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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 7 - 2020
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

OPPDATERING: 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 også 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.

Besøk siden (krever innlogging)

VIKTIGE OPPDATERINGER:

Informasjonsvideo om koronaviruset
Informasjonsvideo til ansatte og frivillige med fakta om koronaviruset, råd om hvordan beskytte seg mot
viruset og råd om hvordan man som frivillig kan bidra for å begrense spredningen av viruset.
Se video her
Les mer om videoen på Korsveien (krever innlogging)

Forespørsel fra Helsedirektoratet om støtte til prøvetakning
Helsedirektoratet har spurt om frivillige fra Røde Kors kan bistå med prøvetaking av personer med
mulig koronasmitte. Det har Røde Kors stilt seg positiv til, men gjort Helsedirektoratet oppmerksom på
at det er opp til hver enkelt av lokalforeningene å vurdere hvorvidt de har frivillige som kan bistå. 
Her finner du mer informasjon (krever pålogging)

Lokal påskeberedskap for hjelpekorpsene
Røde Kors har fått spørsmål om hvordan man lokalt skal vurdere om hjelpekorpset skal bemanne
hyttene sine i fjellet i påsken. Kort oppsummert sier veilederen at, dersom det er forsvarlig, bør man i
størst mulig grad basere seg på hjemmevakter. Her må man for eksempel ta i betraktning responstid.
Dersom det ikke er mulig å øke beredskapen med hjemmevakter, er det viktig å gjennomføre

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt n%C3%A5/Koronavirus_informasjon/Sider/default.aspx
https://screencast-o-matic.com/u/ISlZ/fakta_om_korona
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Nettbasert-informasjonsvideo-?--Informasjon-og-fakta-om-koronaviruset.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt n%c3%a5/Koronavirus_informasjon/Sider/Stotteaktor.aspx


risikoreduserende tiltak på vaktstedene. 
Her finner du veilederen (krever pålogging)

Påskesentralen
Påskesentralen driftes av kommunikasjonsavdelingen ved Nasjonalkontoret, i samarbeid med enhet
søk og redning samt landsråd Røde Kors hjelpekorps. Forskjellen er at sentralen i år vil bli driftet virtuelt
fra hjemmekontor. De vanlige rollene med pressevakt, talsperson for de frivillige samt støtte fra
fagenheten vil fortsatt være på plass.

Forsikringer for frivillige

Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige
gjelder også nå.
Den gjelder ikke sykdom som følge av
virus
Utvidet forsikringsordning
(yrkesskadeforsikring) gjelder for all
relevant innsats innenfor helse- og
omsorgsfeltet for frivillige, på oppdrag fra
det offentlige.

Les mer på Korsveien (krever innlogging)

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

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Delte dokumenter/Veileder for gjennomf�ring av �kt beredskap i hjelpekorpset i forbindelse med ekstraordin�re hendelser.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt n�/Koronavirus_informasjon/Sider/forsikring.aspx
https://www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/pandemi/korona-rode-kors/koronavettreglene/
https://www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/pandemi/korona-rode-kors/koronavettreglene/


Mottak av nye frivillige
Selv om vi ikke kan møtes ofte nå skal vi likevel ta imot nye frivillige. 
Nye frivillige registreres her

Ved behov som oppstår i forbindelse med koronasituasjonen mobiliserer og omdisponerer vi i
første omgang eksisterende frivillige.
Ved mottak av nye frivillige må vi informere om at det kan ta noe tid før de kommer i aktivitet.
Dersom det er behov for det kan beredskapsvaktordningen benyttes.
Dersom lokale/regionale/nasjonale myndigheter ber om det, kan Røde Kors koordinere og lede
frivillige som ikke er tilknyttet egen organisasjon. Dette gjøres etter at nødvendige avklaringer
og vurderinger er gjennomført med tanke på kompetanse, kapasitet og eventuelle rettslige
spørsmål. 
Røde Kors skal ikke påta seg å koordinere og/eller lede ad-hoc pregede private initiativ og
grupper. Det gjør vi kun hvis vi blir bedt om dette av lokale myndigheter. 
Frivillige som melder seg og bidrar til å løse enkle lokale tiltak der det ikke er eksisterende
aktivitet, kan registreres under den nasjonale aktiviteten «Sporadisk frivillig» i DiBa. 

LOKAL AKTIVITET
Under finner du et lite utvalg aktiviteter som for øyeblikket pågår i våre lokalforeninger. Har du
informasjon eller tips om andre aktiviteter, ta kontakt.

https://www.rodekors.no/bli-frivillig/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Delte dokumenter/Forenklet retninglinjer for beredskapsvakter.pdf?csf=1&e=NjFnJ7&cid=c03d2375-c1ed-4561-a988-804a523c8941
mailto:bjorn.sodeland@redcross.no


Åpner digital møteplass
Fellesverket Henrys Hus er stengt i forbindelse med koronakrisen, men lørdag åpner de en
digital møteplass for ungdommen, melder Varden.

Der blir det blant annet matlagningskurs, quiz og konkurranser med premier. Planen er også å fortsette
med livesendinger og etterhvert ha virtuelt åpent et par dager i uka.

Les hele saken i Varden
Les mer om lørdagens sending på Fellesverket Henrys Hus sine Facebooksider

https://www.varden.no/nyheter/ungdommenes-moteplass-er-stengt-na-starter-de-live-sendinger/
https://www.facebook.com/henryshus


Lærer ungdommen krisehåndtering
Ungdommene i RØFF Seljord skal førstkommende tirsdag ha øvelse i krisehåndtering. Øvelsen foregår
digitalt, og på programmet står følgende aktiviteter:

- Krisehåndtering
- Smittevern
- EPS (Evakuerte- og pårørendesenter)
- Arbeidsoppgaver i en krise.

Telefonvenn i Bø
og Sauherad
Bø frivilligsentral, som eies av
Bø og Sauherad Røde Kors,
deltar via kommunen på det
nye tilbudet Telefonvenn.
Les mer

Hundelufting på
Notodden
På Notodden har Røde Kors
gått ut med et tilbud om å lufte
hunder for eiere som nå ikke
har mulighet til å ut og lufte
hunden sin selv.

Utlevering av mat
Rjukan og Tinn Røde Kors
bistår lokalt brannvesen med
utdeling av mat til 20 beboere
på Rjukan. I resten av
kommunen er det
hjemmehjelpen som leverer
mat. (Skjermdump: Rjukan
Arbeiderblad)

Hvordan sier du hei? #sihei
Røde Kors har lansert en nasjonal kampanje med
oppfordring til å dele din metode for å holde
kontakt med venner, bekjente, deltakere og
ukjente. Del dine bilder og historier i sosiale
medier og merk med #sihei

Bistår ambulansetjenesten
Fem lokale hjelpekorps har
beredskapsambulanser som står klare til å bistå
ambulansetjenesten ved behov. 

Dette inkluderer Hjartdal Røde Kors, Rjukan og
Tinn Røde Kors, Bø og Sauherad Røde Kors,
Skien Røde Kors og Porsgrunn Røde Kors.

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

https://bofrivillig.no/nyhet?telefonvenn-i-b%C3%B8-og-sauherad&Id=33397


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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https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Ukenytt-8_2018.aspx
mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
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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