Adnoddau ychwanegol COVID-19 ar gyfer gwasanaethau
cymdeithasol
Adnoddau: Gwasanaethau cymdeithasol i oedolion a
sefydliadau partner
Teitl

Crynodeb

Diweddarwyd
ddiwethaf

Llywodraeth Cymru:
Gwasanaethau cymdeithasol i
oedolion yn ystod y pandemig
COVID-19: canllawiau

Canllawiau statudol am y
newidiadau a wnaed i Ddeddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) 2014 gan
Ddeddf y Coronafeirws 2020.

30 Ebrill

Llywodraeth Cymru:
Datganiad Ysgrifenedig:
Coronafeirws a hawliau pobl
hŷn

Julie Morgan AC, y Dirprwy
Weinidog Iechyd a
Gwasanaethau Cymdeithasol

Mai 2020

Llywodraeth Cymru: COVID19: gofynion gwasanaeth
rhyddhau o'r ysbyty

Mae’r ddogfen hon yn nodi
Gofynion Gwasanaeth Rhyddhau
o Ysbyty ar gyfer

Ebrill 2020

2020

iechyd, gofal cymdeithasol,
partneriaid trydydd sector a’r
sector annibynnol yng
Nghymru, a disgwylir iddynt
gadw at y canllawiau hyn o 6
Ebrill April 2020.
Llywodraeth Cymru: Gofynion
gwasanaeth rhyddhau o'r
ysbyty: COVID-19

Rhaid i bartneriaid iechyd, gofal
cymdeithasol, trydydd sector ac
annibynnol yng Nghymru ddilyn y
canllawiau rhyddhau hyn.

Datganiad ar y cyd ag AGIC:
Cynllunio gofal ymlaen llaw
yng Nghymru
Comisiynydd Pobl Hŷn
Cymru: Dydych chi ddim ar
eich pen eich hun. Rydyn ni
yma i chi a gallwn eich helpu
a’ch cefnogi.

21 Ebrill 2020

Mae sefydliadau sy’n gweithio i
ddiogelu ac i amddiffyn pobl sy’n
cael eu cam-drin neu sy’n
dioddef troseddau wedi dod at ei
gilydd i sicrhau bod pobl hŷn yn
gallu cael y gefnogaeth sydd ei
hangen arnynt i'w cadw’n ddiogel

22 Ebrill 2020

ac wedi’u hamddiffyn yn ystod y
cyfnod anodd hwn.
Gofal Cymdeithasol Cymru:
Fframwaith foesegol ar gyfer
gofal cymdeithasol i oedolion
yn ystod Covid-19

Mae'r fframwaith yn bwriadu
darparu cefnogaeth i gynllunio
ymateb a gwneud
penderfyniadau, er mwyn sicrhau
bod digon o ystyriaeth yn cael ei
rhoi i werthoedd ac egwyddorion
moesegol wrth drefnu a darparu
gofal cymdeithasol i oedolion.

Gofal Cymdeithasol Cymru:
Awgrymiadau am gefnogi
perthynas sy’n ynysu
Gofal Cymdeithasol Cymru:
Dementia a COVID-19

09 Ebrill 2020

23 Ebrill 2020

Dyma rai dolenni ac adnoddau
defnyddiol i gefnogi pobl â
dementia yn ystod Covid-19.

27 Mai 2020

Adnoddau: Gwasanaethau cymdeithasol i blant
Teitl

Crynodeb

Diweddarwyd
ddiwethaf

Llywodraeth Cymru: Cafcass
Cymru: gwybodaeth i blant a
phobl ifanc ynghylch COVID19

Canllawiau i bobl ifanc ynghylch
sut y gallai pandemig y
coronafeirws effeithio achosion
llys.

28 Gorffennaf
2020

Llywodraeth Cymru:
Gwasanaethau cymdeithasol i
blant yn ystod y pandemig
COVID-19: canllawiau

Sut y gall darparwyr gofal
cymdeithasol i blant newid eu
gwasanaethau i gefnogi pobl
ifanc yn ystod COVID-19

22 Mai 2020

Llywodraeth Cymru:
Canllawiau ar gyfer cydlynwyr
Teuluoedd yn Gyntaf:
coronafeirws

Newidiadau i gyllidebau, staff
wedi’u hadleoli a chasglu data
Teuluoedd yn Gyntaf yn ystod y
pandemig coronafeirws.

28 Mai 2020

Llywodraeth Cymru: Plant
agored i niwed a diogelu

Gwybodaeth am blant sy'n
agored i niwed a diogelu yn
ystod pandemig y coronafeirws.

