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Ni får nu en extra upplaga av Kretsnytt som vi ger 
ut för att nå så många som möjligt med information 
om covid-19 som just nu testar oss som samhälle 
och som individer. Vi i Röda Korset har en stor 
uppgift att fylla. Men hur vi gör det måste vi till-
sammans arbeta igenom. 

Röda Korset är en kris- och katastroforganisation 
vars hälsofrämjande och sociala arbete genomsyras 
av medmänsklighet. Allt detta behöver vi nu prakti-
sera på ett uppfinningsrikt och modigt sätt. 

Men vi har också ett ansvar att skydda oss själva 
och att skydda andra från smitta. Röda Korset är 
tydlig med att följa Folkhälsomyndighetens råd och 
bestämmelser. Vi i Röda Korset bör även bidra till 
att lindra oro som människor kan känna genom 
att förmedla faktiskt och korrekt information och 
– om vi kan – förhindra spekulation och ryktes-
spridning. 

Vi vet att denna situation kommer att pågå i många 
veckor och hela tiden utvecklas. Så det vi gör i 
Röda Korset kommer också att utvecklas. 

Eftersom covid-19 har drabbat så gott som alla län-
der i Europa och resten av världen, så följer vi också 
vad Röda Korset och Röda Halvmånen gör vilket 
varierar beroende på situationen i respektive land. 

Här i Sverige har många kretsar redan räknat ut 
hur de kan fortsätta med viktiga verksamheter. Det 
finns en mängd nya idéer både om vad som skall 
göras och hur det kan göras. Till exempel hur man 
stödjer människor som isoleras hemma genom 
att hålla kontakten per telefon och leverera varor. 
Många kretsar erbjuder stöd till sin kommun för 
att bistå i det ökande sociala arbetet. Vår största 
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Bästa rödakorsare, 
tillgång i vanliga fall är våra många frivilliga som är 
+70 år. Och nu är denna grupp särskilt utsatt och 
rekommenderas att begränsa sociala kontakter. Det 
har inneburit att ett flertal Secondhandbutiker har 
stängts och med det viktiga sociala mötesplatser 
medan andra verksamheter däremot fortsätter. En 
del kretsar har tagit tillfället att gå ut och rekrytera 
nya frivilliga. Det är många som vill hjälpa till nu. 

Jag är säker på att ni redan träffas – kanske digitalt! 
– och diskuterar hur vi tillsammans kan praktisera 
vår medmänsklighet på ett effektivt sätt. Prova olika 
idéer. Dela med er till andra kretsar. Fråga andra 
om råd och idéer. De grupper och personer som i 
vanliga fall är mest utsatta och mest osynliga i vårt 
samhälle ju nu ännu mer utsatta. Hur får de infor-
mation? Vet de var de skall vända sig om de känner 
oro eller blir sjuka?  

Tjänsteorganisationen har etablerat en krisstab som 
samordnar och har överblick. Den håller daglig 
kontakt med Socialstyrelsen, med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra 
myndigheter. Vi förutser att ni har dessa kontakter 
med er kommun och civilsamhällets organisation i 
er kommun.

Slutligen ett stort tack till er alla som ställer upp 
för Röda Korset i denna kris. Tack också till våra 
värvare som fortsätter att synas på gator och torg. 
De fångar upp oro och hjälper till med informa-
tion. Och givetvis värvar de månadsgivare. 

Håll kontakten med grannar och fråga även 
obekanta hur de mår. Håll er friska, håll avståndet 
och tvätta händerna många gånger per dag. 
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Hur kan smitta förhindras

Undvik nära kontakt med personer som  
har influensaliknande symptom.

Tvätta händerna med tvål ofta. 
Handsprit kan användas då du inte 
har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket eller i en 
pappers näsduk. 

Undvik att röra vid ansiktet eller ögon.

Stanna hemma när du är sjuk så att du 
 undviker att smitta andra människor.

Det nya coronaviruset sprider sig dels genom direkt kontakt 
mellan människor eller genom hostningar och nysningar. För 

att stoppa denna typ av smittspridning, tänk på att:
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Visby: Spontanfrivilliga får stöd av Röda Korset  
Idag finns flera exempel på att privatpersoner startar grupper i 
sociala medier för att hjälpa och fylla de behov som uppstår.  
Evelina Olsson i Visby är en av dem. Då hennes hjälpgrupp på 
Facebook fick stort gensvar kontaktade hon Röda Korset Gotland 
som nu bidrar med samordning av de frivilliga. 

