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Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.45-10.00)  

 

Cyfarfod cyhoeddus  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(10.00)   

2 Briff technegol ar Covid-19 

(10.00-11.00) (Tudalennau 1 - 8)  

Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, Llywodraeth Cymru 

Dr Rob Orford, Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd, Llywodraeth Cymru 

Egwyl (11.00-11.15)  

 

3 COVID-19: Bil Brys 

(11.15-12.15)   

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 

Llywodraeth Cymru 

Neil Surman, Dirprwy Gyfarwyddwr, Iechyd y Cyhoedd, Llywodraeth Cymru 

Grace Martins, Uwch Gyfreithiwr, Llywodraeth Cymru 

Sapna Lewis, Uwch Gyfreithiwr, Llywodraeth Cymru 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(12.15)   

5 COVID-19: Trafod y dystiolaeth 

(12.15-12.30)   



 

1. Ymateb Llywodraeth Cymru i epidemig presennol COVID-19 
 

Cefndir 
 

Mae camau Llywodraeth Cymru i reoli a lliniaru’r peryglon yn sgil COVID-19 yn 

gyson â chamau’r tair llywodraeth genedlaethol arall yn y DU. Caiff y camau hyn eu 

hadolygu’n gyson. 

Mae’r Gweinyddiaethau Datganoledig a Llywodraeth y DU wedi gwneud ymdrech 

benderfynol i ddefnyddio’r dystiolaeth a’r wybodaeth wyddonol orau sydd ar gael i 

lywio penderfyniadau polisi. 

Mae’r Grŵp Cynghori Gwyddonol ar Argyfyngau wedi gwneud cryn dipyn o waith i 

helpu i lywio penderfyniadau polisi. Mae Llywodraeth Cymru yn rhan weithgar o’r 

broses hon. 

Yr amcanion cyffredinol ar gyfer rheoli a lliniaru effaith yr epidemig presennol yw 

lleihau niwed uniongyrchol (neu anuniongyrchol) a sicrhau bod y GIG yn parhau i 

allu ymdopi â’r galw. 

Ymyriadau Ymddygiadol a Chymdeithasol 
 

Ddydd Llun 16 Mawrth, rhoddwyd cyfres o ymyriadau ar waith a oedd wedi’u seilio ar 

gyngor y Grŵp Cynghori Gwyddonol ar Argyfyngau. Mae’r mesurau hyn yn 

gweithredu camau nesaf y cynllun i oedi a gwastatáu’r brig a gwarchod y rhai sydd 

yn y perygl mwyaf o salwch difrifol. Maent yn cynnwys sawl effaith economaidd a 

chymdeithasol sylweddol, ond y cyngor clinigol yw y dylid eu rhoi ar waith nawr. 

Mae’r ymyriadau hyn yn cyd-fynd â’r cyngor presennol i hunanynysu am saith 

diwrnod os oes gennych y symptomau (peswch cyson a/neu dwymyn) ac yn byw ar 

eich pen eich hun. 

Mae’r ymyriadau newydd yn cynnwys: 

1. Pob aelod o’r cartref i aros yn y tŷ: pan fo gan unrhyw aelod o’r cartref y 

symptomau, dylai pob aelod arall o’r cartref aros yn y tŷ am 14 diwrnod.  

2. Cadw pellter cymdeithasol:  

A. Cyngor i’r boblogaeth gyfan: lleihau cysylltiad cymdeithasol pan fo’n bosibl 

drwy gamau ‘meddal’ i gadw pellter cymdeithasol – ee annog gweithio gartref, 

cynghori yn erbyn cymysgu cymdeithasol, peidio â mynd i lefydd llawn pobl 

pan nad oes angen.  
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B. Cyngor i grwpiau penodol: i’r grwpiau hynny sydd mewn categori sy’n fwy 

agored i niwed, y cyngor yw dilyn y camau i gadw pellter cymdeithasol yn fwy 

llym:  

i) 70+ (ni waeth a oes ganddynt gyflyrau meddygol ai peidio) 

ii) pobl o dan 70 sydd â chyflyrau meddygol hirdymor penodol 

iii) menywod beichiog.  

