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Pa help sydd ar gael? 

Pwy sy’n helpu yn fy ardal lleol? 

Mae gan lot o ardaloedd grwpiau sy’n 

helpu pobl sy’n gorfod aros yn y tŷ.  Ryda 

ni’n galw’r grwpiau yma yn grwpiau cyfaill.  

Mae’r grwpiau cyfaill yma yn helpu pobl 

mewn nifer o ffyrdd fel: 

. 

 Gwneud siopa 

 Dod â bwyd wedi ei goginio i bobl 

 Nol ffisig a tabledi 

 Ffonio i gael sgwrs. 

Mi allwch chi weld os oes yna un ar gael 

yn eich ardal drwy glicio ar y llun o rywun 

hefo bocs o siopa i weld map. 

Os ydych chi yn eich chael yn anodd i 

ddefnyddio y map mi allwch chi ffonio Tîm 

Cymorth Cofid y Cyngor.  Mae na fwy 

amdanyn nesaf.
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Ydi Cyngor Gwynedd yn gallu fy helpu?

.
Mae Tîm Cymorth Cofid Cyngor Gwynedd 

ar gael i helpu yn ystod yr argyfwng. 

Mae pobl sydd wedi cael llythyr ‘shielding’ 

hefyd yn gallu cael bocs o fwyd gan y 

llywodraeth.  Y Tîm Cymorth Cofid sy’n 

eich helpu hefo hwnna hefyd. 

Mi allwch chi eu ffonio ar 01766 771000 a 

gofyn am y Tîm Cymorth Cofid. 

Mi allwch chi e-bostio hefyd.  Mae y 

cyfeiriad e-bost yn wahanol yn dibynnu ar 

lle rydych chi yn byw.  Cliciwch ar yr Ardal 

sydd fwyaf agos i chi: 

Ardal Bangor

Ardal Caernarfon

Ardal Pwllheli a Llyn

Ardal Porthmadog ac Eifionydd

Ardal De Meirionnydd – Dolgellau, Y Bala
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Sut ydw i yn cadw yn ddiogel wrth gael help?

.

Cofiwch fod rhaid bod yn ofalus a cadw 

eich hun yn saff rhag Cofid.   

Dyma rhai pethau allwch chi wneud i 

gadw eich hun yn saff tra yn cael help.  

 Mi ddyla pobl sydd yn danfon siopa 

neu dabledi adael nhw ar y step drws 

a symud yn ôl i ddisgwyl i chi ateb y 

drws. 

 Peidiwch a gadael i neb ddod i mewn 

i’r tŷ os nad oes raid. 

 Os oes rhaid i bobl ddod â siopa i 

mewn i’r tŷ achos fod chi ynn methu 

ei gario mae rhaid bod yn ofalus 

iawn.  Rhaid iddyn nhw wisgo menig.  

Mae’n bwysig eich bod yn cadw oddi 

wrthyn nhw (social distancing).  Mi 

ddyla nhw adael yn syth. 

 Cofiwch olchi eich dwylo yn iawn ar 

ôl agor y drws neu afael mewn siopa.
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 Mi ddylai unrhyw bres gael ei roi 

mewn bag plastig.  Mi ddylai gael ei 

roi drwy y drws neu ar y step tu allan.

Oes na siopau yn helpu?

Oes.  Mae na lot o siopau bwyd sydd yn 

danfon bwyd.  Er mwyn cael gweld map 

ohonyn nhw cliciwch ar y llun. 

Beth ydi banciau bwyd?

Mae banc bwyd yn rhoi bocs o fwyd i bobl 

mewn argyfwng pan nad oes ganddyn 

nhw ddigon o arian i brynu peth. 

Mae yna rhestr o pryd mae y gwahanol 

banciau bwyd ar agor.  Cliciwch ar y llun a 

mynd i Banciau Bwyd.  

Os ydych chi yn cael trafferth defnyddio y 

rhestr ffoniwch ni ar 01766 77100 neu 

mae help ar gael gan Cyngor ar Bopeth 

(CAB) ar 0345 404 0506. 

siop
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Pwy sydd yn fy helpu os oes gen i blant?

