
Mae pandemig COVID 19 wedi effeithio ar bawb 
mewn gwahanol ffyrdd, a gwyddom y bydd nifer o 
bobl yn bryderus wrth i ni fyw gyda chyfyngiadau 
parhaus neu wrth i ni ddychwelyd at weithgareddau 
mwy normal yn raddol. 

Os ydych angen cymorth ymarferol neu 
emosiynol neu wybodaeth ynglŷn â gwasanaethau 
a gweithgareddau, mae help i’w gael.

Rydym eisiau i bawb gadw’n iach a chael mynediad 
at y wybodaeth a’r cymorth sydd ei angen arnynt er 
mwyn bod yn iach yn gorfforol ac yn feddyliol. 

Mae’r llyfryn yma ar gael yn electroneg ar gyfer y 
rheiny sydd â mynediad at y we, ond mae copïau 
caled hefyd yn cael eu rhannu yn y gymuned ar 
gyfer y rheiny nad ydynt ar-lein.

 Os ydych chi’n darllen hwn ar-lein ac os hoffech gopi 
caled, e-bostiwch abb.wellbeingtraining@wales.nhs.uk 
os gwelwch yn dda. 

Eich Helpu i 
Gadw’n Iach

mailto:abb.wellbeingtraining%40wales.nhs.uk%20?subject=


Cyflenwadau 
Hanfodol

Siopa dros y ffôn. Mae 
gan bob prif archfarchnad 
wasanaeth ar-lein, ond i’r 
rheiny heb fynediad i’r we, 
mae Morrison’s yn cynnig 
gwasanaeth dosbarthu i 
stepen y drws i’r henoed 
ac unigolion sy’n agored i 
niwed. 

Ffoniwch 03456 116111 
yna dewiswch opsiwn 5 i 
archebu. Dim ond gyda 
cherdyn y gellir talu. Mae’n 
rhaid i chi fod yn byw o 
fewn 10 milltir o siop 
Morrison’s.

Mae gwasanaeth siopa 
Age Connects yn costio 
£10 (yn ogystal â chost y 
nwyddau yr ydych yn eu 
prynu). Maent yn 
dosbarthu i’ch cartref a 
gallant ddad-bacio os oes 
angen. Am fwy o 
wybodaeth neu i drefnu 
cysylltiad ffoniwch : 01495 
769264 neu e-bostiwch 
widdershins@age
connectstorfaen.org 

Banciau Bwyd a Fare 
Share  

Ym mhob cwr o Dorfaen 
mae banciau bwyd sy’n 
cael eu rhedeg gan 
wirfoddolwyr ar 
gyfer y rheiny sy’n cael 
trafferthion ariannol, neu 
mae hybiau Fare Share 
sy’n ail ddosbarthu bwyd 
er mwyn sicrhau nad yw’n 
cael ei wastraffu.

Does dim angen i chi gael 
eich cyfeirio neu stryglo’n 
ariannol gan mai’r nod 
yw i osgoi gormod o fwyd 
rhag fynd i safleoedd 
tirlenwi.

Am restr lawn
https://tvawales.org.uk/
torfaenfoodbank/
neu ffoniwch 
01496 365610

mailto:widdershins%40ageconnectstorfaen.org%20?subject=
mailto:widdershins%40ageconnectstorfaen.org%20?subject=
https://tvawales.org.uk/torfaenfoodbank/
https://tvawales.org.uk/torfaenfoodbank/


Cyflenwadau Hanfodol

Mae’n bosib y bydd gan eich fferyllfa leol 
drefniadau yn eu lle ar gyfer dosbarthu 
presgripsiynau, neu mae’n bosib bod gwirfoddolwyr 
yn eich ardal sy’n barod i helpu. 

Am wybodaeth ynglŷn â’ch grŵp gwirfoddolwyr 
lleol ewch i Facebook neu cysylltwch â 
Covid19: Information | TVA - Torfaen Voluntary 
Alliance (tvawales.org.uk) ar 01495 365610.