– Det finns ett stort behov att få känna solidaritet och vara del av 
en positiv kraft just nu. Att få känna att här kan jag hjälpa till. Det 
är nog därför hjälpgruppen på nätet har växt så snabbt, idag har vi 
över 3 000 medlemmar, säger Therese Livemo, styrelsemedlem och 
Förstahjälpare i beredskapskretsen Treudden på Gotland. 

Främsta insatsen är att förmedla kontakter till frivilliga som kan handla mat och gå till 
apotek, rasta hundar samt informera om de matbutiker eller restauranger som nu börjar 
med hemkörning. 

Läs mer och se klippet från SVT:s reportage: //www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/evelina-olsson-
hjalper-aldre-med-att-handla 

 

Uppsala 
I Uppsala har kretsverksamheten snabbt anpassat sig utifrån rådande 
situation. Verksamhetschef Dlovan Kassab berättar för P4 Uppland:  

– Visst är det många som är förkylda och stannar hemma på 
inrådan av Folkhälso myndigheten. Det gäller många arbetsplatser 
och även Röda Korsets frivilliga och deltagare. 

– Men vi vet också att nya behov uppstår och då det är just behoven 
som styr Röda Korset måste vi anpassa vår verksamhet.  

Hur gör ni för att hitta människor som vill hjälpa till? 
– Vi har gått ut i olika kanaler som Facebook till exempel för nå 
de som vill och kan, både utanför riskgruppen men även dem i riskgruppen då de kan sitta 
hemma och hjälpa till digitalt. Vi har också bett våra frivilliga att lägga om sitt engagemang.  

Hur många har anmält sitt intresse? 
– Vi har sett ett helt fantastiskt engagemang. Över 260 personer har anmält sitt intresse under 
bara en och en halv dag. En god kapacitet på mycket kort tid. Vi kommer att kontakta dem. 

Vad kan man hjälpa till med? 
– Allt från att nå isolerade och som inte har någon närstående till att hjälpa till att handla 
och gå ut med hunden. Vi kan också stötta oroliga och drabbade genom samtal. 
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Skellefteå: Engagemang kräver samordning 
I Skellefteå har verksamhetschef Alexandra Sundberg redan börjat samordna frivilliga  
som vill hjälpa andra i coronakrisens spår. En möjlighet att ta tillvara människors engagemang 
trots att situationen ändras från dag till dag.  

Hur skulle du beskriva det som ni gör? 
– En volontärgrupp på Facebook poppade upp och växte 
snabbt till 400 medlemmar men snart insåg vi att det 
saknades samordning av de frivilliga. Samtidigt blev vi 
kontaktade av anhöriga till personer i riskgruppen som 
berättade att man kände sig tryggare med Röda Korset. 
Då utmejslades vår roll som förmedlare mellan dem som 
behövde vårt stöd och volontärerna. I nuläget har nära 600 personer anmält sitt intresse. 

Hur tycker du att verksamheten går hittills?  
– Förmedling av kontakter har startat och ska snart skalas upp. Nu gäller det att på bred 
front och i alla kanaler sprida information om att Röda Korset bemannar en telefonlinje dit 
man kan vända sig för att komma i kontakt med frivilliga och få hjälp.   

 – Vi är i kontakt med kommunen och med eventuella samarbetspartners. Just nu är det 
Stadsmissionen och Facebookgruppen Volontärpatrullen som vi jobbar med.  

Vilken var utmaningen?   
– Vi var inte först med att rekrytera spontanfrivilliga. Om vi hade haft alla dessa kontakter 
från början, så skulle vi sett bättre möjligheter att bygga kunskap kring frivillighet, stötta 
volontärerna och ge en tryggare struktur för uppdragen. Detta är ju något vi verkligen kan 
på Röda Korset.  

Hur känns det att arbete med denna insats?  
– Det första är att det känns tryggt att arbeta för Röda Korset. Trots att jag är ny i min roll 
i kretsen så kan jag alltid ringa verksamhetsutvecklaren i Umeå. Sedan finns allt: material, 
handböcker, en bra struktur att luta sig mot. Mitt uppdrag blir att anpassa verksamheten 
efter våra lokala behov.  

