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Templed llythyr gweithiwr gofal iechyd proffesiynol y GIG ar gyfer ECO4 Flex: 

 

                                                                                                               [Enw Dr/ Meddyg Teulu] 

                                                                                                               [teitl Dr/ Meddyg Teulu] 

                                                                                                 [cyfeiriad /bwrdd/meddyg teulu'r GIG] 

                                                                                                                [Cod post] 

                                                                                                                [Dyddiad: XX/XX/XXXX] 

[Enw'r claf] 

[Cyfeiriad y claf] 

[Cod post y claf] 

 

I: [enw awdurdod lleol], 

Ar ôl ystyried cyflyrau iechyd meddygol y claf yn ofalus, cyfeiriaf [enw’r claf] ar gyfer polisi 
Hyblygrwydd ECO4 (ECO4 Flex), fel y’i nodir gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol 
(BEIS) drwy: 

[Croeswch un blwch yn unig] 

 

 Aelwydydd y nodwyd eu bod yn agored i niwed yn unol â Chanllawiau NICE 

(NG6: Argymhelliad 2): Llwybr 2 

Fel yr amlinellwyd yng Nghanllawiau Gweinyddol ECO4 Flex , mae Llwybr 2 yn cyfeirio at berson 
sy'n byw yn y safle yr ystyrir ei fod yn agored i'r oerfel. 

(i) o dan y canllawiau o’r enw “Marwolaethau a salwch gormodol yn y gaeaf a’r risgiau iechyd 
sy’n gysylltiedig â chartrefi oer” a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth 
mewn Iechyd a Gofal ar 5 Mawrth 2015 (Canllaw NICE NG6); a 

(ii) am reswm heblaw eu hincwm isel, (gweler argymhelliad 2 o Ganllawiau NICE NG6). 

Mae rhestr lawn o brocsiaid NICE i'w gweld ar-lein. 

 

 Person sy'n dioddef o salwch difrifol neu hirdymor: Llwybr 3 

Fel yr amlinellwyd yng Nghanllawiau Gweinyddol ECO4 Flex, mae Llwybr 3 yn cyfeirio at amodau 
deddfwriaethol ECO4 a restrir isod yn y tabl. 
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Llwybr 2 Llwybr 3 

 Aelwyd sy'n dioddef o gyflyrau 
cardiofasgwlaidd neu, 

 Cyflwr cardiofasgwlaidd, 

 Aelwyd sy'n dioddef o gyflyrau 
anadlol (yn arbennig, clefyd 
rhwystrol cronig yr ysgyfaint ac 
asthma plentyndod) neu, 

 Clefyd anadlol, 

 Aelwyd yn dioddef o gyflyrau 
iechyd meddwl neu, 

 Symudedd cyfyngedig, 

 Aelwyd sy'n dioddef anableddau 
neu, 

 Imiwnedd 

 Aelwyd gyda pherson hŷn (65 a 
hŷn) neu, 

 

 Rhan o gartref gyda phlant ifanc (o 
newydd-anedig i oedran ysgol) 
neu 

 

 Cartref gyda gwraig feichiog 
 

 

 

Aelwydydd y nodwyd eu bod yn agored i niwed yn ôl Canllawiau NICE (NG6: Argymhelliad 2): 

Gallaf gadarnhau bod y claf a enwir yn dod o dan y categori agored i niwed fel y’i rhestrir o dan 
Lwybr 2 yng nghanllawiau NICE: NG6, Argymhelliad 2, a’i fod yn dioddef o un o’r cyflyrau iechyd a 
restrir, ac eithrio’r dirprwy ar incwm isel ac y gallai elwa ohono. cymorth o dan gynllun ECO4 Flex 
sy'n ceisio cynorthwyo aelwydydd incwm isel ac agored i niwed. 

* Rhaid anfon pob atgyfeiriad o gyfeiriad e-bost GIG dilys. 

Enw ____________________________ Llofnod ____________________________  

Ffon: ____________________________ Ebost: ______________________________  

Person sy’n dioddef o salwch difrifol neu hirdymor: 

Gallaf gadarnhau bod y claf a enwir yn dioddef o un o’r pedwar cyflwr iechyd a restrir uchod o dan 
Lwybr 3 a’i f/bod yn byw mewn cartref oer sydd yn effeithio’n andwyol ar ei gyflwr iechyd. 

* Rhaid anfon pob atgyfeiriad o gyfeiriad e-bost GIG dilys. 

Enw ____________________________ Llofnod ____________________________  

Ffon: ____________________________  Ebost:_____________________________ 


