YSBYTY ENFYS SELWYN SAMUEL
DIWEDDARIAD CANOLFAN SELWYN SAMUEL
Ym mis Mawrth 2020, ar ddechrau'r cyfnod cloi COVID19 cyntaf, aeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel
Dda at Gyngor Dref Llanelli i ofyn am ddarparu Canolfan Bowlio Selwyn Samuel ar gyfer darparu ysbyty
maes brys. Mae'r ganolfan wedi profi i fod yn bwysig iawn i frwydr barhaus Bwrdd Iechyd Prifysgol
Hywel Dda yn erbyn y firws ac yn gynnar yn 2021 gofynnwyd am estyniad o dymor gwreiddiol y brydles
am flwyddyn arall i fis Mawrth 2022. Byddai'r Cyngor Tref wedi dymuno'n fawr iawn i ddychwelyd y
ganolfan i'w ddefnyddio fel cyfleuster bowlio, er hynny, teimlai y byddai'n amhosibl gwrthod cais y
Bwrdd Iechyd am gefnogaeth barhaus.
Mae'r Ysbyty Enfys Selwyn Samuel wedi cael ei ddefnyddio gan y Bwrdd Iechyd dros y gaeaf a
dechrau'r gwanwyn ar gyfer gofal eilaidd i gleifion. Gyda nifer yr achosion a nifer mewn ysbytai wedi
gostwng yn ddramatig ers uchafbwynt mis Rhagfyr ac ar hyn o bryd yn aros yn sefydlog, penderfynwyd
gosod yr ysbyty i aeafgysgu o diwedd Mehefin, gyda throsglwyddo staff clinigol yn ôl i'w priod
safleoedd acíwt. Bydd y safle'n parhau i fod yn barod a byddant yn gallu ail-ymgysylltu'r safle o fewn
14-21 diwrnod pe bai ei angen ar gyfer unrhyw bwysau trydedd don neu aeaf ar y Bwrdd Iechyd.
Pan droswyd y ganolfan yn Ysbyty Enfys Selwyn Samuel, symudwyd nifer gyfyngedig iawn o loceri
bowlio o'r safle, ond mae bron pob un wedi aros yn eu lleoliad gwreiddiol yn y cyfleuster ystafell loceri
ar y safle. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae bowlwyr wedi cysylltu â'r Cyngor Tref o bryd i'w gilydd
i drefnu trosglwyddo offer i swyddfeydd y Cyngor Tref i'w gasglu. Gellir trefnu'r gwasanaeth hwn ar
gyfer aelodau eraill y clwb ar gais. Heblaw am y ceisiadau hyn, ni symudwyd unrhyw offer bowlio o'r
safle heb gymeradwyaeth.
Er mwyn darparu ar gyfer gofod mewnol yr ysbyty, mae'r dodrefn a'r offer lletygarwch a oedd yng
Nghanolfan Selwyn Samuel cyn yr addasiad, yn cael eu storio i ffwrdd o'r adeilad yn barod i'w
ddychwelyd i'r Ganolfan ar ddiwedd y brydles y cytunwyd arni gyda Chyngor Sir Caerfyrddin / Bwrdd
Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae trafodaethau wedi cychwyn gyda'r sefydliadau hyn ynghylch y broses
hon.
Gyda'r brydles yn dod i ben yng Ngwanwyn 2022, rydym yn llwyr ddisgwyl i'r ganolfan fowlio gael ei
dychwelyd i'r Cyngor Tref mewn da bryd ar gyfer gweithgareddau haf a thymor bowlio 2022-23.
Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ddychwelyd ein cydweithwyr a'n ffrindiau o Glwb Bowlio Dan Do
Llanelli i'w cartref yn y ganolfan ynghyd â'r cwmni consesiwn Anyone Waiting.