Gall Cyngor Torfaen eich atgyfeirio neu’ch 
cyfeirio os nad oes modd i chi gael mynediad 
mewn ffyrdd eraill. Cysylltwch â 01495 762200 
neu lawrlwythwch Ap Cymorth Cymunedol Torfaen

Cerwch Flu

Os ydych chi’n gymwys ond heb dderbyn eich 
brechlyn ffliw eto, cysylltwch â’ch meddygfa i 
wneud trefniadau. Os ydych chi’n gymwys ar gyfer 
brechlyn COVID 19, arhoswch i rhywun gysylltu â chi 
os gwelwch yn dda.

Mae’n bosib y bydd y ffordd y byddwch yn cael 
mynediad at eich gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol yn wahanol ar hyn o bryd, ond cofiwch 
eu bod ar gael o hyd i’r rheiny sydd eu hangen. 

Peidiwch ac oedi cyn cysylltu â’ch Meddyg Teulu 
neu wasanaethau eraill os oes angen cymorth 
arnoch.

https://www.facebook.com/TVAWales
https://tvawales.org.uk/2020/04/20/covid19-information/
https://tvawales.org.uk/2020/04/20/covid19-information/
https://covidcommunitysupport.torfaen.gov.uk/go/7725fa4113e1798a1c8ad9b8


Cael Mynediad at Ofal Iechyd 

Cael Mynediad at Ofal Iechyd Yn sgil agor 
Ysbyty Athrofaol y Faenor, gwnaed rhai newidiadau 
i’r ffordd yr ydych yn cael mynediad at ofal iechyd. 
Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael mynediad at y 
gwasanaethau sydd eu hangen arnoch.
Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar online

https://bipab.gig.cymru/dyfodol-clinigol/
llyfryn-gwybodaeth-dyfodol-clinigol/

https://bipab.gig.cymru/dyfodol-clinigol/llyfryn-gwybodaeth-dyfodol-clinigol/
https://bipab.gig.cymru/dyfodol-clinigol/llyfryn-gwybodaeth-dyfodol-clinigol/


Eich Cartref a’ch Iechyd
Am gyngor diduedd, yn rhad ac am ddim, 
ar effeithiolrwydd ynni, dyled a sut i sicrhau 
eich bod yn derbyn yr holl incwm y mae 
gennych hawl iddo, cysylltwch â Cyngor ar Bopeth 
Torfaen ar 01633 867121 (opsiwn 2) neu e-bostiwch 
reception@citizensadvicetorfaen.org.uk

Mae Gofal a Thrwsio yn rhoi cyngor am ddim ar 
welliannau i’r cartref. Maent yn rhoi cymorth i bobl 
hŷn ac anabl sy’n berchen ar dŷ neu sy’n denantiaid 
preifat er mwyn eu helpu i aros yn 
eu cartref a’i wneud yn fwy 
cyfforddus, cynnes a diogel. 
Ffoniwch 01495 745910 neu 
e-bostiwch enquiries@crmon.co.uk Am fwy o 
wybodaeth ewch www.melinhomes.co.uk/care-repair 

Mae AskSARA (Hunan Asesu, Mynediad Cyflym) 
yn adnodd ar-lein sy’n asesu eich angen am offer a 
chymhorthion i fyw yn eich cartref. Byddwch yn cael 
eich cyfeirio drwy gyfres o gwestiynau a byddwch yn 
cael cynnig gwybodaeth ar gymhorthion a 
dyfeisiadau sy’n gwneud byw yn annibynnol yn 
haws, megis dyfeisiadau coginio, offer i’r ystafell 
ymolchi a chyfarpar gweledol. 
https://gwent.livingmadeeasy.org.uk

mailto:reception@citizensadvicetorfaen.org.uk
mailto:enquiries@crmon.co.uk
http://www.melinhomes.co.uk/care-repair 
https://gwent.livingmadeeasy.org.uk


Cadw mewn cysylltiad gyda Phobl a’ch 
Cymuned

Mae Cysylltwyr Cymunedol Torfaen yn rhoi 
cymorth i unrhyw un dros 18 oed i ddod o hyd i, neu 
gael mynediad at grwpiau cymunedol a 
chyfleoedd gwirfoddoli. 
Ffoniwch 01495 742397 neu 
e-bostiwch community
connectors@torfaen.gov.uk 

Mae The Silver Line yn rhoi cyngor, gwybodaeth 
a chyfeillgarwch i unigolion sy’n teimlo’n ynysig ac 
unigolion sy’n agored i niwed ym mhob 
cwr o’r DU. Ffoniwch 0800 470 8090 
neu ewch www.thesilverline.org.uk  
am fwy o wybodaeth. 

