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Røde Kors i 4 faser

■ Først stengte ned all ordinær humanitær aktivitet

■Beredskapsforberedelse knyttet til Covid-19 situasjon

■Rigge om all humanitær aktivitet til telefon/digitalt

■Rigge om til 5 pers. sammen – avstand 2 m. i påsken 



Røde Kors i Rogaland - myndighetskontakt

■ Røde Kors har 15 lokalforeninger i 15 kommuner i Rogaland, inkl. Flekkefjord

■ Samarbeidsavtaler om Beredskap

▪ Kommuner uten Røde Kors er fulgt opp av Røde Kors naboforening

Unntak Strand kommune – ansvar Norsk Folkehjelp  

▪ Støtter også Sirdal og Sveio kommune

■ Røde Kors desentraliserte blodtappestasjoner er redusert fra 4 til 2 pga.                                                    

nye hygieneforskrifter fra Blodbanken i Stavanger.  

■ Tett samarbeid med Rogaland Fylkeskommune – Folkehelse

■ Sitter i Fylkesmannens Beredskapsråd, med fast representasjon – tett kontakt.     



Sola Røde Kors

Sola Røde Kors, sammen med Politiet, 

Avinor, Sola kommune og 

Sivilforsvaret på Stavanger Lufthavn 

Sola helgen 14, og 15 .mars og 

informerte ankomne flypassasjerer 

på 9 fly fra Spania om Covid-19 tiltak i 

Norge.

Sola Røde Kors deltok med 15 

frivillige.  

Nå avtale om transport av mistenkte  

syke fra flyplass til beredskapshotell



Beredskapsambulanser
■ Samarbeid med Helse Fonna, Helse

Stavanger (SUS) og Helse Sørlandet

om smitteopplæring av 42 Røde Kors 

frivillige ambulansepersonell.

■ Beredskapsambulanser: Suldal, 

Haugesund, Karmøy, Stavanger, 

Sandnes, Sola, Bryne, Nærbø, 

Egersund, Flekkefjord.

■ Bistår også Sirdal Kommune.

■ Har hatt oppdrag for Helse Fonna



Hjelmeland Røde Kors

■ Hjelmeland Røde Kors bistår 

Hjelmeland kommune med 

prøvetakingstelt og 

flytkoordinatorer på p- plass 

utenfor legekontoret. 

■ Hjelmeland Røde Kors driver 

profesjonell ambulansetjenesten 

fram til 01.09.20. 



Nærbø Røde Kors/ Hå kommune

■ Driver psykososial telefon for 

Hå kommune sine innbyggere.

■ Kjører Covid-19 prøver til SUS

■ Kjører sengetøy

■ Syr munnbind/smittefrakker

■ Telefonvenn for eldre gjennom 

besøkstjenesten og innsatte ved 

Åna Fengsel av visitorer i 

visitortjenesten



Telefonvenn 

■ Telefonvenn drives nå i 

samarbeid Stavanger og 

Sandnes Røde 

Kors med 50 frivillige

■ Haugesund Røde Kors (20)

■ Egersund Røde Kors (10)

■ Nærbø Røde Kors  



Stavanger Røde Kors 

■ Bemanner legevaktbil

nr. 2 fra kl. 08.00 - 22.00 

hver dag for Stavanger 

kommune. I samarbeid med 

Sandnes og Sola Røde 

Kors  



Tiltak for å hjelpe på «brakkesyken»



Påskeaktiviter: 
■ Bryne – Kahoot på M44

■ Bryne samarbeid m/kommunen om 

«spontanfrivillighet

■ Egersund – aktivitetspakker for barn

■ Egersund – påskehilsen og blomster til 

eldre

■ Haugesund – påskearr./påskeegg for 

barn 

■ Telefonvenn for eldre, innsatte i 

fengsel og sårbar ungdom

■ «Kors på halsen» for barn/unge

■ Digital Leksehjelp  

■ Påskeberedskap for hjelpekorpsene –

lavlandet

■ Påskeberedskap på Stavtjørn og 

Sinnes (Agder)

■ Hjelpekorps til stede i turområder og 

minner om avstandsreglene fra Hdir. 

■ Røde Kors skredgruppe i 

høyberedskap for HRS – hatt utrykning 

til skred i Sauda. 

■ Haugesund samarbeider med Helse 

Fonna om etablering av 

beredskapstelt. 



Takk for oppmerksomheten
Ha en fin påske


