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Coronafirws: Dosbarthiadau a sut maen nhw'n berthnasol i bobl gyda dementia (PgD) a gofalwyr
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Byddent – Mae dementia yn Byddent - Os fydd yn cwrdd’r
gyflwr niwrolegol hirdymor1 (Mae meini prawf (Dros 70 oed a/neu
95% o PgD yn 70 oed neu’n fwy) methiant y galon,
diabetes, CRCY a.y.y.b)
Bydd gan lawer o PgD gyflyrau
Bydd y mwyafrif o ofalwyr hyn
tymor hir eraill hefyd, yn aml
methiant y galon neu ddiabetes mewn mwy o berygl o Covid-19
difrifol.
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Mewn risg uchel iawn o
Covid-19 difrifol os wedi’i
heintio

Unrhyw oedran gyda
(engreifftiau yn unig)
thrwasblaniad organ, lewcemia
neu asthma difrifol.

Hamddiffynest – Peidio
mynd tu allan hyd yn oed
ar gyfer ymarfer corff
(Gallent gael llythur gan
eu Meddyg Teulu i
gofrestru am bwyd a
moddion)
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1. Y rhai a gynigwyd y pigiad ffliw flynyddol ar sail feddygol.
2. Nid yw Dementia ar y rhestr. Rydym wedi gofyn i’r PHE i ei wneud yn glir fod dementia yn gyflwyr niwrolegol hir-dymor.
Mae ‘Bregus’ and ‘Eithriadol o fregus’ yn cyfeirio yn unig at risg glinigol o glefyd difrifol Covid-19, nid mathau ehangach o fregusrwydd.

