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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 6 - 2020
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

KORONAVIRUS - INFORMASJON TIL FRIVILLIGE
Røde Kors har laget en side på Korsveien for frivillige der all informasjon om koronaviruset er
samlet.

På siden finner du blant annet informasjon om gjennomføring av frivillig aktivitet, retningslinjer for frivillig
innsats i rollen som støtteaktør og informasjon om forsikringer.

For de som er ansvarlige for drift av sosiale medier eller andre informasjonskanaler i lokalforeningen, er
det også lagt ut mye nyttig stoff som kan deles.

Koronavirus informasjon

Retningslinjer - utlevering av
husholdningsartikler

Tilbyr lokal hjelp
Etter et initiativ fra Bærekraftig Liv i Bø, har
frivilligsentralene i Bø og Sauherad satt igang
med å rekruttere frivillige som kan stille opp hvis

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt n%C3%A5/Koronavirus_informasjon/Sider/default.aspx


Norsk Folkehjelp, Norske Kvinners
Sanitetsforening og Røde Kors har gått sammen
om å utarbeide retningslinjer for frivillige
organisasjoner som bistår med utlevering av
nødvendige husholdningsartikler.

Les mer på Korsveien

noen har behov for praktisk hjelp i hverdagen.

De frivillige kan bidra ved å hjelpe enkeltpersoner
med praktiske ting som å handle varer, hente
medisiner og annet. 

(Faksimile Bø blad, 19.03.2020)

Les mer

LÆR DEG KORONAVETTREGLENE
Selv om de færreste av oss er smittet av koronaviruset Covid-19, er vi alle rammet på en eller annen
måte.

Lær deg koronavettreglene

Mange vil bidra i Drangedal
Da Drangedal kommune og Drangedal Røde
Kors etterspurte frivillige som ønsker å stå på en
beredskapsliste, strømmet henvendelsene inn,
melder Drangedalsposten.
– Vi fikk 18 personer på nesten like mange timer,
forteller styreleder i Drangedal Røde Kors

Bruk av Teams for frivillige
På grunn av koronasituasjonen, holder vi nå alle
møter på Teams. Her finner du oppskriften på
hvordan det kan brukes:

Slik bruker du Teams

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/retningslinjerutlevering.aspx
https://bofrivillig.no/nyhet?hjelpeoppdrag---forebygge-koronavirus&Id=33125
https://www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/pandemi/korona-rode-kors/koronavettreglene/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Digitalkompetanse/SitePages/Teams.aspx


hjelpekorps, Jørn Kristensen til avisa.
(Faksimile Drangedalsposten 19.03.2020)

Husk kvittering
Vi oppfordrer alle våre lokalforeningene til å ta vare på kvitteringer og fakturaer for utlegg
relatert til Covid-19.

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

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
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