
Infoskriv nr. 15: Koronasituasjonen for Røde Kors, onsdag 8.april  
 

Denne informasjonen går til: alle ansatte, distriktsledere, landsstyret og landsrådene.   
Daglige ledere/DK- har ansvaret for at informasjonen bringes videre til lokale ledd.    
Infoskrivet sendes ut når vi har viktige opplysninger som må ut til alle, inkludert 
lokalforeninger.  Dere vil alltid finne oppdatert informasjon og dokumenter som det er linker 
til i infoskrivet, på Korsveiens koronaside  
 

Informasjon i dette infoskrivet:  
• Dagens budskap   
• Forsikring  
• Coop gir ut gavekort til personer og familier i lavinntekt  
• Oppdatert informasjon om telefon- og videokontakt med innsatte  
• Situasjonsbrief  

  

Dagens budskap: Innsatsen fortsetter uforminsket over påske  
Statsministeren varslet i går endringer i de nasjonale tiltakene for å hindre 
smittespredning.   
Endringene fra regjeringen påvirker ikke gjennomføringen av innsatsen vår. Det blir en viktig 
oppgave å utvikle aktivitetene våre fysisk innenfor rammene av godt smittevern med fysisk 
avstand, begrensninger i antall deltakere og annen god smittevernhygiene. Dette er 
endringer som nå blir “den nye normalen” i lang tid og retninglinjer for fysiske aktiviteter er 
oppdatert og ble sendt ut med infoskriv nr 14 og ligger på Korsveien.   
Selv om endringene fra regjeringen kan hjelpe for noen småbarnsfamilier og etter hvert 
andre, så vil utfordringene knyttet til isolasjon, ensomhet og utrygghet øke etter hvert som 
tiden går. Her må vi alle ta et stort ansvar.   
  
Forsikring kan bli endret til å inkludere koronasmitte  
Regjeringen har endret yrkesskadeforsikringen i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av 
koronaviruset på jobb sikres gode økonomiske rettigheter.  Vi jobber på spreng med å forsikre oss 
om at dette også gjelder for våre frivillige, men Justisdepartementet har foreløpig ikke klart å endelig 
bekrefte dette.   

Coop gir ut gavekort til personer og familier i lavinntekt  
Coop har gitt Røde Kors 200 gavekort a 500 kr stk. Vi fikk et høyt antall innmeldte behov for 
matkasser (1085) fra lokalforeningene. Gavekortene rekker ikke til alle, men vi fordeler som best vi 
kan. Gavekortene ble sendt til lokalforeningene tirsdag 07.04. Lokalforeningene vurderer selv om 
gavekortene skal gis direkte til personer/familier med behov eller om lokalforeningen selv handler 

mat for gavekortene og distribuerer til de som trenger det. Se liste for fordeling til lokalforeningene.  
  
Oppdatert informasjon om telefon- og videokontakt med innsatte  
Det er nå mulig å gjennomføre både utvidet telefonkontakt og videomøter med innsatte for 
aktivitetene Nettverk etter soning og Visitortjenesten. Her er ny og reviderte utgave av den nye 
innretningen på aktivitetene og her er nye retningslinjer for telefon- og videomøter. Disse erstatter 
de tilsvarende dokumentene som ble sendt ut 19.03.2020.  
  

Situasjonsbriefer  
Oppdatert situasjonsbrief for koronasituajsonen i Norge i dag 8. april  
  

Riktig god påske alle sammen!  

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%C3%A5/Koronavirus_informasjon/Sider/default.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:x:/r/Delte%20dokumenter/Lokalforeninger%20som%20mottar%20gavekort%20fra%20Coop.xlsx?d=w1e322e6659ff44568160293c9dc5983d&csf=1&web=1&e=lKaRo7
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/Delte%20dokumenter/Ny%20innretning%20av%20Visitortjeneneste%20og%20Nettverk%20etter%20soning.pdf?csf=1&web=1&e=l2enLE
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/Delte%20dokumenter/2020%20Retningslinjer%20for%20telefon-%20og%20videom%C3%B8ter%20i%20Visitortjenesten.pdf?csf=1&web=1&e=tGgo23
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-01618/Delte%20dokumenter/Covid-19/Situasjonsbrief%20Covid-19%20Norge%208.%20april%202020-105010-R90S5PG6.pdf

