwy COVID-19:
Adeiladu bywydau llewyrchus i bawb yng Nghymru

Tabl 1. Nodweddion agored i niwed cysylltiedig â COVID-19: y rhai yr effeithir arnynt fwyaf (21,17,27,28)

Effaith uniongyrchol ar iechyd –
dal haint, salwch difrifol, marwolaeth

Effaith anuniongyrchol –
trwy’r pum amod hanfodol
(penderfynyddion ehangach iechyd)

Pobl â chyflyrau cronig neu anabledd sy’n bodoli eisoes
Grwpiau ethnig lleiafrifol, yn enwedig Du ac Asiaidd
Pobl sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd economaidd-gymdeithasol uwch
Pobl sy’n byw mewn tlodi ac allgáu cymdeithasol, ac mewn perygl o hynny
Yr hunangyflogedig, y rheini mewn cyflogaeth ansicr/anffurfiol/incwm isel (swyddi allweddol yn aml)
Gweithwyr iechyd neu ofal cymdeithasol rheng flaen
Byw neu weithio mewn amodau gorlawn, fel gweithfeydd prosesu cig
Grwpiau ymylol neu dros dro, fel pobl ddigartref, ffoaduriaid a gweithwyr mudol, carcharorion
Y rhai nad oes ganddynt gyfleusterau dŵr, glanweithdra neu hylendid sylfaenol
Oedran hŷn
Dynion
Byw mewn cartref gofal

Plant a phobl ifanc
Menywod, yn enwedig mamau
Gweithwyr heb sgiliau

Gallai’r canlyniadau tymor hwy, ac o bosibl y mwyaf, o ran anghydraddoldebau iechyd godi trwy
lwybrau gwleidyddol ac economaidd. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod sioc economaidd sydyn a
mesurau llymder yn arwain at gyfraddau uwch o glefyd, salwch meddwl, hunanladdiad a marwolaeth
o gamddefnyddio alcohol a sylweddau (24,25), a brofir yn anghyfartal. Mae ardaloedd â diweithdra
uwch â mwy o gynnydd mewn achosion o hunanladdiad; ac mae pobl sy’n byw yn yr ardaloedd mwyaf
difreintiedig yn profi’r cynnydd mwyaf mewn salwch meddwl a hunan-niweidio (26).
Wrth symud ymlaen, mae’r ddynoliaeth yn wynebu bygythiadau byd-eang critigol (20), sy’n gofyn
am weithredu pendant ar frys. Yn digwydd eisoes cyn y pandemig, mae’r rhan fwyaf o’r rhain wedi’u
cynyddu gan COVID-19 a’i effaith economaidd-gymdeithasol (Tabl 2).
Tabl 2. Bygythiadau critigol i’r byd, sy’n berthnasol i degwch iechyd, gan gynnwys mewn perthynas ag
effaith COVID-19 (20)

Peryglon clir a phresennol
(risgiau tymor byr 0-2 flynedd)

Effeithiau canlyniadol
(tymor canolig 3-5
mlynedd)

Clefydau heintus, argyfyngau
Risgiau economaidd,
bywoliaeth, dadrithiad
technolegol a
ieuenctid, anghydraddoldeb
geowleidyddol
digidol, marweidd-dra
economaidd, erydiad cydlyniant
cymdeithasol

Bygythiadau dirfodol
(tymor hir 5-10 mlynedd)
Nawdd cymdeithasol
a diwydiant yn chwalu,
argyfyngau adnoddau
naturiol, methiant
gweithredu ar yr
hinsawdd

Anghydraddoldebau economaidd-gymdeithasol ac iechyd sy’n ehangu, yn deillio o:

•
•
•
•
•
•

Anghydraddoldebau oedran, rhyw, hil ac incwm

Anghydraddoldeb digidol, gwahaniaethau addysgol

Systemau gofal iechyd dan straen, diffyg capasiti a thanariannu iechyd cyhoeddus cronig

Cyfangiad economaidd, diweithdra cynyddol ac adlam economaidd a allai fod yn anwastad
Digideiddio*, e-fasnach, addysg ar-lein a gwaith o bell yn ehangu

Pwysau economaidd, technolegol ac enw da ar fusnesau, gan fygwth creu carfan fawr o
weithwyr a chwmnïau sy’n cael eu gadael ar ôl

*Mae technoleg ddigidol hefyd wedi’i nodi fel galluogwr, gan gynorthwyo pobl i gysylltu a chynnal
eu llesiant meddyliol (29)
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Effeithiau byd-eang COVID-19

Mae’r enghreifftiau canlynol o effeithiau ehangach COVID-19, ac annhegwch iechyd cysylltiedig, ledled
y byd, Ewrop a’r DU, yn darparu cyd-destun ar gyfer y goblygiadau yng Nghymru.
Amharwyd ar wasanaethau
iechyd meddwl critigol mewn
o wledydd ledled y
byd (30)

Iechyd a gwasanaethau
iechyd

93% 

Mae COVID-19 wedi tarfu ar ddarparu
gwasanaethau hanfodol bwysig ar
gyfer NCDs, megis sgrinio a thriniaeth
canser; gwasanaethau iechyd meddwl;
a chlefyd y galon (30)

72%

ar gyfer plant a
phobl ifanc (31)

Iechyd a diogelwch incwm
a diogelu cymdeithasol

Mae unigolion o gefndir incwm isel yn
cael eu heffeithio’n anghymesur gan faich
dwbl, iechyd ac ariannol. Mae ansicrwydd
ariannol yn arwain at ansicrwydd bwyd,
yn cael effaith niweidiol ar ddatblygiad a
llesiant plant (32)

370 miliwn

o blant yn colli allan
ar brydau ysgol, gan
effeithio ar blant o’r cartrefi mwyaf
difreintiedig yn anghymesur (33)

150 miliwn

yn fwy o bobl (9.4%
o boblogaeth y byd) i gael eu gorfodi i dlodi
eithafol gan y dirwasgiad byd-eang (34)

Cynnydd o 60%

mewn galwadau brys gan fenywod
a gafodd IPV ym mis Ebrill 2020,
o’i gymharu ag Ebrill 2019
yn ôl aelod-wladwriaethau’r
Undeb Ewropeaidd (37)

Mae cyfnodau clo COVID-19 wedi arwain
at orlenwi; cynnydd mewn trais yn y cartref,
yn enwedig trais partneriaid agos (IPV); a
chamdriniaeth ac esgeulustod plant (35,36)

Mae plant o gefndiroedd
difreintiedig wedi cael eu taro’n
galetach gan y pandemig
oherwydd diffyg adnoddau
angenrheidiol i gefnogi eu
cynnydd dysgu (38,39)

Iechyd a chyflogaeth
ac amodau gwaith

Mae COVID-19 wedi taro’r
rhai mwyaf agored i niwed
galetaf, fel y rhai sydd mewn
tlodi neu’n agos ato; mewn
gwaith anffurfiol; mamau sengl;
gweithwyr hanfodol (43). Mae
menywod a phobl ifanc yn
wynebu risgiau anghymesur yn
y sector swyddi (44,45)
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ar gyfer oedolion
hŷn (31)

Mwy na

Iechyd ac amodau byw

Iechyd a chyfalaf
cymdeithasol a dynol

70%

1.38 biliwn

o ddysgwyr
wedi’u heffeithio gan gau ysgolion yn
ystod ton gyntaf y pandemig (40)

AR GAU
CLOSED

51%

Mae
o bobl ifanc o 112 o wledydd yn credu
bod eu cynnydd addysgol wedi’i oedi (41)

60%

o oedolion heb wybodaeth/
sgiliau digidol sylfaenol pan gaeodd
gweithleoedd ac ysgolion (42)
Collwyd oriau gwaith sy’n cyfateb i

495 miliwn o swyddi
14% o holl weithlu’r byd yn 2il chwarter 2020 (46,47)

70%

Mae
o fenywod sy’n gweithio
yn fyd-eang yn nodi y bydd aflonyddwch y
pandemig yn arafu eu gyrfaoedd (48)
Cynyddodd nifer y bobl sy’n hawlio budd-daliadau
cysylltiedig â diweithdra
rhwng mis Mawrth a mis Hydref 2020 yn y DU (49)

1.4 miliwn

Gosod tegwch iechyd wrth wraidd ymateb ac adferiad cynaliadwy COVID-19:
Adeiladu bywydau llewyrchus i bawb yng Nghymru

Cymru, tegwch iechyd
a COVID-19
Cyn y pandemig COVID-19, roedd Cymru wedi sefydlu cyd-destun deddfwriaethol a pholisi cryf
tuag at sicrhau datblygiad cynaliadwy a ffyniant i bawb. Mae Deddf Llesiant llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru) 2015 (3) yn gosod Cymru ar y blaen yn Ewrop ac yn fyd-eang, gan alluogi gwaith trawssector trawsnewidiol sydd o fudd i’r bobl, yr economi a’r blaned. Mae hwn hefyd yn offeryn allweddol
ar gyfer mynd i’r afael ag annhegwch economaidd-gymdeithasol ac iechyd. Mae Ffyniant i Bawb (4), y
strategaeth genedlaethol, yn prif ffrydio’r ymrwymiad hwn i adeiladu Cymru sy’n llewyrchus a diogel, iach
a gweithredol, uchelgeisiol a dysgu, unedig a chysylltiedig. Bydd Cymru Fwy Cyfartal: Y Ddyletswydd
Economaidd-gymdeithasol (50), sy’n dod i rym ar y 31 Mawrth 2021, yn darparu mecanwaith allweddol i
gefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed a gwella anghydraddoldeb canlyniadau i bobl sy’n dioddef anfantais
economaidd-gymdeithasol. Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 (51) yn ategu yr agenda hon trwy
sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn cynnal Asesiadau o’r Effaith ar Iechyd (HIAs) o bolisi a deddfwriaeth trwy
lens penderfynyddion ehangach iechyd, gan gynnwys yr effeithiau economaidd-gymdeithasol.
Er gwaethaf yr ymrwymiad a’r buddsoddiad tuag at adeiladu Cymru iachach a mwy cyfartal, mae
annhegwch iechyd wedi parhau, gan ddangos perthynas gref â phenderfynyddion ehangach
iechyd. Mae cyflogaeth, mynediad at ofal iechyd ac addysg wedi bod yn effeithio ar fywydau pobl yn
anghymesur ar draws grwpiau economaidd-gymdeithasol (52,53,54).

Oedolion sy’n gweithio oedd yn adrodd iechyd da:

67%

o’r rhai yn byw yn

ardaloedd mwyaf
difreintiedig Cymru

83%

Ffynhonnell: Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

o’r rhai yn byw yn

ardaloedd lleiaf
difreintiedig Cymru

dros 2017/18 - 2018/19

23% o’r holl bobl a
28% of children

Mae grwpiau du a lleiafrifoedd ethnig yn sylweddol
fwy tebygol na gweithwyr Gwyn Prydeinig o ennill llai
(7.5%) o gyflog yr awr yn 2018 (58). Mae cyfraddau
marwolaeth cynamserol o NCDs allweddol wedi bod yn
sylweddol uwch ymhlith y rhai sy’n byw yn ardaloedd
mwyaf difreintiedig Cymru (Ffigur 2), ochr yn ochr â
disgwyliad oes byrrach a llesiant meddyliol gwaeth (55).

o blant yn byw mewn
tlodi incwm cymharol

dros 2016/17 – 2018/19 (56,57)

Ffigur 2: Marwolaethau cynamserol o glefydau anhrosglwyddadwy allweddol, yn ôl pumed Mynegai
Amddifadedd Lluosog Cymru, cyfradd oedran-safonedig Ewropeaidd fesul 100,000, 2016 - 2018
Cyfwng hyder 95%
Cyfwng hyder 95%

Gwrywod

Gwrywod
588.8

Pumed
mwyaf
588.8
difreintiedig

246.7

Pumed
lleiaf
246.7
difreintiedig

Benywod
Pumed
381.0
mwyaf
difreintiedig

381.0

Pumed
166.0
lleiaf
difreintiedig

166.0

Benywod

Ffynhonnell: Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd, Iechyd Cyhoeddus Cymru
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Profwyd y pandemig COVID-19 yn anghyfartal gan wahanol bobl a grwpiau poblogaeth, gan ehangu’r
bwlch iechyd a gwaethygu’r annhegwch iechyd ac economaidd-gymdeithasol presennol a chyflwyno
gwendidau newydd yng Nghymru (59) (Tabl 3, Ffigurau 3 a 4).
Tabl 3. Enghreifftiau o effeithiau annhegwch ar draws y pedwar niwed o COVID-19 yng Nghymru (60) a’r
grwpiau poblogaeth allweddol yr effeithir arnynt (59)
Pedwar Niwed COVID-19

Enghraifft o effaith

1. Niwed uniongyrchol o haint a
chymhlethdodau
Grwpiau allweddol yr
effeithiwyd arnynt:
• Pobl hŷn
• Dynion
• Unigolion â chyflyrau
sylfaenol
• Y mwyaf difreintiedig / ar
incwm isel
• Grwpiau du a lleiafrifoedd
ethnig
• Ceiswyr lloches a ffoaduriaid

Graddiant economaidd-gymdeithasol mewn ysbytai a marwolaethau:

Derbyniadau ysbyty COVID-19
yn y yn y pumed mwyaf difreintiedig
2X y pumed lleiaf difreintiedig
(61, 62)

Cyfradd marwolaeth COVID-19 yn yr
ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru
2X yr ardaloedd lleiaf difreintiedig
(63)

Grwpiau du a lleiafrifoedd ethnig:

1/3 o achosion yn cael eu derbyn i ofal

critigol o gymunedau lleiafrifoedd ethnig

(64), o gymharu â dim ond 14% o gyfanswm y
boblogaeth

Cyfanswm derbyniadau gofal critigol

Derbyniadau o gymunedau
lleiafrifoedd ethnig

Cyfanswm y boblogaeth
Pobl o gymunedau
lleiafrifoedd ethnig

Sioc ddwys i’r GIG a systemau gofal cymdeithasol (65):
2. Niwed anuniongyrchol
a achosir gan orlethu
Gostyngiad mawr mewn derbyniadau
gwasanaethau, gan gynnwys
y GIG
dewisol a brys i ysbytai
Grwpiau allweddol yr
yng Nghymru yn 2020 o
effeithiwyd arnynt:
ar gyfer dewisol a
• Gweithwyr allweddol
• Unigolion sy’n cyrchu
ar gyfer brys
gwasanaethau gofal iechyd
o’i gymharu â 2019 (66,67)

55%
30%

Effaith COVID-19
ar iechyd meddwl
staff iechyd a gofal
cymdeithasol,

sy’n ymwneud â gofal COVID-19 a gofal nad yw’n COVID-19:

QALYs1 wedi’u colli oherwydd gorbryder/iselder

(ysgafn i ddifrifol):

Gweithwyr gofal
iechyd:

Gweithwyr gofal
cymdeithasol:

QALY

QALY (68)

3,000-63,000
1

14

3,000-64,000

QALY – Blwyddyn Bywyd wedi’i Addasu o ran Ansawdd, gan gynnwys ansawdd a maint y bywyd sy’n cael ei fyw. Mae un QALY yn cyfateb i flwyddyn
mewn iechyd perffaith

Gosod tegwch iechyd wrth wraidd ymateb ac adferiad cynaliadwy COVID-19:
Adeiladu bywydau llewyrchus i bawb yng Nghymru

Mynediad cyfyngedig i wasanaethau atal,
triniaeth ac adfer, fel sgrinio a thriniaeth
canser; ac atgyfeiriadau iechyd meddwl er

3. N
 iwed anuniongyrchol o
salwch nad yw’n salwch
COVID, oherwydd ceisio/
argaeledd cyfyngedig
gwasanaethau iechyd ‘nad
ydynt yn hanfodol’
Grwpiau allweddol yr
effeithiwyd arnynt:
• Unigolion â chyflyrau
presennol/sydd newydd eu
hadnabod

gwaethaf y galw cynyddol (69,70, 71)

Gall newidiadau mewn ymddygiad ceisio
iechyd, ac argaeledd gwasanaethau
diagnostig hanfodol a mynediad atynt
arwain at farwolaethau ychwanegol o
ganser y fron, colorectaidd, ysgyfaint ac
oesoffagaidd yn y tymor canolig (1 flwyddyn) a’r
tymor hwy (5 mlynedd) (68).

colli

Gallai fod COVID-19 wedi achosi

361 – 1231 o fywydau ychwanegol

oherwydd oedi wrth sgrinio am ganser yn dibynnu ar yr ôl-groniad
atgyfeiriadau, misoedd mewn cyfnodau clo a chapasiti diagnostig (72).
4. Niwed cymdeithasoleconomaidd anuniongyrchol
a niwed cymdeithasol eraill,
gan gynnwys effeithiau
economaidd
Grwpiau allweddol yr
effeithiwyd arnynt:
• Mwyaf difreintiedig / incwm
isel
• Menywod (mamau)
• Gweithwyr allweddol
• Plant a phobl ifanc
• Unigolion â chyflyrau
iechyd cronig / meddyliol
presennol
• Unigolion ag anableddau
corfforol a dysgu

