Til NRHs operative mannskap

13.03.20

Retningslinjer for leteaksjoner under korona-pandemien
NRH opprettholder beredskapen, men vi skal ha et stort fokus på hygiene og de rådene som har
kommet fra myndighetene. (Se fhi.no for oppdatert informasjon)
NRH skal delta i den nasjonale dugnaden for å begrense smittepresset.
NBU ser med bekymring på at mange kan bli satt i karantene eller blir smittet.
Vi ser KO- og funn-situasjon som de mest kritiske.
Generelle regler:
• Ingen kroppskontakt mellom mannskaper.
• Hold én meters avstand til hverandre
• Ikke bruk en annens personlige utstyr
• Våre mannskaper bør etterstrebe og holde minst én meters avstand også ved
• funn, men livreddende innsats går foran.
• Bruk sunn fornuft
Våre mannskaper skal vise forsiktighet hvis (kilde: FHI);
• De er over 65 år
• Har underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom),
diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)
• Røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen
Regler for gjennomføring av aksjon:
• I KO: Så langt som mulig sitter vi med én meters avstand inne i KO.
• Kun én og én HF kommer inn om gangen for å få oppdrag. Resten venter ute med god
avstand til hverandre,
• Avhengig av situasjon må vi finne en god måte og overføre data til/fra GPS på som minsker
kontakt.
Regler ved funn
• Aksjoner etter personer som er bekreftet smittet av Covid-19 skal vurderes nøye.
Smittevernoverlegen konfereres og tiltak iverksettes.
• Ha en god plan for funn og så lenge savnede er våken holder vi avstand på minst en meter da
vi ikke nødvendigvis vet noe om sykdomsbildet til savnede.
• NBU anbefaler at våre mannskaper ikke bistår i bæring og uttransportering. Hvis NRH skal
bistå i dette, følger vi Røde Kors sine retningslinjer (vedlagt)
• Det er fortiden vanskelig å få tak i riktig smittevernutstyr, men NBU anbefaler minimum bruk
av engangshansker ved funn av pasient.
Ved spørsmål, ta kontakt med din beredskapsansvarlig
Med vennlig hilsen
Norske Redningshunders beredskapsutvalg
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