Mae Reengage: Call Companions yn trefnu 
sgyrsiau dros y ffôn a chyfeillgarwch gan greu 
cysylltiad allweddol gyda’r byd y tu allan. 

Ffoniwch 0800 716543, e-bostio
 info@reengage.org.uk neu ewch i 
www.reengage.org.uk

mailto:communityconnectors%40torfaen.gov.uk%20?subject=
mailto:communityconnectors%40torfaen.gov.uk%20?subject=
mailto: info@reengage.org.uk
http://www.reengage.org.uk


Rhoi
Gall rhoi a gwneud pethau caredig eich helpu i wella 
eich lles meddyliol drwy greu teimladau positif ac 
ymdeimlad o wobr, neu gall fod yn fodd o gysylltu 
gydag eraill. Gellir gwneud pethau bychain caredig 
neu gellir gwirfoddoli mewn modd mwy ffurfiol.

Mae Ffrind i Mi yn wasanaeth cyfeillio sy’n 
paru gwirfoddolwyr gydag unigolion sy’n 
chwilio am gwmnïaeth. Yn ystod y pandemig 
mae hyn wedi digwydd fwy fwy dros y ffôn ac rydym 
yn chwilio am wirfoddolwyr i’n helpu ni i helpu eraill. 

Os hoffech wybod mwy ynglŷn a bod yn gyfaill 
gwirfoddol neu os ydych eisiau gwybod mwy ynglŷn â 
derbyn cymorth cysylltwch â ni ar 01495 768645 neu 
Ffrindimi.abb@wales.nhs.uk . Mae mwy o wybodaeth 
ar www.ffrindimi.co.uk/

Os ydych yn gwirfoddoli yn eich cymuned ac yn 
chwilio am gyngor a chanllawiau ar sut i ail gychwyn 
gweithgareddau’n ddiogel, gallwch gysylltu 
â Chynghrair Wirfoddol Torfaen ar 01495 
365610 neu info@tvawales.org.uk 

mailto:Ffrindimi.abb@wales.nhs.uk 
http://www.ffrindimi.co.uk
mailto: info@tvawales.org.uk 


Be Active
Nid mynd i’r gampfa neu 
gymryd rhan mewn dos-
barth ymarfer corff yn 
unig y mae Bod yn Actif 
yn ei olygu. Mae mynd am 
dro ysgafn, garddio neu 
wneud gwaith o gwmpas 
y tŷ hefyd yn ffyrdd o fod 
yn actif. 

Mae Mynd am Dro 
Torfaen yn trefnu teithiau 
cerdded ar draws Torfaen. 
Mae rhai o’r teithiau’n 
cychwyn o ardal Cwm-
brân, Pontypŵl a 
Blaenafon. 

Am restr lawn o’r teithiau, 
ewch i Community Walks 
Torfaen Take a Stroll | 
Torfaen County Borough 
Council neu ffoniwch 
Datblygu Chwaraeon 
Torfaen ar 01633 628936.

Facebook a Twitter.

Mae 
Ymddiriedolaeth
Hamdden Torfaen yn 
cynnal amrywiaeth 
o ddosbarthiadau a 
gweithgareddau ym 
mhob un o’i safleoedd gan 
gynnwys Tai Chi, 
Ioga, Pilates, 

Pêl Droed Cerdded, Nofio 
a Dosbarthiadau Ymarfer 
Corff ysgafn.  

Maent hefyd yn rhedeg y 
National Exercise 
Referral Scheme (NERS) 
ar gyfer oedolion sydd 
â chyflwr iechyd cronig, 
neu oedolion sydd mewn 
perygl o ddatblygu cyflwr 
o’r fath.  Bydd angen i‘ch 
Meddyg Teulu neu weithi-
wr iechyd proffesiynol eich 
atgyfeirio i’r gwasanaeth 
yma. Mae’r gwasana-
eth yn darparu sesiynau 
ymarfer corff rheolaidd yn 
ogystal ag ymgynghoria-
dau. 
www.torfaenleisuretrust.
co.uk, Facebook a Twitter
cysylltwch ar  
01633 627100

