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Mundbind og pladsreservation 
 
 
Som bekendt har DSB netop meldt ud at kravet om pladsbilletter ophæves med 
øjeblikkelig virkning - og det er formentlig meldt ud med øjeblikkelig virkning for at undgå, 
at nogen hamstrede gratis pladsbilletter. DSB har fjernet pladsbilletkravet fordi 
Sundhedsstyrelsen har ændret sin anbefaling på området. Tidligere har 
Sundhedsstyrelsen vedholdende fastholdt, at det ikke gav mening at anbefale en generel 
brug.  
Men i lyset af et atter stigende antal coronasmittede, og at befolkningen snarligt 
hjemvender fra ferie, har Sundhedsstyrelsen ændret mening og anbefaler nu, at man 
benytter mundbind i den kollektive trafik ved trængsel og dermed selvfølgelig også hos os i 
DSB. Inklusive personale. 
Det er indtil videre dog stadig blot en anbefaling og altså ikke et krav, som vi ellers har set i 
eksempelvis Tyskland.  
 
DSB har derfor ligeledes tilpasset sin ellers ret strikse politik på området og tillader nu alle 
medarbejdere i driften at tage mundbind på, hvis den enkelte måtte ønske det. 
DSB stiller som tidligere udmeldt nu endda godkendte mundbind til rådighed for personalet 
i driften. TPO ønskede fra starten af coronapandemien, at togpersonalet skulle kunne gå 
med mundbind hvis den enkelte ønskede det, og det er det, der nu indføres.  
 
Hvis mundbind kan være med til at holde en ny nedlukning stangen, så er der også fornuft 
i det. De økonomiske konsekvenser af en ny nedlukning vil kunne være særdeles 
alvorlige, og nedlukningen fra marts måned i år er gået endog meget hårdt udover blandt 
andet luftfartsbranchen, hvor tusindvis har mistet arbejdet, men også hotel- og 
restaurationsbranchen kæmper for at holde sig oppe. For slet ikke at tale om alvorligt syge 
og døde. Den situation skal vi undgå at komme i igen. 
 
DSB ophæver kravet om pladsbilletter i togene, uden krav om mundbind og der vil derfor 
igen kunne være tog med mange og stående passagerer. Selvom det har givet mange 
udfordringer for os, har pladsbilletkravet også gjort, at der har været en noget jævnere 
fordeling af passagerer. 
Vi synes imidlertid, at en bedre løsning havde været at indføre krav om mundbind på alle 
passagerer i kollektiv trafik, men holde personalet fri, ligesom i Tyskland. Der er vi dog ikke 
endnu i Danmark.  
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Derfor: Særligt i myldretidstogene vil vi opfordre til at du følger Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger - og samtidig opfordrer vi DSB til at iværksætte ethvert tiltag, der sikrer 
personalet som arbejdsmiljøloven foreskriver. Brug din sunde fornuft. 
 
Vi er i løbende dialog med de faglige hos Metro og er bekendt med, at man hos Metro nu 
har gjort det obligatorisk for personalet at bære mundbind på alle tidspunkter i myldretiden, 
men dette er altså ikke indført hos DSB på nuværende tidspunkt og vi ser som sagt 
hellere, at det er kunderne, det gøres obligatorisk for. 
 
På bestyrelsens vegne, 
 
Mikkel Channo Jessen    Susanne Bjørn Jensen 
Områdegruppeformand    Områdegruppenæstformand 