3. Gwarchod y rhai sydd fwyaf agored i niwed: O fewn wythnos, byddwn yn 

symud at warchod y rhai sydd fwyaf agored i niwed. Cysylltir ag unigolion yn y 

categori hwn.  

4. Cynulliadau mawr: yn sgil y mesurau uchod, cynghori na ddylid cynnal 

cynulliadau mawr, ac na fyddai cymorth gwasanaethau cyhoeddus a brys yn cael ei 

ddarparu ar gyfer digwyddiadau mawr. Cyngor yw hyn yn hytrach na gwaharddiad ac 

mae’n cyd-fynd â’r penderfyniad a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Iechyd ddydd 

Gwener 13 Mawrth. 

5. Nid yw ysgolion o dan fesurau rheolaeth eto, ond mae’r grwpiau cynghori 

gwyddonol wrthi’n adolygu’r polisi hwn. 

1. Pob aelod o’r cartref i aros yn y tŷ 
 

Os oes gan rywun symptomau COVID-19, hyd yn oed os nad ydynt yn ddifrifol o 

gwbl, dylai aros gartref am 7 diwrnod o’r adeg pan ddechreuodd y symptomau. 

Rhaid i bob aelod arall o’r cartref aros yn y tŷ am 14 diwrnod. 

Mae’r cyfnod o 14 diwrnod yn dechrau o’r diwrnod pan ddechreuodd y person cyntaf 

yn y tŷ deimlo’n sâl. Os oes gan unrhyw un arall yn y cartref y symptomau, dylai aros 

yn y tŷ am 7 diwrnod o’r adeg pan ddechreuodd y symptomau. 

Caiff unigolion sydd wedi gwella adael y tŷ ar ôl 7 diwrnod os ydynt yn well. 

Dylid cadw unigolion agored i niwed (megis pobl hŷn a phobl sydd eisoes â chyflyrau 

iechyd) mor ar wahân â phosibl drwy gydol y cyfnod pan fo pob aelod o’r cartref yn 

aros yn y tŷ.  

Os oes gan unrhyw aelod o’r cartref y symptomau unwaith y mae’r cartref wedi 

gorffen y cyfnod “aros yn y tŷ”, bydd angen i bob aelod o’r cartref aros yn y tŷ am 14 

diwrnod arall. 

Mae’n debygol y bydd pobl sy’n byw yn yr un tŷ yn heintio ei gilydd neu eisoes wedi 

cael eu heintio. 

Y nod wrth ofyn i’r cartref cyfan hunanynysu yw atal y bobl hyn rhag trosglwyddo’r 

haint yn y gymuned. Mae’r polisi hwn wedi’i fodelu i oedi’r brig o ryw 2-3 wythnos ac 

arwain at leihad o tua 25% yn y gyfradd pan fydd yr achosion ar eu mwyaf niferus 

(ystod ansicrwydd o leiaf 20-30%). 
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2A. Cadw pellter cymdeithasol ar gyfer pawb 
 

Dylai pawb nawr ddechrau lleihau eu cysylltiad cymdeithasol nad yw’n hanfodol.  

I bwy y mae hyn yn berthnasol: Rydym yn gofyn i bawb newid eu harferion bob dydd 

a’u gweithgareddau cymdeithasol a hamdden. 

Mae cadw pellter cymdeithasol yn cael ei gynghori i arafu lledaeniad y clefyd a 

chefnogi’r GIG. 

Mae wedi’i fodelu i leihau’r brig yn sylweddol, hyd at ryw 50-60%, a lleihau nifer yr 

achosion a’r marwolaethau oddeutu 20-25%. Mae pob mesur i gadw pellter 

cymdeithasol yn cynnwys effeithiau cymdeithasol ac economaidd. 