 – Det andra är att också vi måste anpassa verksamheten efter att skydda riskgrupper. En 
stor del av våra frivilliga har pausat sina uppdrag av försiktighet eller för att de själva har 
symptom. Vi är färre i personalen. Många kretsar måste känna igen sig i detta.  
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ICA i Nora samarbetar med Röda Korset  
I en tid av oro öppnar ICA Supermarket i Nora en timme tidigare på morgonen för de som 
tillhör riskgrupperna. 

– Jag hade hört att man på andra ställen öppnat upp för enbart de som är i riskgrupper, 
så att de ska kunna handla utan att träffa så många andra. Så vi beslutade ganska snabbt 
på stående fot i morse att vi provar att öppna en timme tidigare i morgon torsdag och på 
fredag, förklarar Stefan Persson, butikschef till Nerkes Allehanda. 

Butiken håller alltså extraöppet klockan 07.00-08.00 torsdag och fredag morgon för de som 
räknas till riskgrupperna. Dit hör bland andra personer med hjärt- och kärlsjukdomar, 
lungsjukdomar, högt blodtryck, cancer, diabetes, personer +65. 

För dem som har svårt att handla har ICA, Röda Korset och Nora kommun ett samarbete 
så man kan få hjälp. Om man är äldre och inte kan handla själv kontaktar man Nora 
kommun på växelnumret 81 000 så slussar de vidare till Röda Korset.

Krisberedskapsgruppen är aktiverad  
i Tomelilla  
Tomelilla och Spjutstorpskretsen har en gemensam krisberedskap för Tomelilla kommun. 
Krisledningen har aktiverat krisberedskapsgruppen och krisberedskapsplanen. I samråd 
med kommunen kommer Röda Korset att hjälpa äldre och andra riskgrupper att handla 
mat och gå till apoteket. Kretsen hjälper också till med att sprida bekräftad information 
från Folkhälsomyndigheten och www.krisinformation.se. 

– Vi märker att oron är stor. Därför är det viktigt att vi hjälps åt att sprida bekräftad 
myndighetsinformation. Röda Korset har även god information på nätet om hur man kan 
hantera sin oro. Detta har vi delat på vår Facebooksida. Alla kan göra något, säger  
June Lassesson, medlem i krisledningen och vice ordförande i Tomelillakretsen. 
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Värvarna: ”Vi kan inte backa nu”  
Gatorna i Malmö är lite tommare än vanligt, men när  
Röda Korsets värvare Sarah Almadi och Malek Alabdeh 
korsar Södra Förstadsgatan möts de av idel vänlighet men 
också av frågor av dem som vågat sig ut.  

– Många vill veta vad Röda Korset gör när det gäller 
coronaviruset, säger Sarah Almadi som är teamledare och 
jobbat med värvning i ett år.  

Teamet är noga med att både visa och hålla distans till alla som de möter. De är utrustade 
med handsprit och är inte främmande för att också vara medmänniskor och lyssna till 
människors oro.   

– Det känns jättebra att vara ute på gator och torg. Vi kan inte backa nu. Så många länder 
får hjälp av Röda Korset, säger Sarah Almadi.   

Röda Korset fortsätter sin verksamhet med de värvare som finns i nuläget. Nyrekryteringen 
är dock tillfälligt pausad.   

 

Kursen ”Att leda en krets” blir digital 
Då de fysiska kurserna under rådande omständigheter tillfälligt ställs in genomförs en 
kortversion av ”Att leda en krets” digitalt. Fokus ligger på att leda i både vardag och kris, 
där vårt uppdrag och våra grundprinciper alltid vägleder oss. Att leda en krets vänder sig  
till dig som är förtroendevald. Till en början genomförs fem tillfällen under mars och april.  
För mer information om datum och anmälningslänk, se Rednet. 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/sections/360001131238-Kalendarium-
f%C3%B6r-n%C3%A4tverkstr%C3%A4ffar-kurser-seminarier-workshops 

 