13 Mai 2020

Llywodraeth Cymru:
‘Coronafeirws a fi’ – Holi pobl
ifanc Cymru am eu meddyliau
a’u pryderon yn ystod y
pandemig

Cafodd arolwg ar-lein sy’n gofyn i
blant a phobl ifanc Cymru am eu
sylwadau a’u barn yn ystod

13 Mai 2020

pandemig y coronafeirws ei
lansio heddiw.
Llywodraeth Cymru:
Canllawiau i hybiau ac
ysgolion

Bwriedir i'r canllawiau hyn helpu i
ddatblygu darpariaeth effeithiol
ar gyfer plant gweithwyr hanfodol
a phlant sy'n agored i niwed.

17 Ebrill 2020

Llywodraeth Cymru:
Gwasanaethau cymdeithasol i
blant yn ystod y pandemig
COVID-19: canllawiau

Sut y gall darparwyr gofal
cymdeithasol i blant newid eu
gwasanaethau i gefnogi pobl
ifanc yn ystod COVID-19

28 Gorffennaf
2020

Llywodraeth Cymru:
Canllawiau ar ddiogelu
dysgwyr mewn addysg

Canllawiau i ysgolion ar ddiogelu
plant yn ystod pandemig y
coronafeirws..

6 Ebrill 2020

Bwrdd Diogelu Annibynnol
Cenedlaethol: Diogelu plant a
phobl ifanc gyda’n gilydd wrth
ailgodi ar ôl COVID-19

Mae Llywodraeth Cymru wedi
llunio’r canllawiau anstatudol hyn
i atgoffa ymarferwyr sy’n gweithio
ar draws asiantaethau o’u
cyfrifoldebau i ddiogelu plant, ac
i’w cefnogi i ymateb i bryderon
ynghylch plant sy’n wynebu risg.

Gorffennaf 2020

Gofal Cymdeithasol Cymru:
Diogelwch a lles ar-lein

17 Ebrill 2020

Gofal Cymdeithasol Cymru:
Darparu gwasanaethau diogel
i blant a phobl ifanc trwy'r
rhyngrwyd

17 Ebrill 2020

Gofal Cymdeithasol Cymru:
Cefnogi llesiant plant a phobl
ifanc yn ystod Covid-19

Adnoddau i’ch helpu chi i gefnogi
llesiant plant a phobl ifanc ar yr
adeg hwn..

21 Mai 2020

Courts and Tribunals
Judiciary: Guidance on
Compliance with Family Court
Child Arrangement Orders

Short Statement of AdvicePresident of the Family Division
and Head of Family Justice

24 Mawrth 2020

AFA Cymru: Cefnogi
Gweithredu Effeithiol yn ystod
COVID-19

Cyngor, arweiniad a ffactorion i’w
cysidro, yn ystod y cyfyngiadau a
osodwyd ar wasanaethau
maethu o ganlyniad i Pandemig
COVID-19.

Comisiynydd Plant Cymru:
Hwb Gwybodaeth i blant a
theuluoedd

Information hub for children,
young people, and families in
Wales-Children's Commissioner
for Wales

What Works for Children’s
Social Care: COVID-19
resources

The resources on this page have
been created by What Works for
Children’s Social Care and other
organisations to provide
guidance, support and inspiration
for those working in children’s
social care.

Adnoddau: Gofalwyr
Teitl

Crynodeb

Diweddarwyd
ddiwethaf

Llywodraeth Cymru:
Canllawiau ar gyfer gofalwyr
di-dâl
Llywodraeth Cymru:
Datganiad Ysgrifenedig ar
Ofalwyr
Ymddiriedolaeth Gofalwyr:
Gwneud yn fawr o’ch tîm
fferyllol yn ystod COVID-19

Canllawiau i'r rheini sy'n darparu
gofal di-dâl i deulu a ffrindiau.

5 Mehefin 2020

Julie Morgan AC, Y Dirprwy
Weinidog Iechyd a
Gwasanaethau Cymdeithasol
Adnoddau i’w gwneud hi’n haws
cael gafael ar feddyginiaethau ac
i ddatblygu ffordd i adnabod
gofalwyr mewn fferyllfeydd ac
amgylcheddau adwerthu.
Canllawiau i gefnogi gofalwyr
ifanc drwy’r pandemig yn
seiliedig ar ddulliau a brofwyd
gan ofalwyr ifanc, gweithwyr
cymorth ac arbenigwyr ar ofalwyr
ifanc.

