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Til tidligere aktive mannskaper i Norsk Folkehjelp 
 
Koronaviruset har kommet til Norge og situasjonen utvikler seg raskt. Norsk Folkehjelp følger 
denne utviklingen tett og ønsker nå å forberede en mobilisering for å eventuelt kunne bistå 
kommunene med håndtering av de mange utfordringene vi nå står ovenfor.  
 
De første henvendelsene har allerede kommet fra kommuner som har innbyggere i karantene, 
mens andre kommuner forbereder seg på det som kan komme. 
 
Du har tidligere vært aktivt mannskap i Norsk Folkehjelp og kan på bakgrunn av dette ha 
kunnskap som samfunnet nå kan ha bruk for - både når det kommer til førstehjelp, men også i 
kraft å være et solidarisk medmenneske.  
 
Mange kan risikere å bli satt i karantene og dermed være avsperret fra resten av samfunnet over 
lengre tid. De kan ikke være ute blant folk, gå på jobb eller i butikken. For disse kan vår innsats 
lette denne situasjonen, og vi kan på den måten bidra til å redusere smitte. 
 
Norsk Folkehjelp informerer fortløpende sine lokallag om situasjonen. Vi har også løpende 
kontakt med beredskapsrådene i mange kommuner og fylkeskommuner. Vi ser for oss at det kan 
være aktuelt for våre mannskaper å bistå i følgende oppgaver: 

• Kjøre ut mat til personer/husstander i karantene 
• Kjøre ut medisiner til personer/husstander i karantene 
• Bistå kommunene ved «kontrollposter» 
• «Sosialisering» av personer i karantene over telefon eller sosiale medier 
• Bistå helsevesenet ved ressursmangel 

 
Vi håper at du ønsker å kontakte ditt nærmeste lokallag dersom du ser at du har vilje og kapasitet 
til å bidra.  
 
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på beredskap@folkehjelp.no. 
 
Du kan også lese mer om koronaviruset og hvordan det påvirker vårt arbeid her. 
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