Dylai pobl wneud gweithgareddau sy’n hybu iechyd a lles ond osgoi cysylltiad â 

phobl eraill gymaint â phosibl. Byddwn yn darparu arweiniad ar sut y gall pobl ofalu 

am eu hiechyd meddwl a’u lles. 

 

Y mesur Effaith ar drosglwyddo 

Cynghori yn erbyn cymysgu cymdeithasol yn y 

gymuned (ee yn y sinema, theatrau, tafarndai, 

bwytai, clybiau) 

Uchel. Mae gwaith modelu yn awgrymu bod 

grwpiau o 10 neu ragor o bobl yn ymgynnull yn 

gyfrifol am 10-20% o gysylltiadau 

Cynghori yn erbyn ffrindiau a theulu yn dod i’r tŷ  Uchel. Byddai’n lleihau’r cyfleoedd am gysylltiad 

agos, parhaus ac felly’r siawns o drosglwyddo 

Cael at y GIG a gwasanaethau hanfodol eraill o 

bell.  

Anhysbys. Yn annhebygol o fod yn ganran uchel 

o gysylltiad rhyngbersonol pobl. Ond gallai 

warchod y rhai sy’n agored i niwed 

Cynghori amrywio’r daith ddyddiol i’r gwaith – 

llai o drafnidiaeth gyhoeddus  

Isel. Ni fyddai ond yn berthnasol i’r rhai sy’n 

defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ac sydd â 

dewis arall. Mae’r dystiolaeth yn awgrymu nad 

yw trafnidiaeth gyhoeddus yn cyfrannu llawer at 

drosglwyddo. 

 

2B. Cadw pellter cymdeithasol ar gyfer grwpiau agored i niwed 
 

I’r rhai sy’n agored i niwed oherwydd eu hoedran neu gyflwr iechyd sydd ganddynt 

eisoes, neu’r rhai sy’n feichiog, mae’n arbennig o bwysig eu bod yn cymryd camau i 

leihau’r siawns o ddal coronafeirws. Byddem yn cynghori’n gryf i’r bobl hyn ddilyn y 

mesurau cadw pellter cymdeithasol a gynghorir ar gyfer y boblogaeth gyfan er mwyn 

lleihau’r perygl iddynt hwy. 

Mae’r ymyrraeth yn berthnasol i grwpiau penodol a fydd yn cael eu cynghori i lynu’n 

llym wrth y canllawiau cadw pellter cymdeithasol. Gall y bobl hyn fod mewn mwy o 

berygl o salwch difrifol os ydynt yn dal COVID-19. Felly, dylai’r unigolyn, ffrindiau, 

teulu a gofalwyr gymryd camau i leihau eu cysylltiad ag eraill, a’r perygl o gael eu 

heintio. 
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Dyma’r grwpiau hyn: 

i) 70+ (ni waeth a oes ganddynt gyflyrau meddygol ai peidio) 

ii) pobl o dan 70 sydd â chyflyrau meddygol hirdymor ond nad ydynt yn y 

categori risg uchel 

iii) menywod beichiog 

Bydd yr un mesurau’n berthnasol i’r boblogaeth gyfan, ond bydd yr unigolion hyn yn 

cael eu hannog yn gryf i gydymffurfio er mwyn lleihau’r perygl iddynt hwy eu hunain. 

Nid yw’r ymyrraeth hon yn cael llawer o effaith o ran oedi’r brig, ond gall leihau’r brig 

o ryw 25-35% o ran marwolaethau a’r galw am welyau ysbyty a gwelyau gofal 

critigol. Yn gyffredinol, gallai hyn arwain at 15-35% o ostyngiad mewn achosion a 

marwolaethau. 