Insamling för kris och katastrof har startat 
Den 18 mars lanserade Röda Korset en insamling för vårt arbete i kriser och katastrofer 
runt om i världen att lanseras. Just nu gör Röda Korset och Röda Halvmånen i många 
länder stora insatser för att sprida information, stötta sjukvården och hjälpa människor 
som drabbas av coronaviruset och covid-19 på olika sätt. I Sverige sprider vi bland annat 
information om hur man skyddar sig själv och andra, hanterar oro och flera av våra lokala 
rödakorsföreningar har aktiviteter för att hjälpa dem som på olika sätt behöver stöd.  
Denna gåva räddar liv och hjälper dina medmänniskor. 
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/sections/360001131238-Kalendarium-f%C3%B6r-n%C3%A4tverkstr%C3%A4ffar-kurser-seminarier-workshops
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/sections/360001131238-Kalendarium-f%C3%B6r-n%C3%A4tverkstr%C3%A4ffar-kurser-seminarier-workshops
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Vårkampanjen 2020 för kretsar ställs in 
På grund av den rådande situationen så har vi beslutat att ställa in kretsdelen av 
vårkampanjen 2020. För er som vill och kan bedriva insamlingsarbete så kommer en affisch 
att skickas ut postalt till alla kretsar. Denna kan sättas upp i skyltfönster eller på annan 
lämplig plats oavsett om ni har öppet eller ej. Budskapet på insamlingsaffischen kommer 
vara att stötta den öronmärkta insamling som startades i går för att stötta vårt nationella 
och internationella kris- och katastrofarbete. 

Det kommer även komma bössbanderoller för utskrift som mejlas till er tillsammans  
med information om vilket arbete som bedrivs just nu i Sverige och i världen. 

Alla kampanjspecifika frågor kan mejlas: kassandra.smith@redcross.se  
Alla andra frågor till Infoservice. 

Så påverkas våra butiker/mötesplatser 
I nuläget påverkas även våra secondhand-butiker av coronakrisen. Några kretsar har tagit 
beslut om att stänga butikerna tillfälligt med hänsyn till frivilliga och eventuella riskgrupper. 
Det är också ett faktum att försäljningen minskar med anledning av rådande situation.  

– I och med att vi liksom alla andra i samhället tar vårt ansvar och följer 
Folkhälsomyndighetens råd för att skydda oss själva och andra väljer vi att inte gå 
ut med en generell rekommendation att stänga. Ytterst är det varje krets som fattar 
det beslutet. Samtidigt fyller vi en viktig funktion i samhället och vill därför hålla 
butikerna/mötesplatserna öppna så länge det går, säger Magnus Lundén, enhetschef för 
Kretsinsamling och Second Hand. 

När det gäller risk för smitta genom gåvor visar kunskap från liknande tidigare utbrott att 
denna typ av virus smittar från sjuka människor och inte genom paket och postförsändelser, 
enligt Folkhälsomyndigheten.

Även osorterade textilier till depå 
Många kretsar och second hand-butiker ändrar nu öppettider och verksamheter. Det är 
viktigt att hålla alla normala kanaler öppna, och det gäller även för textilåtervinning.   

Butiker som har stängt för kunder men öppet i varuinlämningen kanske inte hinner sortera 
allt som kommer in. För att inte stoppa upp flödena kan man då skicka osorterade textilier 
till depån. Som vanligt ska det då vara packat i blå säck och ring depån innan leverans för 
att säkerställa att de kan ta emot. 

Läs mer https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003778017-Dep%C3%A5-
instruktion-f%C3%B6r-krets

  

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003778017-Dep%C3%A5-instruktion-f%C3%B6r-krets
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003778017-Dep%C3%A5-instruktion-f%C3%B6r-krets
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Frågor till Infoservice och rapport  
om insats till TiB
Just nu vänder sig många till Infoservice för frågor om coronakrisen.  Information 
 sammanställs löpande från våra verksamheter och sakkunniga. Redan finns en hel 
del i  Kunskapsbanken, på Rednet: https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/
articles/360006478477-Tips-och-r%C3%A5d-coronavirus 

Kom ihåg att rapportera till Tjänsteperson i  beredskap (TIB) om ni gör en insats, 
email  tib@redcross.se eller telefon 08-452 46 50. 

Enheten Lokal och regional utveckling kontaktar kretsar för att ta fram en 
lägesrapport i landet. Har din krets inte varit i kontakt med någon därifrån så 
vänligen kontakta Infoservice.  

