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Retningslinjer i medfør af Corona 

13. januar 2021 

Myndighederne har forlænget de gældende restriktioner frem til 7. februar 2021. Se det samlede 

overblik over restriktionerne her: https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/nationale-tiltag 

For os i Røde Kors betyder det fortsat:  

• At vi må samles fem personer, samt at vi skal holde 2 meters afstand til hinanden. 

• Butikkerne skal holde lukket for kunder, men vi kan sælge online, ordne i butikken osv. Se 

alle gode ideer under genbrug. 

• Førstehjælpskurser aflyses. 

• Vi kan være til stede på hospitaler og plejehjem for ældre, syge og døende - hvis det 

efterspørges, og hvis vores frivillige har lyst til det. Her følger vi altid retningslinjerne på 

stedet vi besøger. 

• Vores omsorgscentre og klinikker kan holde åbent.  

• I aktiviteter for socialt udsatte børn og unge op til 21 år med eller uden deres familier, må 

der stadig være op til 50 personer til stede på samme sted samtidig. Dette gælder også i det 

offentlige rum. Qnet, familienetværk m.fl. kan derfor planlægge aktiviteter udenfor, fx i 

skoven, i parker etc. Aktiviteter skal fortsat gennemføres med to meters afstand, og det er en 

rigtig god idé at mødes i mindre grupper. 

Med forlængelse af nedlukning i hele landet vil flere mennesker i alle aldre føle sig ensomme. Flere 

mennesker har mistet deres arbejde og det fællesskab, som de før var en del af. Flere børn og unge 

oplever afsavn.  

Med en ny og meget smitsom virusvariant i vores samfund føler flere mennesker sig utrygge, 

mismodige og bekymrede.  

Det kalder på os i Røde Kors. Og samtidig skal vi passe på hinanden. Vi skal holde fast i hinanden i 

Røde Kors fællesskabet, og hjælpe hinanden med at holde humøret oppe. Snak med hinanden ofte - 

og del med hinanden her på mitrødekors. 

Husk at der er hjælpere klar fra Parat Hjælpenetværket til at træde til hvis nye behov viser sig i jeres 

område. Læs mere her på mitrødekors eller kontakt projektleder Anna Høyby for at høre mere 

(anhoy@rodekors.dk). 
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