 

Crynodeb o’r cyngor i gadw pellter cymdeithasol 
 

 

Grŵp/camau Golchi 

dwylo’n 

amlach 

Ynysu’r 

cartref am 

14 diwrnod 

os oes gan 

aelod o’ch 

teulu 

neu’ch 

cartref 

beswch 

cyson 

newydd 

neu 

dymheredd 

uchel 

Hunanynysu 

am 7 

diwrnod os 

ydych yn 

byw ar eich 

pen eich 

hun ac mae 

gennych 

beswch 

cyson 

newydd neu 

dymheredd 

uchel 

Cymysgu 

cymdeithasol 

yn y gymuned 

ee sinema, 

theatrau, 

tafarndai, 

bwytai, 

clybiau, 

priodasau, 

angladdau 

NEU 

wasanaethau 

crefyddol 

Ffrindiau a 

theulu yn 

dod i’r tŷ 

Cael at y GIG 

a 

gwasanaethau 

hanfodol eraill 

o bell ee dros 

y ffôn neu’r 

rhyngrwyd 

Amrywio’r 

daith ddyddiol 

i’r gwaith a 

defnyddio 

trafnidiaeth 

gyhoeddus yn 

llai 

Gweithio 

gartref 

0-69 Ie Ie Ie Cynghori yn 

erbyn 

Cynghori 

yn erbyn 

Cynghori Cynghori Cynghori 

70+ Ie Ie Ie Cynghori’n 

gryf yn erbyn 

Cynghori’n 

gryf yn 

erbyn 

Cynghori’r gryf Cynghori’r gryf Cynghori’r gryf 

Unrhyw oed. 

Aelod o 

grŵp agored 

i niwed sydd 

eisoes â 

chyflwr 

iechyd (hy 

unrhyw un a 

gynghorir i 

gael 

brechiad 

ffliw bob 

blwyddyn) 

Ie Ie Ie Cynghori’n 

gryf yn erbyn 

Cynghori’n 

gryf yn 

erbyn 

Cynghori’r gryf Cynghori’r gryf Cynghori’r gryf 

Menywod 

beichiog 

Ie Ie Ie Cynghori’n 

gryf yn erbyn 

Cynghori’n 

gryf yn 

erbyn 

Cynghori’r gryf Cynghori’r gryf Cynghori’r gryf 

Y rhai sydd 

eisoes â 

chyflwr 

iechyd 

difrifol 

Mae’r rhai sydd eisoes â chyflwr iechyd difrifol yn cael eu cynghori’n gryf yn erbyn cysylltiad cymdeithasol. Bydd eu 

meddygfa yn cysylltu â nhw i roi cyngor mwy penodol o fewn wythnos. 
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3. Gwarchod y rhai sydd fwyaf agored i niwed 
 

Mae’r unigolion hynny sydd fwyaf agored i niwed yn cael eu cynghori’r gryf i ddilyn y 

canllawiau cadw pellter cymdeithasol o hyn ymlaen. Yn ddiweddarach yr wythnos 

hon, bydd y GIG yn cysylltu â nhw i roi rhagor o fanylion ynghylch y camau y dylent 

eu cymryd. 

I bwy y mae’r cyngor hwn yn berthnasol: 

Nod yr ymyrraeth hon yw atal y rhai sydd fwyaf agored i niwed ac sydd yn y perygl 

mwyaf o salwch difrifol yn sgil COVID-19 rhag cael eu heintio. Yn bennaf, y bobl 

sydd â’r risgiau mwyaf ar hyn o bryd petaent yn cael eu heintio: 

i) clefyd diffyg imiwnedd 

ii) pobl sy’n cymryd meddyginiaeth atal imiwnedd a rhai mathau o ganser 

iii) pobl sydd â chlefyd organau sy’n atal neu’n cyfyngu ymateb digonol i 

haint. 

Bydd y cyngor iechyd cyhoeddus yn llym: hunanynysu gartref a lleihau pob cysylltiad 

am 13-16 wythnos. Mae hyn yn golygu dim siopa, hamdden na theithio ac i 

becynnau bwyd neu feddyginiaeth gael eu gadael wrth y drws. Pan fo cymorth 

gweithiwr gofal yn hanfodol, dylai pobl ddilyn canllawiau PHE. 