Mae gan Hwb Teuluoedd Gwynedd lot o 

wybodaeth i rhieni a teuluoedd.  Cliciwch 

ar Heb Teuluoedd Gwynedd yn y bocs: 

Os yda chi’n weithiwr allweddol ac yn ei 

chael hi yn anodd i gael gofal plant 

ffoniwch neu anfon e-bost ar: 

 07976 623816  

 gofalplantcovid19@gwynedd.llyw.cymru

Am help hefo dysgu plant adref cliciwch ar 

y llun o blant. 

Mae’r Cyngor wedi sgwennu atoch chi os 

ydi eich plentyn yn cael cinio am ddim i 

ddweud pa help sydd ar gael. 

Mae bydwragedd (midwives) dal yn 

gweithio.  Eu rhif ffôn ydi: 

Hwb Teulu Gwynedd
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 Bangor 01248 363 097 

 Caernarfon - 01286 684 105 

 Dwyfor - 01745 704 329 

 Meirionydd - 01341 424 853  

Mae Ymwelwyr Iechyd (Health Visitors) 

hefyd ar gael i’ch helpu os oes gennych 

chi blant bychan: 

 Arfon – 03000 851 609 / 851 610 

 Meirionnydd – 03000 853 489 

 Dwyfor – 01758 701 152  

Os ydi eich plentyn yn gofalwr ifanc mae 

na help i gael gan Gweithredu dros Blant 

ar: 

01248 364614 

maria.bulkeley@actionforchildren.org.uk

Mae gofalwyr ifanc yn blant a phobl 
ifanc dan 18 oed sydd yn helpu 
edrych ar ôl rhywun yn eu teulu sydd 
yn anabl neu yn sâl. 
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Pa help sydd ar gael i oedolion a gofalwyr? 

Mae ein timau gofal cymdeithasol ar gael i 

roi cyngor a help i chi dros y ffôn yn ystod 

cyfnod yr argyfwng. 

Os ydych chi yn oedolyn neu yn gofalwr 

sydd angen cymorth mi allwch chi ffonio 

neu e-bostio eich tîm lleol. Cliciwch ar y 

llun a dewis Cysylltu â ni. 

Mae yna helpu ychwanegol i gael os 

ydych chi’n gofalu am aelod o deulu sydd 

yn anabl neu sâl.  I gael mwy o wybodaeth 

cliciwch y gair Gofalwyr yn y bocs a dewis 

Cymorth i Oedolion. 

Gofalwyr
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Beth am help hefo tai? 

Os mai Cymdeithas Tai ydi eich landlord 

mi allwch chi weld pa help sydd ar gael ar 

eu gwefan: 

Adra: adra.co.uk

Cynefin: grwpcynefin.org

Tai Gogledd Cymru: nwha.org.uk

Os ydych chi’n ddigartref neu yn poeni am 

fod yn ddigartref cliciwch ar y llun. 

Mi allwch chi gael help gan Shelter Cymru 

hefyd: 

https://sheltercymru.org.uk/cy/get-

advice/coronavirus/

08000 495 495  
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Beth os ydw i’n aelod o’r gymdeithas Roma a 

teithwyr? 

Mi allwch chi gael help gan Teithio 
Ymlaen (Travelling Ahead) 

0808 802 0025

www.travellingahead.org.uk/rights-
advice/wales-advice-advocacy-service

Beth os ydw i’n poeni am talu biliau tŷ? 

Mi allwch chi siarad hefo Cyngor i Bopeth 

os ydych chi’n cael problemau hefo pres 

0808 223 1133 

Mae’n bosib fydd gennych chi Warden 

Ynni yn eich ardal fydd yn gallu eich helpu 

hefyd.  Ffoniwch nhw ar 0300 111 2122 

Os ydych chi yn poeni am dalu eich bil 

dŵr mi ddyla chi gysylltu hefo nhw.  

Cliciwch ar eu logo ar y chwith.
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Pwy arall sydd yn gallu helpu?

Mae na lot o mudiadau sydd yn gallu 

helpu chi yn ystod yr amser yma.  Cliciwch 

ar y llun i gael gwybod amdanyn nhw. 