-20%

Collodd

22% o aelwydydd yng Nghymru
20% o’u hincwm wythnosol

o leiaf
wythnosol rhwng mis Chwefror ac Ebrill 2020 (73)

Grwpiau du a lleiafrifoedd ethnig wedi’u gorgynrychioli
mewn galwedigaethau sydd â risg uwch o amlygiad,
fel iechyd a gofal cymdeithasol, gyrwyr tacsi a chogyddion (74)
Efallai y bydd mwy o risg o amlygiad i COVID-19
(74) mewn tai gorlawn, yn enwedig ar gyfer
ceiswyr lloches a ffoaduriaid.
Mae rhai grwpiau poblogaeth wedi teimlo effeithiau’r
cyfnodau clo yn anghymesur (75), gydag unigolion o
gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig mewn risg uwch o golli
incwm (76); ac roedd menywod a phobl ifanc yn fwy tebygol
o fod wedi’u cyflogi mewn diwydiannau ‘dan glo’ (77)

Effaith anuniongyrchol fawr ar blant a
phobl ifanc, gan gynnwys ‘allgáu digidol’ o’r rhai o
gefndiroedd mwy difreintiedig (75,78)

Mwy o risg o ran amgylchedd
anniogel a thrawma megis trais a cham-drin
gartref, yn enwedig i fenywod a phlant (79)

Mwy orbryder ac arwahanrwydd

yn cael ei brofi’n fwy gan unigolion sy’n byw yn yr
ardaloedd mwyaf difreintiedig a’r rheini
o gefndir lleiafrif ethnig (74,80)
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Ffigur 3: Achosion wedi’u cadarnhau o COVID-19 yn ôl rhyw a phumed amddifadedd†, cyfradd
oedran-safonedig Ewropeaidd fesul 100,000*, Cymru
Cyfwng hyder 95%

Benywod

Gwrywod

2,528 Mwyaf Difreintiedig (1) 3,119
2,253

2

2,879

1,907

3

2,441

1,628

4

2,088

1,960 Lleiaf Difreintiedig (5)

2,327

Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru
Data a gasglwyd rhwng 23 Chwefror a 23 Tachwedd 2020.
Cyfradd wedi’i chyfrifo gan ddefnyddio amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn y Swyddfa Ystadegau Gwladol 2019 (81)
*Cyfradd wedi’i safoni i Boblogaeth Safonol Ewropeaidd 2013 (82)
†
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (83)

Ffigur 4: Marwolaethau o bob achos, cyfradd oedran-safonedig fesul 100,000, Cymru, 2020 a
chyfartaledd 2015-2019, yn ôl pumed Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru a rhyw
2015-2019

2020

95% Cyfwng hyder

Gwrywod
1263.42
1130.41

Benywod
Mwyaf
Difreintiedig (1)

911.68
846.48
843.62
794.46
772.40
696.26

817.13
810.29

1060.79
976.50

957.58

2

3

4

Lleiaf
Difreintiedig (5)

727.19
658.65
632.36
592.88
578.62
580.31
514.81

Ffynhonnell: Proffil Adfer COVID-19 2020, Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru (88).
Data a gasglwyd rhwng yr wythnos yn diweddu 06 Mawrth i 27 Tachwedd 2020
Cyfradd wedi’i chyfrifo gan ddefnyddio amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn y Swyddfa Ystadegau Gwladol 2019 (81)
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Iechyd a Gwasanaethau Iechyd

Negeseuon allweddol
◆ M
 ae mesurau COVID-19 wedi cael effaith sylweddol ar wasanaethau iechyd yng
Nghymru, gan gynnwys:

• Mynediad cyfyngedig i atal, diagnosis, triniaeth ac adsefydlu ar gyfer cyflyrau
cronig dros 2020, fel canser ac iechyd meddwl

• Gostyngiad sylweddol mewn derbyniadau dewisol a brys i’r ysbyty
◆ Mae pobl yn ymddiried yn y GIG yng Nghymru, nododd mwy na 75% o’r oedolion
a arolygwyd eu bod yn teimlo’n ddiogel i fynd i apwyntiad meddygol arferol; ac roedd
90% yn teimlo bod y GIG yn ymateb yn dda i bandemig COVID-19
◆ C
 ymerwyd mesurau lliniaru ar unwaith gan Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r
aflonyddwch ar y gwasanaethau iechyd, meithrin mwy o gapasiti yn y GIG, a chynnig
ffyrdd newydd o weithio

Trosolwg
Mae mesurau atal COVID-19 wedi cael effaith sylweddol ar wasanaethau iechyd yng
Nghymru, gan gynnwys:

•
•
•
•

Gostyngiad mawr mewn derbyniadau i ysbytai yn 2020 o 55% ar gyfer dewisol; a 30% ar gyfer
brys, o’i gymharu â 2019 (66,67)
Mynediad cyfyngedig i wasanaethau atal, triniaeth ac adfer, fel sgrinio a thriniaeth canser; ac
atgyfeiriadau iechyd meddwl er gwaethaf y galw cynyddol (69,70,71).

Lleisiodd clinigwyr y DU bryderon ynghylch gostyngiad mewn presenoldeb ar gyfer cyflyrau,
megis problemau gyda’r galon (84) ac ymhlith pobl yn ceisio cymorth ar gyfer symptomau canser
posibl (85).
Gall effeithiau tymor hir COVID-19 ar lesiant meddyliol, system imiwnedd, anadlol, niwrolegol, ac
iechyd cardiofasgwlaidd (86) gynyddu derbyniadau cleifion mewnol mewn ysbytai, yn ogystal â
salwch hirsefydlog (LSI) a chyflyrau cronig.

Profwyd yr effeithiau hyn yn anghyfartal ar draws gwahanol grwpiau oedran, rhyw ac amddifadedd, er
enghraifft, gan effeithio’n anghymesur ar bobl hŷn, y rhai mwyaf difreintiedig, a’r rhai â chyflyrau cronig
sylfaenol (69).
Mae annhegwch o ran cwmpasiad brechu COVID-19 yng Nghymru yn dod i’r amlwg, gan adlewyrchu
tueddiad ledled y DU. Gwelir yr annhegwch mwyaf yn y nifer sy’n derbyn rhwng grwpiau ethnig mewn
oedolion 80+ oed, bwlch o 14.1% rhwng grwpiau ethnig Du, Asiaidd, Cymysg ac Eraill a’r grŵp ethnig
Gwyn; a rhwng oedolion sy’n byw yn ardaloedd mwyaf a lleiaf difreintiedig Cymru (87).
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Y bobl
Nododd mwy na thri o bob pedwar o bobl, a gafodd eu cyfweld fel rhan o Arolwg
Cenedlaethol Ymgysylltu â’r Cyhoedd COVID-19 rhwng 15 Mehefin a 25 Gorffennaf 2020, y
byddent yn teimlo’n ddiogel yn mynychu apwyntiad meddygol arferol. Nododd cyfran fwy o’r rhai sy’n
byw yn rhannau lleiaf difreintiedig Cymru eu bod yn teimlo’n ddiogel, o gymharu â’r rhai o rannau mwyaf
difreintiedig Cymru (83.6% a 75.7%, yn y drefn honno; heb fod yn ystadegol arwyddocaol) (Ffigur 5).
Mae dadansoddiad ychwanegol yn dangos bod 90% o’r bobl a gafodd eu cyfweld yn teimlo bod y GIG
yn ymateb yn dda i bandemig COVID-19, pan ofynnwyd iddynt rhwng 3 Ebrill a 16 Mai 2020, ac mae
hyn yn gyson ar draws pob grŵp oedran a lefel amddifadedd.
Ffigur 5: Ymatebwyr yr arolwg a nododd eu bod yn teimlo’n ddiogel pe gofynnwyd iddynt fynd i
apwyntiad meddygol arferol, yn ôl grŵp oedran a Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, canran,
preswylwyr Cymru 18+, 15 Mehefin i 25 Gorffennaf 2020 (wythnosau arolwg 11 - 16)
18-24

82.4

25-34

83.5

35-44

76.6

45-54

81.4

55-64

83.7

65-74

78.6

75+

75.7

Cyfwng hyder 95%
1 - Mwyaf difreintiedig

79.1

2

80.3

3

78.6

4

81.1

5 - Lleiaf difreintiedig

83.6

Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Ymgysylltu â’r Cyhoedd COVID-19 Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Y data
Bu dirywiad nodedig mewn derbyniadau dewisol a brys i ysbytai yn 2020 (67), sy’n sylweddol
is nag yn 2019 (55% ar gyfer dewisol a 30% ar gyfer argyfwng). Mae derbyniadau dewisol a
brys wedi bod yn gyson uwch yn rhannau mwyaf difreintiedig Cymru (55% ar gyfer dewisol a 30% ar gyfer
argyfwng). Mae cyfradd y ddau yn cynyddu gydag oedran.
Ffigur 6: Derbyniadau i’r ysbyty yn ôl wythnos a Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (3 Ionawr 28 Awst 2020), cyfradd fesul 100,000, Cymru, o’i gymharu â Ion-Awst 2019
Mwyaf difreintiedig 2019
Mwyaf difreintiedig 2020
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Brys
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28-Awst

100
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24-Ebr
08-Mai
22-Mai
05-Meh
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14-Awst
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Cyfradd wedi'i safoni yn ôl oedran

Lleiaf difreintiedig 2019
Lleiaf difreintiedig 2020

Ffynhonnell: Proffil Adfer COVID-19 2020, Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru (88), Iechyd Cyhoeddus Cymru.
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Mae modelu effaith economaidd COVID-19, yn ymwneud â chynnydd mewn diweithdra, ar LSI a
chyflyrau cronig yng Nghymru ((89), yn dangos, heb ymyriadau gwneud iawn, yn dilyn cyfraddau
diweithdra cynyddol, rhagwelir y bydd canran yr oedolion â LSI a chyflyrau cronig yn cynyddu’n raddol
dros 2020-2023 gyda chynyddiad uwch ar gyfer problemau iechyd meddwl ac endocrin/metabolaidd
(Ffigur 7). Rhagwelwyd cynyddiad uwch yng nghanran yr oedolion â LSI cyfyngol o’i gymharu ag oedolion
ag unrhyw LSI, gan awgrymu goblygiadau i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.
Ffigur 7. Canran ragamcanol yr oedolion sydd ag a) problemau endocrin a metabolaidd; a b) oedolion
â phroblemau iechyd meddwl, 2020/21-2022/23
a) Problemau endocrin a metabolaidd

21.0

19.0

19.0

17.0

17.0

15.0
13.0
11.0
9.0

8.8

11.7

9.8

11.9

b) Problemau iechyd meddwl

15.0
13.0
11.0
9.0

7.0
5.0

Canran

Canran

21.0

7.9

8.9

10.7

10.9

2021-22

2022-23

7.0
2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

5.0

2019-20

2020-21

Echelin-Y wedi’i gwtogi
Ffynhonnell: Cyfres fodelu Iechyd Cyhoeddus Cymru (89)

Y polisïau
Gweithredodd Llywodraeth Cymru fesurau ar unwaith i fynd i’r afael â’r aflonyddwch a’r ôlgroniad o wasanaethau iechyd ac i feithrin mwy o gapasiti yn y GIG, yn cynnwys:

•
•
•

Rhoi arweiniad ar amddiffyn pobl y nodwyd eu bod yn hynod agored i COVID-19 (90).
Gofyn i weithwyr proffesiynol, sydd wedi gadael y GIG, ystyried dychwelyd (91).
Darparu cefnogaeth ariannol i’r sector gofal cymdeithasol i oedolion (92).

Yn ogystal, nododd a chynlluniodd Byrddau Iechyd Lleol ystod o ffyrdd newydd o weithio a dulliau i
barhau i ddarparu gwasanaethau iechyd ledled Cymru (93).
Mae polisïau ymateb a lliniaru allweddol yn cynnwys:

•
•
•
•
•

Fframwaith gweithredu i helpu’r GIG i ddarparu gwasanaethau iechyd hanfodol yn ystod yr
achosion (93), gan gynnig gwahanol ddulliau tuag at ailgyflwyno gwasanaethau gofal iechyd
arferol, fel gweithio o bell a darparu gwasanaethau rhithwir.

Cynllun Amddiffyn y Gaeaf ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol 2020-2021 (94) gan nodi ystod o
gamau gweithredu a digwyddiadau wrth gefn, y disgwylir iddynt gael eu rhoi ar waith ar draws y
system iechyd, a chyda phartneriaid, i reoli’r argyfwng iechyd cyhoeddus a darparu gwasanaethau.

Fframwaith cyflenwi ar gyfer gwasanaethau iechyd sy’n canolbwyntio ar ofal a pharch cyfartal, gan
ddilyn yr egwyddorion a nodir yn y ddeddfwriaeth cydraddoldeb a hawliau dynol (95).
Adolygiad o’r Cynllun Cyflenwi Gyda’n Gilydd at Iechyd Meddwl i fynd i’r afael â rhai o heriau
iechyd meddwl penodol COVID-19 (96).

Mae gwasanaeth Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd Cymru wedi derbyn £1 miliwn i gyflogi mwy
o seiciatryddion a chynghorwyr meddygol, cynnal mwy o sesiynau cwnsela, a chynnal ymyriadau
anhwylder straen ôl-drawmatig (PTSD) pellach (97).

Crynhoir polisïau allweddol y DU a Chymru yn y maes hwn yn Atodiad I; ac mae astudiaethau achos
perthnasol yn cynnig enghreifftiau yn Atodiad II.
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Iechyd a diogelwch incwm a
diogelu cymdeithasol
Negeseuon allweddol
◆ M
 ae COVID-19 wedi effeithio fwyaf ar y difreintiedig, gan ehangu’r bwlch
economaidd-gymdeithasol yng Nghymru
◆ P
 obl ifanc (18-24 oed) sydd wedi’u heffeithio fwyaf gan ansicrwydd ynghylch eu swydd
a’u sefyllfa ariannol; a thrwy galedi ariannol
◆ M
 enywod, pobl o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig, a’r rhai sydd eisoes ar yr
ymylon/wedi’u hallgáu’n gymdeithasol, sydd wedi’u heffeithio fwyaf
◆ M
 ae sectorau allweddol, fel iechyd ac addysg, wedi bod yn dwyn baich y pandemig
yn barhaus, tra bod eraill wedi llwyddo i amddiffyn gweithwyr a’u rhoi ar ffyrlo
◆ M
 ae Llywodraethau’r DU a Chymru wedi gweithredu fframwaith cymorth helaeth i fynd
i’r afael â cholli incwm gan unigolion a busnesau, a lleihau effaith COVID-19 a mesurau
ymateb cysylltiedig (cyfnodau clo)

Trosolwg
Er gwaethaf ymdrechion gan Lywodraethau Cymru a’r DU i liniaru effaith economaidd COVID-19
a mesurau ymateb cysylltiedig, mae pobl yng Nghymru wedi cael eu heffeithio’n ddifrifol, gan
golli eu hincwm, gydag aelwydydd incwm isel yn cael eu taro galetaf, gan gynnwys gweithwyr allweddol (75).
Mae gwahaniaethau o ran sicrwydd incwm a diogelu cymdeithasol, er enghraifft:

•
•

Cyfran uwch o gleifion mewn gofal critigol â COVID-19 o’r pumed ran fwyaf difreintiedig o’r boblogaeth (59).

•

Gan gynnwys pobl ar ffyrlo, yn 2020 enillodd mwy na 100,000 o bobl yng Nghymru islaw’r isafswm cyflog,
cynnydd o bum gwaith o’i gymharu â 2019 (99).

•
•

•
•
•
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Mae cartrefi incwm isel yn aml yn cynnwys gweithwyr allweddol sydd yn cael eu talu llai yr awr, na
gweddill y gweithlu, bwlch cyflog sydd wedi bod yn tyfu dros amser (98).

Nifer y bobl a hawliodd Gredyd Cynhwysol yng Nghymru oedd 227,400 (Rhagfyr 2020), amcangyfrif o
gynnydd o 78.5%, o’i gymharu â Mawrth 2020 (100).

Mae pobl ifanc yn fwy tebygol o gael eu cyflogi mewn diwydiannau a gaeodd yn ystod y cyfnod clo, gyda
gweithwyr o dan 25 oed bron i deirgwaith yn fwy tebygol o fod wedi gweithio mewn sectorau ‘dan glo’
(101). Wrth edrych ymlaen, mae pobl ifanc sydd wedi cael cyfnodau hir o ddiweithdra yn y tymor hir yn
llawer mwy tebygol o fod allan o waith yn ddiweddarach mewn bywyd, o fod mewn gwaith o ansawdd
gwael, ac o ennill enillion is. Mae yna sgil-effeithiau hefyd ar iechyd corfforol a meddyliol (102).

