
 

 

Betydning af Corona restriktioner per 23. oktober 2020 for aktiviteter i Røde Kors  

- opdateret 25. oktober, 2020 

 

I forsøg på at dæmme op for den stigende Corona-smitte i Danmark orienterede statsministeren fredag d. 23. 

oktober om nye restriktioner for det danske samfund.  

Nedenfor følger en beskrivelse af, hvorledes disse restriktioner kommer til at påvirke Røde Kors’ aktiviteter indtil 

andet er meldt ud fra myndighedernes side. Efter behov vil der blive lagt yderligere information på Mitrødekors 

under hver enkelt aktivitet. 

Generelt gælder, at alle regler meldt ud af sundhedsmyndighederne i forhold til, hvordan vi er sammen på en 

sundhedsmæssig forsvarlig måde fortsat skal opretholdes, dvs. afstand, udluftning, afspritning, håndvask osv. 

Derudover er betydningen af de nye restriktioner følgende. 

Røde Kors butikker 

Fra 29. oktober skal der bæres mundbind i alle Røde Kors butikker. Vi er klar med skiltning og med rekvisition af 

mundbind til butiksfrivillige.  Følg løbende opdatering på mitrødekors.dk. 

Sociale aktiviteter 

Generelt gælder, at vi fra mandag d. 26. oktober fortsætter vores sociale arbejde. I de fleste aktiviteter kan vi dog 
kun mødes i mindre grupper og maksimalt 10 personer sammen på samme tid. Dvs. frivillige og deltagere må 
tilsammen udgøre en gruppe på 10 personer. Dette betyder, at nogle af vores aktiviteter måske skal splittes 
midlertidigt op i mindre grupper – måske kan man mødes i to hold i den sociale café eller mandeklubben? Eller 
man kan lægge aktiviteten om så man går en tur i mindre grupper i stedet for at mødes alle sammen? 

 
En vigtig undtagelse for den nye forsamlings-restriktion er børn og unge-området. Her gælder, at børn og unge 
og deres familier i sociale aktiviteter fortsat må mødes op til maksimalt 50 personer. Det betyder, at vores 
familienetværk, Qnet og flygtningefamilier fortsat kan mødes, hvis man er under 50 personer samlet i alt.  
 
Med hensyn til aktiviteter på hospitaler, plejehjem og andre institutioner er det de lokale institutioners regler der 

gælder. Her kan være indført lokale besøgsrestriktioner, krav om mundbind m.v.  

Alle 1:1 relationer, der finder sted udenfor institutioner – besøgstjenesten, ledsageordning, vågetjenesten, 

flygtningevenner, familievenner osv. – fortsætter som før med hensyntagen til de Corona-forholdsregler vi kender 

(håndvask, afstand osv.).  

I forhold til at begrænse risikoen i øvrigt handler det fortsat om at finde nye muligheder for samværet. Kan man 
mødes udendørs til en gåtur eller samvær omkring bålet? Kan noget af det fysiske samvær erstattes af 
telefonsamtaler eller online møder?  
 
 
Førstehjælp 

Mandag den 26. oktober mødes organisationerne i Dansk Førstehjælpsråd og træffer beslutning om, hvilke 

konsekvenser de nye stramninger har for afholdelse af førstehjælp kurserne. Så snart noget er besluttet, melder vi 

det ud her på Mitrødekors. Vi forventer dog, at Røde Kors igen kommer til at skulle afholde førstehjælpskurser 

med maksimalt ni deltagere, og at det bliver et krav at bære mundbind ved fysiske øvelser.   

Kurser, møder og besøg på landskontoret  

Alle kurser og møder kan gennemføres med op til 10 deltagere. Ved flere end 10 deltagere kan det være en 

mulighed at gennemføre ved at mødes online. Spørg jeres konsulenter til råds i forhold til hvordan I kan mødes 

digitalt.  

De centralt arrangerede kurser og møder fra 26. oktober frem til 26. november bliver afholdt digitalt. Tilmeldte 

deltagere får direkte nærmere besked.  

Alle afdelingsbesøg til frivillighuset vil enten blive omlagt til grupper af 10 personer eller udskydes, ligesom 

Oplevelsen vil blive holdt åben for grupper på op til 10 personer.  

 

 


