
Infoskriv 7 korona-situasjonen for Røde Kors, tirsdag 17. mars    
 

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

Infoskrivet vil nå kun bli sendt ut når det er noe vesentlig nytt som er viktig å formidle til 
hele organisasjonen. Dere vil alltid finne oppdatert informasjon på Korsveien.  
 

Informasjon i dette infoskrivet:  
• Budskap fra styringsgruppen  
• Fast situasjonsbrief hver dag  
• Røde Kors personell i karantene prioriteres ikke i testing  
• Eksterne budskap/talepunkt  
• All koronainformasjon på Korsveien  
• Forsikring  

  
Hovedbudskapet fra styringsgruppen i dag er:   
-Vi må fortsette arbeidet med å gire om og gire opp, ikke innstille. I alle aktiviteter hvor man ikke 
lenger kan ha fysisk kontakt bør man gjøre det man kan for å fortsatt være i tett digital kontakt med 
sine målgrupper.   
-Det er viktig å huske på at dette ikke er en nasjonal, men en global dugnad.   
-Vi må porsjonere ut kreftene. Dette må vi stå i mange måneder og mange flere vil bli syke. Det vil bli 
stor mangel på kritisk personell i helsetjenesten og blant våre egne ansatte og frivillige. Det vil være 
bruk for friske og tilgjengelige frivillige i mange måneder.   
  

Fast situasjonsbrief hver dag  
Ny oppdatert situasjonsbrief om koronasituasjonen i Norge blir lagt ut på Korsveien hver dag. Dette 
er et nyttig verktøy for at dere lokal skal kunne gjøre de riktige prioriteringene i arbeidet og kunne 
planlegge for tiden som kommer.   
Her er situasjonsbrief for i dag 17. mars.   
I tillegg blir det laget situasjonsbriefer om koronasituasjonen globalt to ganger i uken. Disse ligger 
også på Korsveien, samme sted som situasjonsbriefen over.   
Situasjonsbrief verden hot spots  
Her er snarvei til siden på Korsveien.   
  

Hvorfor Røde Kors personell i karantene ikke prioriteres i testing  
Det har kommet henvendelser om Røde Kors’ personell som er i karantene uten symptomer på 
sykdom kan prioriteres i testingen slik at de raskere kan komme tilbake i operativ tjeneste. Dessverre 
er det slik at karantenetiden ikke kan forkortes på bakgrunn av et negativt testresultat.  
Ifølge Folkehelseinstituttet kan personen allikevel utvikle sykdom opptil 14 dager etter siste 
smitteeksponering, selv om en test er negativ. For personer uten symptomer vet man ikke hvor i 
forløpet vedkommende befinner seg. Et negativt prøveresultat i inkubasjonstiden vil kunne gi en 
falsk trygghet, da en ny prøve tatt kort tid senere vil kunne gi et annet resultat. Karantenetiden er 
uansett 14 dager, og et negativt testresultat får ikke noen praktiske konsekvenser.  
  

Eksterne budskap/talepunkt:  
• Røde Kors girer om og girer opp for å møte behovene og sikre beredskapen. Det er 
mer behov for frivilligheten enn noen gang.   
• Koronaviruset 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. 

https://sway.office.com/rZmmvMDCCsIbFMOu?ref=Link&loc=play
https://sway.office.com/FeliBWMJcqKaMdds?ref=Link
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%c3%a5/Koronavirus_informasjon/Sider/situasjonsbriefer.aspx


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 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.    
  

  
Alt om Koronaviruset 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 på Korsveien.  
  
Forsikring  
Det er et stort behov for å få på plass en forsikringsordning for frivillige som settes inn i dette 
arbeidet. Det jobbes hardt sammen med myndighetene og andre frivillige organisasjoner for å få på 
plass en slik ordning. Inntil dette er avklart er det viktig å presisere at det er oppdragsgivers ansvar å 
sørge for at våre frivillige er forsikret. Se sjekklisten her Sjekkliste ved forespørsel om oppdrag  
 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%C3%A5/Koronavirus_informasjon/Sider/default.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/Oppdatert%20verktøykasse%20støtteaktør%20myndighetene.pdf?csf=1&e=wkUYkJ&cid=f18f76c2-0b36-4e26-9868-c3f86785cece

