
Infoskriv nr. 17: Koronasituasjonen for Røde Kors, mandag 20. 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  
• Aktivitetspakker for gjennomføring av fysiske aktiviteter i tråd med 
smittevernreglene  
• Yrkesskadeforsikring  
• Temanotat lokale humanitære behov  

  
Dagens budskap  
I dag åpner barnehagene og samfunnet vil gradvis åpne noe opp samtidig som det er like viktig å 
hindre at koronasmitten sprer seg. Røde Kors må også balansere mellom gass og brems. Vi må sikre 
at vi får opp et godt tilbud ved å gjenoppta fysiske aktiviteter for alle som trenger det og som kan ha 
ekstra krevende dager, men vi må hele tiden sikre at vi gjør det trygt for deltakere og frivillige å følge 
de smittevernreglene som gjelder for antall deltakere og avstand.  
  

Omsorgsaktiviteter  
  
Aktivitetspakker for gjennomføring av fysisk aktivitet i tråd med smittevernreglene  
Nasjonalkontoret har utviklet aktivitetspakker der vi har laget tips til gjennomføring av aktiviteter og 
sammenfattet relevant informasjon fra retningslinjer som er laget den siste tiden. Det er mye vi kan 
få til med litt kreativitet! Dette har blitt gjort for følgende aktiviteter; Barnas Røde Kors, 
Besøkstjenesten, Fellesverket, Ferie For alle, Flyktningguide, Gatemegling, Kompis, Norsktrening og 
Sosiale møteplasser/Treffpunkt RKU. Alle aktivitetspakkene finner dere på denne siden på 
Korsveien.  

  

Forsikring  
Yrkesskadeforsikring  
I forbindelse med koronavirus-situasjonen har det skjedd to viktige endringer i forsikringsordningen:  
Yrkesskadeforsikringen, som tidligere har vært forbeholdt frivillige som er utkalt til redningsaksjoner 
eller deltar i en øvelse, dekker nå også all innsats til støtte for helse- og omsorgsmyndigheter, 
forutsatt at oppdraget blir utført på oppdrag fra det offentlige. Merk at oppdraget må være innenfor 
det som er spesifisert av myndighetene og at oppdraget er gitt til og akseptert av Røde Kors.   
Yrkesskadeforsikringen dekker også Covid-19 med alvorlige komplikasjoner, men det er en rekke 
vilkår som må være oppfylt.  
Les mer om forsikring, forutsetninger og vilkår på koronasiden om forsikring på Korsveien.  

  
Temanotater  
Temanotater om særlig sårbare grupper legges hver uke ut på egen side.   

• C19 Temanotat 1 om Barn og unge med fokus på hjemmeskolesituasjonen og sosiale 
forskjeller er oppdatert med lenker til relevante tall ned på kommunenivå. 
Rapporten«Samfunnspuls –barn og  unge» er en del av dette notatet og  inneholder 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%C3%A5/Koronavirus_informasjon/Sider/default.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%c3%a5/Koronavirus_informasjon/Sider/Status-for-aktiviteter.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%c3%a5/Koronavirus_informasjon/Sider/Status-for-aktiviteter.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%C3%A5/Koronavirus_informasjon/Sider/forsikring.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%c3%a5/Koronavirus_informasjon/Sider/temanotater.aspx


en  rekke  nyttige statistikker  som  kan  brukes  til  å  analysere  omfanget  av 
levekårsutfordringer hos barn og unge din kommune.  
• C19 Temanotat 2 om papirløse og bostedsløse migranter redegjør for humanitære 
helseutfordringer for sårbare migranter.   
• C19 Temanotat 3: Soningsforhold: Røde Kors bør være en tydelig talsperson som løfter fram 
innsattes vanskelige situasjon, digitaliserer visitortjenesten der det er mulig over hele landet, og 
er en tydelig pådriver for å åpne opp for fysiske besøk, frigang og fremstillinger med nødvendige 
smittevernhensyn så fort som mulig.  

  
  
 


