
Hva skjer i Røde Kors? Hold deg oppdatert med
Bindeleddet. Se webversjon

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 12 - 2020
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Klare for sommersesongen
Sommersesongen er i gang for hjelpekorpsene og flere lokalforeninger har nå fått båten på vannet.
Dette gjelder blant annet Fyresdal Røde Kors, Tokke Røde Kors, Porsgrunn Røde Kors og Nome Røde
Kors. Her et bilde fra Tokke Røde Kors, som var ute på prøvetur 1. juni.
(Foto: Tokke Røde Kors)

Oppgradering av utstyret
Takket være bidrag fra lokale bedrifter og
privatpersoner har Rjukan og Tinn Røde Kors nå
fått en kraftig oppdatering av utstyrsparken. Midler til prosjekter i 2021

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no


Lokalforeningen har kjøpt inn to flunkende nye
ATV-er, den ene med et eget båresystem. 
(Foto: Rjukan og Tinn Røde Kors)

Stiftelsen Dam støtter tiltak og prosjekter med
helsefokus innen omsorgsfeltet og beredskap,
søk og redning. Intern søknadsfrist er 15. august.

Les mer (krever innlogging) 

Rusler videre
De organiserte rusleturene til Bø og Sauherad
Røde Kors er i gang igjen. I går var ti turglade
mennesker med på runden der de blant annet
traff på en sulten andefamilie og småfisk som
vaka.
Rusleturene fortsetter hver tirsdag gjennom hele
sommeren. Avgang er klokken 11.00 fra
Gullbring.
(Foto: Bø og Sauherad Røde Kors)

Besøk Bø og Sauherad Røde Kors på Facebook
for mer informasjon

Møteplassen er åpen
Dørene på Henrys Hus, Porsgrunns egen
møteplass for ungdom, er åpne.
Siden koronakrisen har møteplassen holdt
kontakt med ungdommen via sosiale medier,
med alt fra direkte TV-sendinger til quiz,
kokkekurs og konkurranser. Nå kan ungdommen
igjen treffes helt på ordentlig, og sist torsdag ble
hele 15 liter smoothie konsumert av
møteplassens gjester.

Følg Fellesverket Henrys Hus på Facebook

Du finner dem selvfølgelig også på Snapchat -
henryshuspors og på Instagram -
henryshusporsgrunn

Har du fått bekreftet koronainfeksjon og vært
symptomfri i minst 14 dager? Da vil Blodbanken
gjerne komme i kontakt med deg. Plasma fra
personer som har gjennomgått koronainfeksjon
kan nemlig bli brukt i behandling av pasienter
som er ekstra sårbare for et alvorlig
sykdomsforløp. Du trenger ikke å være registrert
som blodgiver for å kunne bidra, men som
plasmagiver må du tilfredsstille de vanlige
kravene for å bli blodgiver.

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/S�ke-midler-til-prosjekt-i-2021.aspx
https://www.facebook.com/BoogSauheradRodeKors/
https://www.facebook.com/henryshus/


Personer som ikke er testet, men som har en
sterk mistanke om at de har vært smittet, kan
også ta kontakt.
Les mer 

Korona på flere språkSamfunnet er i ferd med å åpnes men
koronakrisen er ikke over. Det er fortsatt viktig å
ta smittevernhensyn og være nøye med å vaske
hender og ha mindre nærkontakt enn vanlig. For
oppdatert informasjon på flere språk, se
www.helsenorge.no/coronavirus

Oppdatert veileder for smittevern
Veileder for smittevern Røde Kors-aktivitet er nå oppdatert. To oppdateringer som er viktige å merke
seg:

Besøk til helse- og omsorgsinstitusjoner

27. mai kom det ny veileder fra Helsedirektoratet om besøk til helse- og omsorgsinstitusjoner. Denne
åpner for at Røde Kors-frivillige kan besøke blant annet sykehjem og seniorsentre. Se kapittel 5 om
besøk til helse- og omsorgsinstitusjon for nærmere informasjon om hvordan dette skal gjennomføres.
Aktivitetspakken for besøkstjenesten er også oppdatert.

Rutine ved påvist smitte

Veileder for smittevern er også oppdatert med beskrivelse av rutine dersom det påvises smitte blant
våre frivillige eller deltakere i aktivitet. Se kapittel 10 for nærmere informasjon om hvordan dette skal
håndteres. 

På Korsveien finner du mer informasjon om Røde Kors sitt arbeid i forbindelse med koronakrisen, 

Les mer (krever innlogging)

Behov for våketjeneste

https://www.rodekors.no/gi-blod/nyheter/konvalesent-plasma/
http://www.helsenorge.no/coronavirus
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt n%c3%a5/Koronavirus_informasjon/Sider/Status-for-aktiviteter.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt n�/Koronavirus_informasjon/Sider/default.aspx


Siden 2015 har Røde Kors hatt et tilbud i enkelte
kommuner der frivillige er nærværende
medmennesker i livets siste fase og er til stede
der det ikke finnes pårørende eller andre.

Nå jobber våketjenesten med å kartlegge behovet
for tilbudet i kommuner over hele Norge.

Undersøkelsen kan besvares av overordnet
leder/kommunalsjef eller ledere for
enkeltinstitusjoner og tjenester i kommunen. 

Les mer

Røde Kors Avisa 1 - 2020
Da har Røde Kors Avisa Telemark dukket opp
i postkassa. Der kan du blant annet lese om
Kari Nes (94) som møter alle med et smil.

Kari er frivillig i Rjukan og Tinn Røde Kors og er
besøksvenn på Rjukan sykehus. På grunn av
koronasituasjonen har hun dessverre pause nå,
men vi og alle hun besøker gleder seg til hun er
på plass igjen.

Har du ikke fått avisa i posten, kan du lese den
digitalt her

Bilder og video - lokal aktivitet
Har du bilder eller video av lokal aktivitet? Da ønsker nasjonalkontoret gjerne at du sender det inn.

For å gjøre innsending enklest mulig kan dere bruke Røde Kors sin filemail. Den er enkel å bruke både
fra mobiltelefon og fra datamaskin.

Send bilder og video her (velg «Røde Kors Media» som mottaker).

Enkeltbilder kan sendes på vanlig e-post til pressevakt@redcross.no

UKENYTT - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors.
Se alle utgavene av Ukenytt her 

TIPS OSS
Har du gode bilder og godt stoff fra aktiviteter i din lokalforening? Da vil vi gjerne ha det med i
Bindeleddet, Røde Kors Avisa, på sosiale medier eller på våre nettsider. 

Send bilder og tips om gode saker her

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81gv5RoB_z11AtYa7y2ZqzG5UMU5DVlA5SzFETEpBRE8wMEJCMllFQTZZTy4u
https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/2871_rktele_1-2020_siste_versjon
https://norges-rode-kors.filemail.com
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Ukenytt-8_2018.aspx
mailto:bjorn.sodeland@redcross.no


BINDELEDDET - ARKIV
Se tidligere utgaver av Bindeleddet her

VIL DU ABONNERE PÅ BINDELEDDET? Meld deg på nyhetsbrevet her

Redaktører: Bjørn Runar Foss Sodeland og Knut Jost Arntzen

Telemark Røde Kors - Torggata 6, 3724 Skien Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet

Powered by Make

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/bindeleddet-arkiv/
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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