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Mundbind og pladsreservation #2 
 
 
TPO har i dag holdt møde med DSB’s direktør Flemming Jensen om den nuværende 
situation omkring pladsbilletter og mundbind. 
Vi bad om mødet fordi vi er stærkt betænkelige ved at man på den ene side ophæver 
kravet om pladsbilletter i toget, og erstatter det med en (helt frivillig) anbefaling til brugerne 
af den kollektive trafik om at benytte mundbind ved trængsel. 
 
Samtidig ser vi stigende smittetal blandt befolkningen, men også blandt personalet i den 
kollektive trafik, hvor man i Aarhus har hjemsendt over 40 buschauffører pga. mistanke om 
smitte med Coronavirus. Samtidig med situationen hos Danish Crown i Ringsted, viser det 
tydeligt, hvor alvorligt og omsiggribende det kan blive, når coronavirus får fat i en 
arbejdsplads. 
 
Noget af det første statsminister Mette Frederiksen sagde på pressemøderne i starten af 
Coronakrisen, var, at man hellere måtte gå et skridt for langt end at gøre for lidt. Det er vi 
naturligvis enige i og derfor synes vi det er for tidligt at ophæve kravet om pladsbillet. 
 
Vi opfordrede derfor på mødet direkte DSB til at genindføre kravet om pladsbillet hurtigst 
muligt, for at forhindre overfyldte tog. Vi er klar over, at det kan give kapacitetsproblemer, 
netop nu hvor samfundet er ved at åbne op for alvor igen og de offentligt ansatte også skal 
til at møde på arbejde igen fysisk. Det håber vi politikerne kan se, for når 
Sundhedsstyrelsen samtidig har meldt ud, at vi stadig skal holde afstand til hinanden, så 
dur det simpelthen ikke at vi skal stå tæt i togene. 
Men hvis det ikke kan være anderledes, mener vi man må indføre krav om mundbind i den 
kollektive trafik for at gøre det så sikkert som muligt for os at gå på arbejde. 
 
Flemming Jensen tog vores synspunkter til efterretning og vi aftalte at have en løbende 
dialog de nærmeste dage. Vi informerer igen når der er nyt. 
 
På bestyrelsens vegne, 
 
 
Mikkel Channo Jessen    Susanne Bjørn Jensen 
Områdegruppeformand    Områdegruppenæstformand 

 


