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Sut alla i gael help yn ystod yr amser yma? 

Beth sydd ar y dudalen yma? 

Mae Cyngor Gwynedd wedi gwneud y  

dudalen yma i roi help i chi yn ystod y 

“lockdown” oherwydd coronafeirws 

(COVID-19). 

Sut alla i edrych ar ôl fy hun? 

Mae yn bwysig fod pawb yn dilyn y 

rheolau er mwyn cadw eu hunain a 

phawb arall yn saff rhag y coronafeirws 

(COVID-19).   

Mae yn bwysig iawn eich bod yn golchi 

eich dwylo yn dda a cadw digon pell oddi 

wrth pobl arall.   

Os ydych chi eisiau mwy o gwybodaeth 

cliciwch ar y llun golchi dwylo.
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Mae hi hefyd yn bwysig iawn i edrych ar 

ôl eich iechyd meddwl. 

Iechyd meddwl ydi sut ydych chi yn 

teimlo 

Rhai pethau fydd yn eich helpu chi ydi – 

 Siarad hefo teulu a ffrindiau (ar y ffôn 

neu ar y cyfrifiadur) 

 Bod yn actif – gwneud rhywbeth fel 

dawnsio, mynd am dro, rhedeg neu 

rywbeth arall rydych chi yn mwynhau.

 Dysgu sut i wneud rhywbeth newydd 

fel paentio, gwau, chwarae gêm neu 

rhywbeth arall allwch chi wneud adra.

 Helpu pobl eraill a bod yn ffeind hefo 

pobl eraill.  

 Cymryd amser i feddwl am chi eich 

hun 
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Os ydych chi eisiau gweld rhai o’r 

mudiadau sydd yna i helpu cliciwch ar llun 

y llyfr ‘Edrych ar ôl fy hun’

Pwy sydd yn gallu fy helpu yn yr ardal lle rydw i yn byw? 

Mae yna lot o bobl yn bob rhan o 

Gwynedd sydd yn barod i helpu pobl 

eraill.  Mi allwch chi gael hyd i restr o bobl 

sydd yn helpu yn eich ardal chi cliciwch ar 

y llun a mynd i’r rhan ‘Pwy all fy helpu yn 

fy nghymuned’.  Mae na restr o pwy sy’n 

helpu yn bob ardal. 

Os ydych chi’n eich chael yn anodd i 

ddefnyddio’r rhestr hynny yn achosi 

problem i chi mae croeso i chi ffonio ni ar 

01766 77100 a gofyn am y Tîm Covid19.

. 
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Beth am Sgamio?

Mae sgamio yn meddwl fod rhywun yn trio cymryd 

eich arian drwy smalio eich helpu neu gynnig rhywbeth 

i chi 

.

Yn anffodus mae rhai pobl yn defnyddio 

yr amser anodd yma i sgamio pobl.   

Peidiwch ateb tecst neu e-bost am y 

feirws gan rhywun da chi ddim yn nabod. 

Peidiwch clicio ar unrhyw linc chwaith. 

Dim ond pobl rydych chi yn adnabod yn 

dda ddyla eich helpu chi hefo pethau fel 

siopio neu nol eich ffisig.   

Os ydi hi ddim yn bosib cael rhywun 

rydych chi yn nabod i helpu mi ddylech 

chi gysylltu hefo y pobl sydd ar restr y 

Cyngor.  I gael gweld y rhestr cliciwch ar y 

llun siopio ar tudalen 3 a mynd i ‘Pwy all 

fy helpu yn fy nghymuned’.
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Peidiwch rhoi eich rhif banc neu eich rhif 

PIN i neb os nad ydych chi yn eu 

adnabod ers amser hir. 

Mae rhaid bod yn ofalus os oes rhaid i chi 

gael rhywun i helpu chi yn y tŷ.  Dim ond 

pobl rydych chi yn ddisgwyl ac yn eu 

trystio ddylai ddod i mewn i tŷ. 

Os ydych chi yn poeni eich bod chi wedi 

neu yn cael eich sgamio ffoniwch y tîm 

Safonau Masnach ar 01766 771000.  Neu 

mi allwch chi e-bostio ar:  

Safmas@gwynedd.llyw.cymru

Beth os dwi isio helpu drwy gweithio neu gwirfoddoli? 

