
Os oes gan eich plentyn unrhyw un o’r canlynol:

• Edrych yn welw, ac yn oer i’w gyffwrdd

• Dim yn anadlu ar adegau (apnoea), neu yn anadlu gyda phatrwm 
anarferol, neu’n anadlu’n swnllyd.

• Yn ei chael hi’n anodd iawn i anadlu, yn cynhyrfu neu ddim yn 
ymateb.

• Yn mynd yn las o gwmpas ei wefusau

• Yn cael ffit / “seizure”

• Yn ofidus iawn (crio heb stop er ceisio tynnu ei sylw), yn ddryslyd, 
yn gysglyd iawn (anodd ei ddeffro) neu ddim yn ymateb

• Yn cael brech sydd ddim yn diflannu gyda phwysau (fel yn y 
prawf gwydr)

• Poen yn y ceilliau yn enwedig bechgyn yn eu harddegau

• Anhawster anadlu yn cynnwys sugno'r cyhyrau o dan ei asennau
neu ei wddf  neu’n nodio ei ben

• Yn edrych wedi dadhydradu (ceg sych, llygaid wedi suddo, dim
dagrau, yn pasio llai o bi-pi nac arfer neu yn flinedig iawn)

• Yn fwy blinedig nac arfer neu yn mynd yn flin yn hawdd iawn (a
dim yn gallu ei setlo gyda theganau arferol) yn enwedig os yw’n
dal yn flin ar ôl i’r tymheredd ddod i lawr.

• Yn crynu heb allu ei reoli neu’n cwyno o boen yn y cyhyrau
• Babis dan dri mis oed gyda thymheredd dros 38°C / 100.4°F
• Babis 3-6 mis oed gyda thymheredd dros  39°C / 102.2°F
• Pob plentyn gyda thymheredd dros 38°C am fwy na 5 diwrnod.

• Yn gwaethygu neu yn achosi i chi boeni

• Yn chwydu yn ormodol neu gyda phoen bol difrifol

• Gwaed yn ei garthion neu ei bi-pi

• Unrhyw anaf  i’r breichiau neu goesau sydd yn achosi problemau
gyda symud, poen parhaus neu anaf  i’r pen sy’n achosi crio
parhaus neu wneud hi’n anodd deffro’r plentyn

Os oes gan eich plentyn unrhyw un o’r canlynol:

Mae arnoch angen gofal brys:

Ewch i'ch adran achosion brys 
agosaf  neu ffoniwch 999

Mae angen i chi gysylltu â 
meddyg neu nyrs heddiw. 

Ffoniwch eich meddyg teulu 
neu alw NHS 111

Mae’r GIG yn gweithio i chi. Yn ystod yr 
argyfwng coronafeirws efallai bydd yna 
oedi mewn cael gofal mewn gweithiwr 

proffesiynol iechyd. Os yw’r 
 symptomau’n parhau dros 4 awr ac os 

 nad ydych wedi gallu cysylltu  â’ch 
meddyg teulu eu NHS 111,  ewch â’r

 plentyn i’r adran achosion brys.

Oes nad yw unrhyw un o’r symptomau uchod yn amlwg

• Gallwch barhau i edrych ar ôl eich plentyn adref. Mae mwy o
wybodaeth ar wefan NHS Choices

• Mae mwy o gyngor ar gael ar gyfer pobl sy’n cael
trafferth ymdopi â babi iach sy’n crio gan

• Mae mwy o wybodaeth hefyd ar gael ar gyfer plant
gyda chefndir meddygol cymhleth

Hunan-ofal

Parhewch i ofalu am eich plentyn adref. 
Os oes gennych bryderon pellach galwch 

NHS 111 

Cyngor i rieni yn ystod Coronafeirws 
Er bod plant yn gallu cael coronafeirws, nid yw’n eu heffeithio’n ddifrifol fel arfer. Os yw  
plentyn yn sâl mae’n debygol o fod yn salwch heblaw coronafeirws yn hytrach na
coronafeirws ei hun.

Er ei bod yn bwysig iawn i ddilyn cyngor y llywodraeth i aros gartref yn ystod y cyfnod hwn, 
mae’n gallu bod yn ddryslyd penderfynu beth i’w wneud os bydd eich plentyn yncael anaf 
neu salwch. Cofiwch fod NHS 111, Meddygon Teulu ac ysbytai’n dal i ddarparu gofal safonol 
a diogel fel maen nhw wedi arfer ei wneud. Dyma ychydig o gyngor i helpu:

Cyhoeddwyd 2020

Mae Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant yn elusen gofrestredig
yng Nghymru a Lloegr (1057744) ac yn yr Alban (SCO38299).
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https://what0-18.nhs.uk/resources/clips-abnormal-signs-babies/grunt
https://www.youtube.com/watch?v=hcQGlv0dUOY
https://what0-18.nhs.uk/resources/clips-abnormal-signs-babies/head-bobbing
https://what0-18.nhs.uk/resources/clips-abnormal-signs-babies/grunt
http://iconcope.org/
https://www.wellchild.org.uk/2020/04/02/my-child-is-unwell-but-not-with-covid-19/



