
cynorthwyo beth byn-

nag yw’r sefyllfa. Waeth 

p’un a ydych yn oedran-

nus, yn agored i niwed 

neu’n anabl, gallan nhw 

eich codi ar eich traed 

ar ôl i chi gwympo, rhoi 

cymorth cyntaf neu ar-

os gyda chi i wasan-

aethau eraill gyrraedd.  

  

Wrth i ni gyrraedd 

misoedd yr Hydref a’r 

Gwanwyn mae Teleofal 

Caerdydd wedi lansio 

hyrwyddiad newydd o 1 

Hydref 2016.  

Mae Teleofal Caerdydd 

yn rhoi’r uned deleofal, 

y crogdlws a’r gell all-

weddi AM DDIM – yn 

arbed £175 i chi pan 

fyddwch yn cofrestru 

â’r Gwasanaeth Ymateb 

Symudol. Mae cost 

gosod o £35.   

Nid yw’r cynnig hwn 

ond ar gael am gyfnod 

penodol tra bod       

gennym offer, felly 

ffoniwch heddiw i siar-

ad â’n tîm cyfeillgar a 

dyfynnwch Tele/ICT i 

fanteisio ar y cynnig.  

Mae manteision y 

gwasanaeth Ymateb 

Symudol yn golygu y 

gall ein wardeiniaid 

profiadol fynd draw i’ch 

cartref ddydd a nos.  

Rydych mewn dwylo da 

â Teleofal Caerdydd. 

Mae ein wardeniaid 

wedi’u hyfforddi i safon 

uchel ac yn cario’r offer 

angenrheidiol i’ch    

Fel rhan o’n hymgyrch diogelwch i 

gwsmeriaid Teleofal Caerdydd sy’n 

rhan o’r gwasanaeth ymateb symud-

ol rydym yn rhoi cyfle i’n cwsmeriaid 

gael cell allweddi KEYSAFE AM DDIM 

gwerth £50. 

Mae Teleofal Caerdydd yn ymrwym-

edig i ddiogelwch ein cwsmeriaid, ac 

yn argymell cell allweddi Supra C500,  

sef yr unig gell allweddi a gymeradwyir 

gan yr Heddlu.  

Hyrwyddiad Newydd 

KEYSAFE am ddim i Gwsmeriaid Ymateb Symudol 

M I C R O S O F T  

Telecare Cardiff 
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F F E I T H I A U       

A L L W E D D O L  

 Mae dros 4,000 

o bobl Caer-

dydd yn mante-

isio ar Teleofal 

Caerdydd. 

 Mae ein war-

deiniaid symu-

dol yn ateb 400 

o alwadau allan 

y mis. 

 Debyg y 

byddwn ni’n 

ymateb i 5,000 

o alwadau allan 

eleni! 

 Rydym wedi 

cael 130,000 

galwad ffôn 

eleni hyd yma.  

 Rydym yn delio 

â 98% o al-

wadau ymhen 

munud. 

 Mae’r 

gwasanaeth ar 

gael ers 1993! 
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Arbrawf YGAC  
Mae Teleofal Caerdydd ar hyn o 
bryd yn cydweithio ag  
Ymddiriedolaeth Gwasanaeth 
Ambiwlans Cymru (YGAC).   

Bwriad yr arbrawf yw tynnu’r 
pwysau oddi ar Wasanaeth Am-
biwlans Cymru, lleihau rhestrau 
aros, cwtogi ar y nifer o bobl sy'n 
gorfod mynd i'r ysbyty a gwella 
gwasanaethau atal. 

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans yn 
derbyn nifer uchel o alwadau gan 
gleifion sydd wedi syrthio sydd 
heb eu hanafu, ond sydd angen 
help i godi ar eu traed.   

Rhoddir blaenoriaeth isel i 
gleifion o’r fath ac felly maent yn 
aros am gymorth am 50 munud 
ar gyfartaledd.  

Gall Teleofal ymateb i unigolyn 
wedi syrthio hanner awr yn gynt 
nag YGAC.   

Bydd yr arbrawf yn mynd rhagddi 
yn ddidrafferth ac yn effeithiol yn 
sgil recriwtio chwech o wardeniaid 
symudol ychwanegol a chwech o 
weithwyr cymorth ychwanegol.  Prif 
swyddogaeth y wardeniaid 
ychwanegol fydd ymateb i alwadau 
brys YGAC, tra bydd y  gweithwyr 
cymorth yn sicrhau bod achosion 
eraill yn cael eu cyfeirio’n brydlon 
gan gydweithio â Gwasanaeth Am-
biwlans Cymru, rhannu data’n fisol 
ac yn chwarterol gan gynnwys 
ystadegau Atebolrwydd yn Seiliedig 
ar Ganlyniadau, sy'n rhan o Ofynion 
Gofal Canolraddol.  

Cwrdd â’r tîm 
 

ENW: Simone 

EICH RÔL: Cynorthwy-ydd Gweinyddol, yn arbenigo ar atgyfeirio!  

AM BA MOR HIR YR YDYCH CHI WEDI BOD YN RHAN O'R GWASANAETH? Ers 

Gorffennaf 2014. Dechreuais fel swyddog galwadau yng Ngorffennaf 2014 a 

symudais i swydd fwy gweinyddol yn Nhachwedd 2014. 