4 Mai 2020

Ymddiriedolaeth Gofalwyr:
Cefnogi gofalwyr ifanc drwy’r
pandemig

Adnoddau: Amrywiol
Teitl

Crynodeb

Diweddarwyd
ddiwethaf

Gymdeithas Cyfarwyddwyr
Gwasanaethau Cymdeithasol
(ADSS) Cymru: Coronafeirws
(Covid-19): Cefnogaeth i
Ddarparwyr a Gomisiynwyd

Mae'r nodyn arweiniad hwn wedi
cael ei lunio ar y cyd gan
Gymdeithas Cyfarwyddwyr
Gwasanaethau Cymdeithasol
(ADSS) Cymru, Arolygiaeth
Gofal Cymru (AGC), Gofal
Cymdeithasol Cymru,
Cymdeithas Llywodraeth Leol
Cymru (CLlLC) a Llywodraeth
Cymru, ac mae ar gyfer
comisiynwyr byrddau iechyd ac
awdurdodau lleol.
Fframwaith i helpu sefydliadau i
gynllunio gwasanaethau
adsefydlu yn dilyn y pandemig
coronafeirws.

17 Mehefin 2020

Llywodraeth Cymru:
Fframwaith Adsefydlu
Gwasanaethau Iechyd a
Chymdeithasol 2020 i 2021
Llywodraeth Cymru:
Canllawiau i ddarparwyr llety
ar gyfer dioddefwyr trais yn
erbyn menywod, cam-drin
domestig a thrais rhywiol:
coronafeirws (COVID 19)
Llywodraeth Cymru:
Hunanynysu mewn lloches
Llywodraeth Cymru:
canllawiau ar gyfer
gwasanaethau i gyflawnwyr
trais yn erbyn menywod, camdrin domestig a thrais rhywiol
Gofal Cymdeithasol Cymru:
Trais a cham-drin domestig arweiniad i weithwyr
proffesiynol
Llywodraeth Cymru:
Hunanynysu mewn hostel,
lloches nos neu lety â
chymorth
Llywodraeth Cymru: Cymorth
gan awdurdodau lleol ar gyfer
y rheini sy’n cysgu allan
Llywodraeth Cymru:
Canllawiau i wasanaethau
camddefnyddio sylweddau a
digartrefedd

29 Mai 2020

18 Mai 2020

Beth i’w wneud os ydych chi a’ch
teulu yn byw mewn lloches ac yn
hunanynysu.
Canllawiau i ddarparwyr llety ar
gyfer dioddefwyr trais yn erbyn
menywod, cam-drin domestig a
thrais rhywiol (VAWDASV).

15 Mai 2020

21 Ebrill 2020

04 Mai 2020

Beth i’w wneud os oes angen
hunanynysu pan fyddwch yn
aros mewn hostel argyfwng,
lloches nos neu lety â chymorth.
Gwybodaeth am COVID-19 a'r
hyn y mae angen i dimau
digartrefedd ei wneud.
Beth sydd angen i wasanaethau
camddefnyddio sylweddau a
digartrefedd wneud ynghylch y
coronafeirws (COVID-19).

15 Mai 2020

12 Mai 2020

7 Mai 2020

Gofal Cymdeithasol Cymru:
Cymorth ar gyfer digartrefedd
a chamddefnyddio sylweddau
yn ystod Covid-19
Gofal Cymdeithasol Cymru:
Alcohol a Covid-19 negeseuon ar gyfer gweithwyr
cymdeithasol
Llywodraeth Cymru: Sut i roi
gwybod am amheuaeth o
gam-drin, niwed, neu
esgeulustod (diogelu pobl)
Llywodraeth Cymru:
Gwasanaethau o dan Fesur
Iechyd Meddwl (Cymru):
COVID-19
Gofal Cymdeithasol Cymru:
Deddf Galluedd Meddyliol a
Covid-19: beth sydd wedi
newid?
Llywodraeth Cymru:
Coronafeirws (COVID-19):
cefnogi pobl agored i niwed
datganiad preifatrwydd
Llywodraeth Cymru:
Coronafeirws (COVID-19):
cefnogaeth i’r gymuned
Tsieineaidd
Llywodraeth Cymru:
Canllawiau i gleientiaid
Cafcass Cymru

Llywodraeth Cymru:
Cefnogaeth i'r cymunedau
lleiafrifoedd ethnig
Gofal Cymdeithasol Cymru:
Cefnogi pobl ag anableddau
dysgu

Gofal Cymdeithasol Cymru:
Defnyddio taliadau
uniongyrchol mewn ffordd
hyblyg yn ystod y pandemig

