
Kjære alle sammen 
  
Denne e-posten går til alle ledere i Buskerud Røde Kors, knytt til «Lederposten», samt ansatte i Viken. 
Del gjerne med andre internt om du ser behov for det.  
  

Infoskriv nr. 19: Koronasituasjonen for Røde Kors, fredag 8. 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: 

• Vi går ett steg nærmere normal virksomhet 

• Ny risikovurdering og tiltaksjusteringer 

• Oppdaterte temanotat om økonomisk sårbarhet og psykisk helse 

• Oppdatert situasjonsbrief på Norge 08.05 

• Omsorgsnytt - gode eksempler på aktiviteter som er i gang 

  
Vi går ett steg nærmere normal virksomhet 
Regjeringen presenterte 7. mai sin gradvise langtidsplan for gjenåpning av samfunnet. Justeringene 
innebærer at Røde Kors i stor grad kan gjenoppta de fleste aktiviteter straks forholdene ligger til 
rette for det. Det er mange hensyn som nå skal tas for å sikre at aktivitetene kan gjennomføres på en 
forsvarlig måte. Følgelig er arbeidet med å utforme smitteveileder og justere aktivitetsveiledere 
dessverre ikke helt ferdigstilt, men kan ventes tidlig neste uke.  

  
Ny risikovurdering og tiltaksjusteringer 
I dette dokumentet har vi samlet hovedlinjene fra pressekonferansen i går 07.05, og en 
sammenfatning av rapportene som lå til grunn (Regjeringens langtidsplan, Folkehelseinstituttets 
risiko og kunnskapsoversikt etter uke 18, og Helsedirektoratets anbefalinger). Til slutt er det en liste 
over tiltak som særlig gjelder Røde Kors.  

  
Oppdaterte temanotat 
Temanotat om psykisk helse i koronasituasjonen 
Temanotat om økonomisk sårbarhet 
  

Situasjonsbriefer 
Oppdatert situasjonsbrief på Norge i dag 8. mai 
Se flere oppdaterte situasjonsbriefer på Korsveiens koronaside. 
  

Omsorgsnytt 
Her er link til denne månedens Omsorgsnytt. Mange fine historier og eksempler på aktiviteter som 
har startet opp igjen.  
  
 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%C3%A5/Koronavirus_informasjon/Sider/default.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/sites/Arbeidsrom-01618/Delte%20dokumenter/Covid-19/Framtidsscenario/C19%20i%20Norge%20-%20sammenfatning%20rapporter%20og%20nye%20tiltak%2007.05.20.pdf?csf=1&web=1&e=6GqTPp
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/sites/Arbeidsrom-01618/Delte%20dokumenter/Covid-19/C19%20Temanotat%207%20-%20Psykisk%20helse.pdf?csf=1&web=1&e=5EcPvX
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/sites/Arbeidsrom-01618/Delte%20dokumenter/Covid-19/C19%20Temanotat%206%20%C3%B8konomi.pdf?csf=1&web=1&e=eAb4zW
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-01618/Delte%20dokumenter/Covid-19/Situasjonsbrief%20Covid-19%20Norge%208.%20mai%202020.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%c3%a5/Koronavirus_informasjon/Sider/situasjonsbriefer.aspx
https://sway.office.com/gvfQh4jJ7TTyHHF6?ref=Link

