
Coronafeirws
Gofalu am eich lles meddyliol 

Rydym ni’n byw mewn cyfnod anodd ac mae gofalu am eich iechyd a’ch lles meddyliol 
yn bwysicach nag erioed.

Mwy o wybodaeth 
Os hoffech ragor o wybodaeth a dolenni  
i gymorth ymarferol, ewch i wefan  
‘Sut wyt ti?’ Iechyd Cyhoeddus Cymru:  
icc.gic.cymru/sutwytti

Os oes angen i chi siarad â rhywun,  
mae Llinell Gymorth CALL yn gwrando 
ac yn cynnig cymorth emosiynol yn 
gyfrinachol yng Nghymru, 24 awr y dydd: 
0800 132 737 / callhelpline.org.uk  

Gall Cyngor ar Bopeth roi cyngor 
ar gymorth ariannol a’ch cyfeirio at 
asiantaethau eraill a allai eich helpu chi – 
03444 77 20 20 (9am tan 5pm, dydd Llun  
i ddydd Gwener): www.citizensadvice.org.
uk/wales/about-us/contact-us/

Trwy ddilyn y cyngor diweddaraf, 
rydych chi eisoes yn gwneud eich rhan 
i amddiffyn y bobl fwyaf bregus yn ein 
teuluoedd a‘n cymunedau.
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Sut rydych chi’n teimlo?  
Fel golchi’ch dwylo’n well i amddiffyn eich 
iechyd corfforol, mae pethau y gallwch eu 
gwneud i amddiffyn eich lles meddyliol. 

Trwy gymryd camau i ofalu am eich lles 
meddyliol eich hun, byddwch yn teimlo’n 
well, bydd eich corff yn elwa a byddwch 
hefyd yn gallu gofalu am bobl eraill gartref, 
yn y gwaith ac yn eich cymuned yn well.

Mae rhai syniadau a dolenni isod i’ch helpu  
i ofalu amdanoch chi eich hun a gofalu am 
eich teulu a’ch ffrindiau. 

Gallai dilyn y canlynol eich helpu i ofalu  
am eich teimladau, eich corff, eich 
meddyliau a’r hyn rydych chi’n ei wneud:

Gweithgareddau ymdawelu –  
Ymarferion ymlacio a meddylgarwch 
(rhowch gynnig ar headspace), siarad ag 
eraill sy’n gallu tawelu’ch meddwl chi.

Talu sylw i anghenion sylfaenol –  
Cynllunio’ch diwrnod a meddwl yn ofalus  
am eich cwsg, ymarfer corff a beth rydych 
chi’n ei fwyta.

Dysgu ailfeddwl –  
Osgoi sïon, cyfyngu ar eich sylw i’r cyfryngau, 
canolbwyntio ar y pethau y gallwch chi eu 
gwneud.

Gwneud i chi’ch hun deimlo’n dda  
Gwneud pethau sy’n eich helpu i chwerthin, 
tynnu’ch sylw rhag eich pryderon a chadw 
mewn cysylltiad ag eraill.
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