https://www.torfaen.gov.uk/en/News/2017/December/21-Torfaen-Take-a-Stroll-weekly-walks.aspx
https://www.torfaen.gov.uk/en/News/2017/December/21-Torfaen-Take-a-Stroll-weekly-walks.aspx
https://www.facebook.com/torfaensport
https://twitter.com/torfaensport
https://www.wlga.wales/national-exercise-referral-scheme-ners
https://www.wlga.wales/national-exercise-referral-scheme-ners
http://www.torfaenleisuretrust.co.uk
http://www.torfaenleisuretrust.co.uk
https://www.facebook.com/TorfaenLeisureTrust
https://twitter.com/TorfaenLeisureT


Parhau i ddysgu 
Mae amrywiaeth o gyrsiau dysgu ar gyfer oedolion 
bellach ar gael mewn amgylchedd diogel o ran covid 
yn ein canolfannau dysgu. 

P’unai eich bod eisiau dysgu sgìl newydd neu eisiau 
dysgu rhywbeth mwy ffurfiol, cymerwch olwg ar y 
cyrsiau sydd gennym ar gael website neu cysylltwch â 
ni yng Nghanolfan Addysg Gymunedol Croesyceiliog 
ar 01633 647647 Cofiwch os gwelwch yn dda, mae’n 
bosib y bydd y dyddiadau cychwyn a hysbysebir yn 
newid o herwydd cyfyngiadau COVID-19.

Ewch ar-lein 

P’unai bod defnyddio 
cyfrifiadur yn rhywbeth 
newydd i chi, neu p’unai 
eich bod eisiau gwella eich 
sgiliau TG, mae dosbar-
thiadau ar gael am ddim 
yng Nghanolfan Addysg 
Gymunedol Croesyceiliog 
bod dydd Mawrth rhwng 
1pm a 3pm (yn ystod tymor 
ysgol yn unig) ac mae’r 
amgylchedd dysgu’n 
ddiogel o ran COVID. 

Os oes diddordeb 
gennych, cysylltwch ar 
01633 647700 neu 
cysylltwch â Carole 
Murcutt: 01633 647647. 

Cofiwch os gwelwch yn 
dda, mae’n bosib y bydd y 
dyddiadau cychwyn a 
hysbysebir yn newid o 
herwydd cyfyngiadau 
COVID-19. 

Mae’r Learn My Way 
Network yn darparu 
gwybodaeth a chyrsiau 
ar-lein sylfaenol y gellir cael 
mynediad atynt ar ffôn 
symudol, tabled neu
liniadur ac mae opsiwn 
sain. Er mwyn manteisio ar 
y cyrsiau rhad ac am ddim 
yma, dylai unigolion 
gofrestru ar 
www.learnmyway.com a 
chynnwys y cod 8006956. 

https://www.torfaen.gov.uk/en/Adult-Education-Courses/Adult-Education-Courses.aspx
http://www.learnmyway.com


Eich helpu i ofalu am 
eich lles meddyliol 

Ni fu gofalu am ein lles 
meddyliol ein hunain, a lles 
ein hanwyliaid erioed yn 
bwysicach.

Er na allwn ddatrys 
problemau bywyd, gallwn 
eich helpu i ddod o hyd i 
ffyrdd gwell i ymdopi â hwy.

Ar y wefan fe welwch 
adnoddau, cyrsiau a 
chyfleoedd lleol i gynnal a 
gwella eich iechyd meddwl 
a chorfforol. Mae 
gwybodaeth bwysig 
hefyd am geisio 
help i chi neu rywun                                       
rydych chi’n ei adnabod.

www.melo.cymru

Os teimlwch 
eich bod angen 
cymorth i reoli 
eich iechyd  meddwl, mae 
cymorth ar gael yn rhad 
ac am ddim Cymerwch 
olwg ar www.mind.org.uk/
about-us/mind-cymru/
active-monitoring neu 
gysylltu â Mind Torfaen a 
Blaenau Gwent ar 01495 
757393 

Cofiwch, gall eich Meddyg 
Teulu eich helpu os ydych 
yn poeni am eich iechyd 
meddwl.

