CYHOEDDIAD 1: wythnos 18/01/2021

Cynnydd Wythnosol (11 - 18 Ionawr)
Ers lansio brechlyn Covid, mae'r tîm ym Mwrdd Iechyd Prifysgol
Aneurin Bevan wedi bod yn gweithio'n ddiflino ar y rhaglen
frechu fwyaf a welsom erioed.
Ardraws ein Bwrdd Iechyd, rydym eisioes wedi brechu
cyfanswm o 25,877 o bobl.
Mae preswylwyr o 72 o'r 95 cartref
gofal o fewn y Bwrdd Iechyd wedi
cael cynnig y brechlyn. Mae dros
90% o staff cartrefi gofal wedi cael
cynnig y brechlyn. Rydym wedi
brechu dros 7,777 o bobl dros 80
oed a 6,500 o staff iechyd rheng
flaen.
Yr wythnos ddiwethaf, agorodd
canolfannau brechu yng Nglynebwy
ac yn Y Fenni, sy'n golygu bod pedwar
canolfan frechu ar agor ardraws y
pump bwrdreistref.

Dau Breswyliwr Lleol Hapus
Mae Pam a Terry yn ddau breswyliwr
lleol hapus iawn, a gafodd eu
brechlyn Covid-19 cyntaf yng
Nghwmbrân yr wythnos ddiwethaf.
Roedd Pam a Terry yn ddiolchgar
iawn i'r holl staff yn y ganolfan
frechu am wneud y broses mor
effeithlon.
Mae fideo byr o'u stori ar gael ar
YouTube https://youtube/204v3jwZS74

Cyfanswm y bobl
wedi'u brechu yn
ardal ein Bwrdd Iechyd
(hyd at 18/01/2021)

25,877
Ffigyrau Wythnosol
(11 - 18 Ionawr)
Cartrefi Gofal i Oedolion
Hŷn (staff a
phreswylwyr)
4,456
Staff Iechyd
Rheng Flaen

6,500+

Pobl dros 80 oed

7,777

Nifer y Canolfannau 4
Brechu Torfol
Ar Agor
Ar gyfer y newyddion a
diweddariadau diweddaraf o
BIPAB:
/BwrddIechydAneurinBevan
/BIPAneurinBevan

bipab.gig.cymru

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

Yr Wythnos Sydd i Ddod (18 - 25 Ionawr)
Bydd canolfan frechu dorfol yn agor ddydd Llun yr wythnos hon
yng Nghasnewydd, rydym yn bwriadu i agor 7 diwrnod yr wythnos,
yn debynnu ar gyflenwad brechlynnau.
Rhaid cael apwyntiad i fynychu ein holl ganolfannau brechu, ac fe gysylltir â
phobl os byddant yn cael eu galw i fynychu eu hapwyntiad.
Yr wythnos hon mae gennym
gyflenwad o 24,000 o frechlynnau.
Bydd 72 Meddygfa Meddyg Teulu
ar draws Gwent yn cychwyn brechu
pobl dros 80 oed. Erbyn diwedd yr
wythnos, byddem wedi agor 5
canolfan brechu, un ym mhob
bwrdreistref.
Cofiwch ein bod ni'n dilyn grwpiau
blaenoriaeth y Cyd-bwyllgor ar
Imiwneiddio a Brechu (JCVI), ac
mae gennym gynlluniau ar waith i
frechu'r ddau brif grŵp blaenoriaeth
ar unwaith:
1. Preswylwyr mewn Cartref Gofal
ar gyfer oedolion hŷn a'u gofalwyr
2. Pobl dros 80 oed a gweithwyr Gofal
Cymdeithasol ac Iechyd rheng flaen.
O'r wythnos hon, bydd y bobl hynny
yn y trydydd grŵp blaenoriaeth;
3. Pobl 75 oed neu hŷn, yn cychwyn
derbyn llythyr yn eu gwahodd i
gael brechlyn. Gallwch fod yn sicr y
byddwch yn derbyn gwahoddiad
gan eich Meddygfa Meddyg Teulu
yn ystod yr wythnos nesaf, os ydych
yn 80 oed neu hŷn a ddim wedi
derbyn gwahoddiad hyd yn hyn.
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Cymorth Milwrol
Mae timau milwrol wedi cael
eu dosbarthu i safleoedd brechu
yn ardal ein Bwrdd Iechyd i
gynorthwyo'r Bwrdd Iechyd
gyda dosbarthu brechlynnau
Covid-19.
Yn gweithio gyfochr â staff
brechu Bwrdd Iechyd ar hyn o
bryd mae 12 personél
dyletswyddau cyffredinol (RAF)
sy'n cyflawni rolau nad ydyn y
glinigol o fewn y rhaglen (megis
croesawu a chynorthwyo
cleifion) a tri brechwr (heb
gofrestru, ond wedi'u hyfforddi'n
llawn) o'r Fyddin.
Mae'r Bwrdd Iechyd yn hynod
ddiolchgar i'n cydweithwyr
milwrol, sy'n cefnogi'r gwaith
o ddarparu brechlynnau.

Rydym yn parhau i ddatblygu ein proses yn y ganolfan archebu a'r
ganolfan alwadau, ac rydym yn bwriadu cynyddu capasiti wrth i
gyflenwadau gynyddu. Mae hyn yn golygu y gallwn wella'r
gwasanaeth rydym yn ei gynnig am ein bod ni wedi sylweddoli bod
y llinellau'n gallu prysuro ar brydiau.
Cyhoeddir ffigyrau brechu dyddiol gan Iechyd Cyhoeddus ar eu gwefan:
https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protecti
on#!/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-19vaccination-information/about-the-vaccine/
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Ffigyrau ar gyfer yr
wythnos sydd i ddod
(18 - 25 Ionawr)

Cyflenwad
24,000
brechlynnau ar
gyfer yr wythnos hon

Apwyntiadau
Os byddwch yn derbyn apwyntiad,
gwnewch bob ymdrech i'w
fynychu gan ein bod yn brechu
miloedd o bobl bob wythno.
Mae cyfenwad brechlynnau'n
gyfyngedig, mae cyfenwad
Pfizer, y brechlyn sydd wedi'i
rewi, yn fwy sicr, ond dim ond
yn ein canolfannau brechu mwy
o faint y gallwn ei gynnig ar
hyn o bryd.
Os yw eich amgylchiadau'n
golygu y gallwch gyrraedd
canolfan frechu, gofynnwn i chi
wneud pob ymdrech i fynychu
eich apwyntiad, gan ei fod yn
bosibl na fyddwn yn gallu cynnig
opsiwn arall, ac eithrio'r bobl
hynny sy'n gaeth i'w cartrefi.
Drwy gynnig y brechlyn drwy
feddygfeydd Meddyg Teulu ac
ar draws ardal ein Bwrdd
Iechyd, rydym yn gwneud ein
gorau i leihau amser teithio, a
byddem yn gwerthfawrogi pawb
yn mynychu eu apwyntiad.
Byddwn yn parhau i'ch diweddaru,
fodd bynnag, oherwydd amryw o
wahanol ffactorau, megis y nifer
o ddosiau a dderbyniwn, gall
cynlluniau newid ar fyr rybudd.