BETH YR YDYCH CHI’N EI GARU FWYAF AM EICH SWYDD? Cyfarfod â phobl yn 

bendant.   Dwi’n dod i gysylltiad â phobl sydd, yn fwy aml na dim, wedi profi 

digwyddiad arwyddocaol yn eu bywydau fel diagnosis neu gwymp, sydd wedi 

sigo’u hyder a newid y ffordd y maen nhw’n edrych ar y byd.  Dwi wrth fy 

modd yn rhoi cyngor a chysur ar yr adeg anodd hon ym mywyd rhywun.   



Mae Teleofal wedi bod ar grwydr... 
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Mae Teleofal Caerdydd wedi bod yn brysur 

iawn yn ddiweddar. Maent wedi bod ar 

grwydr yn y gymuned yn rhannu’r neges bod 

help ar gael dim ond i chi bwyso botwm.   

Mae’n bosib bod rhai ohonoch chi wedi’n 

gweld ni yn Llanisien Ynghyd ar 29 Hydref.  

Daeth nifer o stondinwyr i’r digwyddiad a 

daeth llawer o’r gymuned leol i glywed am y 

gwasanaethau sydd ar gael yn eu hardal.   

  

 

 

 

 

 

 

Roedd nifer o staff Teleofal Caerdydd hefyd yn 

bresennol, gan ymuno yn y canu a'r dawnsio yn 

nigwyddiad Golden Cymru yn Eglwys yr Holl 

Genhedloedd ar 17 Hydref.  

Os ydych yn cynnal digwyddiad, neu os hoffech Tele-

ofal i ddod i gyfarfod, gadewch i ni wybod.   

i eiddo, gall y preswylydd bwyso 
ar y Botwm Galwr Ffug er mwyn 
anfon galwad i Dîm Teleofal 
Caerdydd. Bydd galwad yn 
mynd i’r Ganolfan Reoli a bydd 
un o’n swyddogion cymwys 
iawn yn ateb yr alwad.  Bydd 
yntau’n gwrando’n astud ac yn 
galw’r Heddlu neu’r Warden 
Symudol. 

Ar gyfer pwy mae’r Botwm? 

Unrhyw un â hanes o fod yn 
darged gan dwyllfasnachwyr. 

Unrhyw un sy’n teimlo dan 
fygythiad gan dwyllfasnachwyr. 

 Botwm Galwr Ffug / Argyfwng 

  

Pobl sy’n byw mewn ardaloedd 

Beth yw’r Botwm Galwr 

Ffug/Argyfwng? 

Gall Botwm Galwr Ffug 
dawelu’ch meddwl os bydd 
rhywun annisgwyl yn galw.   
Gallwch ei ddefnyddio i 
ofyn am help a gallwch 
drefnu ei fod yn ymateb i 
lais drwy’r uned Lifeline.  
Cofnodir y math hwn o 
ddigwyddiad yn awtomatig 
a gellir defnyddio’r cofnod 
fel tystiolaeth. 

Sut Mae’r Botwm Galwr 
Ffug/Argyfwng yn 
Gweithio? 

Os yw galwr amheus yn 
mynd i mewn  

y mae twyllfasnachwyr wedi 
eu targedu o’r blaen 

Unrhyw un a hoffai dawelu ei 
feddwl ynghylch troseddau 
wrth ddrws y cartref, trosed-
dau casineb a cham-drin do-
mestig.  

Cynnyrch y Mis... 

Galwr ffug/botwm panig 



Mae Teleofal Caerdydd nawr yn cynnig gwasanaeth cell all-

weddi a gosod i gwsmeriaid nad ydyn nhw’n aelodau'n barod.   

  

Beth yw manteision y gwasanaeth? 

 Mae Teleofal Caerdydd yn defnyddio’r unig gell allweddi yn y 

DU y mae’r heddlu yn ei chymeradwyo.  

 Mae’r gell allweddi wedi derbyn sgôr diogelwch gan y Bwrdd 

Ardystio Atal Colledion (LPCB).  

 Mae dros 4,000 o gyfunrifau posibl ar gyfer y rhif cyfrin.   

•Yn hytrach na dosbarthu sawl allwedd i bobl wahanol, gall-

wch gadw un set yn y gell allweddi. 

 Gwaith gosod proffesiynol gan ein swyddogion cymwys sydd 

wedi’u gwirio gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol. 

 Apwyntiadau yn gyfleus i chi, Llun-Gwener 10am—5pm. 

Ein gwasanaeth cell allweddi a gosod NEWYDD  

Cornel y Cwsmer 
Hoffai cwsmer ddiolch i ni am roi gwasanaeth gwych ar y cam 

asesu. Mae’n credu bod y gwasanaeth yn hawdd i’w ddefnyddio 
a chafodd ymateb cynnes a defnyddiol wrth holi cwestiynau.    

Ffoniodd cwsmer i ddiolch i bawb ynglyn â galwad ei  

thad ar 15 Hydref ac ymateb cyflym y tîm drwy       

ffonio’r gwasanaeth tân i ddelio â thân trydan oedd 

wedi gordwymo. Mae’r cwsmer yn gwerthfawrogi’r 

gwasanaeth gwych.   

Pan wasgodd rhywun y botwm 

a methais ateb daeth aelod o’r 

tîm oedd yn yr ardal i alw 

amdana i. Rwy’n canmol y 

gwasanaeth yn fawr.  

Dwi ddim yn teimlo’n unig 

ers ymuno â Theleofal - 

diolch.   

Mae staff Teleofal bob amser o 

gymorth, yn ddymunol, cyfeillgar a 

chwrtais - diolch i chi i gyd. 

Am ragor o fanylion am unrhyw 

nwyddau neu wasanaethau cysylltwch 

â 

02920 537080  

www.teleofalcaerdydd.co.uk 


