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DSB indfører mundbindskrav for togpersonale i myldretiden – 
ikke kunderne 

 
DSB besluttede i dag at overhale sundhedsmyndighedernes anbefalinger og har udstukket en helt 
ny retningslinje, der siger, at vi skal have mundbind på i tidsrummet 6-9 og 15-18 på hverdage. 
Beslutningen er truffet fordi den øverste ledelse ønsker vi skal gå forrest med det gode eksempel, 
overfor vores kunder i togene. 
 
Mundbindsdiskussionen deler vandene i Danmark og næsten alle har en mening om dem. De 
færreste synes de er behagelige at have på, særligt ikke i den varme vi har lige for tiden, men alle 
vil jo gerne have smittetrykket i Danmark ned igen, uden at Danmark skal igennem endnu en 
økonomisk forkrøblende nedlukning. 
Derfor er mundbind måske et nødvendigt onde, som vi må affinde os med i en periode, indtil 
smittetrykket er i bund igen. 
 
Mundbindspåbuddet gælder underligt nok ikke de kunder, der påstiger toget mellem HA og HS så 
snart toget kører ud over denne mundbindszone. Så kan kunderne tage mundbindet af igen. Det 
virker inkonsekvent og ulogisk for os. Det virker også mærkværdigt, at man nøjes med en 
anbefaling om at benytte mundbind ved trængsel, når et optimistisk estimat er, at højst 20 – 30 % 
af kunderne følger sundhedsmyndighedernes anbefaling og tager mundbind på, når der er 
trængsel. 
 
Vi er meget forundrede over at disse retningslinjer kommer fra vores ledelse, der jo ellers kender 
vores arbejdsgange indgående. Derfor vil TPO gerne sende en helt utvetydig opfordring til 
beslutningstagerne på området og derfor har TPO gjort noget vi ikke har for vane at gøre, nemlig 
skrevet direkte til transportministeren her til aften, hvor vi gør opmærksom på vores undren over, at 
kravet kun er indført for togpersonalet og altså ikke for vores kunder. Hvis målet med dette 
mundbindskrav er, at vi skal passe på hinanden, har vi derfor bedt om, at det naturligvis også bør 
gælde kunderne. Ellers virker det blot som symbolpolitik – og symbolpolitik stopper ikke 
Coronavirus. Det gør overholdelsen af coronarådene med god hygiejne og afstand derimod 
beviseligt – og nu også mundbind som et ekstra sikkerhedslag mod smitte. 
 
Vi er klar over, at mundbind for nogen opleves ubehageligt at gå med, bl.a. fordi det føles meget 
varmt at have på for tiden. TPO skal derfor opfordre vores medlemmer til at passe særlig godt på 
sig selv og hinanden, særligt i denne varme og drikke rigeligt med væske. 
 
 
På bestyrelsens vegne, 
Mikkel Channo Jessen 
Områdegruppeformand     

 


