
 

1 

 

      
 
Medlemsinfo 2020       Nr.24 
Udsendt den 17.08.2020 

 
Myndighedskrav om mundbind i al kollektiv transport fra på 
lørdag 

 

Som bekendt meddelte Danmarks statsminister, Mette Frederiksen på et pressemøde 
lørdag formiddag, at der indføres obligatorisk mundbindskrav i al kollektiv transport fra nu 
på lørdag. Denne gang er kravet heldigvis ikke bare symbolpolitik, hvor kravet kun gælder 
togpersonalet, men nu gælder det alle, og på alle tidspunkter af døgnet. 
 
Dette rejser imidlertid en lang række problemstillinger som vi skal forholde os til, inden 
påbuddet træder i kraft. TPO har noteret sig politikernes ønske om, at det er 
kontrolpersonalet – og dermed togpersonalet – der skal håndhæve dette 
myndighedspåbud. 
Det vil vi selvfølgelig gerne, men det kræver klokkeklare retningslinjer, for hvorledes vi skal 
tackle dette.  
 
Det er endvidere TPO’s klare holdning, at politiet skal kunne udskrive bøder til de kunder, 
der ikke vil overholde dette påbud fra myndighederne og som medfører, at togførere eller 
S-togsrevisorer bliver nødt til at tilkalde politi for at håndhæve dette. Det skal meldes ud til 
offentligheden fra myndighederne, at man risikerer bøde, inden kravet træder i kraft. Ellers 
er vi bekymrede for, at nogle kunder vil ignorere påbuddet og øge konfliktniveauet i toget. 
Det ønsker vi ikke. Derfor har vi bedt Dansk Jernbaneforbund løfte dette forhold på 
ministerniveau. 
Der skal også afklares andre vigtige ting med DSB om praktikken i, hvordan vi sikrer, at vi 
stadig får en god arbejdsdag med dette myndighedspåbud som altså gælder fra nu på 
lørdag. Eksempelvis om man kan få ansigtsvisir, hvis man dårligt tåler mundbind, og 
mange andre udfordringer. 
 
Derfor har TPO bedt DSB om et hastemøde, så vi får drøftet løsninger på dette, i 
samarbejde med Arbejdsmiljøorganisationen. DSB har svaret hurtigt, at man gerne finder 
løsninger med os i fællesskab, og vi påbegynder arbejdet med dette i morgen og 
fortsætter de kommende dage. Vi forventer at vi hen mod slutningen af ugen kan melde ud 
om de løsninger, vi finder med ledelsen, så vi alle kan føle os afklarede og rustet til en ny 
og noget anderledes hverdag fra på lørdag. 
 
På bestyrelsens vegne, 
Mikkel Channo Jessen 
Områdegruppeformand     

 