Bydd y GIG (yn ganolog neu drwy feddygfa neu arbenigwr) yn cysylltu â’r unigolion 

hyn drwy lythyr personol yn rhoi cyngor ar yr hyn y dylent ei wneud a pham, yn 

ogystal â dogfen i’w rhannu â’u cyflogwr os oes angen. 

Gallai’r ymyrraeth hon arwain at 15-35% o ostyngiad mewn marwolaethau ac 

achosion. 

 

4. Cynulliadau torfol 
 

Yn sgil y mesurau 'cadw pellter cymdeithasol', ni ddylid cynnal cynulliadau mawr er 

mwyn lleihau'r pwysau ar wasanaethau cyhoeddus. 

Er nad oes gwaharddiad llwyr ar gynulliadau mawr, ein cyngor ni yw na ddylid cynnal 

cynulliadau o'r fath.  

Ychydig o dystiolaeth glinigol a geir i awgrymu bod gwahardd cynulliadau mawr yn 

atal trosglwyddo'r feirws, ond mae cynghori yn erbyn cynnal cynulliadau mawr yn 

cyd-fynd â chyngor Llywodraeth ynghylch cadw pellter cymdeithasol ac yn ennyn 

hyder y cyhoedd yn ymyriadau cyffredinol y Llywodraeth. 

Er y dylai trefnwyr digwyddiadau benderfynu fesul achos, byddem yn disgwyl i'r 

cyngor ar y ddarpariaeth o ran gwasanaethau brys effeithio ar drefnwyr pethau fel 
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digwyddiadau a gwyliau cerddorol mawr, digwyddiadau chwaraeon mawr a 

digwyddiadau diwylliannol mawr.  

Dylai trefnwyr digwyddiadau nad ydynt fel arfer angen cymorth gan y gwasanaethau 

cyhoeddus a brys benderfynu pa gamau i’w cymryd ar sail mesurau cadw pellter 

cymdeithasol ehangach y Llywodraeth. Bydd yr ymyriad hwn yn cael effaith fach 

iawn ar iechyd, ond yn lleihau'r pwysau ar wasanaethau rheng flaen. 

5. Ysgolion 
 

Mae tystiolaeth wyddonol yn awgrymu bod ysgolion a phlant yn chwarae rôl bwysig 

mewn perthynas ag achosion o'r ffliw ac o ran trosglwyddo clefydau trosglwyddadwy 

eraill.  

Yn ôl gwaith modelu, byddai cau ysgolion o ganlyniad i COVID-19 yn golygu tair 

wythnos o oedi ar y mwyaf ac efallai llai na hynny, a gostyngiad o 10% i 20% y galw 

yn yr ysbytai yn ystod cyfnod brig yr haint, a byddai cau ysgolion am 8-13 wythnos 

(os yw rôl plant o ran trosglwyddo'r feirws yr un peth ag ydyw yn achos y ffliw) yn 

golygu gostyngiad bach (<5%) yn nifer yr achosion ac yn nifer y marwolaethau.  

Dengys y dystiolaeth sy'n dod i'r amlwg fod plant yn aml yn profi symptomau 

ysgafnach pan fyddant wedi'u heintio â COVID-19 o'i gymharu â grwpiau oedran 

eraill, yn enwedig pobl hŷn. Mae aelodau hŷn y teulu'n aml yn gofalu am y plant yn 

ystod gwyliau'r ysgol. Os yw'r ysgolion yn cau am gyfnodau hir, gallai hynny olygu 

bod oedolion bregus yn fwy tebygol o ddod i gysylltiad â COVID-19 a'u bod wedyn 

angen gofal yn yr ysbyty. Hefyd, mae nifer fawr o blant yn cael prydau ysgol am 

ddim ac felly mae pryder y bydd cau ysgolion am gyfnodau hir yn cael effaith 

negyddol ar y plant hyn. Yn olaf, bydd gan gyfran o'r staff rheng flaen (nyrsys, 

gweithwyr gofal) blant o oedran ysgol a byddai cau'r ysgolion yn cael effaith andwyol 

ar lefelau staffio darparwyr iechyd a darparwyr gwasanaethau gofal.  