Roedd menywod yn fwy tebygol na dynion o weithio mewn sector sydd wedi cau i lawr (17% o fenywod a
13% o ddynion) (103). Mae gweithwyr yn y sectorau hyn hefyd yn tueddu i fod â chyflog is.

Efallai y bydd pobl sydd eisoes ar yr ymylon, neu sydd ag incwm isel, cyflogaeth ansicr a thai ansicr, yn fwy
tebygol o golli eu swyddi neu fod yn agored i effeithiau contractau dim oriau neu waith ansicr, gan arwain
at iechyd corfforol a meddyliol tymor hir gwaeth i bob aelod o’r teulu (75).

Mae un o bob tair swydd yng Nghymru yn y diwydiannau â’r cyflog isaf, y lleiaf cynhyrchiol a generig sydd
wedi’u heffeithio’n fawr gan y pandemig, ac sy’n debygol o fod fwyaf mewn perygl o awtomeiddio wrth

Gosod tegwch iechyd wrth wraidd ymateb ac adferiad cynaliadwy COVID-19:
Adeiladu bywydau llewyrchus i bawb yng Nghymru

•
•

symud ymlaen (104).

Mae pobl o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig yn cael eu gorgynrychioli mewn swyddi sy’n cael eu
hystyried mewn risg uwch o COVID-19 fel iechyd a gofal cymdeithasol, gyrwyr tacsi a chogyddion (74).

Mae bron i hanner y degfed ran o weithwyr Cymru sy’n ennill y cyflog isaf mewn sectorau sydd wedi cau,
gan eu gwneud ddeg gwaith yn fwy tebygol o fod wedi cael eu heffeithio gan y pandemig o gymharu â’r
10% sy’n ennill y cyflog uchaf (101).

Y bobl
Rhwng 03 Ebrill a 25 Gorffennaf 2020 nododd cyfran ystadegol arwyddocaol uwch o
ymatebwyr yr arolwg (18 - 24 oed) eu bod yn poeni am golli eu swydd neu fethu â dod o hyd
i un, nag unrhyw grŵp oedran arall (Ffigur 8) - 54.4% (78,000) o ddynion a 44.3% (72,000) o fenywod
(dim gwahaniaeth ystadegol arwyddocaol). Dros yr un cyfnod, mae cyfran yr ymatebwyr i’r arolwg a
nododd fod rhywun yn eu cartref wedi’i atal o’r gwaith ar gyflog is neu ddim cyflog yn gostwng wrth i
oedran gynyddu (Ffigur 9).
Dangosodd data a gasglwyd rhwng 15 Mehefin a 25 Gorffennaf 2020 fod cyfran arwyddocaol uwch
o ymatebwyr yr arolwg ym mhumed mwyaf difreintiedig y boblogaeth (33.7%, 159,000 o bobl) wedi
nodi eu bod mewn sefyllfa ariannol waeth o ganlyniad i’r cyfyngiadau, o gymharu â’r pumed lleiaf
difreintiedig (21.7%, 110,000 o bobl) (Ffigur 10).
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Ffigur 10: Ymatebwyr yr arolwg a nododd eu bod mewn sefyllfa ariannol waeth o ganlyniad i’r
cyfyngiadau coronafeirws, yn ôl pumed Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, canran, Cymru,
trigolion Cymru 18+, 15 Mehefin i 25 Gorffennaf 2020 (wythnosau arolwg 11 - 16)
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Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Ymgysylltu â’r Cyhoedd COVID-19 Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru
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Y data
Iechyd, cyfanwerthu a manwerthu, atgyweirio cerbydau modur ac addysg yw’r sectorau
sydd â’r nifer uchaf o gyflogaethau cymwys ar gyfer ffyrlo yng Nghymru. Cyfanwerthu a
manwerthu; atgyweirio cerbydau modur, gwasanaethau llety a bwyd, a’r diwydiant gweithgynhyrchu
sydd wedi rhoi’r nifer fwyaf o staff ar ffyrlo (Ffigur 11) (105).
Ffigur 11: Hawliadau Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws (CJRS) a dderbyniwyd yng Nghymru hyd at
31 Gorffennaf 2020 yn ôl sector
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Ffynhonnell: Cyllid a Thollau EM, Llywodraeth y DU (105).
Ystadegau arbrofol misol yw ystadegau swyddogol CJRS. Mae data diweddarach ar gael yn: https://www.gov.uk/government/collections/hmrc-coronavirus-covid-19-statistics .
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Y polisïau
Mae Llywodraethau’r DU a Chymru wedi gweithredu fframwaith cymorth helaeth i fynd i’r
afael â cholli incwm gan unigolion a busnesau, sy’n gysylltiedig â COVID-19:

•
•

•

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno mwyafrif y rhaglenni budd-daliadau llesiant a chymorth
swyddi yng Nghymru, gan gynnwys Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws (CJRS) (106) a’r Cynllun
Cymorth Incwm Hunangyflogaeth (107).

Mae Llywodraeth Cymru wedi ategu cynlluniau’r DU trwy ddarparu cefnogaeth i fusnesau trwy’r
Gronfa Cydnerthedd Economaidd, i unigolion a sefydliadau sy’n weithgar mewn sectorau
economaidd sy’n bwysig i Gymru, gan gynnwys pysgodfeydd (108), y sector diwylliannol (109) a’r
trydydd sector (110).

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi estyn neu ddiwygio deddfwriaeth bresennol i fynd i’r afael â’r
argyfwng, megis ehangu mynediad i’r Gronfa Cymorth Dewisol lle gall y rhai sy’n wynebu caledi o
ganlyniad i’r pandemig wneud pump yn hytrach na thri hawliad mewn cyfnod o 12 mis (111).

O ganlyniad, roedd mwy na 500,000 o swyddi o Gymru wedi’u gwarchod trwy’r cynlluniau Cadw Swyddi
a Hunangyflogedig; ac mae dros 40,000 o fusnesau yng Nghymru wedi derbyn mwy na £1.4 biliwn
mewn benthyciadau (112).
Crynhoir polisïau allweddol y DU a Chymru yn y maes hwn yn Atodiad I; ac mae astudiaethau achos
perthnasol yn cynnig enghreifftiau yn Atodiad II.
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Iechyd ac amodau byw

Negeseuon allweddol
◆ Mae COVID-19 wedi amlygu gwendidau yn y system dai yng Nghymru, gan dynnu sylw
at y cysylltiad agos rhwng iechyd, amddifadedd ac amodau byw
◆ Mae mynediad i fannau gwyrdd a glas wedi llunio profiadau pobl o gadw pellter
cymdeithasol a’r cyfnod clo mewn ffordd anghyfartal, gyda bron i un o bob pum cartref
yng Nghymru heb fynediad at ofod awyr agored preifat; a chyfran sylweddol is o’r rhai
mwyaf difreintiedig yn nodi eu bod yn gadael eu cartref, o’i gymharu â’r lleiaf difreintiedig
◆ Mae mesurau atal COVID-19 wedi cael effaith niweidiol ar amodau byw unigolion,
teuluoedd, grwpiau agored i niwed a lleoliadau penodol, gyda heriau penodol i bobl
ddigartref, cymunedau teithwyr, cartrefi gofal a charchardai
◆ Mae menywod a phlant mewn risg anghymesur o uchel o niwed, fel trais yn y cartref,
trais ar sail rhyw ac esgeuluso plant
◆ Mae nifer y troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a adroddwyd wedi cynyddu’n
sylweddol yn ystod y cyfnod clo yn 2020, o’i gymharu â 2019; gyda chynnydd uwch
ymhlith y rhai mwyaf difreintiedig, sy’n gyfrifol am draean o’r holl droseddau, a llawer
mwy o adroddiadau o dorri rheoliadau COVID-19
◆ Mae Llywodraethau’r DU a Chymru wedi mabwysiadu polisïau a gweithredu ymyriadau
gyda chyllid ychwanegol i fynd i’r afael â lleoliadau ac amodau byw risg uchel, megis
cefnogaeth i ddileu digartrefedd ac i gynnal gwasanaethau ar gyfer trais a cham-drin

Trosolwg
Mae tystiolaeth yn dangos bod mesurau atal COVID-19, megis cadw pellter cymdeithasol,
‘aros gartref’ a chyfnodau clo, wedi cael effaith niweidiol ar amodau byw unigolion,
teuluoedd, grwpiau agored i niwed penodol a lleoliadau. Mae hyn yn cynnwys:

•
•

Ynysu, gorlenwi, neu achosi straen a gorbryder (113).

•

Mae pobl sy’n profi digartrefedd neu’r rhai sy’n byw mewn llety dros dro yn wynebu heriau
penodol wrth lynu at gadw pellter cymdeithasol a hunan ynysu (115)

•
•
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Rhoi menywod a phlant mewn risg anghymesur o niwed, a chreu mwy o rwystrau i adrodd am
ddigwyddiadau cam-drin a thrais (114); hwyluso trais ar sail rhyw, yn enwedig trais partneriaid
agos, trais yn y cartref ac esgeuluso plant (44,36).

Mae gan gyfran uchel o bobl ddigartref salwch corfforol neu feddyliol cronig, sy’n eu rhoi mewn
risg uwch o COVID-19, tra eu bod hefyd yn profi llai o fynediad at wasanaethau gofal iechyd, yn
enwedig yn ystod y pandemig (116).

Mae cymunedau sipsiwn a theithwyr yng Nghymru wedi profi risgiau a gwendidau penodol i
COVID-19, oherwydd amodau byw gwael, megis gorlenwi, allgáu digidol, a diffyg cyfleusterau
dŵr rhedegog, gan ei gwneud yn anoddach glynu at gadw pellter cymdeithasol, ynysu a mesurau
hylendid. (117,118).
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•
•

•
•
•

Mae profiadau o gadw pellter cymdeithasol wedi bod yn wahanol i’r rhai sy’n byw mewn tai sicr
gweddus o’u cymharu ag eraill sy’n byw mewn cartrefi gorlawn ansicr, o ansawdd gwael.
Mae’r amgylchedd byw, gan gynnwys mynediad i fannau gwyrdd a glas i ymgymryd â
gweithgarwch corfforol, wedi llunio profiadau pobl o gadw pellter cymdeithasol a’r cyfnod clo
mewn ffordd anghyfartal. Cymru sydd â’r gyfran isaf o’i phoblogaeth sy’n byw mewn ardaloedd
trefol ar 67.2% o’i chymharu â gwledydd eraill y DU (120).
Mae carcharorion dros 60 oed wedi bod mewn perygl penodol o effaith ar iechyd meddwl a
gallu cyfyngedig i ddilyn mesurau atal, er enghraifft cadw pellter cymdeithasol (121,122).

Mewn lleoliadau cartrefi gofal, gall preswylwyr brofi teimladau cynyddol o unigedd oherwydd
diffyg teulu’n ymweld, a phryder cynyddol oherwydd cyfraddau uwch o drosglwyddo’r feirws (75).
Mae llawer o bobl wedi dioddef mewn cartrefi nad ydynt yn fforddiadwy nac yn ddiogel. Dim
ond 42% o denantiaid preifat a ddywedodd fod eu cartref yn eu galluogi i hunanynysu yn gwbl
effeithiol (123).

Y bobl
 rwy’r cyfnod 18 Mai i 25 Gorffennaf 2020, nododd mwyafrif ymatebwyr yr arolwg (o leiaf 3
T
allan o 4 o bobl) eu bod wedi gadael eu cartref yn ystod y 7 diwrnod diwethaf (Ffigur 12).
Mae hyn yn amrywio’n arwyddocaol yn ôl grŵp oedran, rhyw ac amddifadedd:

•
•
•

Nododd cyfran arwyddocaol uwch o bobl 25-54 oed eu bod wedi gadael eu cartref, o’i gymharu
â’r rhai 55+;

Nododd cyfran arwyddocaol is o ymatebwyr eu bod wedi gadael eu cartref yn y pumed mwyaf
difreintiedig (85.9%; 404,000 o bobl), o’i gymharu â’r pumed lleiaf difreintiedig (91.6%; 466,000 o
bobl);
Nododd cyfran uwch o ddynion eu bod wedi gadael eu cartref ar draws pob grŵp oedran a lefel
amddifadedd, o gymharu â menywod.

Ffigur 12: Ymatebwyr yr arolwg a nododd eu bod wedi gadael eu cartref neu ardd yn ystod y 7
diwrnod diwethaf, yn ôl grŵp oedran a phumed Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, canran,
trigolion Cymru 18+, 18 Mai i 25 Gorffennaf (wythnosau arolwg 7 - 16)
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Mae data o’r cyfnod 3 Ebrill i 9 Mai 2020 yn dangos bod mwy nag wyth o bob deg ymatebydd i’r arolwg
wedi nodi perthnasoedd da rhwng aelodau’r cartref (Ffigur 13):

•
•
•

Nododd cyfran arwyddocaol uwch o ymatebwyr 65+ oed berthnasoedd cartref da, na’r rhai 18-24
oed.
Roedd adrodd am berthnasoedd cartref da yn uwch yn y pumed lleiaf difreintiedig, o’i gymharu
â’r mwyaf difreintiedig (heb fod yn ystadegol arwyddocaol).
Nododd cyfran uwch o ddynion berthnasoedd da na menywod ar draws pob grŵp oedran a
lefelau amddifadedd.
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Ffigur 13: Ymatebwyr yr arolwg a nododd berthnasoedd da rhwng aelodau’r cartref, yn ôl grŵp
oedran a phumed Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, canran, trigolion Cymru 18+, 3 Ebrill i 9
Mai 2020 (wythnosau arolwg 1 - 5)
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Y data
Mae gan Gymru y stoc tai hynaf yn y DU, 70% perchennog-ddeiliadaeth, 14% wedi’u
rhentu’n breifat, 10% yn landlord cymdeithasol cofrestredig a 6% yn awdurdod lleol
(124,125,126). Mae’r sector rhentu preifat wedi cynyddu’n arwyddocaol, ac mae’n meddu ar y stoc tai
hynaf a chyfran uwch o dai o ansawdd gwael. Yn gyffredinol, mae tai cymdeithasol o ansawdd gwell na
rhai preifat (perchennog-ddeiliadaeth a rhentu preifat). Nid oes gan bron i 20% (un o bob pump) o’r
holl aelwydydd yng Nghymru, a bron i 15% o aelwydydd â pherson sy’n gwarchod (agored i niwed),
fynediad i ofod awyr agored preifat, gan gyfyngu ar gyfleoedd i fynd allan a rhyngweithio cymdeithasol
yn ystod y pandemig (Ffigur 14).
Ffigur 14: Aelwydydd â mynediad i ofod awyr agored preifat yng Nghymru, Mehefin 2020 (126)
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Ffynhonnell: Uned Ymchwil Data Gweinyddol, Llywodraeth Cymru

Mae cyfanswm nifer y troseddau yr adroddir amdanynt yn cynyddu gyda lefel yr amddifadedd, gyda
gwahaniaeth arwyddocaol rhwng pob lefel amddifadedd. Mae nifer y troseddau yr adroddir amdanynt
yn y pumed mwyaf difreintiedig yn cynrychioli 33% o’r holl droseddau, ac mae o leiaf ddwywaith y
ffigur yn y pumed lleiaf difreintiedig (Ffigur 15.1) (127). Bu cynnydd arwyddocaol yn nifer y troseddau
yr adroddwyd amdanynt yng Nghymru yn ystod mis Ebrill a mis Mai 2020 (y ‘cyfnod clo’), o’i gymharu â
2019, gan ddangos cynnydd o tua 45% yn y cwinteli mwyaf difreintiedig, a thua 35% yn y cwinteli lleiaf
difreintiedig. Mae lefelau ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi bod yn arwyddocaol uwch yn 2020, o
gymharu â 2019, gyda chysylltiad clir rhwng amddifadedd a thorri rheoliadau COVID-19, gyda’r rhai
mwyaf difreintiedig yn gyfrifol am lawer mwy o adroddiadau na’r rhai lleiaf difreintiedig. (Ffigur 15.3)
(127).
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Ffigur 15: Nifer y troseddau a adroddwyd yng Nghymru, yn ôl pumed Mynegai Amddifadedd
Lluosog Cymru, cyfrif, 2020 (Solet) o’i gymharu â 2019 (Toredig)
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Ffynhonnell: DATA.POLICE.UK (127) a Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD) 2019 (83), Llywodraeth Cymru

Y polisïau
Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu nifer o bolisïau newydd yn y maes hwn, megis yr
‘Adeiladu Gwell Lleoedd: y System Gynllunio yn Sicrhau Dyfodol Cydnerth a Mwy Disglair’
blaengar (128). Yn ystod ton gyntaf y pandemig, diwygiwyd cyfyngiadau’r cyfnod clo i ganiatáu i bobl
â chyflyrau iechyd penodol neu nodweddion gwarchodedig adael eu cartref fwy nag unwaith y dydd i
wneud ymarfer corff (129).
Ymateb i ddigartrefedd:

•

Roedd Canllawiau Llywodraeth Cymru (130,131) yn rhoi cyfarwyddyd i awdurdodau lleol ar sut i
ddefnyddio cyllid ychwanegol (115) i gyflawni’r nod o ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru; a
gofynnwyd iddynt baratoi cynllun, gan weithio gyda phartneriaid.
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Ymateb i drais a cham-drin yn y cartref:

•
•
•
•
•
•

Cyhoeddodd Llywodraeth y DU ganllaw ar gyfer y rhai sy’n dioddef cam-drin yn y cartref (132) a
lansiodd ymgyrch “dydych chi ddim ar eich pen eich hun” (133).

Dyrannodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder £25 miliwn i helpu elusennau lleol ledled Cymru a Lloegr,
sy’n cefnogi dioddefwyr cam-drin yn y cartref a thrais rhywiol; a £3 miliwn i recriwtio mwy o
Gynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol (134).
Lansiodd Llywodraeth Cymru ymgyrch “ddylai neb deimlo’n ofnus gartre” (135).

Darparodd Llywodraeth Cymru £1.5 miliwn yn ychwanegol i wasanaethau ar gyfer trais yn erbyn
menywod, cam-drin yn y cartref a thrais rhywiol (VAWDASV) i helpu gyda’r galw cynyddol o
ganlyniad i COVID-19 (136).

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadw gwasanaethau arbenigol yng Nghymru ar agor i helpu’r rhai
sy’n wynebu risg uwch o drais a cham-drin yn y cartref yn ystod y pandemig; a darparodd £1.2
miliwn i ariannu llety cymunedol ar gyfer dioddefwyr cam-drin yn y cartref (137).

Lansiodd Cymorth i Fenywod Cymru becyn cymorth ar gyfer tystion i drais a cham-drin yn y cartref
yn ystod y pandemig (138).

Cefnogi lleoliadau, fel carchardai:

•
•
•
•

Mae Llywodraeth y DU wedi mabwysiadu canllawiau ar gyfer teuluoedd a ffrindiau pobl yn y
carchar yng Nghymru a Lloegr (139).

Mae Iechyd Cyhoeddus Lloegr wedi cyhoeddi canllawiau ar atal a rheoli achosion o COVID -19
mewn carchardai a dalfeydd (140).

Mae Llywodraeth y DU wedi mabwysiadu canllawiau ar ymweld â rhywun yn y carchar yn ystod y
pandemig ar ddiwedd y cyfnod clo (141).

Mae Llywodraeth Cymru wedi ategu’r canllawiau gyda phrofion mwy helaeth ymhlith carcharorion
a staff asymptomatig i atal COVID-19 rhag lledaenu (142).

Crynhoir polisïau allweddol y DU a Chymru yn y maes hwn yn Atodiad I; ac mae astudiaethau achos
perthnasol yn cynnig enghreifftiau yn Atodiad II.
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I echyd a chyfalaf cymdeithasol
a dynol
Negeseuon allweddol
◆ M
 ae COVID-19 wedi achosi aflonyddwch addysgol digynsail gyda niwed
uniongyrchol a thymor hir i ddiogelwch a datblygiad plant, iechyd a llesiant,
cyrhaeddiad addysgol, rhagolygon y dyfodol, incwm teulu a'r economi yn gyffredinol
◆ G
 allai cau ysgolion oherwydd COVID-19 atgyfnerthu annhegwch, wrth i blant a
theuluoedd agored i niwed gael eu taro galetaf
◆ M
 ae technoleg ddigidol a'r cyfryngau cymdeithasol wedi galluogi unigolion,
teuluoedd a chymunedau i aros mewn cysylltiad, gyda rhaniad digidol ar draws
gwahanol oedrannau a lefelau amddifadedd
◆ M
 ae yna o hyd lawer o bobl yng Nghymru sy'n parhau i fod wedi'u hallgáu yn
ddigidol, gan gynnwys oedran hŷn, y rhai ar incwm isel, a phlant a phobl ifanc o
aelwydydd difreintiedig
◆ M
 ae gwirfoddoli a chefnogi aelodau o'r gymuned leol wedi dod yn ased cryf yn
ystod y pandemig, gydag amrywiad ar draws grwpiau oedran ac amddifadedd
◆ M
 ae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno nifer o bolisïau, gan gynnwys cefnogaeth
ariannol, i ymateb i effaith annheg COVID-19 ar addysg a'i lliniaru

Trosolwg
Mae mesurau ymateb COVID-19 wedi cynnwys cau ysgolion yn helaeth am gyfnodau hir, gan
arwain at effeithiau negyddol ar ddatblygiad plant, iechyd a llesiant, cyrhaeddiad addysgol,
rhagolygon addysgol a chyflogaeth yn y dyfodol, incwm teulu a’r economi yn gyffredinol (75). Profir y
niwed hwn yn anghyfartal yng Nghymru (143), er enghraifft:

•
•

Mae’r effeithiau’n amrywio yn ôl grŵp oedran.

•
•
•

Mae plant yn y blynyddoedd trosglwyddo ac arholiadau yn debygol o gael eu heffeithio’n fwy.

•
•
•
•

Mae dysgu gartref yn debygol o atgyfnerthu annhegwch rhwng plant, a chynyddu’r bwlch
cyrhaeddiad rhwng teuluoedd difreintiedig a theuluoedd cefnog (144).
Gellid bod wedi colli problemau dysgu newydd a chyfleoedd ar gyfer ymyrraeth gynnar.

Mae plant ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac iechyd meddwl yn fwy tebygol o gael eu
heffeithio a chael effeithiau negyddol tymor hwy oherwydd diffyg cefnogaeth.

Mae plant agored i niwed gartref mewn mwy o berygl o gam-drin, arwahanrwydd, trallod teuluol
ac ariannol, tlodi, a diffyg lle a chyfleoedd ar gyfer chwarae ac ymarfer corff.
Mae bron i chwarter y plant yn byw mewn cartrefi lle mae pob oedolyn yn weithwyr critigol.

Mae’r gefnogaeth ffurfiol ac anffurfiol a oedd ar gael o’r blaen i rieni a gofalwyr wedi lleihau.

Mewn addysg bellach, mae gan 75% o ddysgwyr ymgysylltiad ar-lein, wedi’i gysylltu’n
uniongyrchol â mynediad dysgwyr at ddyfeisiau a chysylltedd, gan adlewyrchu gwahaniaethau
economaidd a daearyddol (145).
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Mae cyfnodau clo wedi cael eu cysylltu ag effeithiau seicogymdeithasol negyddol uniongyrchol, gan gynnwys diffyg
cyswllt cymdeithasol, er enghraifft, ar gyfer y rhai 12 - 18 oed (146); a phrofi unigrwydd i’r rhai 16 - 24 oed (147).

Y bobl
Yn ystod y cyfnod 3 Ebrill i 9 Mai 2020, nododd mwy nag un rhan o bump (20%) o ymatebwyr
yr arolwg 18-34 oed (135,000 o bobl) eu bod yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol neu deulu
a ffrindiau fel prif ffynhonnell wybodaeth, a oedd yn arwyddocaol uwch o gymharu â dros 45 oed; a heb
batrwm arwyddocaol rhwng lefelau amddifadedd (Ffigur 16). Nododd cyfran fwy o ddynion ar draws pob
oedran a lefel o amddifadedd eu bod yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol/teulu a ffrindiau fel y brif
ffynhonnell wybodaeth.
Ffigur 16. Ymatebwyr yr arolwg a nododd eu bod yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol neu eu
teulu, ffrindiau a chydweithwyr fel eu prif ffynhonnell wybodaeth, yn ôl oedran a phumed Mynegai
Amddifadedd Lluosog Cymru, canran, trigolion Cymru 18+, 3 Ebrill i 9 Mai 2020 (wythnosau arolwg 1 - 5)
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Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Ymgysylltu â’r Cyhoedd COVID-19 Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rhwng 3 Ebrill a 12 Mehefin 2020, dangosodd yr arolwg ymgysylltu bod lefelau gwirfoddoli yn amrywio’n
arwyddocaol yn ôl oedran ac amddifadedd yng Nghymru:

•
•

Nododd mwy o bobl 35-64 oed eu bod yn gwirfoddoli, o gymharu â’r rhai iau na 34 oed a hŷn na
65 oed (ar gyfer y ddau ryw)
Cynyddodd lefelau gwirfoddoli wrth i lefelau amddifadedd ostwng: nododd cyfran arwyddocaol
uwch o bobl yn y pumed lleiaf difreintiedig eu bod yn gwirfoddoli neu’n cefnogi aelodau o’r
gymuned leol (15%; 76,000 o bobl), o’i gymharu â’r pumed mwyaf difreintiedig (10%; 47,000 o
bobl) ar gyfer y ddau ryw (Ffigur 17)

Ffigur 17. Ymatebwyr yr arolwg a nododd eu bod yn gwirfoddoli neu’n cefnogi aelodau o’r gymuned
leol, yn ôl rhyw, grŵp oedran a Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, canran, trigolion Cymru 18+,
3 Ebrill i 12 Mehefin 2020 (wythnosau arolwg 1 - 10)
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Gosod tegwch iechyd wrth wraidd ymateb ac adferiad cynaliadwy COVID-19:
Adeiladu bywydau llewyrchus i bawb yng Nghymru

Y data
Mae’r data addysgol diweddaraf yn dangos bwlch cyrhaeddiad rhwng y rhywiau gyda
menywod yn sicrhau canlyniadau uwch na dynion yn y mwyafrif o bynciau, y gellid eu priodoli
o bosibl i COVID-19 (148) (Ffigur 18). Ar radd A/7, mae ffigurau diwygiedig ar gyfer 2020 yn dangos
bwlch cyrhaeddiad mwy yn y mwyafrif o bynciau, nag mewn blynyddoedd blaenorol, fodd bynnag,
gwelir y gwrthwyneb ar radd C/4 ac uwch.
Ffigur 18. Bwlch cyrhaeddiad Tystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd (TGAU) (benywod - gwrywod,
pwynt canran), 2017 - 2020 (148)
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Ffynhonnell: Dadansoddiad Effaith Cydraddoldeb Haf 2020: TGAU, UG a Safon Uwch, Cymwysterau Cymru

Mae data’n dangos bod y rhai nad ydynt yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn sicrhau
canlyniadau uwch ym mron pob pwnc na’r rhai sy’n gymwys. Mae’r bwlch rhwng y rhai cymwys a’r
rhai nad ydynt yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim ar radd A/7 yn fwy yn 2020 o’i gymharu
â blynyddoedd blaenorol yn y mwyafrif o bynciau. Wrth edrych ar radd C/4 ac uwch mae’r bwlch
cyrhaeddiad yn llai yn 2020 na mewn blynyddoedd blaenorol (148) (Ffigur 19).
Ffigur 19. Bwlch cyrhaeddiad Tystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd (TGAU) (heb fod yn gymwys
i gael prydau ysgol am ddim (nFSM) - a’r rhai sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim (eFSM),
pwynt canran), 2017 - 2020 (148)
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Yng Nghymru, roedd gan 87% o aelwydydd fynediad cartref i’r rhyngrwyd yn 2018-19; gyda mwy
nag un o bob deg o bobl wedi’u cofnodi fel rhai nad ydynt yn ddefnyddwyr y rhyngrwyd. Nododd
bron i un o bob pump (19%) nad oedd ganddynt unrhyw sgiliau digidol sylfaenol, sy’n arwyddocaol
uwch na gweddill y DU. Roedd mwyafrif y rhai oedd yn defnyddio’r rhyngrwyd rhwng 16 a 49 oed
(98%), bron yn ddwbl y rhai 75 oed a hŷn (49%). Gallai hyn arwain at oblygiadau posibl i’r henoed
ac eraill beidio â theimlo cysylltiad yn ystod y pandemig. Nid oedd gan 12% o bobl ifanc 11-18 oed
(700,000 o unigolion) yn y DU fynediad i’r rhyngrwyd gartref trwy gyfrifiadur neu lechen; nid oedd
gan 600,000 pellach fynediad i’r rhyngrwyd o gwbl; a dywedodd 68% o’r rhai yn y categori oedran
hwn a oedd â mynediad i’r rhyngrwyd gartref y byddai’n anodd cwblhau gwaith ysgol hebddo
(149,150,151,152,153,154).
Mae nifer yr oedolion sy’n nodi eu bod yn defnyddio’r rhyngrwyd yng Nghymru wedi cynyddu ers 201213, ond mae tua 11% yn parhau i fod wedi’u ‘hallgáu’n ddigidol’ yn 2018-19 gyda 92% o aelwydydd
yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig â mynediad i’r rhyngrwyd o gymharu ag 83% o aelwydydd yn yr
ardaloedd mwyaf difreintiedig (153). Roedd unigolion cyflogedig yn fwy tebygol o gael mynediad i’r
rhyngrwyd gartref na’r di-waith neu’r anactif yn economaidd; ac roedd y rhai mewn llety rhentu preifat
neu berchennog-ddeiliadaeth yn fwy tebygol o gael mynediad i’r rhyngrwyd na’r rheini mewn tai
cymdeithasol.

Y polisïau
Mae mesurau allweddol i ymateb i effaith COVID-19 ar addysg a’i lliniaru wedi cael eu
gweithredu gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rhoi tegwch yng nghanol fframwaith newydd ar gyfer cam nesaf addysg a gofal plant, yn enwedig
o ystyried y rhai sydd â chefndiroedd difreintiedig a dysgwyr dros 16 oed (155).
Canllawiau diwygiedig ar gyfer ysgolion yng Nghymru, gan gefnogi plant sy’n gymwys i gael
prydau ysgol am ddim pan fydd ysgolion ar gau (156).

Cynllun cydnerthedd COVID-19 ar gyfer y sector ôl-16, sy’n ceisio cefnogi darparwyr dysgu i
addasu i’r pandemig, rheoli tarfu ar ddysgu yn effeithiol, a chefnogi llesiant dysgwyr a staff (145).
Dim arholiadau diwedd blwyddyn ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch yn 2021, wedi’u disodli gan
asesiadau a reolir gan athrawon (157).

£39 miliwn yn ychwanegol mewn cyllid i ysgolion i gynyddu’r gefnogaeth addysgu i Flynyddoedd
11, 12 a 13 a dysgwyr difreintiedig ac agored i niwed (158).
£3 miliwn yn ychwanegol i ddarparu gliniaduron a rhyngrwyd symudol ar gyfer disgyblion ‘sydd
wedi’u hallgáu ddigidol’ (159).
Darparu dyfeisiau a chysylltedd ar gyfer dysgwyr sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol yn ystod y
pandemig (159).

Darparu 10,848 o ddyfeisiau WiFi a 9,717 o drwyddedau meddalwedd wedi’u hariannu a’u
defnyddio ledled Cymru (160).

Canllawiau i rieni a gofalwyr gefnogi plant i barhau i ddysgu tra bo ysgolion ar gau oherwydd
COVID-19 (161).

Datblygu canllawiau hawdd eu darllen i fynd i’r afael â mater llythrennedd iechyd a sicrhau gwell
dealltwriaeth o ddogfennau canllaw allweddol megis ar warchod (162).

£1.25 miliwn yn ychwanegol i ddarparu cymorth iechyd meddwl i blant a allai fod yn profi mwy o
straen neu orbryder o ganlyniad i COVID-19 (163).
Lansio pecyn cymorth iechyd meddwl person ifanc ar gyfer 11 i 25 oed (164).

Canllaw ‘Cadw’n ddiogel. Dal ati i Ddysgu’ ar gyfer cyrff llywodraethu ac athrawon, gan dynnu
sylw at anghenion dysgwyr sy’n profi anfantais (165).

Crynhoir polisïau allweddol y DU a Chymru yn y maes hwn yn Atodiad I; ac mae astudiaethau achos
perthnasol yn cynnig enghreifftiau yn Atodiad II.
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Iechyd a chyflogaeth ac
amodau gwaith
Negeseuon allweddol
◆ M
 ae COVID-19 wedi cael effaith fawr ar gyflogaeth ac amodau gwaith yng
Nghymru, gan amlygu annhegwch presennol a chynhyrchu annhegwch newydd
◆ M
 ae cyfran sylweddol o’r gweithlu yng Nghymru yn cael ei gyflogi yn y sectorau
allweddol iechyd a gofal cymdeithasol, ac addysg
◆ M
 ae gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn profi marwolaethau arwyddocaol
uwch o COVID-19 na’r boblogaeth gyffredinol; ac nid yw’r mwyafrif ohonynt yn gallu
cadw pellter cymdeithasol
◆ M
 ae grwpiau lleiafrifoedd ethnig yn cael eu gorgynrychioli yn y galwedigaethau
sydd â risg uwch o ddal COVID-19
◆ M
 ae modelu economaidd yn dangos bod cyfraddau diweithdra yng Nghymru yn
cynyddu ar hyn o bryd a dros y ddwy flynedd nesaf, o ganlyniad i COVID-19
◆ M
 ae Llywodraethau’r DU a Chymru wedi cyflwyno polisïau i hyrwyddo amodau
gwaith diogel, a chefnogi gweithwyr a grwpiau allweddol, fel pobl ifanc

Trosolwg
Effeithiwyd yn ddifrifol ar gyflogaeth ac amodau gwaith gan yr ymateb i COVID-19, yn
benodol trwy gyflwyno gweithio gartref, a rheoliadau cadw pellter cymdeithasol/cyfnod clo
(166). Mae unigolion, teuluoedd, grwpiau a sectorau penodol yn profi’r effeithiau hyn yn wahanol, gan
amlygu annhegwch presennol a chreu annhegwch newydd (75), er enghraifft:

•
•
•
•

Nid yw pob galwedigaeth yn galluogi gweithio gartref - ni all y mwyafrif o weithwyr allweddol
weithio gartref, fel iechyd a gofal cymdeithasol a’r rhai sy’n gweithio yn y sector trafnidiaeth.

