
Infoskriv nr. 5 Korona-situasjonen for Røde Kors, søndag 15. mars    
Denne informasjonen går til: Distriktsledere, daglig ledere og koronakoordinatorer på 
distriktskontorene, ledergruppen, landsstyret og landsrådene.   
Daglige ledere/DK- har ansvaret for at informasjonen bringes videre til lokale ledd.    
 

Informasjon i dette infoskrivet:  
• Skjema for fri fra arbeid for frivillig innsats i Røde Kors  
• Til orientering: linker til Korsveien  
• Hovedbudskap eksternt: Nytt budskap på frivillige og nye frivillige   
• Informasjon om rapportering fra DK til NK  
• Minner om uniformsreglene  
• Dagens situasjonsrapport  

  
Skjema for fri fra arbeid for frivillig innsats i Røde Kors  
I går ble det lage er brev fra Presidenten som frivillige kan gi til arbeidsgiver. Det ligger på Korsveien. 
det en mal for en avtale om fri for arbeidstaker, som den enkelte frivillige kan ta med seg til sin 
arbeidsgiver ved behov. Det jobbes også med mer langsiktige løsninger og noen offentlige etater har 
allerede inngått lokale avtaler med våre frivillige om kompensasjon/lønn.   
Link til skjema (pdf)  
  
Alt om Korona og innsats på Korsveien   
Det er mye som skjer disse dagene, og mange av dokumentene på Korsveien må oppdateres i takt 
med ny informasjon. Derfor kan det hende at linker i disse epostene, samt ulike nyhetsbrev ikke 
fungerer. Dere finner til enhver tid oppdaterte dokumenter på Korsveien.no, så fungerer ikke linken, 

gå inn på korona-siden, så finner du de oppdaterte dokumentene der.  
  
Hovedbudskap eksternt/ talepunkt   
Dagens budskap på frivillige:   

• Røde Kors omstiller nå hele organisasjonen for å møte behovene og sikre 
beredskapen. Frivillige i aktiviteter som er satt på hold for å redusere smitterisiko vil bli 
brukt til de nye oppgavene. Vi girer om og girer opp for å møte de nye humanitærere 
behovene lokalt. Dessverre tyder alt på at det vil være bruk for oss i lang tid.     

  
Etablerte hovedbudskap:  

• Vi står oppe i en nasjonal krise. Nå gjelder det å stanse spredningen av viruset og 
opprettholde samfunnskritiske funksjoner. Det er også fokuset for oss i Røde 
Kors.  Samtidig er det viktig at vi tar vare på sosiale bånd og egen mental helse. Det er 
mye vi kan gjøre for å opprettholde kontakt og komme oss ut i frisk luft.   
• Vi står overfor en svært alvorlig situasjon og det er helt avgjørende at alle nå følger 
samtlige råd fra våre myndigheter. Det er svært viktig at alle gjør sitt for å bremse dette 
viruset.    
• Vi må alle bidra i den globale og nasjonale dugnaden som nå pågår. For å hjelpe til å 
navigere i denne situasjonen har vi i Røde Kors utarbeidet et sett koronavettregler som 
viser hvordan vi kan ta vare på både oss selv og andre. De håper vi alle nå kan vil følge.   
• Vi ser allerede at det er i ferd med å oppstå store behov for å hjelpe til i 
lokalsamfunn og støtte myndighetenes arbeid. Mange mennesker sitter nå alene og 
mange er karantene. Vi girer om og girer opp for å kunne dekke de hjelpebehovene vi 
ser vil komme framover   

https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/Delte%20dokumenter/Avtale%20om%20fri%20for%20arbeidstaker.pdf?csf=1&e=aFPp9U


• Vår søk- og redningskapasitet opprettholdes, men vi ber alle følge rådet fra norske 
myndigheter om ikke å reise på hytta.   

  
Informasjon om rapportering  
Alle lokalforeninger og spesialavdelinger skal rapportere all C-19 aktivitet til sitt DK. Alle 
distriktskontor har oppnevnt egen koronakoordinator. Koronakoordinator vil blant annet ha 
som oppgave å ha tett dialog med lokalforeningene som er i innsats og sikre god 
rapportering fra distriktsorganisasjonen (distrikt og lokalforeninger) med hensyn til 
aktiviteter og bistand tilknyttet koronasituasjonen.   Koronakoordinator rapporterer daglig 
innen kl. 15:00 på fastsatt skjema. Rapportene fra distriktene sammenstilles og benyttes 
blant annet til å sikre gode rammevilkår for Røde Kors som støtteaktør under denne 
situasjonen med koronasmitte.  
Vi ber samtidig om at henvendelser til nasjonalkontoret vedrørende koronasituasjonen fra 
distriktskontorene går til beredskap@redcross.no  
  
Uniformsreglementet: Ikke blande Røde Kors-vest med andre aktører, spesielt forsvarets 
uniformer  
I disse korona-tider er det mange som er aktive i flere organisasjoner. Det er derfor viktig at 
alle er bevisst på hvilken rolle man innehar og hvilken organisasjon man representerer. Det 
er for eksempel uheldig å bruke forsvarets uniform sammen med en Røde Kors vest. Viser til 
uniformsreglement i de forskjellige organisasjonene.  
Link til uniformsreglementet i Røde Kors Hjelpekorps (pdf).  
Resten av Røde Kors forholder seg til logobruk definert her (Korsveien-side)  
  
Situasjonsrapport på den humanitære situasjonen:   
Her er situasjonsrapporten for 15. Mars.  
  
 

mailto:beredskap@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/Regelverk%20for%20hjelpekorps.pdf#search=regelverk%20hjelpekorps
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/Kommunikasjonsarbeid/Logo/Sider/default.aspx
https://sway.office.com/4o2pm2gy5au8mABl?ref=Link&loc=play

