Arolwg brechlyn COVID-19
a'r ffliw Iechyd Cyhoeddus
Cymru (Chwefror 2021)
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•

•
•

•
•
•

•

Mae'r adroddiad cryno hwn yn cyflwyno'r canfyddiadau o arolwg
byr o bobl sy'n byw yng Nghymru am frechlynnau ffliw a
brechlynnau COVID-19.
Gofynnwyd y cwestiynau ar Omnibws Cymru YouGov rhwng 4 ac
8 Chwefror 2021 gyda 1,009 o ymatebion.
Mae'r data o'r arolwg wedi'u pwysoli yn yr un modd i fod yn
gynrychioliadol o'r holl oedolion 18 oed a throsodd yng Nghymru
yn ôl oedran, rhyw, statws economaidd-gymdeithasol a rhanbarth.
Cymerwyd yr holl ymatebwyr o banel ymchwil ar-lein YouGov.
Efallai na fydd rhai ffigurau'n adio i 100% oherwydd talgrynnu.
Mae'r holl wahaniaethau rhwng is-grwpiau yn cael eu dewis
oherwydd gwahaniaethau sy'n ystadegol arwyddocaol yn y data.
Mae'r rhan fwyaf o'r rhai 70 oed a throsodd, preswylwyr cartrefi
gofal, gweithwyr gofal iechyd a phobl y mae'n ofynnol iddynt
warchod wedi cael eu dos cyntaf o'r brechlyn COVID-19

Mae 85% yn cytuno pe byddent yn cael cynnig y brechlyn COVID-19
nawr, byddent yn cael eu brechu

Net
(Cytuno):
85%

Net
(Anghytuno)
: 9%

1…6% 3% 4%

Ddim yn gwybod

12%

Anghytuno'n gryf

74%

Tueddu i anghytuno

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno

Tueddu i gytuno

Cytuno'n gryf

• mae 94% o bobl 70 oed a
throsodd yn cytuno â chael eu
brechu pe byddent yn cael
cynnig y brechlyn nawr
• mae 91% yng Ngogledd Cymru
yn cytuno i gael eu brechu pe
byddent yn cael cynnig y
brechlyn nawr, o gymharu ag
80% yng Nghanolbarth a
Gorllewin Cymru a 76% yng
Nghanol De Cymru

C1a. I ba raddau rydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r datganiad canlynol? "Pe byddwn yn cael cynnig y brechlyn COVID-19 nawr, byddwn yn cael fy mrechu"
Maint y sylfaen (oedolion Cymru gyfan): Chwefror 2021 (n=1,009)

Mae 7 o bob 10 (70%) o'r farn y gallant fynd yn ddifrifol wael os byddant yn dal
Coronafeirws ac mae bron tri chwarter (73%) yn cytuno bod ganddynt
berthnasau/ffrindiau yn y DU y credant eu bod yn wynebu risg uchel
Mae gennyf berthnasau/ ffrindiau yn y
DU sydd, yn fy marn i, yn wynebu risg 3%
uchel o ddal coronafeirws

73%

14%

11%

•
Rwy'n credu y gallaf fynd yn ddifrifol wael
2%
os byddaf yn dal coronafeirws

70%

12%

•

16%

•
Rwy'n credu fy mod yn wynebu risg
uchel o ddal coronafeirws o gymharu ag 2%
eraill

29%

Ddim yn gwybod

29%

Cytuno

40%

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno

C2 I ba raddau rydych yn cytuno neu'n anghytuno â phob un o'r datganiadau canlynol?
Maint y sylfaen (oedolion Cymru gyfan): Chwefror 2021 (n=1,009)

•
•
Anghytuno

mae 89% o 70+ yn cytuno a 90% o 75+
yn cytuno
mae 41% o bobl 18-24 oed yn
anghytuno

mae 41% o 70+ yn cytuno, o gymharu â 31%
o 50-69, 28% o 35-49, 24% o 25-34 ac 17% o
18-24
mae 64% o bobl 18-24 oed yn anghytuno
mae 42% o’r rhai yng Nghanol De Cymru yn
cytuno

Dadansoddiad fesul Rhanbarth
Rwy'n credu y gallaf fynd yn ddifrifol wael os byddaf
yn dal coronafeirws yn ôl rhanbarth

Credaf fy mod yn wynebu risg uchel o ddal
coronafeirws o gymharu ag eraill fesul rhanbarth

Gorllewin De Cymru

28%

Dwyrain De Cymru

29%

41%

Gorllewin De
Cymru

2%

60%

Dwyrain De Cymru
Canol De Cymru
Caerdydd
Gogledd Cymru
Canolbarth a
Gorllewin Cymru
Cytuno