Mae rhaniad digidol o ran mynediad anghyfartal i dechnoleg ddigidol, neu arbenigedd gyda hi,
yn atal rhai unigolion rhag gweithio gartref, ynghyd â’r rhai sydd â chyfrifoldebau gofalu.
Mae’r rhai mewn swyddi ansicr neu gyflog isel yn fwy tebygol o gael eu heffeithio gan fesurau
cadw pellter cymdeithasol ac ynysu (167), felly hefyd y rhai sy’n gweithio’n rhan-amser neu sy’n
hunangyflogedig (168).

Effeithiwyd yn anghymesur ar grwpiau ethnig lleiafrifol Du ac Asiaidd oherwydd rhwystrau mwy
o ran lleihau risg amlygiad i COVID-19, gan gynnwys natur eu sefyllfa fyw a/neu alwedigaeth
broffesiynol (169,58).

Mae gweithio gartref wedi cael effeithiau cadarnhaol a negyddol (75), megis:

•
•

Cadarnhaol: llai o straen a chostau cymudo, mwy o hyblygrwydd, gwell perthnasoedd teuluol a
chyfeillgarwch, a gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith
Negyddol: mwy o unigedd ac effaith ar lesiant meddyliol, problemau corfforol, yn gysylltiedig

33

Menter Adroddiad Statws Tegwch Iechyd Cymru (WHESRi)

â gorsaf waith annigonol, llai o weithgaredd corfforol, amrywiadau mewn cynhyrchiant, a
newidiadau i’r berthynas gyda’r cyflogwr a chydweithwyr.
Mae diweithdra yn gysylltiedig â risg uwch o ddatblygu cyflyrau iechyd cronig (170,171,172) a LSI
(173). Gallai cwymp o un y cant mewn cyflogaeth mewn pobl o oedran gweithio fod yn gysylltiedig
â chynnydd o tua dau y cant mewn cyflyrau iechyd cronig (170). Mae diweithdra uwch hefyd yn
gysylltiedig ag iechyd a llesiant gwael (174), a allai arwain at alw uwch am wasanaethau gofal iechyd
(175).

Y bobl
Mae data arolwg a gasglwyd rhwng 3 Ebrill a 25 Gorffennaf 2020 yn dangos bod cyfran fwy
(heb fod yn ystadegol arwyddocaol) o fenywod yn cael eu cyflogi mewn rolau gweithwyr
allweddol o gymharu â gwrywod (Ffigur 20). Nid oes graddiant cymdeithasol clir wrth edrych ar gyfran
ymatebwyr yr arolwg mewn rolau gweithwyr allweddol ar draws gwahanol lefelau o amddifadedd.
Ffigur 20. Ymatebwyr yr arolwg sy’n nodi eu bod yn cyflawni unrhyw un o rolau gweithwyr allweddol
y llywodraeth, yn ôl rhyw, grŵp oedran a Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, canran, preswylwyr
Cymru 18+, 3 Ebrill i 25 Gorffennaf 2020 (wythnosau arolwg 1 - 16)
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Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Ymgysylltu â’r Cyhoedd COVID-19 Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae data arolwg a gasglwyd rhwng 3 Ebrill a 25 Gorffennaf 2020 yn dangos bod mwy na 40% o
ymatebwyr yr arolwg (580,000 o bobl) rhwng 18 a 54 oed yn nodi eu bod yn poeni am waith, hyd yn
oed os ydynt yn teimlo bod eu swydd yn ddiogel (Ffigur 21).
Ffigur 21. Ymatebwyr yr arolwg a nododd eu bod yn poeni am waith, hyd yn oed os ydynt yn teimlo
bod eu swydd yn ddiogel, dros yr wythnos ddiwethaf, yn ôl rhyw ac oedran, canran, preswylwyr
Cymru 18+, 3 Ebrill i 25 Gorffennaf 2020 (wythnosau arolwg 1 - 16)
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Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Ymgysylltu â’r Cyhoedd COVID-19 Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru
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Y data
Gweithwyr allweddol a’r gallu i gadw pellter cymdeithasol

Cyflogir cyfran arwyddocaol o’r gweithlu yng Nghymru mewn sectorau allweddol: 15% mewn
gweithgareddau iechyd a gwaith cymdeithasol; a 9% mewn addysg (176) (Ffigur 22).
Ffigur 22. Cyflogaeth yn y gweithle yn ôl diwydiant, canran, Cymru, 2018
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Gweithgynhyrchu
Addysg
Gweithgareddau Llety a Gwasanaethau Bwyd
Adeiladwaith
Gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn;
nawdd cymdeithasol gorfodol
Cludiant a Storio
Celfyddydau, adloniant a hamdden
Arall

15
39

10
9
33

6

7

7

Ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Blynyddol, Swyddfa Ystadegau Gwladol (176)

Nid yw tri chwarter (75%) y rhai a gyflogir mewn gofal preswyl yn gallu cadw pellter cymdeithasol; yna
daw mwy na dwy ran o dair o’r gweithwyr gofal iechyd (66.9%) a gweithgareddau gwasanaethau personol
eraill (66%); a bron i hanner (48.6%) y rhai a gyflogir mewn gwaith cymdeithasol heb lety (176) (Ffigur 23).
Mae marwolaethau cysylltiedig â COVID-19 ar eu huchaf mewn gweithwyr gofal cymdeithasol,
yn benodol ymhlith dynion; wedi’i ddilyn gan farwolaethau mewn gweithwyr gofal iechyd, sydd
hefyd yn uwch ymhlith dynion. Mae marwolaethau gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol wedi
bod yn arwyddocaol uwch nag yn y boblogaeth gyffredinol gyda gweithwyr gofal cymdeithasol yn
arwyddocaol uwch nag mewn gweithwyr gofal iechyd (177) (Ffigur 24).
Ffigur 23. Canran y gweithlu na allant gadw pellter cymdeithasol, yn ôl diwydiant a rôl, y DU
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Ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Blynyddol, Swyddfa Ystadegau Gwladol, Ionawr i Ragfyr 2019 (176)
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Ffigur 24. Marwolaethau yn ymwneud â COVID-19 ymhlith gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol,
a phobl o’r un oed a rhyw yn y boblogaeth (20 i 64 oed), cyfradd oedran-safonedig fesul 100,000,
Cymru a Lloegr, marwolaethau a gofrestrwyd rhwng 9 Mawrth a 28 Rhagfyr 2020
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Ffynhonnell: Swyddfa Ystadegau Gwladol Marwolaethau a gofrestrwyd rhwng 9 Mawrth a 28 Rhagfyr 2020; data dros dro (177)

Lleiafrifoedd ethnig mewn galwedigaethau sydd â risg uchel o COVID-19
Mae aelodau o gymunedau lleiafrifoedd ethnig (tua 6% o boblogaeth Cymru, 194,000 o bobl) (178)
wedi cael eu heffeithio’n anghymesur, gan gontractio a marw o COVID-19, ac maent hyd at ddwywaith
yn fwy tebygol o farw o COVID-19 na’u cymheiriaid gwyn. Maent hefyd wedi profi effaith economaiddgymdeithasol uwch, er enghraifft oherwydd eu gorgynrychiolaeth fel ‘gweithwyr economi gig’2, categori
nad yw mesurau Llywodraeth y DU a Chymru wedi ymdrin yn ddigonol ag ef i liniaru caledi ariannol (179).
Gall y math o alwedigaeth ddylanwadu ar y tebygolrwydd o gontractio COVID-19. Ymhlith swyddi
risg uchel, mae grwpiau lleiafrifoedd ethnig yn cael eu cyflogi fel y gyfran uchaf (40.4%) o yrwyr tacsi a
chauffeurs, ac yna cogyddion (23.5%), o gymharu â 4.7% o yrwyr cerbydau bysiau, coetsys a nwyddau
(58) (Ffigur 25).  
Ffigur 25. Cyflogaeth mewn galwedigaethau penodol sydd â risg uwch o COVID-19 yn ôl
ethnigrwydd, canran, Cymru
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Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o’r Arolwg Poblogaeth Blynyddol (58)

Mae’r economi gig yn seiliedig ar swyddi hyblyg, dros dro, tymor byr neu lawrydd

36

23.5

88.8

Gweithwyr gofal cymdeithasol

2

40.4

Lleiafrifoedd ethnig

Gosod tegwch iechyd wrth wraidd ymateb ac adferiad cynaliadwy COVID-19:
Adeiladu bywydau llewyrchus i bawb yng Nghymru

Modelu effaith economaidd COVID-19, yn gysylltiedig â chynnydd mewn diweithdra
Heb ymyriadau gwneud iawn, rhagwelwyd y byddai cyfraddau diweithdra yn cynyddu’n sydyn o 3.8%
yn 2019 i tua 7% dros 2020, yn dilyn COVID-19, ac yna’n cynyddu’n raddol dros y ddwy flynedd nesaf
(89) (Ffigur 26).  
Ffigur 26. Cyfraddau diweithdra rhagamcanol yng Nghymru yn dilyn COVID-19, 2020-2022
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Ffynhonnell: Cyfres fodelu Iechyd Cyhoeddus Cymru (89)

Y polisïau
Mae mesurau lliniaru allweddol y Llywodraeth, sy’n targedu pobl iau, yn enwedig y rhai nad
ydynt mewn cyflogaeth, addysg a hyfforddiant (NEET), yn cynnwys:

•
•

Cynllun ‘Kickstart’ yn y DU ar gyfer pobl ifanc ar Gredyd Cynhwysol (16 i 24 oed), sy’n cynnig
lleoliadau gwaith chwe mis i ennill profiad a datblygu sgiliau, i wella eu siawns o ddod o hyd i
waith parhaol (112).

Cynllun ychwanegol wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn darparu cymhelliant ariannol i
gyflogwyr gyflogi pobl ifanc (£1,000 - £3,000 ar gyfer pob prentis newydd a gyflogir). Mae’r tâl yn
uwch ar gyfer prentisiaid o dan 25 oed, sy’n cael eu cyflogi am fwy na 30 awr yr wythnos.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno mesurau cadw pellter cymdeithasol mewn gweithleoedd, yn
enwedig mewn adeiladau sydd ar agor i’r cyhoedd, fel siopau (180).
Crynhoir polisïau allweddol y DU a Chymru yn y maes hwn yn Atodiad I; ac mae astudiaethau achos
perthnasol enghreifftiol yn Atodiad II.
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Y ffordd ymlaen: tuag at gyflawni
bywydau llewyrchus iach i bawb
yng Nghymru
Cyfnod lle mae cyfle ar gyfer trawsnewid synergaidd cynaliadwy
Er gwaethaf canlyniadau trychinebus COVID-19, mae’r pandemig wedi creu cyfle i fabwysiadu a
chyflymu dulliau ac atebion newydd i gyflawni pobl, cymdeithasau ac economïau iachach a mwy
cydnerth. Mae wedi dangos y gyd-ddibyniaeth ddwys rhwng llesiant poblogaeth a chymuned,
cydlyniant cymdeithasol, economi lewyrchus, ac iechyd ein planed (181,182).

• Mae mesurau ariannol digynsail a mesurau cymorth eraill eisoes wedi’u gweithredu yn y DU a

Chymru, fel y’u crynhoir ar draws y pum amod hanfodol ac a restrir yn Atodiad I. Mae polisïau’r
llywodraeth yn aml yn anelu at fynd i’r afael ag annhegwch; serch hynny, mae’r mwyafrif yn rhai
dros dro, heb eu targedu’n benodol ac nid ydynt yn ymgorffori anghenion grwpiau penodol
(agored i niwed). Yn ogystal, gallai llawer ddisgyn trwy eu rhwyd ddiogelwch oherwydd meini prawf
cymhwysedd neu anhyblygedd mynediad. Mae hyn wedi creu gwendidau newydd, y gellid eu
gwaethygu yn y tymor hir. Mae angen parhad a chysondeb ar gyfer mesurau i hyrwyddo diogelwch
economaidd, gan ddiogelu rhag canlyniadau annheg COVID-19. Er enghraifft, creu cyfleoedd
newydd, cynaliadwy ar gyfer cyflogaeth; sicrhau amodau gwaith diogel a buddion i’r holl weithwyr
hanfodol; gwarantu isafswm cyflog iach; ac eraill (17). Gallant adeiladu ar effeithiau cadarnhaol
polisïau lliniaru cyfredol COVID-19, megis hyrwyddo teithio llesol, lleihau amser a chostau cymudo,
ysgogi asedau cymunedol a gwirfoddoli, a chreu cyfleoedd i gefnogi’r economi leol a buddsoddiad
(75,183).

• Mae adeiladu dyfodol tecach o COVID-19 yn gofyn am bolisïau ac ymyriadau sy’n gosod tegwch yn y
canol, yn amddiffyn bywoliaeth pobl, harneisio cydlyniant cymdeithasol a chydnerthedd cymunedol,
ehangu diogelu cymdeithasol cyffredinol dros gwrs bywyd; a sicrhau economi deg sy’n dilyn
strategaethau twf cynhwysol gwyrdd (17,181,182). Mae hyn yn cynnwys cyfuniad o fesurau cyffredinol
ac wedi’u targedu ar unwaith a thymor hir, (cyffredinoliaeth flaengar), gan fynd i’r afael â’r gwendidau
nawr, gan adael neb ar ôl yn y dyfodol (17,24,55).

• Mae angen ar ddiogelu llesiant cenedlaethau’r dyfodol ymrwymiad â ffocws, gan gymhwyso lens

rhwng cenedlaethau yn y mesurau ymateb ac adfer. Gall olrhain anghydraddoldebau ac effaith
argyfwng COVID-19 yn ôl grŵp oedran lywio polisïau a gwasanaethau wedi’u targedu ar gyfer y
bobl ifanc fwyaf agored i niwed, fel NEET, menywod ifanc, a phlant sy’n profi, neu mewn risg uchel
o brofi adfyd a thrawma, h.y. Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs) (184). Gall addysg a
thechnoleg ddigidol fod yn ddau alluogwr a chyfartalwr gwych, gan ysgogi symbyliad pobl ifanc i
liniaru’r argyfwng, a chryfhau cydnerthedd unigolion a chymdeithas yn erbyn sioc a thrychinebau yn y
dyfodol (55,184,185).

• Mae angen i economi deg gynaliadwy ôl-COVID-19 ail-lunio nodau polisi craidd a sut mae’n mesur

llwyddiant, gan symud y tu hwnt i ffocws ar dwf economaidd yn unig, a defnyddio dangosyddion
cymdeithasol-ecolegol cyfannol (megis Gwerth Cymdeithasol), tuag at economi o lesiant ac iechyd i
bawb (186,187,188). Mae ymgorffori ffyrdd newydd o weithio a mabwysiadu economi gylchol mwy
cyfartal a chynhwysol yn cynnig manteision lluosog i bobl, busnesau a’r amgylchedd, a gall wella
cydnerthedd o ran pandemigau yn y dyfodol (189).