Mae gwaith dadansoddi pellach yn cael ei wneud i ystyried y pwyntiau hyn a bydd yn 

y sawl sy’n gwneud penderfyniadau’n cael yr wybodaeth ddiweddaraf yn y dyddiau 

nesaf.  

 

2. COVID-19: Cyngor gwyddonol a thechnegol i 

Lywodraeth Cymru 
 

Cefndir 
 

Cafodd niwmonia o achos anhysbys a ganfuwyd yn Wuhan, Tsieina ei adrodd i 

Swyddfa Sefydliad Iechyd y Byd yn Tsieina ar 31 Rhagfyr 2019. Cafodd yr achosion 

eu datgan yn Argyfwng Iechyd Cyhoeddus o Bryder Rhyngwladol ar 30 Ionawr 2020. 
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Ar 11 Chwefror 2020, cyhoeddodd Sefydliad Iechyd y Byd enw ar gyfer y coronafeirws 

newydd: COVID-19. 

 

Mae coronafeirysau'n deulu mawr o feirysau sy'n achosi salwch sy'n amrywio o 

annwyd cyffredin i glefydau mwy difrifol fel Syndrom Anadlol y Dwyrain Canol (MERS-

CoV) a Syndrom Anadlol Acíwt Difrifol (SARS_CoV). Mae coronafeirws newydd 

(nCoV) yn fath newydd nad yw wedi'i nodi mewn pobl o'r blaen. 

 

Mae coronaferisau'n filhaint, sy'n golygu eu bod yn cael eu trosglwyddo rhwng 

anifeiliaid a phobl. Yn ôl ymchwiliadau manwl, cafodd SARS-CoV ei drosglwyddo o 

gathod mwsg i bobl a chafodd MERS-Cov ei drosglwyddo o gamelod dromedari i bobl. 

Mae sawl coronafeirws hysbys ar led ymhlith anifeiliaid nad ydynt wedi heintio pobl 

eto. 

 

Mae arwyddion cyffredin o'r haint yn cynnwys symptomau anadlol, twymyn, peswch, 

diffyg anadl ac anawsterau anadlu. Mewn achosion mwy difrifol, gall yr haint achosi 

niwmonia, syndrom anadlol acíwt difrifol, methiant yr arennau a hyd yn oed 

marwolaeth. 

 

Yr argymhellion cyffredinol ar gyfer atal heintiau rhag lledaenu yw golchi dwylo'n 

rheolaidd, gorchuddio'r geg a'r trwyn wrth beswch a thisian, a choginio cig ac wyau'n 

drylwyr. Dylid hefyd osgoi bod mewn cysylltiad agos ag unrhyw un sy'n dangos 

symptomau o salwch anadlol fel peswch a thisian. 

 

Cadarnhawyd bod yr achosion o goronafeirws yn 2019-20 wedi lledu i'r Deyrnas 

Unedig (DU) o Tsieina ar 31 Ionawr 2020 ar ôl i’r ddau achos cyntaf o COVID-19, a 

achoswyd gan y coronafeirws newydd SARS-CoV-2, gael eu cadarnhau yn Newcastle 

mewn dau o bobl o deulu o wladolion Tsieineaidd a oedd yn aros mewn gwesty yn 

Efrog. Cadarnhawyd yr achos cyntaf o'r coronafeirws yng Nghymru ar 2 Mawrth 2020. 

Roedd y claf, y credwyd ei fod o ardal Abertawe, wedi dychwelyd o ogledd yr Eidal yn 

ddiweddar, lle gafodd ei heintio gyda'r feirws. 