41%

42%
22%

3%
39%

Anghytuno

69%

Caerdydd

3%

37%

33%

Canol De Cymru

2%

53%

26%

73%

1%

26%

63%

Gogledd Cymru

75%

Canolbarth a
Gorllewin Cymru

74%

Ddim yn gwybod

Cytuno

Anghytuno

Mae gennyf berthnasau/ ffrindiau yn y DU sydd, yn fy
marn i, yn wynebu risg uchel o ddal coronafeirws yn
ôl rhanbarth

Gorllewin De Cymru

72%

12% 2%

Dwyrain De Cymru

78%

9% 2%

Canol De Cymru

79%

7% 2%

Caerdydd

69%

Gogledd Cymru

70%

Canolbarth a…

70%
Cytuno

C2 I ba raddau rydych yn cytuno neu'n anghytuno â phob un o'r datganiadau canlynol?
Maint y sylfaen (oedolion Cymru gyfan): Chwefror 2021 (n=1,009)

20%

Anghytuno

15%
11% 3%
11% 2%
Ddim yn gwybod

6%

1%
11% 3%

14%
22%

5%
3%
15%

2%

14% 1%
Ddim yn gwybod

Mae bron dwy ran o dair (64%) o'r farn pe byddent yn cael y brechlyn COVID-19, byddent yn llai tebygol o
ddal coronafeirws, ac mae 78% yn cytuno y bydd difrifoldeb eu salwch yn cael ei leihau pe byddent yn dal
coronafeirws ar ôl eu brechlyn. Yn ogystal mae 1 o bob 5 (21%) yn cytuno na fyddant yn gallu lledaenu'r
coronafeirws pan fyddant wedi cael eu brechlyn COVID-19.
Rwy'n credu os byddaf yn cael y brechlyn
COVID-19 ac yn dal i ddal y coronafeirws, 6%
bydd difrifoldeb fy salwch yn cael ei leihau

10%

10% 6%

78%

•

Rwy'n credu os byddaf yn cael brechlyn
COVID-19, byddaf yn llai tebygol o ddal y 4%
coronafeirws

Rwy'n credu os byddaf yn cael brechlyn
COVID-19, ni fyddaf yn gallu lledaenu
coronafeirws i eraill

•
•

64%

21%

15%

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno

C3 Meddyliwch am frechiad COVID-19. I ba raddau rydych yn cytuno neu'n anghytuno â phob un o'r datganiadau canlynol?
Maint y sylfaen (oedolion Cymru gyfan): Chwefror 2021 (n=1,009)

mae 76% o 70+ yn cytuno o gymharu â 59% o
bobl 35-49 oed a 60% o bobl 50-69 oed
roedd 67% o’r rhai yng Ngogledd Cymru a 68%
o'r rhai yn Nwyrain De Cymru yn cytuno o
gymharu â 56% o'r rhai yng Nghanolbarth a
Gorllewin Cymru
mae 33% o’r rhai yng Nghanol De Cymru yn
cytuno
• mae 22% o’r rhai 18-24 oed yn cytuno, o gymharu
â dim ond 5% o 70+
• mae 22% o’r rhai yng Nghanol De Cymru yn
cytuno o gymharu â dim ond 8% yng
Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, 7% yng
Ngogledd Cymru a 9% yng Nghaerdydd

76%

Cytuno

•

•

50%

19%

Rwy'n credu os byddaf yn cael y brechlyn
COVID-19, ni fydd yn rhaid i mi gadw
4% 11% 10%
pellter cymdeithasol i amddiffyn eraill rhag
coronafeirws
Ddim yn gwybod

17%

mae 89% o 70+ yn cytuno
Dim ond 66% o’r rhai yng Nghanol De
Cymru sy'n cytuno o gymharu ag 80% yng
Ngogledd Cymru ac 82% yng Nghanolbarth
a Gorllewin Cymru

Anghytuno

Mae pobl yn obeithiol am y brechlyn COVID-19, gyda'r mwyafrif yn cytuno pan fyddant wedi cael y brechlyn
COVID-19, bydd symptomau coronafeirws yn ysgafn, gan gredu eu bod yn gwybod digon am y brechlyn i
wneud penderfyniad hyddysg ac maent o'r farn y bydd y defnydd o'r brechlyn gan y GIG yn ddiogel iawn
•
Rwy'n credu bod brechu COVID-19 torfol
1%
yn bwysig er mwyn diogelu'r GIG

