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Annwyl Jack, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 16 Awst gan y Pwyllgor Deisebau ynghylch cynnig 
brechiadau COVID-19 i blant 12-16 oed. 
 
Mae pob bwrdd iechyd bellach yn cynnig y dos cyntaf o frechlyn i’r plant 12-17 oed hynny a 
nodwyd gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) yn eu datganiad ar 19 
Gorffennaf. Maent wedi bod yn defnyddio'r brechlyn Pfizer-BioNTech, er bod y brechlyn 
Moderna bellach wedi'i gymeradwyo i'w ddefnyddio gyda phlant 12-17 oed. 
 
Mae'r Cyd-bwyllgor yn cynghori y dylai plant sydd mewn mwy o berygl o fynd yn ddifrifol sâl 
os byddant yn cael COVID-19 gael cynnig y brechlyn Pfizer-BioNTech.  Mae hynny'n 
cynnwys plant 12 i 15 oed sydd â niwroanableddau difrifol, syndrom Down, system 
imiwnedd wannach na’r cyffredin ac anableddau dysgu lluosog neu ddifrifol. 
 
Mae'r Cyd-bwyllgor hefyd yn argymell y dylid cynnig y brechlyn i blant a phobl ifanc rhwng 
12 a 17 oed sy'n byw gyda pherson sydd â system imiwnedd wannach. Mae hyn yn 
diogelu’r unigolion hynny ar yr aelwyd sydd mewn mwy o berygl o fynd yn ddifrifol sâl os 
byddant yn cael COVID-19 ac na fyddant, o bosibl, yn datblygu imiwnedd llawn ar ôl cael eu 
brechu. 
 
Yn unol â chyngor cynharach y Cyd-bwyllgor, dylai pobl ifanc 16 i 17 oed sydd â chyflyrau 
iechyd eraill sy'n eu rhoi mewn mwy o berygl o gael COVID-19 difrifol fod wedi cael cynnig 
brechiad eisoes. 
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Rwy’n gobeithio y bydd yr wybodaeth hon o gymorth i'r Pwyllgor. 
 

Yn gywir, 
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