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eich Iechyd Meddwl

Cadwch mewn cysylltiad
Meddyliwch am y sefyllfa fel un o ynysu corfforol yn hytrach nag ynysu cymdeithasol. Trefn-
wch siarad â phobl er mwyn cynnal cysylltiad ag eraill. Gallwch ddefnyddio galwadau fideo 
neu sain i gyfathrebu â ffrindiau a pherthnasau a dal ati i ddefnyddio negeseuon testun a 
negeseuon gwib.

Byddwch yn greadigol. Meddyliwch am ffyrdd o gynnal sgwrs fyw drwy drefnu gwylio’r un 
rhaglen deledu neu ddarllen yr un llyfr er mwyn eu trafod yn ddiweddarach. Mae apiau fel 
Netflix party yn caniatáu i chi wylio Netflix gyda’ch ffrindiau ar-lein gydag estyniad Chrome. 
Mae’r ap yn cynnwys chwarae/saib cydamserol ac ystafell sgwrsio i’ch helpu i gynnal nos-
weithiau ffilm o bell gyda’ch ffrindiau.

Os ydych yn ynysu gydag eraill, gallwch gymryd rhan mewn gweithgareddau fel gemau 
bwrdd, cardiau neu gemau ar-lein drwy eich ffôn neu gonsol.

Peidiwch â gwylio gormod o newyddion
Mae’n beth da i wybod beth sy’n digwydd, ond mae newyddion sy’n newid yn gyflym drwy’r 
amser yn gallu arwain at hwyliau isel neu deimlo’n orbryderus. Trefnwch adegau penodol i 
wylio’r newyddion, a diffoddwch hysbysiadau gan apiau i gyfyngu pa mor aml fyddwch chi’n 
gwylio. Peidiwch â chael eich denu i ddarllen edefynnau a sylwadau. Cadwch at wybodaeth 
sy’n cael ei darparu gan arbenigwyr.

Rydyn ni’n gwerthfawrogi bod hwn yn gyfnod pryderus ac anodd ac yn cydnabod 
bod llawer ohonoch, yn ddigon dealladwy, yn orbryderus, o ystyried yr amgylchiadau 
digynsail y mae’r byd yn eu hwynebu gyda’r pandemig coronafeirws cyfredol.

Isod, rydym wedi llunio canllaw a fydd o gymorth i leihau rhai o’r effeithiau negyddol 
y gallech fod yn eu profi yn ystod y sefyllfa sydd ohoni. Rydyn ni’n gwybod na fydd yr 
adnoddau hyn yn gwneud i’r broblem ddiflannu, ond fe fyddan nhw’n helpu.

Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf gan ein gwasanaeth a gweld mwy o ddeuny-
ddiau perthnasol dros yr ychydig fisoedd nesaf trwy ein dilyn ar Twitter – 
@CardiffMetSS

Cadwch yn ddiogel,
Y Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr



Cadwch at drefn reolaidd
Cynlluniwch eich dydd a chadwch yn brysur. Ceisiwch gadw at eich trefn arferol gymaint ag 
sy’n bosib. 

Codwch ar yr un amser, gwnewch yn siŵr eich bod yn bwyta prydau rheolaidd a threfnwch 
weithgareddau dyddiol. Gallech roi cynnig ar rai o’r pethau canlynol er mwyn cadw’n bry-
sur:

• Glanhau eich cartref; cadwch yr ardal o’ch cwmpas yn lân ac yn daclus
• Dawnsio/gwrando ar gerddoriaeth
• Ymarferion/sesiynau ffitrwydd ar-lein e.e. defnyddiwch fideos YouTube neu cymerwch 

ran mewn heriau ymarfer corff (gan gadw mewn cof unrhyw ganllawiau iechyd sy’n 
berthnasol i chi)

• Treuliwch lai o amser ar eich eistedd; os ydych wedi bod yn eistedd am fwy nag awr, 
codwch a cherddwch o gwmpas

Ymwybyddiaeth ofalgar
Mae treulio amser yn ystod y dydd i adlewyrchu a myfyrio yn help gwirioneddol i leddfu gor-
bryder. Mae nifer o dechnegau anadlu ar gael i chi roi cynnig arnynt, yn cynnwys y dechneg 
hon gan y GIG. Rydyn ni wedi cynnwys un arall isod.

Anadlu blwch

Penderfynwch ar osgo cyfforddus. Os ydych chi’n sefyll ar eich traed, cadwch eich coesau 
led clun ar wahân. Os ydych chi’n eistedd i lawr, gwnewch yn siŵr fod gennych chi gadair 
sy’n cynnal eich cefn, neu gorweddwch â’ch cefn ar lawr.

• Anadlwch i mewn am 4 eiliad.
• Daliwch am 4 eiliad.
• Anadlwch allan am 4.
• Daliwch am 4

Adnoddau eraill ac erthyglau defnyddiol 
Yn ogystal â’r cynghorion a amlinellwyd uchod, mae amrywiaeth o adnoddau ar gael sy’n 
gallu bod o gymorth i chi yn ystod y cyfnod hwn. 

Mae’n dal yn bosib i chi drefnu apwyntiadau gyda Chwnselwyr a chynghorwyr Llesiant ar 
CanolbwyntMet drwy’r ffurflen hon.

Gallwch ymuno â’r Togetherall – cymuned ar-lein ddiogel ble gallwch fynegi sut rydych 
chi’n teimlo, cysylltu gydag eraill a derbyn cymorth. Ymunwch drwy ddefnyddio’ch cyfeiriad 
e-bost prifysgol yn www.togetherall.com. 

Mae’r ddogfen hon yn cynnwys manylion cyswllt penodol ar gyfer Met Caerdydd. 

https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/ways-relieve-stress/
https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/ways-relieve-stress/
https://methub.cardiffmet.ac.uk/Form.aspx?id=276624
https://togetherall.com/en-gb/
http://bit.ly/33s5kCv


Ar hyn o bryd, mae Headspace yn cynnig myfyrdodau wedi’u tywys yn rhad ac am ddim ar-
lein a thrwy eu ap. 

Erthygl gan HelpGuide – Coronavirus Anxiety: Coping with stress, fear and Uncertainty

Y Sefydliad Iechyd Meddwl: Looking after your mental health during the Coronavirus out-
break

https://www.mentalhealth.org.uk/publications/looking-after-your-mental-health-during-coronavirus-outbreak 
https://www.headspace.com/covid-19
https://www.headspace.com/covid-19
https://www.helpguide.org/articles/anxiety/coronavirus-anxiety.htm
https://www.mentalhealth.org.uk/publications/looking-after-your-mental-health-during-coronavirus-outbreak
https://www.mentalhealth.org.uk/publications/looking-after-your-mental-health-during-coronavirus-outbreak