87%

6%5%

•

mae 96% o'r rhai 70+ yn cytuno a 99% o'r
rhai 75+ yn cytuno
mae 91% o’r rhai yng Ngogledd Cymru yn
cytuno

Rwy'n credu y bydd brechlynnau COVID19 a gymeradwyir i'w defnyddio gan y 3%
GIG yn ddiogel iawn

77%

13% 7%

•

89% o’r rhai 70+

Rwy'n credu fy mod yn gwybod digon am
ddiogelwch brechlyn COVID-19 i wneud
3%
penderfyniad hyddysg ynghylch a ddylid
cael brechiad ar gyfer coronafeirws

77%

12%

9%

•
•

mae 90% o’r rhai 70+ yn cytuno
mae 14% o'r rhai 35-49 oed ac 11% o'r rhai
25-34 oed yn anghytuno

Rwy'n credu ei bod yn debygol y byddai
unrhyw sgil-effeithiau o frechlyn COVID19 y gallwn eu profi yn rhai ysgafn

7%

Ddim yn gwybod

74%

Cytuno

12% 7%

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno

C3 Meddyliwch am frechiad COVID-19. I ba raddau rydych yn cytuno neu'n anghytuno â phob un o'r datganiadau canlynol?
Maint y sylfaen (oedolion Cymru gyfan): Chwefror 2021 (n=1,009)

Anghytuno

• 86% o'r rhai 70+, o gymharu â 73% o'r rhai
50-69, 67% o'r rhai 35-49 a 70% o'r rhai 25-34

Mae traean (34%) yn cytuno eu bod yn gyffredinol yn cael yr holl frechlynnau a gynigir iddynt ond mae
ganddynt ragor o gwestiynau am y brechlyn COVID-19, fodd bynnag, roedd dros dri chwarter (78%) o'r farn
y bydd y rhan fwyaf o bobl yng Nghymru yn dewis cael eu brechu
Rwy'n deall y bydd yn rhaid i mi aros i
rywun gysylltu â mi ynghylch sut a phryd i 2%
gael fy mrechlyn

Rwy'n credu y byddai'r rhan fwyaf o bobl
yng Nghymru yn dewis cael eu brechu
5%
pan fydd brechlyn COVID-19 yn cael ei
gynnig iddynt
Yn gyffredinol rwy'n cael yr holl
frechlynnau a gynigir i mi ond mae
2%
gennyf ragor o gwestiynau am y brechlyn
COVID-19

Rwy'n rhywun sy'n amheus o bob
2%10%
brechlyn

Ddim yn gwybod

5%1%

92%

12% 5%

78%

34%

13%

Cytuno

• mae 85% o bobl 70+ yn anghytuno â 77% o’r
rhai 50-69 oed a 67% o’r rhai 35-49 oed
• mae 87% o’r rhai yng Nghaerdydd yn
anghytuno

76%

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno

C3 Meddyliwch am frechiad COVID-19. I ba raddau rydych yn cytuno neu'n anghytuno â phob un o'r datganiadau canlynol?
Maint y sylfaen (oedolion Cymru gyfan): Chwefror 2021 (n=1,009)

• 87% o’r rhai 70+
• mae 84% o’r rhai o Ogledd Cymru yn cytuno o
gymharu â 72% o’r rhai o Ganolbarth a
Gorllewin Cymru a 75% o Orllewin De Cymru
• 49% o' rhai yng Nghanol De Cymru o
gymharu â Gogledd Cymru (33%), Caerdydd
(29%), Dwyrain De Cymru (32%) a Gorllewin
De Cymru (33%)

37%

27%

• 96% o’r rhai 50-69

Anghytuno

Mae traean (33%) yn anghytuno â'r gred na ellir lledaenu'r ffliw pan fyddant wedi cael brechlyn
ffliw, er bod 70% yn cytuno os ydynt yn cael y brechlyn ffliw maent yn llai tebygol o ddal y ffliw
Rwy'n credu os byddaf yn cael y brechlyn
ffliw ac yn dal i ddal y ffliw, bydd
difrifoldeb fy salwch yn cael ei leihau

7%

Rwy'n credu bod brechu ffliw torfol yn
4%
bwysig er mwyn diogelu'r GIG

75%

Rwy'n credu os byddaf yn cael y brechlyn
4%
ffliw, byddaf yn llai tebygol o ddal y ffliw

15%

Ddim yn gwybod

13%

70%

Pe byddwn yn cael cynnig y brechlyn ffliw
3%
nawr, byddwn yn cael fy mrechu

Rwy'n credu os byddaf yn cael y brechlyn
ffliw, ni fyddaf yn gallu lledaenu'r ffliw i
eraill

