CYHOEDDIAD 43: wythnos 08/11/2021

Cynnydd Wythnosol (1-8 Tachwedd)
Rydym bellach wedi rhoi
107,140 o frechlynnau
atgyfnerthu a thrydydd dos
ar draws ardal ein Bwrdd
Iechyd.
Rydym wedi rhoi brechlyn
atgyfnerthu i 20,300 o bobl 80
oed a hŷn, 20,463 o staff Gofal
Iechyd a Chymdeithasol, a 4,580
o weithwyr cartrefi gofal.

FFIGYRAU'R BRECHLYN ATGYFNERTHU
(hyd at 10pm 07/11/2021)

80 oed a hŷn

20,300

69%

75-79 oed

18,578

78%

70-74 oed

17,155

52%

65-69 oed

15,887

49%

Am ragor o wybodaeth ynghylch y Brechiad Covid-19, ewch i:
https://abuhb.nhs.wales/coronavirus/covid19-vaccine/

Apwyntiadau
Brechlynnau
Atgyfnerthu
Bydd trigolion yn cael llythyr
i'w gwahodd am frechiad
atgyfnerthu COVID-19, yn ôl yr
un drefn ag y cawsant eu hail
ddos.
Dylai bod pawb sydd wedi cael
eu hail ddos o'r brechlyn
COVID-19 ar 30 Ebrill 2021
neu cyn hynny wedi cael eu
gwahodd am frechlyn
atgyfnerthu. Os nad ydych
wedi cael gwahoddiad am
unrhyw reswm, llenwch y
ffurflen ar ein gwefan.
Byddwn yn gwirio eich cofnod
brechu blaenorol a'ch
cymhwysedd ar gyfer y dos
atgyfnerthu. Os byddwch yn
gymwys ar gyfer brechlyn
atgyfnerthu, bydd ein tîm yn
cysylltu â chi.
https://bipab.gig.cymru/coronafeirws/brechlyn-ar-gyfercovid-19/yn-aros-am-fanylion-e
ich-apwyntiad-brechiad-atgyfnerthu/

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

Brechu pobl ifanc 12-15 oed
Mae bron i chwech ym mhob deg o bobl ifanc rhwng
12-15 oed, yn ardal Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan,
eisoes wedi cael eu dos cyntaf o'r brechlyn.
Os nad ydych wedi manteisio ar eich cynnig i gael y
dos cyntaf, mae amser eto. Gallwch nawr alw heibio
ein clinigau brechu torfol gyda'ch rhiant/gwarcheidwad.
Ar gyfer lleoliadau ac oriau agor ein clinigau, ewch i
https://abuhb.nhs.wales/coronavirus/covid-19-vaccine/our-vaccination-centres/
neu ffoniwch 0300 303 1373 i drefnu'ch apwyntiad.

BRECHU'R DOS CYNTAF – GADAEL NEB AR ÔL
Gall unrhyw un sy'n 12 oed neu'n hŷn, ac nad ydyw wedi cael ei ddos cyntaf o'r
brechlyn, alw heibio un o'n clinigau brechu torfol i gael eich dos
CYNTAF o'r brechlyn.
Ar gyfer lleoliadau ac oriau agor ein clinigau, ewch i
https://abuhb.nhs.wales/coronavirus/covid-19-vaccine/our-vaccination-centres/
neu ffoniwch 0300 303 1373 i drefnu'ch apwyntiad.

Mae Gwybodaeth ynghylch Pas Covid y GIG ar gael yn
https://gov.wales/get-your-nhs-covid-pass#section70608 Neu drwy ffonio 0300 303 5667
Am ragor o wybodaeth ynghylch y Brechiad Covid-19, ewch i:
https://abuhb.nhs.wales/coronavirus/covid19-vaccine/
Gwybodaeth ynghylch y Brechiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru:
https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/
Mae data’n destun adolygiad gan fod mewnbynnu data a gwiriadau ansawdd
data’n cael eu cynnal.
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