Infoservice har öppettider från 10:00 till 16:00 med lunchstängt 12.00–13.00. 
Kontaktuppgifter finns på Rednet: https://rednet.rodakorset.se/  

Röda Korsets Ungdomsförbund erbjuder 
Jourhavande kompis och läxhjälp 
Jouren tar emot samtal från barn och unga upp till 25 år. Den som tar kontakt via chatten 
är anonym, liksom de som svarar. De som svarar i chatten är inga psykologer eller experter, 
bara andra unga människor som finns där för de som behöver någon att prata med.  

Öppettiderna för Jourhavande kompis är kl. 18:00–22:00 på vardagar och kl. 14.00–18.00 
på lördagar och söndagar, www.Jourhavandekompis.se 

Då många unga nu studerar hemifrån finns ett ökat behov av stöd. På nätet driver  
Röda Korsets Ungdomsförbund läxhjälp som är öppen på tisdagar klockan 19.00–21.00.  
http://www.xn--lxhjlponline-gcbd.se/ 

 

Rädsla och oro är naturligt  
– så minskar du trycket 
Röda Korset har lång erfarenhet av krisstöd och psykisk ohälsa. Vår 
krisexpert Sara Hedrenius delar med sig av sin kunskap i en intervju 
som du finner på vår webb: https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/
kris-och-katastrof/krisstod/sa-minskar-du-din-oro-vid-en-kris/ 
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006478477-Tips-och-r%C3%A5d-coronavirus
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006478477-Tips-och-r%C3%A5d-coronavirus
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/kris-och-katastrof/krisstod/sa-minskar-du-din-oro-vid-en-kris/
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/kris-och-katastrof/krisstod/sa-minskar-du-din-oro-vid-en-kris/
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Här följer en sammanfattning: 
I nuläget är det viktigt att komma ihåg att rädsla och oro är en naturlig reaktion vid kriser 
och katastrofer. I grunden är det positiva reaktioner som hjälper oss att vara försiktiga vid till 
exempel hot och potentiellt svåra händelser som coronaviruset (och sjukdomen COVID-19 
som viruset orsakar). Samtidigt kan för mycket oro kännas övermäktig att hantera. 

Coronavirusets spridning leder till extra mycket oro just för att det är något vi inte kan se och 
därför inte heller kan bedöma riskerna kring. Samtidigt sprids många olika uppgifter och olika 
personer reagerar på olika sätt. Platser som tidigare kändes trygga kan börja kännas otrygga. 

Att vara medveten om att situationen är komplex och att det är svårt med riskbedömning 
kan i sig vara viktigt för att kunna hantera sin oro. Det är naturligt att vara orolig, acceptera 
det och försök att agera på ett så lugnt och bra sätt som möjligt. 

Att vara uppdaterad och följa myndigheternas rekommendationer är viktigt för din och 
andras hälsa. Vi fungerar alla olika kring hur mycket information vi vill ha och mår bra av. 
Här följer några tips på hur man kan hantera oro och osäkerhet: 

Välj ut en eller ett par betrodda källor som du följer varje dag alternativt be någon i din 
närhet att meddela dig när något nytt viktigt har uppkommit. 

Begränsa tiden som du följer nyheter och sociala medier för att uppdatera dig. 

Ta bort push-notiser i din mobil. 

Undvik att uppdatera dig kring nyheter sent på kvällen innan du ska sova. 

Att coronaviruset är omöjligt att se med blotta ögat och kan finnas på platser som vi ser som 
trygga kan också innebära att människor undervärderar riskerna. 

Det kan föra med sig slarv med handtvätt till exempel. Det viktigaste för oss just nu är att ta 
myndigheters rekommendationer för att hindra smittspridning på allvar. Att vara uppdaterad 
och agera aktivt bidrar till en upplevelse av kontroll som kan dämpa din oro. 

Vi kan alla göra något för att sänka vår stressnivå: 

Var inte ensam med dina tankar, tala med någon om din oro och dina känslor. 

Umgås med någon som du känner dig trygg med, även om du inte vill prata om din oro. 

Slukas inte upp av nyhetsrapporteringen eller samtal om det som sker. 

Fortsätt göra saker du mår bra av, även om det inte känns lika meningsfullt. 

Behåll rutiner eller skapa nya som passar situationen. Det signalerar lugn och trygghet till 
kroppen. 

Aktivera dig fysiskt. 