Gwirfoddoli ydi helpu heb gael eich talu  

Os ydych chi yn teimlo eich bod chi eisiau 

gweithio neu gwirfoddoli i helpu yn ystod 

cyfnod y coronafeirws (COVID-19) 

ffoniwch ni ar 01766 771000.  Neu mi 

gewch chi wybod mwy drwy glicio ar y 

llun. 
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Beth am Banciau Bwyd?

Mae Banc Bwyd yn lle i bobl sydd heb ddigon o bres i brynu 
bwyd fynd i gael bwyd 

L

Mae yna banciau bwyd ar agor ar draws 

y sir.  Mae yn rhaid i chi gael taleb 

(voucher).  Ffoniwch ni ar 01766 77100 

neu mae help ar gael gan Cyngor ar 

Bopeth (CAB) ar 0345 404 0506. 

Mae na restr o pryd mae y banciau bwyd 

gwahanol ar agor ar gael wrth glicio ar y 

llun a mynd i ‘Banciau Bwyd’.  

Oes na help i gofalwyr di-dâl? 

Gofalwyr di-dal ydi teulu neu ffrindiau sydd yn helpu, neu 

edrych ar ôl rhywun anabl neu sâl.

Mae rhestr o fudiadau sydd yn cefnogi 

gofalwyr ar gael wrth glicio ar y llun a 

wedyn clicio ar ‘Gofalwyr Di-dal’. 
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Pwy sydd yn helpu teuluoedd? 

Dydi ysgolion ddim ond yn edrych ar ôl 

plant gweithwyr allweddol os nad ydi nhw 

yn gallu gwneud trefniadau eraill.   

Mae gweithwyr allweddol yn bobl fel 

nyrsus, athrawon, gweithwyr mewn siop 

fwyd, a pobl bins sydd yn gweithio yn 

ystod y lockdown. 

Mae rhai plant sydd angen help 

ychwanegol yn gallu mynd i ysgol hefyd.  

I gael gwybod mwy cliciwch ar y llun.   

Mi gewch chi ein ffonio ni ar 07976 

623816. 

Neu e-bostio ar 
gofalplantcovid19@gwynedd.llyw.cymru
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Beth am trais yn y cartref (domestic violence)? 

Mae Trais yn y Cartref yn gallu bod yn 

nifer o bethau.   

Mae yn gallu bod yn rhywun rydych chi 

yn adnabod yn eich brifo neu yn eich 

bwlio neu yn cymryd eich pres.   

Neu mae yn gallu bod yn rhywun rydych 

chi yn adnabod yn eich cyffwrdd mewn 

ffordd dydych chi ddim eisiau iddyn nhw 

neud.   

Gall hefyd fod yn rhywun rydych chi yn 

adnabod yn eich stopio chi rhag mynd 

allan neu gyfarfod eich ffrindiau. 

Mae y pethau yma yn gallu digwydd beth 

bynnag ydi eich oed, eich rhyw neu os 

ydych chi yn anabl neu beidio.   

Os ydych chi yn teimlo fod hyn yn 

digwydd i chi ffoniwch 0808 80 10 800 i 

gael help. 
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Beth os ydw i yn aelod o y gymuned Sipsi, Roma a 

teithwyr? 

Os ydych chi yn perthyn i y gymuned 

Sipsi, Roma neu deithwyr mi allwch chi 

gael help drwy ffonio 0808 802 0025 

Oes na help i bobl sydd heb gartref?

Os ydych chi yn meddwl y byddwch chi 

yn colli eich cartref yn fuan mi allwch chi 

gael help ar - 

 Ffôn: 01286 685100 

 Ebost: opsiynautai@gwynedd.llyw.cy

mru

Os oes gennych chi ddim cartref rŵan mi 

allwch chi gael help yma -  

 Ffôn: 01766 771000 

 Ebost: tai@gwynedd.llyw.cymru

Beth os ydw i yn methu tal y bil dŵr? 

Os ydych chi yn poeni am dalu eich bil dŵr 

mae angen i chi gysylltu hefo nhw.  

Cliciwch ar eu logo ar y chwith.
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Beth os ydw i eisiau gwybod am rywbeth arall? 

Os ydych chi eisiau gwybod am bethau 
arall mae y Cyngor yn wneud mi allwch chi 
edrych ar weddill y wefan.  

Neu mi allwch chi ein ffonio ni ar 01766 
771000 

Os ydych chi eisiau gwybod am rywbeth 
sydd ddim yn waith y Cyngor mae na restr 
o fudiadau eraill ar ein gwefan.  Cliciwch 
ar y marc cwestiwn ac ewch i ‘Llinellau 
Cymorth’. 


