
CYHOEDDIAD 27: wythnos 19/07/2021

Cynnydd Wythnosol (12-19 Gorffennaf)

Pobl 65 oed a'n hŷn

Grŵp 6 (Agored i Niwed)

Pobl 60-64 mlwydd oed

Pobl 55-59 mlwydd oed

Pobl 50-54 mlwydd oed

Pobl 40-49 mlwydd oed

Pobl 30-39 mlwydd oed

Pobl 18-29 mlwydd oed

FFIGYRAU
BRECHU

(hyd at 19/07/2021)

Cyfanswm nifer y
brechlynnau Covid-19 wedi
eu rhoi ar draws ardal ein
Bwrdd Iechyd (cyfuniad o'r

dos cyntaf a’r ail ddos)

799,853
Cyfanswm y dos cyntaf 434,161

Cyfanswm yr ail ddos 365,692

Rydym bellach wedi brechu
88% o boblogaeth oedolion y
Bwrdd Iechyd gyda’r dos
cyntaf ac yn gwneud cynnydd
da gyda’r ail ddosau gyda 85%
o bobl dros 30 wedi’u brechu’n
llawn.

Ar hyn o bryd, rydym yn brechu
unigolion 30-39 oed, a bydd

unigolion 25-29 yn cael gwahoddiad i gael eu hail ddos yn ystod
yr wythnosau nesaf.

Os nad ydych wedi derbyn eich dos cyntaf o frechiad hyd yma, neu
os gwnaethoch dderbyn eich dos cyntaf cyn 31 Mai ac nad ydych
wedi derbyn gwahoddiad eto ar gyfer eich ail frechiad, cysylltwch
â'n canolfan archebu ar 0300 303 1373 i drefnu eich apwyntiad
lle byddwch yn cael apwyntiad o fewn 72 awr, weithiau gall
apwyntiadau gael eu trefnu ar gyfer yr un diwrnod.

96% 95%

91% 85%
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86% 82%

80% 66%

77% 21%

Ddim yn gadael unrhyw un ar ôl...
Mae manylion ein sesiynau brechu galw heibio isod:

Stadiwm Cwmbrân Ffordd Henllys, Cwmbrân NP44 3YS
Dydd Sadwrn 24 Gorffennaf 2021 Amser: 8.30am - 1.30pm
Mae'r clinig galw heibio hwn ar gyfer dos cyntaf yn unig ac mae'n agored i unrhyw un 18 oed a hŷn.

Swyddfeydd Cyffredinol Blaenau Gwent
Heol y Gwaith Dur, Ebbw Vale NP23 6AA
Dydd Sadwrn 24 Gorffennaf 2021 Amser: 8.30am - 1.30pm
Mae'r clinig galw heibio hwn ar gyfer dos cyntaf yn unig ac mae'n agored i unrhyw un 18 oed a hŷn.

Canolfan Hamdden Casnewydd
1 Canolfan Ffordd y Brenin, Casnewydd, NP20 1UH
Dydd Sadwrn 24 Gorffennaf 2021 Amser: 8.30am - 1.30pm
Mae'r clinig galw heibio hwn ar gyfer dos cyntaf yn unig ac mae'n agored i unrhyw un 18 oed a hŷn.

Sylwch bod y clinigau galw heibio uchod yn cynnig y frechlyn Pfizer yn unig.



Am ragor o wybodaeth, ac i ganfod ym mha grŵp blaenoriaeth ydych chi,
ewch i: https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-
coronavirus-covid-19-vaccination-advice-from-the-jcvi-30-december-2020

Cyhoeddir ffigyrau brechu dyddiol gan Iechyd Cyhoeddus ar eu gwefan:
https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protectio
n#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary

Mwy a wybodaeth a Chwestiynau Cyffredin ar ddarpariaeth,
cymhwysedd a diogelwch y brechiad, ewch i:
https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-
vaccination-information/about-the-vaccine/

Diolch i chi am eich cefnogaeth barhaus.
Gyda’n gilydd byddwn yn cadw Gwent yn ddiogel.

bipab.gig.cymru
Mae data’n destun adolygiad gan fod mewnbynnu data a
gwiriadau ansawdd data’n cael eu cynnal.

Ymunwch â'r miloedd
sydd wedi

cael eu brechu...
Ffoniwch 0300 303 1373

a byddwch yn cael
cynnig apwyntiad dos
cyntaf o fewn 72 awr.

Ail ddosau...
Mae'r dos 1af o'r brechlyn Covid yn rhoi amddiffyniad o tua 25-36% yn erbyn yr amrywiolyn Delta,
ac yn amddiffyn pobl rhag bod yn symptomatig. Mae’r 2il ddos yn codi’r lefel o amddiffyniad i
77-82%. Felly mae’n bwysig iawn eich bod yn cael y ddau ddos o’r brechlyn Covid i gael yr
amddiffyniad gorau.

Ar hyn o bryd, rydym yn brechu rhai 35-39 oed gyda'u 2il ddos a bydd y rhai 30-34 oed yn dechrau derbyn eu
gwahoddiad i gael yr 2il ddos dros yr wythnosau nesaf.

Bydd unrhyw un dros 40 oed yn cael yr ail ddos o fewn 8 wythnos.
Os cawsoch eich dos 1af o Pfizer rhwng 7 Rhagfyr 2020 – 31 Mai 2021 ac nad ydych wedi cael gwahoddiad ar gyfer
eich ail ddos eto, llenwch y ffurflen ganlynol ar ein gwefan:
https://abuhb.nhs.wales/coronavirus/covid-19-vaccine/overdue-pfizer-second-dose/

Os cawsoch eich dos cyntaf o AstraZeneca rhwng 4 Ionawr 2021 – 31 Mai 2021 ac nad ydych wedi cael gwahoddiad
ar gyfer eich ail ddos eto, cwblhewch y ffurflen ganlynol ar ein gwefan:
https://abuhb.nhs.wales/coronavirus/covid-19-vaccine/overdue-astrazeneca-second-dose/

Disgyblion Trecelyn yn diolch i staff
Mae grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 9 o Ysgol
Gyfun Trecelyn wedi ffurfio grŵp printio
3D ar ôl ysgol fel rhan o'u Maes Dysgu
Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Y prosiect a
ddewiswyd gan y disgyblion oedd dylunio a
chynhyrchu anrhegion diolch i'r staff sy'n
gweithio yng Nghanolfan Frechu Trecelyn yn
y ganolfan hamdden sydd wedi cysylltu â'r

ysgol. Fe aethant i'r grŵp ar ôl ysgol am sawl wythnos i greu dyluniadau, a'u cysodi erbyn diwedd y
tymor. Cynhyrchwyd gerdyn diolch hefyd i'w gyflwyno gyda'r anrheg.

Y dyluniad olaf oedd swigen sgwrsio gyda "Diolch" mewn llythrennau
ar ffurf cerfwedd. Rhoddwyd cynnig ar sawl dyluniad oedd weithiau'n
gymhleth, a theimlwyd mai'r neges syml hon oeddynt eisiau ei chyfleu.
Dosbarthwyd yr anrhegion i'r staff yn y ganolfan frechu yn ystod wythnos
olaf y tymor.

Roedd y staff yn ddiolchgar iawn am garedigrwydd y disgyblion a'u
hanrhegion.
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