• Mae system iechyd gynaliadwy sy’n gweithredu’n dda yn hanfodol i ddiogelwch, cydnerthedd a

thwf, gan alluogi gwledydd i ymateb i aflonyddwch naturiol a dynol (11,20), ac adfer ohonynt. Mae
COVID-19 wedi amlygu pwysigrwydd hanfodol iechyd y cyhoedd, gan ei fod wedi dod yn bryder
canolog i’r cyhoedd a’r Llywodraeth. Mae’r achos dros fuddsoddi mewn atal, ymyrraeth gynnar
a mynd i’r afael ag annhegwch iechyd yn gryfach nag erioed, gan wella llesiant ac ymddygiadau
iach; atal gyrwyr afiechydon anhrosglwyddadwy, megis gordewdra, ysmygu a defnyddio sylweddau;
a chefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed er mwyn lliniaru argyfyngau iechyd ac economaiddgymdeithasol (24,55).
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Cymru - yn arwain y ffordd tuag at fywydau llewyrchus iach i bawb
Gan adeiladu ar ei hymrwymiad hirsefydlog a galluogi amgylchedd deddfwriaethol a pholisi, mae gan
Gymru gyfle unigryw i ddod â gwahanol sectorau a disgyblaethau ynghyd i fynd i’r afael â’r heriau ac
adeiladu dyfodol cynaliadwy, gan adael neb ar ôl (24,185). Yn seiliedig ar dystiolaeth wyddonol ac yn
ystyried effeithiau ehangach COVID-19, mae fframwaith Cymru ar gyfer adferiad yn adeiladu ar asedau
Cymru ac yn hyrwyddo system iechyd cyhoeddus genedlaethol gref (60). Yn ategu Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (3), mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno ysgogwr tegwch iechyd
newydd - Dyletswydd economaidd-gymdeithasol (50) i gefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed a’r rhai sy’n
dioddef anfantais economaidd-gymdeithasol, tuag at Gymru fwy cyfartal.
Trwy sefydlu a datblygu gyda WHESRi, mae Cymru wedi cymryd rôl flaenllaw yn fyd-eang ac wedi dod
yn safle arloesi byw ar gyfer tegwch iechyd (Ffigur 27). Gan symud ymlaen â hyn, mae Iechyd Cyhoeddus
Cymru yn datblygu Platfform Datrysiadau Tegwch Iechyd amlddisgyblaeth, traws-sector digidol ar gyfer
syntheseiddio a rhannu tystiolaeth, deallusrwydd a dysgu cenedlaethol a rhyngwladol, datblygu offer
ymarferol, ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol, a llywio atebion arloesol ar gyfer cau’r bwlch iechyd.
Ffigur 27. Cymru yn arwain y ffordd tuag at gyflawni tegwch iechyd
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safle arloesi byw ar gyfer tegwch iechyd

Agenda 2030 y
Cenhedloedd Unedig
ar gyfer Datblygiad
Cynaliadwy
Rhaglen Waith
Ewropeaidd WHO
'Gweithredu Unedig ar
gyfer Gwell Iechyd yn
Ewrop' 2020-2025
Menter Adroddiad Statws
Tegwch Iechyd WHO
(HESRi)

Menter Adroddiad Statws
Tegwch Iechyd Cymru
(WHESRi) a'r Platfform
Datrysiadau Tegwch Iechyd

• Syntheseiddio a rhannu tystiolaeth,
gwybodaeth ac arfer da
cenedlaethol a rhyngwladol
• Dadansoddiadau a modelu Data,
Polisi, Economeg
• Nodi datrysiadau cynaliadwy
• Datblygu dulliau ac offer arloesol
• Galluogi ymgysylltiad a
phartneriaeth â rhanddeiliaid

Deddf Llesiant
Cenedlaethau'r
Dyfodol (Cymru)
Ffyniant i Bawb:
y strategaeth
genedlaethol
Cymru Iachach: cynllun
hir dymor ar gyfer
iechyd a gofal
cymdeithasol
Cymru Fwy Cyfartal:
y Ddyletswydd
Gymdeithasoleconomaidd

Ymateb ac adferiad cynaliadwy COVID-19
Tuag at economi llesiant, heb adael neb ar ôl
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Atodiad I. Ymateb a lliniaru COVID-19:
polisïau allweddol i Gymru
Polisïau’r Gwasanaethau Iechyd
Dyddiad
Cyhoeddwyd
mabwysiadu gan a Math

Teitl a Disgrifiad

04/02/2020

Deddfwriaeth
Llywodraeth
Cymru

20/03/2020

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru)
2020
Mae’r ddeddfwriaeth yn darparu na chodir tâl ar ymwelwyr tramor sy’n derbyn triniaeth
GIG yng Nghymru am coronafeirws.

Gweithwyr proffesiynol perthynol a gwyddonwyr gofal iechyd sy’n dychwelyd: canllawiau
Yn cynnwys cyflog a phensiynau ar gyfer gweithwyr proffesiynol perthynol a gwyddonwyr
gofal iechyd sy’n dychwelyd i helpu gyda’r coronafeirws.

26/03/2020

Deddfwriaeth
Llywodraeth
Cymru

Cyfarwyddiadau i fyrddau Iechyd Lleol ar y Datganiad o Hawliau Ariannol (COVID 19 Atal
Gwasanaethau Ychwanegol) 2020
Cyfarwyddiadau i sicrhau y parheir i dalu contractwyr GMC am wasanaethau ychwanegol
a ataliwyd oherwydd COVID-19

01/04/2020

Deddfwriaeth
Llywodraeth
Cymru

Cymeradwyo dros dro defnydd cartref o erthyliad meddygol cynnar i’r ddau gyfnod
Cymeradwyaeth dros dro i ganiatáu i fenywod gymryd y ddau feddyginiaeth sydd eu
hangen arnynt i gael erthyliad cyfnod cynnar o gartref.

21/04/2020

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Gwasanaethau cymdeithasol i blant yn ystod y pandemig COVID-19: canllawiau
Sut y gall darparwyr gofal cymdeithasol i blant newid eu gwasanaethau i gefnogi pobl
ifanc yn ystod COVID-19.

22/04/2020

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

06/05/2020

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Cyngor fitamin D i bawb: coronafeirws
Nid oes digon o dystiolaeth bod fitamin D yn helpu i ddiogelu rhag y coronafeirws. Ein
cyngor yw y dylid cymryd atchwanegiadau yn ystod y gaeaf i helpu iechyd yr esgyrn a’r
cyhyrau.

Fframwaith Gweithredu GIG Cymru: chwarter 1 2020 i 2021
Fframwaith gweithredu i helpu’r GIG ddarparu gwasanaethau iechyd hanfodol yn ystod
COVID-19.

06/05/2020

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

17/06/2020

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Gwasanaethau iechyd hanfodol yn ystod COVID-19
Crynodeb o wasanaethau iechyd hanfodol yn ystod pandemig y coronafeirws. Dylid
darllen y cyngor hwn ar y cyd â’r Fframwaith Gweithredu GIG Cymru: chwarter 1 2020 i
2021.
Anghenion adsefydlu pobl y mae sefyllfa COVID-19 wedi effeithio arnynt: canllawiau
Canllawiau ar anghenion adsefydlu pobl y mae sefyllfa’r pandemig coronafeirws wedi
effeithio arnynt.

29/06/2020

Penderfyniad
Llywodraeth
y DU

04/08/2020

Canllawiau
Llywodraeth
y DU
Canllawiau
Llywodraeth
Cymru
Strategaeth
Tlodi
Llywodraeth
Cymru
Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

07/08/2020
15/09/2020

14/12/2020

Parhaus

40

Canllawiau
NICE

Dyfeisiau meddygol y rhoddir awdurdod defnydd eithriadol iddynt yn ystod pandemig
COVID-19
Rhestr o weithgynhyrchwyr a’u dyfeisiau meddygol sydd wedi cael eithriad gan yr MHRA.
Mae’r rhestr hefyd yn cynnwys gweithgynhyrchwyr y daeth eu heithriad i ben neu y
cafodd ei ganslo.
Bathodynnau/lanyards dewisol i hybu cadw pellter cymdeithasol parhaus
Gellir defnyddio’r bathodynnau i ddangos y gall y cludwr gael anawsterau neu bryderon
wrth gynnal pellter cymdeithasol.
Canllawiau ar gyfer gofalwyr di-dâl: coronafeirws (COVID-19)
Canllawiau i’r rheini sy’n darparu gofal di-dâl i deulu a ffrindiau.
Cynllun diogelu’r gaeaf ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol 2020 i 2021
Yn nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru, Gwasanaethau Iechyd a Gofal y GIG ac eraill yn
diwallu gofynion iechyd a gofal cymdeithasol dros fisoedd y gaeaf.
Fframwaith cynllunio blynyddol GIG Cymru 2021 i 2022
Yn nodi cyfarwyddiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod, gan gydnabod yr angen i gydbwyso
rhwng y pwysau gweithredol uniongyrchol a sefydlogi ac adfer, er mwyn mynd i’r afael â’r
pedwar niwed
Canllawiau ynghylch COVID-19
Mae NICE wedi datblygu canllawiau cyflym ar coronafeirws gyda GIG Lloegr a Gwella’r
GIG (NHSE & I) a grŵp clinigol traws-arbenigedd, gyda chefnogaeth y cymdeithasau arbenigol a’r colegau brenhinol.

Gosod tegwch iechyd wrth wraidd ymateb ac adferiad cynaliadwy COVID-19:
Adeiladu bywydau llewyrchus i bawb yng Nghymru

Polisïau Diogelwch Incwm a Diogelu Cymdeithasol
Dyddiad
Cyhoeddwyd Teitl a Disgrifiad
mabwysiadu gan a Math
13/03/2020

Polisi
Llywodraeth
y DU

26/03/2020

Canllawiau
Llywodraeth
y DU

Cynllun Cadw Swyddi Coronfeirws
Diben y cynllun yw darparu ar gyfer taliadau i gyflogwyr ar hawliad a wneir mewn perthynas â hwy’n mynd i gostau cyflogaeth mewn perthynas â gweithwyr ar ffyrlo yn codi
o’r argyfwng iechyd, cymdeithasol ac economaidd yn y DU sy’n deillio o COVID-19.

26/03/2020

Canllawiau
Llywodraeth
y DU

Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth
Canllawiau ar gyfer pobl hunangyflogedig, mae’r cynllun yn darparu 60-80% o’u
hincwm arferol os yw’r achos o COVID 19 wedi effeithio arnynt.

20/04/2020

Polisi
Llywodraeth
y DU

12/11/2020

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Offeryn darganfod cymorth busnesau
Offeryn darganfod cymorth i gynorthwyo busnesau a phobl hunangyflogedig
ledled y DU i benderfynu yn gyflym ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael
iddynt yn ystod y pandemig.

Anhysbys

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Tâl Salwch Statudol
Mae Tâl Salwch Statudol ar gael os yw pobl yn hunanynysu yn ystod yr achos o
COVID-19. Ar 16 Ebrill, cafodd SSP ei ymestyn i gwmpasu pobl sydd wedi cael eu
nodi fel rhai hynod agored i niwed ac mae angen iddynt aros gartref.

Cynllun cymorth hunanynysu
Taliad o £500 i helpu os ydych wedi colli enillion o ganlyniad i orfod hunanynysu ac
na allwch weithio gartref.

Cymorth i bobl agored i niwed gan awdurdodau lleol a grwpiau gwirfoddol
Canllawiau rhag ofn nad oes gan bobl agored i niwed unrhyw un i’w helpu i gael
eu hanfodion yn ystod y pandemig

Anhysbys

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Cronfa Cymorth Dewisol
Mae’r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig dau grant gwahanol nad oes angen i chi
eu talu yn ôl.
• Taliadau Cymorth mewn Argyfwng (EAP), grant i helpu â chostau hanfodol, megis
bwyd, nwy, trydan, dillad ar ôl argyfwng
• Taliadau Cymorth i Unigolion (IAP), grant i’ch helpu chi, neu rywun yr ydych yn rhoi
gofal iddo, i fyw’n annibynnol yn ei gartref neu eiddo yr ydych chi neu’r unigolyn yn
symud iddo (e.e. gellir defnyddio’r grant i brynu dodrefn, oergell, neu bopty)

30/10/2020

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol ar gyfer COVID-19
Cymorth ar gyfer staff gofal cymdeithasol y mae’n ofynnol iddynt gadw draw o’r
gwaith oherwydd COVID-19 a gadarnhawyd neu os ceir amheuaeth o COVID-19
neu oherwydd bod rhaid iddynt hunanynysu.

Polisïau Amodau Byw
Dyddiad
Cyhoeddwyd
mabwysiadu gan a Math

Teitl a Disgrifiad

13/03/2020 Canllawiau
Llywodraeth
y DU

Coronafeirws (COVID-19) a charchardai
Canllawiau i deuluoedd a ffrindiau pobl yn y carchar yng Nghymru a Lloegr yn ystod
y pandemig coronafeirws.

25/03/2020 Deddfwriaeth
Llywodraeth
y DU

Deddf Coronafeirws 2020
Bil i wneud darpariaeth mewn cysylltiad â coronafeirws; ac at ddibenion cysylltiedig.
Ymhlith darpariaethau eraill, mae’n amddiffyn tenantiaid cymdeithasol a phreifat
trwy oedi pryd y gall landlordiaid gychwyn achos i droi tenantiaid allan.

26/03/2020 Canllawiau
Llywodraeth
Cymru
01/04/2020 Canllawiau
Llywodraeth
Cymru
15/05/2020 Canllawiau
Llywodraeth
Cymru
15/05/2020 Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Canllawiau i landlordiaid ac asiantau rheoli yn y sector rhentu preifat: coronafeirws
(COVID-19):
Gwybodaeth am COVID-19 a beth sydd angen i landlordiaid ac asiantau rheoli yn y
sector rhentu preifat wneud.

Canllawiau i ddarparwyr llety ar gyfer dioddefwyr trais yn erbyn menywod, cam-drin
domestig a thrais rhywiol: coronafeirws (COVID 19)
Pwrpas y canllaw hwn yw cefnogi rheolaeth goroeswyr cam-drin yn y cartref a’u
plant sy’n byw mewn lleoliadau llety cam-drin yn y cartref, gan gynnwys llety diogel
mewn argyfwng a llety symud ymlaen
Troi allan o’r cartref yn ystod y pandemig coronafeirws
Beth i’w wneud os ydych chi’n poeni am gael eich troi allan o’ch cartref neu os
ydych yn cael eich bygwth â hynny.

Hunanynysu mewn hostel, lloches nos neu lety â chymorth
Canllawiau yn disgrifio beth i’w wneud os oes angen hunanynysu pan fyddwch yn
aros mewn hostel argyfwng, lloches nos neu lety â chymorth.
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18/05/2020 Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Problemau talu eich rhent yn ystod y pandemig coronafeirws
Canllawiau ar beth i’w wneud os ydych yn cael trafferth talu eich rhent i’ch landlord,
cyngor neu gymdeithas dai, a chymorth i’w dalu.

03/06/2020 Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Parhau i gefnogi pobl ddigartref yn ystod pandemig y coronafeirws: canllawiau i
awdurdodau lleol
Canllawiau i helpu sut i gefnogi a rhoi cartref i’r rheiny sy’n ddigartref ond sydd
wedi cael llety yn ystod pandemig y coronafeirws. Cefnogir y cynllun gyda chyllid o
£50m.

01/06/2020 Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

24/06/2020 Llywodraeth
Cymru
Canllawiau
14/07/2020 Canllawiau
Llywodraeth
y DU

Canllawiau i’r rhai sy’n cefnogi cymunedau Sipsiwn a Theithwyr: COVID-19
Gwybodaeth i awdurdodau lleol i’w helpu i gefnogi’r cymunedau Sipsiwn a
Theithwyr sy’n byw ar safleoedd neu ar ochr ffyrdd.

Symud tŷ yn ystod y pandemig coronafeirws: y sector tai (lefel rhybudd 4)
Sut y gall landlordiaid, asiantaethau tai a datblygwyr baratoi ar gyfer ymweliadau,
mynd i weld eiddo ac ailagor swyddfeydd.

Ymweld â rhywun yn y carchar yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19)
Gwybodaeth ac arweiniad ynghylch ymweld â charchardai yng Nghymru a Lloegr.

16/07/2020 Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Polisi cynllunio: Adferiad COVID-19
Mae’r ddogfen hon yn nodi blaenoriaethau polisi cynllunio Llywodraeth Cymru i
gynorthwyo i weithredu yn y cyfnod adfer ar ôl argyfwng pandemig Covid-19.

28/09/2020 Deddfwriaeth
Llywodraeth
Cymru

Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Gwarchodaeth
Rhag Troi Allan) (Cymru) 2020
O dan Ddeddf Coronafeirws 2020, defnyddiodd Llywodraeth Cymru ei phwerau
i gynyddu’r rhybudd sy’n ofynnol ar gyfer y mwyafrif o hysbysiadau a gyflwynir
mewn perthynas â thenantiaethau gwarchodedig a statudol, tenantiaethau diogel,
tenantiaethau rhagarweiniol a thenantiaethau isradd hyd at chwe mis tan 31ain
Mawrth 2021.

13/08/2020 Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

05/10/2020 Canllawiau
Llywodraeth
y DU
07/10/2020 Canllawiau
Llywodraeth
Cymru
06/11/2020 Canllawiau
Llywodraeth
Cymru
22/07/2020 Canllawiau
Llywodraeth
y DU
Anhysbys Adnodd
diweddariad Llywodraeth
diwethaf Mai Cymru
07, 2020
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Canllawiau ar gyfer gwasanaethau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a
thrais rhywiol yn ystod y coronafeirws
Yr hyn y mae angen ichi ei wneud wrth redeg eich gwasanaeth er mwyn cadw staff
a’r bobl rydych yn eu cefnogi yn saff yn ystod pandemig y coronafeirws.

Cam-drin yn y cartref: cael help yn ystod yr achos o coronafeirws (COVID-19)
Canllawiau i bobl gael help os ydyn nhw neu rywun maen nhw’n ei adnabod yn
dioddef cam-drin yn y cartref.