Försök att balansera dina tankar och undvik att tänka i ”svart eller vitt”. 



10

FRÅGOR och SVAR om nya coronaviruset 
Fungerar munskydd för att inte smittas av viruset? 
Nej. Munskydd skyddar inte dig som är frisk från att bli smittad. Den som är sjuk och 
använder ett munskydd kan dock till viss del skydda sin omgivning genom att munskyddet 
stoppar viruset från att flyga ut i luften vid nysningar eller hosta. 

Kan viruset överleva länge utanför människokroppen? 
Virusets sprids framförallt via sjuka människor. Det pågår forskning om hur länge viruset 
klarar sig utanför människokroppen. Användning av desinfektionsmedel dödar viruset 
på ytor och föremål. En god handhygien minskar risken för att du ska smittas eller sprida 
eventuell smitta vidare.   

Är det säkert att få ett brev eller paket från ett drabbat område? 
Ja, det är säkert. Erfarenheter från tidigare likande sjukdomsutbrott visar att smittan sprids 
via sjuka människor och inte via brev eller paket.  

Kan husdjur hemma hos oss sprida smittan? 
I dagsläget finns inga uppgifter om att smittan kan sprida mellan husdjur och människor. 

Blir alla allvarligt sjuka av det nya coronaviruset? 
Nej, de allra flesta blir inte allvarligt sjuka och sjukdomen går oftast över av sig själv. Vissa 
människor drabbas dock av allvarlig sjukdom som lunginflammation. Äldre människor och 
människor med bakgrundssjukdomar löper större risk att bli allvarligt sjuka. Experter lär 
sig hela tiden mer om sjukdomen.  

Hur arbetar Röda Korset internationellt?  
Vi följer smittans utveckling noggrant och informerar om hur människor kan skydda 
sig och förhindra spridning. Att dela kunskap och möta människors oro är något som 
Röda Korsets volontärer över hela världen har lång erfarenhet av, inte minst i Kina som 
tidigare drabbats av både SARS och fågelinfluensa. Överlag är Röda Korset är en av få 
organisationer som är på plats för att stötta sjukvården i de drabbade länderna.  

Några exempel på pågående insatser: 
• 55 ambulanser finns på plats i Wuhan för att avlasta sjukhusen. 
• Röda Korsets team bistår vid sjukhusentréer i Kina, där man screenar besökare med feber. 
• I Sydkorea har 2 000 hjälpkit delats ut till människor som sitter i frivillig karantän i sina 

hem. Kiten innehåller skyddsmask, handskar och termometer. 
• I Nepal florerar många rykten om viruset. Röda Korset arbetar med att minska dessa 

genom spridning av korrekt information. 
• I flera länder ger Röda Korset psykosocialt stöd för att möta oro bland människor och  

vi har också gett stöd till människor som satts i karantän. 
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Hur kan stigmatisering drabba människor  
som fått covid-19? 
Stigma och diskriminering kan försämra hela sammanhållningen i samhället och leda till 
utanförskap för vissa grupper. Detta kan i sin tur bidra till att risken för att viruset ska 
spridas ökar istället för tvärtom. Därmed försvåras insatserna för att stoppa smittan. 
Stigma kan: 

• driva människor till att dölja sjukdomen för att undvika diskriminering 
• hindra människor från att söka hjälp omedelbart 
• avskräcka människor från att anpassa sig till hälsoråd och beteenden 

Håll koll på Rednet och rodakorset.se! 
Vi håller på att anpassa och utveckla verksamheten som vi bedriver i Sverige för att stötta i 
krisen. Håll utkik efter uppdateringar om det senaste på rednet.se och på rodakorset.se.  
Följ oss gärna på Facebook och på instagram. 

Länkar till viktig information 
Folkhälsomyndigheten 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/
coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/ 

Svenska Röda Korsets hemsida 
www.rodakorset.se 

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund 
Chatt måndag–fredag klockan 18.00–22.00, lördag–söndag 14.00–18.00 
https://rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis/ 

Världshälsoorganisationen, WHO 
https://www.who.int/ 

Tips och råd till föräldrar och skolor (språk: engelska) från IFRC,  
UNICEF och WHO 
https://www.who.int/news-room/detail/10-03-2020-covid-19-ifrc-unicef-and-who-issue-
guidance-to-protect-children-and-support-safe-school-operations 

 

 