11% 8%

75%

14%

68%

28%

Cytuno

24%

• mae 84% o’r rhai 70+ yn cytuno

12%

• mae 79% o’r rhai 70+ yn cytuno

33%

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno

C4 Meddyliwch am y brechiad ffliw. I ba raddau rydych yn cytuno neu'n anghytuno â phob un o'r datganiadau canlynol?
Maint y sylfaen (oedolion Cymru gyfan): Chwefror 2021 (n=1,009)

8%

20%

9%

• mae 86% o’r rhai 70+ yn cytuno
• mae 13% o’r rhai yng Nghanolbarth a
Gorllewin Cymru yn anghytuno

Anghytuno

• mae 87% o’r rhai 70+ yn cytuno
• mae 30% o bobl 18-24 oed yn anghytuno
• mae 29% o’r rhai yng Nghanolbarth a
Gorllewin Cymru yn anghytuno

Mae pobl yn llai tebygol o fod yn amheus o'r brechlyn ffliw o gymharu â brechlyn COVID-19 (34% o gymharu
ag 19%). Mae canran uwch o ymatebwyr o'r farn y bydd pobl yng Nghymru yn dewis cael eu brechu rhag
coronafeirws o gymharu â'r ffliw (78% o gymharu â 65%).
Rwy'n credu bod brechlynnau ffliw a
gymeradwyir i'w defnyddio gan y GIG yn 4%
ddiogel iawn

9% 4%

83%

Rwy'n credu fy mod yn gwybod digon am
ddiogelwch y brechlyn ffliw i wneud
3%
penderfyniad hyddysg ynghylch a ddylid
cael brechiad ai peidio

81%

11% 5%

Rwy'n credu ei bod yn debygol y byddai
unrhyw sgil-effeithiau o frechlyn ffliw y 5%
gallwn eu profi yn rhai ysgafn

78%

10% 7%

Rwy'n deall y bydd yn rhaid i mi aros i
rywun gysylltu â mi ynghylch sut a phryd i 5%
gael fy mrechlyn

Rwy'n credu y byddai'r rhan fwyaf o bobl
yng Nghymru dewis cael eu brechu pe bai
brechlyn ffliw yn cael ei gynnig iddynt

Yn gyffredinol rwy'n cael yr holl
frechlynnau a gynigir i mi ond mae gennyf 4%
ragor o gwestiynau am y brechlyn ffliw
Ddim yn gwybod

65%

19%

Cytuno

29%

• mae 92% o 70+ yn cytuno

• mae 90% o’r rhai 70+ yn cytuno

10% 11%

74%

8%

• mae 92% o’r rhai 70+ yn cytuno

17%

10%

48%

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno

C4 Meddyliwch am y brechiad ffliw. I ba raddau rydych yn cytuno neu'n anghytuno â phob un o'r datganiadau canlynol?
Maint y sylfaen (oedolion Cymru gyfan): Chwefror 2021 (n=1,009)

Anghytuno

• mae 79% o’r rhai 70+ yn cytuno

Byddai'n well gan bron 9 o bob 10 (87%) gael eu brechlyn COVID a/neu ffliw yn eu meddygfa leol, a dilynwyd
hyn gan eu fferyllfa leol (71%) a'u cyfleuster cymunedol lleol (69%)

Fy meddygfa leol

87%

Fy fferyllfa leol

71%

Cyfleuster cymunedol lleol (e.e. llyfrgell,
canolfan gymunedol, canolfan hamdden,
canolfan gynadledda ac ati)

69%

Canolfan gyrru drwodd

54%

Yn fy ngwaith/ man dysgu

Ddim yn gwybod

•

55%

Gartref

Dim un o'r rhain

•

38%

•
•

byddai'n well gan 94% o’r rhai 70+ gael
eu brechlyn ffliw/covid yn eu meddygfa
leol
byddai'n well gan 64% o'r rhai 25-34, 60%
o’r rhai 35-49 a 56% o’r rhai 50-69 gael
eu brechlyn ffliw/covid mewn canolfan
gyrru drwodd
byddai'n well gan 53% o’r rhai 18-24 oed
gael eu brechlyn yn eu gwaith/man dysgu
byddai'n well gan 57% o’r rhai yng
Nghaerdydd gael eu brechlyn yn eu
gwaith/man dysgu