Gwnewch gais am fenthyciad i helpu i dalu eich ôl-ddyledion rhent oherwydd y
coronafeirws
Gallwch wneud cais am Fenthyciad Arbed Tenantiaeth gan undeb credyd os nad
ydych wedi gallu talu eich rhent oherwydd y coronafeirws.

Canllawiau byw â chymorth: coronafeirws
Sut gall pobl sy’n byw â chymorth weld eu teulu a’u ffrindiau a chadw’n saff gyda’u
gweithwyr cymorth a gofal

Coronafeirws (COVID-19): cefnogaeth i ddioddefwyr trais rhywiol a cham-drin yn y
cartref, Dyraniadau Cyllido
Dyraniadau cyllid i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, Canolfannau Cymorth
Treisio, sefydliadau cymorth Cam-drin yn y cartref a Thrais Rhywiol.

Digartrefedd: Adnodd ar gyfer Ymarferwyr a Phartneriaid Awdurdodau Lleol - achos
Covid-19
Adnodd ar gyfer ymarferwyr a phartneriaid awdurdodau lleol sy’n anelu at fod
yn ganolbwynt gwybodaeth canolog sy’n darparu mynediad cyflym a hawdd
at arweiniad a chyngor, gan gynnwys enghreifftiau o arfer gorau lle bo hynny’n
briodol.

Gosod tegwch iechyd wrth wraidd ymateb ac adferiad cynaliadwy COVID-19:
Adeiladu bywydau llewyrchus i bawb yng Nghymru

Polisïau Cyfalaf Cymdeithasol a Dynol
Dyddiad
mabwysiadu

Cyhoeddwyd
gan a Math

Teitl a Disgrifiad

24/01/2020
Polisi
(diweddarwyd Llywodraeth
Hydref 2020)
Cymru

Adolygiad o’r Cynllun Cyflawni ar gyfer Iechyd Meddwl
Ychwanegwyd llawer o gamau gweithredu mewn perthynas â’r pandemig
parhaus gan gynnwys ffocws ar y boblogaeth BAME a phrosiect ymchwil i nodi
effaith COVID 19 ar boblogaeth Cymru, gyda ffocws penodol ar y grwpiau
mwyaf agored i niwed.

24/03/2020

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Coronafeirws (COVID-19): cefnogaeth i’r trydydd sector
Canllawiau yn canolbwyntio ar helpu sefydliadau gwirfoddol i barhau â chymorth
brys i gymunedau, ynghyd â mynd i’r afael ag anghenion newydd fel iechyd
meddwl a llesiant cymdeithasol

24/03/2020

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Addysg bellach: coronafeirws
Canllawiau yn amlinellu’r newidiadau i ddysgu, arholiadau, a mynd i’r ysgol a’r
coleg yn ystod pandemig y coronafeirws.

14/04/2020

Canllawiau
Llywodraeth
y DU

Coronafeirws (COVID-19): cadw plant yn ddiogel ar-lein
Cyngor ac arweiniad i helpu rhieni a gofalwyr i gadw plant yn ddiogel ar-lein yn
ystod yr achos o coronafeirws (COVID-19).

16/04/2020

Polisi
Llywodraeth
Cymru

Mwy o gymorth ar gyfer iechyd meddwl plant yn sgil yr achosion o COVID-19
Mwy o gymorth (£1.25m) ar gyfer iechyd meddwl plant yn sgil yr achos o
COVID-19 Bydd yr arian yn cael ei ddarparu ar gyfer gwasanaethau cwnsela
mewn ysgolion i ddelio â’r cynnydd a ragwelir yn y galw ers dechrau’r pandemig.

20/04/2020

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Canllawiau ar amddiffyn pobl sydd fwyaf tebygol o fynd yn wael iawn o
coronafeirws (gwarchod): canllaw hawdd ei ddarllen
Canllaw hawdd ei ddarllen i warchod pobl a ddiffinnir fel rhai hynod agored i
niwed.

23/04/2020

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Canllawiau COVID-19 i rieni a gofalwyr i gefnogi teuluoedd i aros yn ddiogel, yn
iach ac i ddal ati i ddysgu COVID-19
Canllawiau i gefnogi pobl i’w helpu nhw a’u plant i ddysgu a datblygu gartref.

15/05/2020

Polisi a
Strategaeth
Llywodraeth
Cymru

Y fframwaith penderfynu ar gyfer cam nesaf addysg a gofal plant
Yn trafod y newidiadau a weithredir ar gyfer gwaith ysgolion, darparwyr addysg
bellach a gofal plant yn ystod y pandemig coronafeirws.

20/05/2020

Polisi a
Strategaeth
Llywodraeth
Cymru

Cynllun cydnerthu COVID-19 ar gyfer y sector ôl-16
Yn amlinellu strategaeth i gefnogi dysgwyr, cymunedau a chyflogwyr yn ystod a
thu hwnt i’r achos COVID 19.

23/06/2020

Deddfwriaeth
Llywodraeth
Cymru

Hysbysiad i ddatgymhwyso gofynion y cwricwlwm
Tynnu’r gofyniad i ysgolion a gynhelir a meithrinfeydd a gyllidir i ddarparu’r
cwricwlwm sylfaenol a’r trefniadau asesu cysylltiedig llawn dros dro.
Gweithredwyd y mesur hwn gan nad yw pob plentyn yn gallu neu’n barod i
ymgysylltu’n effeithiol â dysgu o bell

27/06/2020

Hysbysiad:
Llywodraeth
y DU

Cefnogaeth ar gyfer ymchwil ac arloesi mewn prifysgolion yn ystod coronafeirws
(COVID-19)
Wedi darparu dau becyn cymorth helaeth ar gyfer prifysgolion y DU:
• Benthyciadau llog isel sy’n talu am 80% o’u colledion incwm a achosir gan
ddirywiad disgwyliedig mewn myfyrwyr rhyngwladol.
• Cyllid o £280 miliwn i ymestyn grantiau ymchwil, gan gynnwys cefnogi
cyflogau ymchwilwyr a chostau ymchwil eraill.

08/10/2020

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Cadw dysgwyr yn ddiogel mewn addysg
Gwybodaeth a chanllawiau ategol i helpu ysgolion a darparwyr eraill i gadw
dysgwyr yn ddiogel.

09/10/2020

Canllawiau
Llywodraeth
y DU

Cynllun Kickstart
Mae Cynllun Kickstart yn darparu cyllid i gyflogwyr i greu lleoliadau gwaith ar
gyfer pobl ifanc 16 i 24 oed ar Gredyd Cynhwysol.

23/10/2020

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Addysg uwch: coronafeirws
Canllawiau i fyfyrwyr a staff addysg uwch/prifysgolion aros yn ddiogel, gan
gynnwys arweiniad ar deithio adref ar gyfer y Nadolig.
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06/11/2020

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Canllawiau byw â chymorth: coronafeirws
Nod y canllaw yw helpu pobl mewn byw â chymorth, eu teuluoedd, darparwyr
tai, gofal a chymorth a’u gweithwyr i gydymffurfio â rheoliadau amddiffyn iechyd.

Anhysbys

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Hyfforddiant ar-lein ar gyfer gweithwyr ffyrlo: coronafeirws
Gall gweithwyr ar ffyrlo gael mynediad am ddim at ddarpariaeth e-ddysgu
anffurfiol i’w cefnogi i ddiweddaru eu sgiliau, cynnal iechyd meddwl a’u helpu i
feddwl am opsiynau gyrfa yn y dyfodol.

Polisïau Cyflogaeth ac Amodau Gwaith
Dyddiad
Cyhoeddwyd
mabwysiadu gan a Math

Teitl a Disgrifiad

23/03/2020

Canllawiau
Llywodraeth
y DU

Cynllun Benthyciad Amharu ar Fusnes Coronafeirws
Mae Cynllun Benthyciad amharu ar Fusnes Coronafeirws (CBILS) yn darparu
cymorth ariannol i fusnesau llai y mae coronafeirws yn effeithio arnynt (COVID-19).

24/03/2020

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Coronafeirws (COVID-19): cymorth i’r trydydd sector
£24 miliwn i gefnogi sector gwirfoddol Cymru mewn ymateb i bandemig
Coronafeirws. Er enghraifft, gellir defnyddio cyllid i brynu offer TGCh i ganiatáu i
staff a gwirfoddolwyr weithio o bell a pharhau i ddarparu gwasanaethau.

07/04/2020

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Cymryd pob mesur rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws
mewn gweithleoedd a mangreoedd sydd ar agor i’r cyhoedd
Mae rheolaeth yn dod o dan reoliad 13 o Reoliadau Amddiffyn Iechyd
(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020.

14/04/2020

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Coronafeirws: cefnogaeth i fusnesau pysgota
Cymorth a chefnogaeth ariannol i fusnesau pysgota a physgotwyr sy’n dioddef
oherwydd coronafeirws.

17/04/2020

Polisi Lantra
(Comisiwn gan
Lywodraeth
Cymru)

Gwasanaeth Paru Sgiliau Lantra Wales
Mae’r cynllun yn paru cyflogwyr â cheiswyr gwaith sy’n chwilio am waith
amaethyddol, tir a milfeddygol yn ystod yr achos o COVID 19.

17/04/2020

Polisi
Llywodraeth
Cymru

Cronfa Cydnerthedd Economaidd
Mae gan dri cham y gronfa feysydd ffocws gwahanol, ond yn gyffredinol maent yn
darparu cefnogaeth i fusnesau ac unigolion i liniaru effaith yr achos o COVID 19.

27/04/2020

Polisi
Llywodraeth
Cymru

Cynllun marwolaeth mewn gwasanaeth i weithwyr rheng flaen y GIG a Gofal
Cymdeithasol
Cynllun arbennig sy’n rhoi cymorth ariannol o £60,000 i’r rhai sy’n gymwys i fod
yn fuddiolwyr i staff rheng flaen, yn enwedig y rhai sy’n gweithio yn y GIG a’r maes
gofal cymdeithasol, petaent yn marw o ganlyniad i effaith COVID-19.

27/04/2020

Canllawiau
Llywodraeth
y DU

Gwnewch gais am Fenthyciad Adfer Coronafeirws
Mae’r Cynllun Benthyciad yn galluogi busnesau llai i gael gafael ar gyllid yn
gyflymach yn ystod yr achos o coronafeirws.

01/05/2020

Polisi
Llywodraeth
Cymru

Taliad o £500 i staff gofal
Mae’r taliad ar gael i ryw 64,600 o weithwyr cartrefi gofal a gweithwyr gofal cartref
ledled Cymru.

20/05/2020

Polisi a
Strategaeth
Llywodraeth
Cymru

Cynllun cydnerthu COVID-19 ar gyfer y sector ôl-16
Yn amlinellu strategaeth i gefnogi dysgwyr, cymunedau a chyflogwyr, gan
gynnwys dysgwyr ar raglenni cyflogadwyedd nad ydynt yn gallu symud ymlaen i
gyflogaeth barhaus.

26/06/2020

Canllawiau
Llywodraeth
Cymru

Rhwystro a rheoli’r coronafeirws mewn safleoedd prosesu cig a bwyd
Cyngor i helpu safleoedd prosesu cig a bwyd i reoli risg COVID-19 i gyflogeion.

03/08/2020

Polisi
Llywodraeth
Cymru

Llinell gymorth ehangach gan y Samariaid ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal
cymdeithasol yng Nghymru
Mae’r gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth gyfrinachol wedi’i theilwra ar gyfer
unigolion sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal iechyd, a ddarperir gan
wirfoddolwyr hyfforddedig.

14/09/2020

Polisi
Llywodraeth
Cymru

Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru
Bwriad y gronfa yw darparu cefnogaeth hanfodol i sefydliadau sy’n weithgar yn y
sector diwylliannol
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Gosod tegwch iechyd wrth wraidd ymateb ac adferiad cynaliadwy COVID-19:
Adeiladu bywydau llewyrchus i bawb yng Nghymru

Atodiad II. Astudiaethau achos
Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws

Synergeddau
amodau
hanfodol

Y mater yn gryno:

Mae difrifoldeb effaith cyfyngiadau atal heintiau i arafu lledaeniad COVID-19 wedi newid dros amser ond fe’u
cynhaliwyd trwy gydol yr achos, gyda’r canlyniadau tymor hir eto i’w penderfynu.

Niwed i:
• Mae aelodau o’r sector cyflogaeth o gymunedau Du, Asiaidd, Lleiafrifoedd Ethnig, menywod, pobl ifanc (16-24), y
•

rhai ar gyflog isel a’r anabl, wedi gweld yr effaith fwyaf negyddol yn economaidd (49).
Mae cartrefi tlotach a rhentwyr yn arbennig o agored i golled incwm rheolaidd (190).

Lliniaru:
• Cyflwynwyd Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws (CJRS), y cyfeirir ato’n gyffredin fel y cynllun ffyrlo, gan Lywodraeth y
•
•

DU ym mis Mawrth i gefnogi cyflogwyr trwy’r cyfnod COVID-19 (191).
Gan ffurfio rhan o becyn ehangach i ddiogelu swyddi ac incwm, cafodd ei ymestyn yn ddiweddar tan 31 Mawrth
2021 (192).
Mae’r cynllun yn darparu cymorth ariannol i gyflogwyr o hyd at 80% o’u cyflog, hyd at uchafswm o £2,500 y mis i
bob gweithiwr. Mae hyn wedi newid dros gyfnod y cynllun gyda chanran gynyddol y mae disgwyl i gyflogwyr ei
chyfrannu (105).

Tystiolaeth leol a rhyngwladol:
• Mae nifer y cyflogeion a gafodd eu rhoi ar ffyrlo yng Nghymru wedi amrywio o 247,300 ar 1 Gorffennaf i 125,000 ar
•

•
•
•
•
•

30 Tachwedd (193).
Ym mis Tachwedd 2020, cyfanswm y swyddi a roddwyd ar ffyrlo yn y DU oedd 9.6 miliwn (105).

✓ Cyrhaeddwyd uchafbwynt nifer y CJRS ar 08 Mai gydag 8.9 miliwn o gyflogaethau wedi’u rhoi ar ffyrlo - gweler isod
(194).
✓ Cyrhaeddodd nifer y staff ar ffyrlo yn y sector cyfanwerthu a manwerthu yn y DU uchafbwynt ar 24 Ebrill ar 1.85
miliwn o gyflogaethau. Gostyngodd y nifer hwn i 739,400 ar ffyrlo ar 30 Tachwedd (105).
✓ Cafodd y sector gweithgynhyrchu uchafbwynt o 911,000 o gyflogaethau ar ffyrlo ar 17 Ebrill. Lleihaodd hyn i
219,400 ar 30 Tachwedd (195).
Cododd diweithdra yng Nghymru ar gyfradd arwyddocaol o 3.2% ym mis Ionawr-Mawrth 2020 i 4.6% ym mis MediTachwedd 2020 (196).
Yn seiliedig ar ddata ar gyfer 31 Hydref o’r holl bobl ar ffyrlo, roedd gan Gymru fwy na 40% ar ffyrlo ar sail hyblyg. O
dan y cynllun hwn nid oes angen i weithwyr osgoi gwneud unrhyw waith i’r cyflogwr mwyach, ond gallant weithio am
rywfaint o’r wythnos a chael eu rhoi ar ffyrlo am y gweddill, mewn cyfrannau a benderfynir rhwng y cyflogai a’r cyflogwr
(194).
Mae 15% o’r gweithwyr a roddwyd ar ffyrlo o gefndir lleiafrifol ethnig (o’i gymharu â 12% o’r holl weithwyr), mae 57% yn
fenywod (o gymharu â chyfartaledd y gweithlu o 48%), ac mae bron i 50% o dan 35 oed (197).
Yn Sbaen, gweithredwyd cynllun isafswm incwm gwarantedig, yn darparu €462/mis i bob oedolyn sy’n byw ar ei ben
ei hun a €139 fesul person ychwanegol (oedolyn/plentyn) hyd at uchafswm o €1,015/mis fesul cartref. Dyrannwyd
cronfeydd yn unol ag incwm arall, felly ychwanegwyd at gyflog y rheini mewn cyflogaeth â chyflog isel i gyrraedd y
trothwy (198).
Yn Ffrainc diwygiwyd cynllun gwaith amser byr gyda mwy o gyllid, gan ddod â’r gyfradd amnewid i 100% ar yr isafswm
cyflog ac 84% o gyflogau gros uwch, hyd at uchafswm o 4.5 gwaith yr isafswm cyflog (199).

