
Infoskriv 6 korona-situasjonen for Røde Kors, mandag 16. mars    
 

Denne informasjonen går til: Ledergruppen, daglige ledere, Korona-koordinatorer DK, 
landsstyret, distriktsledere og landsrådene.   
Daglige ledere/DK- har ansvaret for at informasjonen bringes videre til lokale ledd.    
 

Infoskrivet vil fra i dag av kun bli sendt ut når det er noe vesentlig nyt som er viktig å 
formidle til hele organisasjonen. Dere vil alltid finne oppdatert informasjon på Korsveien.   
 

Informasjon i dette infoskrivet:  
• Mottak av nye frivillige  
• Retningslinjer for smittereduserende tiltak i hjelpekorpset under oppdragsløsning  
• Oppdatert verktøykasse for vurdering av oppdrag   
• ROS-analyser  
• Dagens budskap: Nye budskap på frivillighet og på global krise og dugnad  
• Dagens situasjonsbrief  
• Pressemelding på global korona-innsats  

  

Mottak av nye frivillige  
Det er viktig at det fortsatt er mulig å melde seg som frivillige i Røde Kors. Selv om praktisk 
talt alle aktiviteter, utenom søk og redning og et fåtall omsorgsaktiviteter, nå er omstilt over 
i digitale kanaler eller har blitt innstilt. Vi må forvente og forholde oss til at flere og flere vil 
henvende seg til Røde Kors for å bli frivillig. Det dukker i tillegg opp ulike former for spontan 
og delvis uorganisert frivillighet i lokalsamfunnene. Samtidig er det sannsynlig, gitt utvikling i 
smitte- og karantenetall, at kapasiteten i eksisterende frivilligapparat vil kunne synke de neste 
ukene og månedene.  
I denne forbindelse gis det følgende anbefalinger:  

• Røde Kors bør i første omgang mobilisere og omdisponere allerede registrerte frivillige 
som er aktive i etablerte aktiviteter, også frivillige som har vært mindre aktive, for å levere 
på de humanitære behovene som nå oppstår.  Disse gruppene vil ha gode forutsetninger 
for å løse oppgaver på vegne av organisasjonen med deres kjennskap til Røde Kors, 
prinsippene og etablerte arbeidsmetoder. I første omgang omdisponeres disse frivillige til 
andre aktiviteter enn de vanligvis er del av, basert på kompetanse og egnethet.  
• Røde Kors ønsker fortsatt nye frivillige velkommen og vi opprettholder mottak av nye 
frivillige. Men vi må være tydelige på at det kan ta noe lenger tid før vi får gitt de opplæring 
og satt de i aktivitet. Det er likevel viktig at de blir raskt kontaktet, fulgt opp og “holdt 
varme”. Ved behov kan Beredskapsvakt-ordningen benyttes, og det er laget forenklede 
retningslinjer for beredskapsvakt. Se dokument som ligger på Korsveien her (pdf).  
• Røde Kors kan, dersom lokale/regionale/nasjonale myndigheter ber om det, 
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.  

  
Retningslinjer for hjelpekorpsene for å redusere smitte under oppdrag  

https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/Delte%20dokumenter/Forenklet%20retninglinjer%20for%20beredskapsvakter.pdf?csf=1&e=NjFnJ7


Det er utarbeidet en rekke tiltak som hjelpekorpsene skal gjennomføre ved sin 
oppdragsløsning for å unngå å smitte andre og/eller hverandre, og for å kunne opprettholde 
varig beredskap.  
Tiltakene beskriver alle ledd av oppdragsløsningen, inkludert reise til og fra oppdragssted, 
bespisning, hensyn ved pasientbehandling og vask av utstyr.  
Her er link til retningslinjene (pdf).  
  
Oppdatert verktøykasse for vurdering av oppdrag  
Verktøykassen er i dag oppdatert med en bedre sjekkliste, samt at det foreligger en mal for 
ROS analyser og bruksanvisning til denne.  
Det ligger også en link til et skjema for avviksrapportering i dokumentet.  
Her er link til dokumentet (pdf), som også ligger tilgjengelig på Korsveien.   
  
Eksterne budskap/talepunkt:   

• Røde Kors girer om og girer opp for å møte behovene og sikre beredskapen. Frivillige 
i aktiviteter som er satt på hold for å redusere smitterisiko vil nå etter hvert bli brukt til 
de nye oppgavene.   
• Korona-viruset er en global pandemi, og kan bare bekjempes med en global dugnad. 
Vi er svært bekymret for at den snart vil nå menneskene i fattige og svært sårbare land. 
Det vil kunne få katastrofale humanitære konsekvenser. Den globale dugnaden trengs 

nå.  
• 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.  
• For å hjelpe oss alle til å navigere best mulig 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. Det er 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.   
 
  

Dagens situasjonsbrief  
Her finner du dagens situasjonsbrief.   
(Disse finner du på en egen side på Korona-siden på Korsveien)  
  
Pressemelding på behov for global innsats mot Korona  
Det ble mandag morgen sendt ut en pressemelding fra “de dem store” humanitære 
organisasjonene om å øke bistanden fra Norge for å bekjempe Korona-viruset globalt.  
Les pressemeldingen på rodekors.no her.   
  
Alt om Korona-viruset 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. Her er link til korona-siden.   
 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/Delte%20dokumenter/Retningslinjer%20for%20smittereduserende%20tiltak%20i%20hjelpekorpset%20under%20oppdragsl%C3%B8sning.pdf?csf=1&e=jOwvrq
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/Oppdatert%20verkt%C3%B8ykasse%20st%C3%B8tteakt%C3%B8r%20myndighetene.pdf
https://sway.office.com/utEtkj3RvxzXTjEI?ref=Link&loc=play
https://www.rodekors.no/om/presse/pressemeldinger/hjelpeorganisasjoene-frykter-korona-katastrofe-ber-norge-trappe-opp-global-innsats2/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%C3%A5/Koronavirus_informasjon/Sider/default.aspx