3%

2%

C5. Dychmygwch eich bod yn mynd i gael y brechlyn COVID-19 a'r brechlyn ffliw…O ba rai, o'r lleoedd canlynol, os o gwbl, y byddech yn fodlon cael brechlyn COVID-19 a brechlyn ffliw ohonynt? (Dewiswch bob un sy'n berthnasol)
Maint y sylfaen (oedolion Cymru gyfan): Chwefror 2021 (n=1,009)

Mae 23% yn fwy tebygol o gael brechlyn ffliw o ganlyniad i COVID-19, er
bod y mwyafrif llethol (70%) o'r farn ‘nad yw wedi gwneud unrhyw
wahaniaeth’.
Net (Mwy
Tebygol): 23%

Net (Llai
tebygol): 3%

5% 2%1%

Ddim yn gwybod
Nid yw wedi gwneud unrhyw wahaniaeth

70%

9%

Llawer llai tebygol
Ychydig yn fwy tebygol

14%

Ychydig yn llai tebygol
Llawer mwy tebygol

•

pobl 35-49 oed yw’r rhai mwyaf tebygol o
feddwl yn wahanol a bod yn fwy tebygol
o gael brechlyn ffliw o ganlyniad
uniongyrchol i COVID-19

C6a. Faint yn fwy neu'n llai tebygol ydych chi o gael brechlyn ffliw o ganlyniad uniongyrchol i COVID-19, neu heb wneud unrhyw wahaniaeth?
Maint y sylfaen (oedolion Cymru gyfan): Chwefror 2021 (n=1,009)

Mae tri chwarter (76%) o'r farn bod gweithwyr iechyd proffesiynol yn ffynhonnell ddibynadwy o
wybodaeth am frechlyn COVID-19, ac yna Iechyd Cyhoeddus Cymru (72%)
76%

Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

72%

Iechyd Cyhoeddus Cymru

54%

Llywodraeth Cymru

24%

Newyddion (e.e. teledu, papurau newydd, ac ati.)

Ddim yn berthnasol – nid wyf yn credu bod unrhyw
ffynonellau dibynadwy o wybodaeth am frechlyn …

9%
7%

Arall

4%

Ddim yn gwybod

3%

Cyfryngau cymdeithasol (e.e. Facebook, Twitter,
Instagram, ac ati)

•

11%

Chwilio'r we

Teulu neu ffrindiau

•

2%

C7. Pa rai o’r canlynol, os o gwbl, fyddech chi'n eu hystyried yn ffynhonnell ddibynadwy o wybodaeth am frechlyn COVID-19?
Maint y sylfaen (oedolion Cymru gyfan): Chwefror 2021 (n=1,009)

•

mae 80% o'r rhai 70+ o'r farn bod
Iechyd Cyhoeddus Cymru yn
ffynhonnell ddibynadwy o wybodaeth
mae 34% o'r rhai 18-24 oed o'r farn
bod y newyddion yn ffynhonnell
ddibynadwy o wybodaeth
mae 81% o'r rhai yng Nghaerdydd
o'r farn bod Iechyd Cyhoeddus
Cymru yn ffynhonnell ddibynadwy o
wybodaeth

Roedd traean (32%) o'r farn y byddai orau ganddynt gael gwybodaeth am frechlyn COVID-19 o
wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru
Gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru

32%

Taflenni yn Saesneg (e.e. drwy'r post, yn
y feddygfa, ac ati)

22%

Negeseuon e-bost

13%

Ddim yn berthnasol – ni hoffwn gael
unrhyw wybodaeth am frechlynnau…

10%

Taflenni yn fy iaith fy hun (e.e. drwy'r post,
yn y feddygfa, ac ati)

7%

Ddim yn gwybod

7%

Negeseuon testun
Cyfryngau cymdeithasol (e.e. Facebook,
Twitter, Instagram, ac ati)
Arall

•

4%
3%
2%

C8a. Pa UN o'r canlynol, os o gwbl, sydd ORAU gennych o ran cael gwybodaeth am frechlynnau COVID-19?
Maint y sylfaen (oedolion Cymru gyfan): Chwefror 2021 (n=1,009)

•

roedd 42% o’r rhai 25-34 oed o'r farn
y byddai orau ganddynt gael
gwybodaeth am frechlynnau Covid19 drwy wefan Iechyd Cyhoeddus
Cymru
roedd 39% o’r rhai yng Nghaerdydd a
Gorllewin De Cymru o'r farn y byddai
orau ganddynt gael gwybodaeth am
frechlynnau Covid drwy wefan Iechyd
Cyhoeddus Cymru

Y panel gorau,
y data gorau,
yr offer gorau