Llinell Gymorth lechyd 
Meddwl 

C.A.L.L. 
www.callhelpline.org.uk
Ffoniwch 0800 132737 
neu anfonwch “help” dros 
neges destun i 81066 

Y Samariaid  - Ffoniwch 
116123 neu e-bostiwch
jo@samaritans.org.uk 
(amser a gymerir i ymateb: 
24 awr) 

CALM - Dewch o hyd i help 
arlein neu defnyddiwch 
gweswrs ar 
www.thecalmzone.net 
Ffoniwch 0800 58 58 58 

Young Minds Anfonwch 
“YM” dros neges destun 
i linell argyfwng Young 
Minds am ddim i gael 
cymorth ar frys (83258)
Llinell Gymorth i Rieni 
0808 802 5544 - 
www.youngminds.org.uk

http://www.melo.cymru
http://www.mind.org.uk/about-us/mind-cymru/active-monitoring
http://www.mind.org.uk/about-us/mind-cymru/active-monitoring
http://www.mind.org.uk/about-us/mind-cymru/active-monitoring
https://nhswales.silvercloudhealth.com/signup/ 
https://nhswales.silvercloudhealth.com/signup/ 
mailto:jo@samaritans.org.uk 
http://www.thecalmzone.net
http://www.youngminds.org.uk


A ydych chi’n ofalwr? 

A yw eich rôl fel gofalwr yn 
gwneud i chi deimlo’n unig ac ynysig? 

Gall y Tîm Lles yn Hwb Gofalwyr Gwent gynnig 
galwadau cadw mewn cysylltiad, gwybodaeth, 
cyngor a chymorth i ofalwyr nad ydynt yn cael eu 
talu, yn ogystal â chymorth ymarferol sy’n ymwneud â 
swyddogaethau gofalwyr. Cysylltwch â hwy ar 01495 
367564 neu gwentcarershub@ctsew.org.uk 

Gall ein Gweithiwr Cymorth i Ofalwyr, Louise, gynnig 
amrywiaeth o gymorth gan gynnwys cymorth 
ymarferol megis cyflwyno gofalwyr i wasanaethau 
lleol neu fynd i’r afael â phroblemau sydd wedi 
bodoli ers sbel megis gwneud newidiadau yn y tŷ er 
mwyn gwneud gofalu’n haws, darparu 
gwybodaeth, cyfeirio a’ch helpu i adeiladu 
rhwydweithiau i’ch cefnogi.  

Mae’r holl gefnogaeth a ddarperir yn 
canolbwyntio ar yr unigolyn er mwyn sicrhau bod 
anghenion y cleient yn cael eu diwallu. Gall Louise 
hefyd roi cyngor ar sut i gael mynediad at y cynllun 
grangiau bychain i ofalwyr. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Louise ar 
louise.hook@torfaen.gov.uk neu 
07966 301108 

mailto:gwentcarershub@ctsew.org.uk 
mailto:louise.hook%40torfaen.gov.uk?subject=


Gweithredu yn erbyn Cam-drin 

Mae cam-drin yn digwydd mewn nifer o ffyrdd, gan 
gynnwys cam-drin ariannol, emosiynol, corfforol a rhywiol. 

Os ydych chi, aelod o’ch teulu, ffrind neu rhywun yr 
ydych yn pryderu amdanynt yn dioddef cam-drin 
domestic neu drais rhywiol, gallwch cysylltu â Llinell 
Gymorth Live Fear Free, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr 
wythnos, am gyngor a chymorth yn rhad ac am ddim 
neu i drafod eich opsiynau. 

Llinell Gymorth Live Fear Free 0808 10 800 neu 
anfonwch neges destun at 07860 077 333 
info@livefearfreehelpline.wales

Cam-drin Henoed: 

Wrth i ni fynd yn hŷn, fe ddylem fod 
yn gallu byw’n ddiogel. Ond weithiau, 
mae’n bosib y byddwch yn teimlo eich 
bod mewn perygl, neu efallai y byddwch yn poeni am 
rhywun arall. Os yw hyn yn digwydd, mae pobl y 
gallwch siarad â hwy – mae help ar gael. 

Torfaen Adult Social Services 01495 762200 or 
socialcarecalltorfaen@torfaen.gov.uk 

Action on Elder Abuse llinell gymorth 0808 808 8141

mailto:info@livefearfreehelpline.wales
mailto:socialcarecalltorfaen%40torfaen.gov.uk%20?subject=

