
Infoskriv nr. 20: Koronasituasjonen for Røde Kors, mandag 11. mai  

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.  

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:  

• Gjenåpning av aktiviteter - oppdatert smittevernveileder  
• Særskilt om Besøkstjenesten  
• Tilpasset drift og opplæring hjelpekorps  
• Mottak av nye frivillige herunder grunnopplæring førstehjelp   

Gjenåpning av aktiviteter – oppdatert smitteveileder  

Etter en tid med store begrensninger i samfunnet som har hindret oss i å møtes, åpner nå 
myndighetene samfunnet gradvis. Dette betyr at også Røde Kors nå kan gjenoppta sine aktiviteter, 
og igjen være fysisk til stede for sårbare grupper og utøve ytterligere humanitær innsats i samfunnet. 
For å sikre forsvarlig gjennomføring av aktivitetene er det utviklet en veileder for smittevern i Røde 
Kors. Denne veilederen er et generelt støtteverktøy for alle aktiviteter og som alle 
aktivitetsansvarlige må forholde seg til. I tillegg vil det komme tilpassede aktivitetspakker fortløpende 
på Korsveien i dag og i morgen, som gir ytterligere veiledning knyttet til hver enkelt aktivitet. 
Samtidig som Røde Kors nå gjenopptar aktivitetene, er det viktig å minne om at lokale ledere må 
vurdere at gjenopptakelse av aktivitet er forsvarlig og kan gjennomføres i henhold til veilederen for 
smittevern.   

Veileder for smittevern i Røde Kors aktivitet  

Oppdaterte aktivitetspakker for nasjonale omsorgsaktiviteter kommer fortløpende i løpet av dagen 
og morgendagen. Disse blir lagt på denne siden på Korsveiens koronaside.   

Særskilt om Besøkstjenesten  

Selv om det nå åpnes opp for de aller fleste av Røde Kors’ aktiviteter, vil det fremdeles ikke være 
mulig å gjennomføre 1:1 aktiviteter i hjem eller på institusjoner for Besøkstjenesten. Åpning av 
denne delen av aktiviteten må vurderes ytterligere ettersom målgruppen er særlig risikoutsatt. Dette 
er likevel ikke til hinder for å fortsette med og intensivere all den gode tilpassede aktiviteten i 
Besøkstjenesten som allerede er vel etablert i mange lokalforeninger.   

Tilpasset drift og opplæring i hjelpekorps  

For å sikre rekruttering og beredskap innen organisasjonen og den norske redningstjenesten har 
aksjonsgruppen nå åpnet for gjennomføring av aktivitet og opplæring i hjelpekorpset så lenge det er 
innenfor myndighetenes smittevernregler.  

Ressursgruppe ettersøkning, førstehjelp og samband ser på muligheter for å gjennomføre 
opplæringen innenfor gitte rammer.  

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%C3%A5/Koronavirus_informasjon/Sider/default.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:w:/r/Delte%20dokumenter/Veileder%20for%20smittevern%20i%20R%C3%B8de%20Kors%20aktivitet.docx?d=wc3a9b79faac44d578260954b3f5cebf2&csf=1&web=1&e=feCExd
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%c3%a5/Koronavirus_informasjon/Sider/Status-for-aktiviteter.aspx


Det er nå utarbeidet tips og råd for gjennomføring av kurset Kvalifisert søk og redning (KSOR) og 
Lagledelse søk og redning (LSOR). Dokumentet er tilgjengelig under «Relaterte lenker» høyre på 
kurssiden til begge kursene på hjelpekorpset opplæringsside på Korsveien.  

Sammen med dokumentene vil det også være tilgjengelig en veileder for bruk av Teams og Webinar 
som anbefales ifm teorigjennomføring.  

Planen videre er å få på plass anbefalinger på gjennomføringer av Kvalifisert førstehjelp (KFØR) og 
Kvalifisert samband (KSAM).  

Informasjon om dette vil bli sendt ut så snart det er klart samt tilgjengeliggjøres på hjelpekorpset 
opplæringsside på Korsveien.  

Mottak av nye frivillige herunder grunnopplæring førstehjelp  

Teksten på rødekors.no/bli-frivillig er endret og åpner nå for et mer normalt mottak.   

Vi har utarbeidet nye anbefalinger for opplæring av frivillige som melder seg til koronaaktivitet, og 
anbefalinger knyttet til opplæringsløp for nye frivillige som skal ut i eksisterende aktiviteter. I tillegg 
er det oppdaterte anbefalinger for gjennomføring av førstehjelpsopplæring og retningslinjer for 
smittevern.  

Råd og anbefalinger for gjennomføring av mottak av frivillige  

 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/Kurs%20og%20oppl%c3%a6ring/Holde%20kurs/Sider/Hjelpekorps_KSOR.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/Kurs%20og%20oppl%c3%a6ring/Holde%20kurs/Sider/hjk-Lagledelse-s%c3%b8k-og-redning.aspx
https://www.rodekors.no/bli-frivillig/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:w:/r/Delte%20dokumenter/Ra%CC%8Ad%20og%20anbefalinger%20for%20gjennomf%C3%B8ring%20av%20mottak%20av%20frivillige.docx?d=wbdee6b34c20445f497607de32c987611&csf=1&web=1&e=hSsrcm