 

Ar 11 Chwefror, dechreuodd Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd Llywodraeth 

Cymru ymuno â chyfarfodydd y Grŵp Cynghori Gwyddonol ar gyfer Argyfyngau 

(SAGE), a gynhelir ddwywaith yr wythnos, a hefyd briffio'r Prif Swyddog Meddygol a'r 

Tîm Diogelu Iechyd yn y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Ar 27 Chwefror, 

sefydlodd Llywodraeth Cymru'r Uned Cyngor Technegol, a gadeirir gan y Prif 

Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd. Mae'r Uned Cyngor Technegol yn darparu 

gwybodaeth wyddonol a thechnegol ar gyfer Cymru yn unol â'r cyngor a ddarperir gan 

Grŵp Cynghori Gwyddonol y DU ar gyfer Argyfyngau ynghylch COVID-19. Mae'n 

cynnwys arbenigwyr o Lywodraeth Cymru a Iechyd Cyhoeddus Cymru.   

 

Diben yr Uned Cyngor Technegol 
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Mae'r Uned Cyngor Technegol yn rhan o Ganolfan Cydgysylltu Argyfyngau 

Llywodraeth Cymru, ac yn darparu cyngor technegol ar sail tystiolaeth i lunwyr polisi. 

Mae blaenoriaethau'r Uned yn gydnaws â blaenoriaethau ehangach SAGE. 

Mae'r Uned yn rhoi cyngor i'r Prif Swyddog Meddygol, uwch-swyddogion a 

Gweinidogion yn seiliedig ar ddehongliad o ddata a modelau a'r cyngor gwyddonol 

diweddaraf. Nid yw'n gwneud penderfyniadau. 

Caiff rhagor o wybodaeth ei darparu i'r cyhoedd yn fuan ar waith SAGE mewn 

perthynas â COVID-19. 

 

Y camau gweithredu hyd yn hyn 
 

Mae SAGE wedi ceisio modelu’r epidemig yn y DU. I ddechrau, gwnaed rhagdybiaeth 

o "ffliw pandemig" at ddibenion cynllunio, yn unol â’r gweithdrefnau cyfredol ar gyfer 

ymdrin ag achosion torfol. Datblygwyd y senario waethaf y byddai’n rhesymol ei 

disgwyl a chafodd hyn ei fireinio wrth i ragor o wybodaeth ddod i law e.e. y gallu i 

heintio, cyfnod dyblu, cyfnod y salwch, grwpiau bregus. Ystyriwyd y senario fwyaf 

tebygol hefyd; a wnaeth fapio i’r senario waethaf wrth i ragor o wybodaeth ddod i law.  

 

Yng Nghymru, defnyddiwyd allbynnau’r modelau epidemiolegol a gafodd eu datblygu 

gan Goleg Imperial Llundain a’u defnyddio i gynllunio'n strategol ar gyfer y sefyllfa 

waethaf. Gwnaed yr un cyfrifiadau ar gyfer effeithiau prosiectau ac i olrhain hynt yr 

epidemig yng Nghymru. Mae’r cyfrifiadau ar gyfer y sefyllfa waethaf y byddai'n 

rhesymol ei disgwyl wedi’u rhannu â Chynllunwyr y GIG a Fforymau Lleol Cymru 

Gydnerth. 

 

Cynhaliwyd dadansoddiad o'r mesurau rheoli i sicrhau bod yr ymyriadau gorau'n cael 

eu defnyddio fel nad yw lledaeniad y feirws a'r galw ar wasanaethau'r GIG yn fwy na 

chapasiti'r GIG. Rhagwelwyd mai’r mesurau rheoli cyfredol fyddai’n cael yr effaith 

fwyaf yn y senario waethaf e.e. lleihau'r galw 66% yn ystod cyfnod brig yr haint.   

 

Mae SAGE a’r Uned Cyngor Technegol yn parhau i fodelu a thracio'r achosion a 

chynghori ar y camau i'w cymryd er mwyn sicrhau cyn lleied o niwed â phosibl a 

diogelu swyddogaethau'r GIG. 
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