
 

1 

 

      
 
Medlemsinfo 2020      Nr.29 
Udsendt den 17.12.2020 
 

Strammere Coronarestriktioner i samfundet over jul og nytår 
 
I går udmeldte regeringen og sundhedsmyndighederne endnu engang skrappere 
restriktioner og varslede noget, der ligner en reel nedlukning af landet, næsten på linje 
med i foråret.  
 
Restriktionerne betyder, at vores kunders behov for at rejse med tog vil blive yderligere 
reduceret. I forvejen kører vi kun med en brøkdel af det normale for årstiden og der 
forventes nu et meget lavt antal kunder i togene, selv i den traditionelt travle tid henover jul 
og nytår. Og fint for det. Sådan må det nu være, når Corona/Covid19-situationen er så 
alvorlig, som den er lige nu. 
 
TPO har de sidste par dage haft adskillige drøftelser med DSBs ledelse om, hvad der 
kunne og bør gøres, for at mindske smitterisikoen mest muligt for togpersonalet. 
 
Vi har gjort os mange svære overvejelser og har også drøftet det med TPO’s bestyrelse. 
 
Følgende imødekommelser mener vi vil medvirke positivt på vores sikkerhed og 
arbejdsmiljø de næste par uger: 
 

• Et opdateret billetteringskoncept, der opfordrer os til at passe på os selv og bruge vores 

sunde fornuft i enhver henseende, når vi billetterer. 

• Mulighed for at togførerne kan holde reserver (dog ikke TOR grundet mange akutte 

sygemeldinger) hjemme, så der ikke er for mange på stuerne 

• Salget i toget er indstillet indtil videre og DSB 1’ konceptet er stærkt reduceret 

• S-togsrevisorerne skal midlertidigt ikke køre billetkontrol til Malmø og indøvelsen af dette 

sættes på pause indtil videre 

• Der er indlagt en begrænsning i Plads90 således at IC- og lyntogene ikke bliver reserveret 

mere end maksimalt 70% henover jul og nytår. Øvrige tog oprangeres mest muligt 

Vi håber at disse tiltag vil medvirke til bedre tryghed og sikkerhed for os. Vi vil følge 
udviklingen hver eneste dag henover jul og nytår. Vi er klar til om nødvendigt at 
samarbejde om yderligere tiltag med øjeblikkeligt varsel. 
 
Vi vender tilbage med en status i næste uge inden jul. 
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