Cyfanswm y swyddi a roddwyd ar ffyrlo yn y DU, 1 Mawrth 2020 i 31 Hydref 2020 (193)
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Menter Adroddiad Statws Tegwch Iechyd Cymru (WHESRi)

Troi allan o dai yn ystod
yr achos COVID-19

Synergeddau
amodau
hanfodol

Y mater yn gryno:
• Mae newidiadau mewn statws cyflogaeth neu incwm yn golygu bod cyfran uwch o’r boblogaeth mewn perygl o gael
•
•

eu troi allan oherwydd diffyg talu rhenti neu forgeisiau (200).
Mae risg uwch bosibl o ddod i gysylltiad â’r feirws os daw pobl yn ddigartref (201).
Roedd y gyfradd marwolaethau o COVID-19 yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru bron ddwywaith mor
uchel â’r gyfradd yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig am y cyfnod 01 Mawrth - 31 Gorffennaf 2020 (63).

Niwed i:
• Pobl â chyflyrau iechyd tymor hir
• Pobl sy’n byw mewn ardaloedd sy’n dangos dangosyddion economaidd gwael, fel lefelau cyflogaeth isel.
• Effaith ar Grwpiau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig
• Grwpiau di-waith neu incwm isel.
Lliniaru:
• Yng Nghymru, cyflwynwyd y cynllun Benthyciadau Arbed Tenantiaeth (Hydref 2020 - Mawrth 2021), gyda chyllid o
•
•
•

£8 miliwn ar gael i denantiaid y sector rhentu preifat ag ôl-ddyledion rhent a’r rheini a allai hefyd ei chael hi’n anodd
talu rhent yn ystod misoedd yn y dyfodol o ganlyniad i COVID- 19. Fe’i telir yn uniongyrchol i landlordiaid neu
asiantau (202).
Defnyddiwyd cyllid o’r Gronfa Cyngor Sengl (203) i greu Cynllun Rhybudd Cynnar ar gyfer ôl-ddyledion rhent a
dyledion cartref eraill yn y sector rhentu preifat (204).
Er mwyn lleihau achosion o symud tŷ a throsglwyddo, cynyddodd y cyfnod rhybudd ar gyfer mwyafrif y
tenantiaethau i chwe mis, ac eithrio ar sail benodol yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a thrais yn y
cartref. Bydd y canllaw hwn yn aros yn ei le tan fis Mawrth 2021 (201).
Mae troi allan o dai wedi cael ei atal dros dro o lety rhent cymdeithasol a phreifat (204).

Tystiolaeth leol a rhyngwladol:
• Mae effaith troi allan ar iechyd wedi datgelu canlyniadau iechyd gwaeth ymhlith pobl yr effeithir arnynt gan ôl•
•
•
•
•
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ddyledion taliadau neu gau neu droi allan. Gwyddys bod yr effeithiau ar iechyd yn dibynnu’n fawr ar ddimensiynau
annhegwch fel rhyw, oedran, ethnigrwydd a thiriogaeth (205).
Ym mis Ebrill 2020, nododd chwarter tenantiaid Prydain nad oeddent yn hyderus y gallent dalu rhent dros y tri mis
nesaf (206).
Yn Lloegr cyrhaeddodd cyfanswm nifer y rhentwyr preifat mewn ôl-ddyledion 442,000 o oedolion (5%) ym mis
Gorffennaf 2020, dwbl y nifer am yr un cyfnod yn 2019 (207).
Yn ystod Gorffennaf-Medi 2020 ni chofnodwyd unrhyw adfeddiannau landlordiaid gan feilïaid llys sirol, o gymharu
â’r un chwarter y llynedd. Gwelwyd gostyngiad o 86% yn hawliadau meddiant landlordiaid, gostyngiad o 99% mewn
gorchmynion llys a gostyngiad o 94% mewn gwarantau yng Nghymru a Lloegr (208).
Yn Sweden, canfu astudiaeth cyn COVID-19 fod lefelau uwch o ddiweithdra, cymorth cymdeithasol, lefelau addysg
isel, cartrefi un rhiant, a throsedd yn gysylltiedig yn arwyddocaol â lefelau uwch o droi allan dros amser (209).
Mae modelau data o Philadelphia, UDA, yn rhagweld y gall troi allan gael effaith fesuradwy ar ymlediad COVID-19,
trwy gynyddu’r risg o haint nid yn unig i’r rhai sy’n wynebu cael eu troi allan, ond hefyd i’r rhai sy’n byw gerllaw (210).

Gosod tegwch iechyd wrth wraidd ymateb ac adferiad cynaliadwy COVID-19:
Adeiladu bywydau llewyrchus i bawb yng Nghymru

Darparu bwyd i grwpiau agored i niwed
yn ystod COVID-19

Synergeddau
amodau
hanfodol

Y mater yn gryno:
• Roedd mesurau fel cau ysgolion y DU, gwarchod a cholli swyddi yn golygu bod banciau bwyd wedi gweld
•
•

ymchwydd uniongyrchol a pharhaus mewn angen (211).
Roedd llawer o unigolion y gofynnwyd iddynt warchod yn ynysig yn gymdeithasol, heb deulu na ffrindiau gerllaw,
gyda mynediad cyfyngedig i’r rhyngrwyd a/neu’r modd i dalu am fwyd (212).
Nid oedd plant nad oeddent yn gallu mynychu’r ysgol a oedd â hawl i brydau ysgol am ddim yn derbyn y pryd hwn
mwyach, a dyna fyddai’r unig bryd llawn i rai yn ystod y dydd. (213).

Niwed i:
• Plant a phobl ifanc
• Pobl ar incwm isel
• Pobl â chyflyrau iechyd tymor hir
• Yr henoed/llai symudol
Lliniaru:
• Darparodd y Gronfa Cymorth Dewisol ddau fath o grant i dalu costau hanfodol fel biliau neu gostau bwyd. Rhwng
•
•
•
•
•

•

18 Mawrth 2020 a 7 Ionawr 2021, roedd 136,168 o Daliadau Cymorth Brys cysylltiedig â COVID-19, gyda chyfanswm
gwerth taledig o £8.96 miliwn (214).
Rhedodd cynllun Dosbarthu Parseli Bwyd cenedlaethol rhwng Ebrill - Awst 2020, gan gynnig bwyd i’r rhai ar y rhestr
warchod nad oedd ganddynt fynediad arall at fwyd. Roedd cyfanswm o £15m ar gael o’r gronfa argyfwng COVID-19
i gefnogi’r ymdrech hon (155).
Yn gyffredinol, roedd cyllid ychwanegol o £7m ar gael i awdurdodau lleol i gefnogi teuluoedd sy’n dibynnu ar
brydau ysgol am ddim, ond nad oeddent yn gallu eu derbyn oherwydd bod ysgolion wedi cau (155).
Ers dechrau’r pandemig, mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu dros £52 miliwn o arian ychwanegol er mwyn
sicrhau bod disgyblion cymwys yn dal i allu derbyn darpariaeth yn lle eu pryd ysgol am ddim arferol tra nad ydyn
nhw’n gallu mynychu’r ysgol o ganlyniad i Covid-19 (215).
Sicrhawyd slotiau dosbarthu bwyd i’r cartref â blaenoriaeth gydag wyth archfarchnad fawr, gan ganiatáu i’r rheini
sydd â’r modd a’r cyllid archebu bwyd, heb orfod gadael eu cartref. Roedd busnesau lleol hefyd yn cefnogi’r
ymdrech hon lle bo hynny’n bosibl (212).
Gall awdurdodau lleol ddewis y dull o ddarparu PYDd y maent yn teimlo sy’n diwallu anghenion eu cymunedau orau
gan gynnwys darparu taliadau uniongyrchol, talebau neu barseli bwyd. Mewn rhai achosion, mae’r systemau hyn yn
gweithredu’n gyfochrog er mwyn sicrhau bod anghenion pob teulu yn cael eu diwallu (212). Ym mis Ionawr 2021,
roedd 106,324 o ddisgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim gyda 105,029 mewn gwirionedd yn derbyn
darpariaeth prydau ysgol am ddim (215).
Dynododd archfarchnadoedd oriau blaenoriaeth ar gyfer grwpiau agored i niwed a gweithwyr allweddol, gan
ganiatáu iddynt siopa yn y siop gyda llai o orlenwi (216).

Tystiolaeth leol a rhyngwladol:
• Yn y DU, mae 10% o blant yn profi ansicrwydd bwyd difrifol gydag ymchwil yn awgrymu bod lefelau wedi codi yn
•
•
•
•
•
•
•

ystod pandemig COVID-19 (217).
Roedd tua 85,000 o blant a phobl ifanc yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim yng Nghymru, er mai dim ond tua
thri chwarter y rhai sy’n gymwys i gael y gefnogaeth hon sy’n manteisio ar y cynnig (218).
Ym mis Ebrill 2020, bu cynnydd o 89% yn nifer y parseli bwyd brys a ddosbarthwyd yn y DU o gymharu â’r un mis
yn 2019. Roedd hyn yn cynnwys cynnydd o 107% yn nifer y parseli a roddwyd i blant, o’i gymharu â’r un cyfnod y
llynedd (211).
Y tri rheswm pennaf i rywun gael ei atgyfeirio i fanc bwyd yn y DU rhwng Ebrill a Medi 2020 oedd incwm isel (47%),
oedi o ran budd-daliadau (9%), a salwch/afiechyd (6%) (219).
Mae pob Banc Bwyd Ewropeaidd yn dangos heriau tebyg fel y galw cynyddol am fwyd, colli gwirfoddolwyr, a
gostyngiad mewn adnoddau ariannol (220).
Mae dros 85% o Fanciau Bwyd Ewropeaidd yn parhau i brofi galw cynyddol am fwyd, sy’n deillio o gynnydd yng
nghyfanswm y bobl mewn angen, yn enwedig o ran bwyd oherwydd canlyniadau cymdeithasol ac economaidd
Covid-19 (220).
Ym mis Mai 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Chile raglen i ddosbarthu 2.5 miliwn o fasgedi bwyd i’r rhai mewn
angen (221).
Yn Nhwrci mae’r Llywodraeth wedi gostwng y TAW ar fwyd a nwyddau eraill tan fis Mehefin 2021 (221).
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Menter Adroddiad Statws Tegwch Iechyd Cymru (WHESRi)

Safleoedd prosesu cig a bwyd

Synergeddau
amodau
hanfodol

Y mater yn gryno:

Mae gan safleoedd prosesu cig a bwyd nodweddion penodol, a all gynyddu trosglwyddiad COVID-19, megis:
• Cyswllt rhwng cydweithwyr yn agos ac am gyfnod hir, e.e. shifftiau 10-12 awr.
• Amgylchedd cyflym, yn gysylltiedig ag anadlu trwm ac anhawster cadw mygydau yn y lle cywir.
• Y tymereddau oer a’r systemau awyru ymosodol sy’n bresennol.
• Mannau a rennir, megis ystafelloedd egwyl, ystafelloedd loceri, a mynedfeydd/allanfeydd i’r cyfleuster; a chyd-fyw
mewn tai gorlawn.
• Yr arfer cyffredin o rannu trafnidiaeth, fel faniau rhannu siwrnai, cerbydau gwennol, cronfeydd ceir a defnyddio
cludiant cyhoeddus.

Niwed i:

Gweithlu agored i niwed; yn aml yn fudwyr, a heb fod yn siarad yr iaith frodorol fel iaith gyntaf.

Lliniaru:
• Ymgynghoriad â grŵp tasg COVID-19 yn cynnwys uwch reolwyr a chynrychiolwyr undebau llafur (222).
• Cyhoeddi Atal a Rheoli coronafeirws mewn safleoedd bwyd a chig (223).
Tystiolaeth leol a rhyngwladol:
• Amcangyfrifir bod cadwyn gyflenwi amaethyddol a bwyd ehangach Cymru yn cyflogi 223,100 o bobl ledled Cymru
•
•
•

48

(224).
Mae achosion o COVID-19 yng Nghymru a Lloegr wedi bod yn gysylltiedig â phrosesu cig yn Ynys Môn, Merthyr
Tudful, Wrecsam, a Kirklees (225).
Yn yr Almaen, mae awdurdodau iechyd cyhoeddus wedi bod yn mynd i’r afael ag achos enfawr o Covid-19
yn Gütersloh, Gogledd Rhine-Westphalia. Profodd mwy na 1500 o 7000 o weithwyr yn bositif am Covid-19, a
dychwelwyd 640,000 o drigolion dwy sir yr effeithiwyd arnynt i amodau cyfnod clo (225).
Yn un o ladd-dai dofednod mwyaf Portiwgal, roedd o leiaf 129 o’r 300 o weithwyr wedi dal COVID-19. Bu’r cwmni ar
gau am wythnos; roedd mesurau ychwanegol yn cynnwys sgrinio’r holl weithwyr, darparu mannau ymolchi newydd,
a chryfhau diheintio (225).

Gosod tegwch iechyd wrth wraidd ymateb ac adferiad cynaliadwy COVID-19:
Adeiladu bywydau llewyrchus i bawb yng Nghymru

Telefeddygaeth

Synergeddau
amodau
hanfodol

Y mater yn gryno:
• Mae telefeddygaeth yn cyfeirio at ddefnyddio technoleg, gan gynnwys cyswllt fideo, i ganiatáu ymgynghori clinigol
•

o bell i gleifion heb yr angen am gyswllt corfforol uniongyrchol â’r gwasanaethau iechyd lleol (226).
Yn gyffredinol, roedd effaith teleiechyd yn ystod y pandemig COVID-19 wrth atal morbidrwydd ac osgoi
presenoldeb y cyhoedd mewn ardaloedd risg uchel fel adeiladau ysbyty yn arwyddocaol (227). Enghraifft allweddol
yng Nghymru oedd caniatáu i fenywod gyrchu gwasanaethau erthyliad ar gyfer erthyliad cam cynnar gartref yn lle
mynychu ysbyty neu glinig (228). Mae’r enghraifft hon yn dangos rôl bwysig telefeddygaeth wrth fynd i’r afael â
thegwch gan fod cyfraddau beichiogrwydd ymhlith merched yn eu harddegau ar eu huchaf ymhlith cymunedau
difreintiedig (229).

Niwed i:
• Pobl oedrannus sy’n aml yn anghyfarwydd â’r dechnoleg.
• Cymunedau difreintiedig sy’n llai tebygol o fod â mynediad at y rhyngrwyd, a modd i’w ariannu.
Lliniaru:
• Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu 1100 o ddyfeisiau i gartrefi gofal i hwyluso apwyntiadau rhithwir y GIG a
•

helpu teuluoedd i gadw mewn cysylltiad (230).
Mae cymdeithas gynhwysol yn ganolog i ddarparu prif feysydd polisi ar gyfer Llywodraeth Cymru, gan gynnwys
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn a strategaethau ar unigrwydd, dementia ac iechyd
meddwl (231).

Tystiolaeth leol a rhyngwladol:
• Mae adborth gan gleifion yng Nghymru sydd wedi derbyn gofal rhithwir wedi bod yn gefnogol iawn i’r system, gyda
•
•
•
•
•
•
•
•

97% o gleifion yn nodi bod yn ffordd newydd hon yn gweithio’n ardderchog, yn dda iawn neu’n dda. Mae clinigwyr
sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn cytuno, gydag 85% yn rhoi sgôr ardderchog, da iawn neu dda (230).
Mae defnyddio teleiechyd wedi galluogi llawer o weithwyr gofal iechyd proffesiynol a chleifion sydd wedi bod yn
hunanynysu i barhau i ddarparu neu dderbyn gofal (227).
Mae ymyriadau seicolegol yn tueddu i fod yr un mor effeithiol p’un a ydynt yn cael eu cyflwyno wyneb yn wyneb neu
dros ffôn neu fideo (232).
Ni ddylai gwasanaethau teleiechyd a digidol ddisodli triniaeth wyneb yn wyneb i gleifion mewn angen, yn enwedig y
rhai sydd angen triniaeth a chefnogaeth iechyd meddwl dwys, pan fydd cyswllt personol yn ddiogel (233).
Mae’r newid i delefeddygaeth yn Awstralia wedi bod yn gysylltiedig â llai o geisiadau patholeg a radioleg, llai o
atgyfeiriadau ar gyfer amheuaeth o ganser, a thystiolaeth gynnar o lai o achosion o ganser (234).
Telefeddygaeth a brysbennu yw’r strategaethau lliniaru a ddefnyddir amlaf gan wledydd i oresgyn aflonyddwch i
wasanaethau iechyd (31).
Yn 2018 roedd 5.3 miliwn o oedolion yn y DU o hyd, neu 10.0% o boblogaeth oedolion y DU a ddiffiniwyd fel “pobl
nad ydynt yn ddefnyddwyr y rhyngrwyd” (150).
Nid oes gan oddeutu 13% o aelwydydd yng Nghymru fynediad i’r rhyngrwyd, ac nid yw 51% o bobl dros 75 oed
yn defnyddio’r rhyngrwyd. Mae yna dystiolaeth i awgrymu bod y rhai ar incwm isel yn llai tebygol o fod â chysylltiad
rhyngrwyd gartref (235).
Amcangyfrifwyd nad oedd 13 miliwn (38%) o’r holl oedolion hŷn yn yr Unol Daleithiau yn barod ar gyfer ymweliadau
fideo, yn bennaf oherwydd diffyg profiad gyda thechnoleg (236).
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