
Infoskriv nr. 18: Koronasituasjonen for Røde Kors, onsdag 6.mai 
 

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: 

• Mange aktiviteter kan nå gjennomføres tilnærmet normalt 

• Kartlegging over inntektstap og økte kostnader for lokalforeninger 

• Førstehjelpskampanje 8.mai 
 

Retningslinjer for frivillig aktivitet 
Mange aktiviteter kan nå gjennomføres tilnærmet normalt 
Røde Kors ønsker å åpne opp mest mulig for aktivitet uten å spre smitte. Nå er det mulig å 
gjennomføre innendørs aktiviteter og ha arrangementer for inntil 50 personer fra 7. mai i henhold til 
dagens regelverk. Det betyr at mange av våre aktiviteter kan gjennomføres tilnærmet normalt. Blant 
annet kan Fellesverkene åpnes fra og med i morgen dersom man vurderer det som forsvarlig og gode 
rutiner for smittevern er på plass (hygienetiltak, mulighet for smittesporing, avstand mellom 
deltakere etc). Det er viktig at vi kommer i gang så fort som mulig så vi får møte våre deltakere og 
frivillige.  
For at det skal kunne gjøres gode vurderinger lokalt lager vi nå smittevernveileder og vil oppdatere 
alle aktivitetspakker så snart som mulig. Smittevernveilederen kommer på fredag 8. mai. I veilederen 
vil dere finne informasjon om hvordan vi kan gjennomføre arrangementer med inntil 50 personer og 
hensyn vi må ta ved åpning av Røde Kors-hus. Vi følger også med på oppdateringer fra myndighetene 
når det gjelder antall personer vi kan samle i grupper. Dette vil vi oppdatere fortløpende. 
 

Frivilligadministrasjon 
Kartlegging over inntektstap og økte kostnader for lokalforeninger 
Denne uken har nasjonalkontoret sendt ut et nytt spørreskjema, for å kartlegge inntektstap og økte 
kostnader for lokalforeningene. Formålet med den nye kartleggingen er å sikre at vi på 
nasjonalkontoret har riktige tall over inntektsbortfall og tap som lokalforeningen har som følge av 
COVID-19. Regjeringen jobber med ulike krisepakker som skal støtte bortfall av inntekt, både for 
næringslivet og organisasjoner. For å sikre at også Røde Kors blir omfattet av disse pakkene må vi ha 
oppdaterte og riktige tall, som vi kan formidle til myndighetene. Neste uke legges også revidert 
nasjonalbudsjett frem for stortinget. Det er viktig for oss å forsøke å få kompensert deler av 
inntektstapet til Røde Kors i den forbindelse, og det planlegges derfor et brev til alle 
stortingsrepresentanter neste uke. 
 

Eksterne budskap og kampanjer 
Førstehjelpskampanje 8.mai med ukens viktigste lunsj 
Fredag 8.mai starter kampanjen Trygg førstehjelp hvor vi skal ha fokus på at det er viktig å bidra til å 
redde liv, også i en koronasituasjon. Trygg førstehjelp handler om å ha tilstrekkelig kunnskap til å 
utføre livreddende førstehjelp på riktig måte, og å ta nødvendige forhåndsregler for å være trygg for 
smitte. Derfor vil vi først og fremst ha fokus på å øke kunnskap om livreddende førstehjelp, men vi vil 
også informere om hvordan man skal forholde seg til smittevern ved førstehjelp.  
Kampanjen starter med en direktesendt førstehjelpslunsj på Facebook, YouTube og våre nettsider, 
hvor vi skal gi 30 minutter med livsviktig kunnskap til hele befolkningen. Det er viktig å presisere at 
dette ikke er et fullverdig kurs, men en fin anledning til å friske opp førstehjelpskunnskapene.  
Del eventet i egne kanaler og bidra til at flere kan redde liv 
Videre vil kampanjen bestå av innhold i sosiale medier og våre nettsider, samt digitale annonser.  
Materiell og mer informasjon finner du fortløpende på 8.mai-siden på Korsveien.   
Har du spørsmål ta kontakt med malin.gylvik@redcross.no 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%C3%A5/Koronavirus_informasjon/Sider/default.aspx
https://www.facebook.com/events/614585969401155/
https://www.rodekors.no/trygg-forstehjelp/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/aktuelt/8.%20mai-kampanjen/Sider/default.aspx#search=8%20mai
mailto:malin.gylvik@redcross.no