04 Mai 2020

27 Ebrill 2020

Beth i’w wneud os ydych chi’n
amau bod rhywun mewn perygl o
gael ei niweidio, ei gam-drin,
neu’i esgeuluso.
Canllawiau i fyrddau iechyd lleol
a phartneriaid ar wasanaethau
iechyd meddwl yn ystod
pandemig COVID-19.
Adnoddau ac arweiniad am
effaith Covid-19 ar y Ddeddf
Galluedd Meddyliol a Diogelu
Amddifadedd Rhyddid.
Sut y byddwn yn storio ac yn
prosesu eich manylion dan y
Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu
Data.
Cefnogaeth i’r gymuned
Tsieineaidd yn ystod y tarfu a
achosir gan COVID-19.
Canllawiau ar gyfer defnyddwyr
gwasanaeth Cafcass Cymru am
sut fydd y gwasanaeth yn
gweithio yn ystod y pandemig
coronafeirws.
Cefnogaeth i’r gymuned
lleiafrifoedd ethnig yn ystod y
tarfu a achosir gan COVID-19.
Yma fe welwch ddolenni i
wefannau defnyddiol gydag
adnoddau ar gyfer gweithwyr
proffesiynol sy'n cefnogi pobl ag
anableddau dysgu, maent yn
cynnwys syniadau ar gyfer
cysylltu pobl a phethau i'w
gwneud tra ar wahân.
Dewch o hyd i gwestiynau ac
atebion yma ynghylch sut y gallai
Covid-19 effeithio ar daliadau
uniongyrchol yng Nghymru, gan
gynnwys gweithwyr a gweithwyr
yn hunanynysu, a staff ffyrlo.

21 Ebrill 2020

20 Ebrill 2020

1 Ebrill 2020

1 Ebrill 2020

31 March 2020

27 March 2020

11 Mai 2020

Adnoddau: Gweithlu
Teitl
Gofal Cymdeithasol Cymru:
Recriwtio staff
Gofal Cymdeithasol Cymru:
Cefnogi eich iechyd a llesiant
Gofal Cymdeithasol Cymru:
Canllawiau gwirfoddoli mewn
lleoliadau gofal cymdeithasol

Gofal Cymdeithasol Cymru:
Cyfarpar Diogelu Personol
(PPE)
Llywodraeth Cymru:
Canllawiau Iechyd
Cyhoeddus Cymru i weithwyr
proffesiynol iechyd a gofal
cymdeithasol
Gofal Cymdeithasol Cymru:
Modiwlau hyfforddi a chyrsiau
ar gyfer gweithwyr gofal

Llywodraeth Cymru: Amrywio
telerau ac amodau grantiau'r
trydydd sector o ganlyniad i
coronafeirws (COVID-19)
Llywodraeth Cymru: Cymorth
i’r trydydd sector
Llywodraeth Cymru: Lansio
asesiad risg i gefnogi
gweithwyr duon ac Asiaidd a
lleiafrifoedd ethnig

Crynodeb

Diweddarwyd
ddiwethaf
27 Mai 2020

Adnoddau i gefnogi iechyd a lles
gweithwyr gofal cymdeithasol yn
ystod y pandemig coronafeirws.
Mae'r canllaw hwn ar gyfer
gwirfoddoli mewn lleoliadau gofal
cymdeithasol yn ystod argyfwng
COVID-19 wedi'i ddatblygu ar y
cyd gan WCVA, Gofal
Cymdeithasol Cymru ac
Arolygiaeth Gofal Cymru.
Yma ceir linciau i wybodaeth ac
arweiniad ar Gyfarpar Diogelu
Personol (PPE) ar gyfer
lleoliadau gofal cymdeithasol.
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru
yn gyfrifol am ganllawiau i
weithwyr proffesiynol iechyd ar
ymdopi â'r coronafeirws.
Bydd angen i lawer o ddarparwyr
ddarparu hyfforddiant ar-lein
oherwydd y rheolau ynghylch
pellhau cymdeithasol a'r heriau
gweithredol wrth ddarparu
hyfforddiant wyneb yn wyneb.
Yma fe welwch ddeunyddiau ac
adnoddau hyfforddi ar-lein ar
wahanol bynciau.
Canllawiau ar gyfer sefydliadau’r
Trydydd Sector sy’n derbyn
grantiau Llywodraeth Cymru yn
ystod y cyfnod o darfu yn sgil
COVID-19.
Cymorth i’r trydydd sector ac
elusennau yn ystod y cyfnod o
darfu yn sgil COVID-19
Mae asesiad risg newydd yn cael
ei lansio heddiw i gefnogi pobl o
gefndiroedd duon ac Asiaidd a
lleiafrifoedd ethnig (BAME) yn y
GIG ac ym maes gofal
cymdeithasol yng Nghymru.

01 Mehefin 2020

13 Mai 2020

22 Ebrill 2020

16 Ebrill 2020

15 Ebrill 2020

26 Mai 2020

